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1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
խորհր դայ նաց ման արդ յուն քում Հա յաս տա նի Սո ցիա լիս տա կան 
Խորհր դա յին Հան րա պե տու թյու նը (ՀՍԽՀ) ժա ռան գեց ա նո րոշ պե
տա կան սահ ման ներ և տա րած քա յին– սահ մա նա յին չլուծ ված խնդիր
ներ հար ևան չորս պե տու թյուն նե րից ե րե քի` քե մա լա կան Թուր քիա
յի, Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի և Վ րա ցա կան Հան րա պե տու թյան հետ: 
Բա ցա ռու թյուն էր Ի րա նը, ո րի հետ սահ մա նա յին վե ճեր չկա յին. հայ –
ի րա նա կան պե տա կան սահ մանը Ռու սա կան նախ կին կայս րու թյան և 
Ի րա նի միջև 1914 թ. դրու թյամբ գո յու թյուն ու նե ցող սահ մա նն էր: 

Ա ռա ջին Հան րա պե տու թյան կող մից 1918–1920 թթ. ստո րա
գրված ոչ մի մի ջազ գա յին պայ մա նագ րով (լի նի դա Բա թու մի, Սև րի, 
կամ կնքման իսկ պա հից ի րա վա կան ուժ չու նե ցող` Ա լեք սանդ րա պո լի 
պայ մա նագ րե րը) չեն ո րոշ վել ՀՀ ամ բող ջա կան տա րածք ներն ու սահ
ման նե րը. դրան ցում ո րոշ վում էր ըն դա մե նը հայ– թուր քա կան սահ
մա նա գի ծը: Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի հետ հայ կա կան պե տու թյան 
սահ մա նագ ծի հստա կեց ման վե րա բեր յալ ո րո շում ներ են կա յաց վել 
և հա մա ձայ նագ րեր ստո րագր վել խորհր դա յին տա րի նե րին: Դ րանց 
արդ յուն քում Խորհր դա յին Հա յաս տա նը էա կան տա րած քա յին կո
րուստ ներ ու նե ցավ: Ուս տի չա փա զանց կար ևոր է 1920–1930–ա կան 
թվա կան նե րին հայ կա կան տա րածք նե րի՝ հար ևան երկրների կողմից 
յուրացման գոր ծըն թա ցի հա մա կող մա նի ու սում նա սի րու թյու նը: 

Ու սում նա սի րու թյան մեջ ներ կա յաց ված է 1920–1930– ա կան թթ. 
Անդր կով կաս յան Դաշ նու թյան կենտ րո նա կան գոր ծա դիր կո մի տեի և 
ն րա տար բեր հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից հիմնականում ՀՍԽՀ Զան
գե զու րի, Դի լի ջա նի, Լո ռու գա վառ նե րին պատ կա նող տա րածք ներն 
ադր բե ջա նա կան և վ րա ցա կան սահ մա նա կից շրջան նե րին կցե լու, 
ինչ պես նաև Խոհր դա յին Ադր բե ջա նին բռնա կց ված Լեռ նա յին Ղա րա
բա ղի Ինք նա վար Մար զի (ԼՂԻՄ) սահ ման ներն ի վնաս հայ կա կան 
կող մի «ճշգրտե լու» գոր ծըն թացը: Այն հա վա սա րա պես կար ևոր և  ար
դիա կան նշա նա կու թյուն ու նի ինչ պես պատ մա գի տա կան, այն պես էլ 
քա ղա քա կան տե սանկ յու նից:
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Շա րադ րան քի աղբ յու րա գի տա կան հիմ քը կազ մում են հիմ նա 
կա նում ա ռա ջին ան գամ գի տա կան շրջա նա ռու թյան մեջ դրվող ար
խի վա յին վա վե րագ րե րը:

Ու սում նա սի րու թյան առաջնային նյու թը Հա յաս տա նի և Վրաս
տա նի ազ գա յին ար խի վնե րում պահ վող փաս տաթղ թերն են: Հա յաս
տա նի ազ գա յին ար խի վի ու սում նա սիր ված ֆոն դե րից հատ կա պես 
ար ժե քա վոր փաս տաթղ թեր են հայտ նա բեր վել թիվ 1 (ՀԿԿ Կենտ կոմ), 
112   (ՀԽՍՀ Կենտ րո նա կան գոր ծա դիր կո մի տե), 113 (ՀՀ Կա ռա վա րու
թյուն), 114 (ՀՍԽՀ ար տա քին գոր ծե րի կո մի սա րիատ), 132 (ՀՍԽՀ բան
վո րա գյու ղա ցիա կան և կար միր բա նա կա յին նե րի պատ գա մա վոր նե րի 
Զան գե զու րի գա վա ռի գոր ծա դիր կո մի տե) ֆոն դե րից: Դ րանք Անդր
կով կաս յան Դաշ նու թյան Կենտ րո նա կան գոր ծա դիր կո մի տեի նա խա
գա հու թյան, վեր ջի նի ստեղ ծած Հա յաս տա նի, Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա
նի գա վառ նե րի ու շրջան նե րի սահ ման նե րը ո րո շող հանձ նա ժո ղով նե րի 
նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րի ու ո րո շում նե րի քաղ վածք ներ են, կու
սակ ցա կան ու պաշ տո նա կան գրու թյուն ներ, գա վառ նե րից ու ղարկ ված 
նա մակ–դի մում ներ, նաև քար տեզ ներ: Ար խի վում հայտ նա բեր վել են 
նաև շուրջ եր կու տասն յակ ու շագ րավ, չա փա զանց ար ժե քա վոր քար
տեզ ներ, որոնք հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում պար զո րոշ տես նելու 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նի սահ ման նե րի փո փո խու թյուն նե րը:

Թե մա յի կա տար ման հա մար ար ժե քա վոր ար խի վա յին փաս
տաթղ թեր են հայտ նա բեր վել Վ րաս տա նի ազ գա յին ար խի վում (Թբի
լի սի): Հի շա տա կու թյան ար ժա նի են թիվ 607 (Անդր կով կաս յան Դաշ
նու թյան Կենտ րո նա կան գոր ծա դիր կո մի տե), 612 (Անդր կով կաս յան 
Դաշ նու թյան Միու թե նա կան խոր հուրդ), Պ–617 (Անդր կով կաս յան 
Դաշ նու թյան Ժող կոմ խորհ) ֆոն դե րից ու սում նա սիր ված վա վե րագ
րե րը: Դ րանք Անդր դաշ նու թյան Կենտ գործ կո մի նա խա գա հու թյան 
նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն ներ ու ո րո շում ներ են, դրանց կից ման
րա մասն զե կու ցագ րեր, Կենտ գործ կո մի հո ղա յին հանձ նա ժո ղով նե րի 
նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն ներ, ո րո շում ներ, պաշ տո նա կան գրագ
րու թյուն ներ, հան րա պե տու թյուն նե րից ուղար կ ված նա մակ–դի մում
ներ, հաշ վետ վու թյուն ներ, քար տեզ նե րի հա վա քա ծու ներ և  այլն: 

Թե մա յի ու սում նա սիր ման հա մար կար ևոր են նաև ԼՂՀ պե տա
կան ար խի վում (Ս տե փա նա կերտ) պահ վող վա վե րագ րե րը: Հատ կա

պես կար ևոր տե ղե կու թյուն ներ են պա րու նա կում ֆոնդ 1 (ԼՂԻՄ մար
զա յին գոր ծա դիր կո մի տե) և ֆոնդ 250–ում (Ադր բե ջա նի կոմ կու սի 
մար զա յին կո մի տե) առ կա նյու թե րն ու քար տեզ նե րը:

Հե տաքրք րա կան փաս տեր և վ կա յու թյուն ներ են առ կա նաև 
հրա տա րակ ված փաս տաթղ թե րի ժո ղո վա ծու նե րում1:

Հաս կա նա լի է՝ խորհր դա յին տա րի նե րին չէր խրա խուս վում «եղ
բայ րա կան ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյու նը խա թա րող» թե մա նե րի, 
այդ թվում՝ տա րած քա յին վե ճե րի հիմ նախնդ րի ու սում նա սի րու մը: Հա
յաս տա նի ան կա խու թյու նից ի վեր հայ պատ մա բան նե րը հա մա կող
մա նի ու սում նա սի րել են և  ար ժե քա վոր աշ խա տանք ներ հրա տա րա կել 
1920–1921 թթ. հայ կա կան տա րածք նե րի կո րուստ նե րի վե րա բեր յալ 
( Մոսկ վա յի, Կար սի կոն ֆե րանս ներ, ՌԿ(բ)Կ ԿԿ Կավբ յու րո յի ո րո շում
ներ և  այլն)2, սա կայն դեռևս հնա րա վո րու թյուն չեն ու նե ցել ու սում

1  Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետությունը 1918–1920 թթ. (քաղաքական պատմու
թյուն), փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, խմբագրությամբ՝ Գ. Ա. Գալոյանի 
և Վ. Ն. Ղա  զա խեցյանի, Երևան, 2000, Геноцид армян: ответственность Турции и 
объяза тельства мирового сообщества, Документы и комментарий, Составитель 
Ю. Барсегов, Т. 1, Москва, 2002; Т. 2, ч. 1, Москва, 2003; Т. 2, ч. 2, Москва, 2005, 
Нагор ный Карабах в 1918–1923 гг.: Сборник документов и материалов, отв. ред. 
В. А. Микаелян, Ереван, 1992, Нагорный Карабах в международном праве и мировой 
поли тике, Документы и комментарий, Составитель Ю. Барсегов, Т. 1, Москва, 2008; 
Т. 2, Москва, 2009, Հայության պայքարը ԼՂԻՄ–ը Խորհրդային Հայաստանի 
հետ միավորելու համար (փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու), կազմողներ 
և խմբագիրներ` Կ. Խաչատրյան, Հ. Աբրահամյան, Երևան, 2011, К истории 
образования Нагорно–Карабахской Автономной Области Азербайджанс кой ССР: 
1918–1925: Документы и материалы, Баку, 1989 և այլն:

2  Տե՛ս Борьян Б., Армения, международная дипломатия и СССР, часть I–II, Москва–
Ленинград, 1928–1929, Хармандарян С. В., Ленин и становление Закавказской 
федерации 1921–1923 гг., Ереван, 1969, Զոհրաբյան Է. Ա., Սովետական Ռու
սաս տանը և հայ–թուրքական հարաբերությունները (1920–1922 թթ.), Երևան, 
1979, նույնի՝ Նախիջևանյան հիմնահարցը. 1920 թ. մայիս – 1921 թ. հոկտեմբեր, 
Երևան, 2010, Հարությունյան Հ. Մ., Լեռնային Ղարաբաղը 1918–1921 թթ., Երևան, 
1996, Գալոյան Գ. Ա., Հայաստանը և մեծ տերությունները 1917–1923 թթ., Երևան, 
1999, Սիմոնյան Ա. Հ., Զանգեզուրի գոյամարտը (1920–1921 թթ.), Երևան, 2000, 
Казанджян Р. В., К вопросу об оценке Московского русско–турецкого договора 
1921 г., “Страны и народы Ближнего и Среднего Востока”, том XX, Ереван, 2001, 
Խուրշուդյան Լ. Ա., Հայաստանի բաժանումը 1920 թվականին, Երևան, 2002, 
Մելքոնյան Ա. Ա., Ջավախքը 19–րդ դարում և 20–րդ դարի առաջին քառորդին, 
Երևան, 2003, Ղազախեցյան Վ. Ն., Հայաստանը 1920–1940 թվականներին, 
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նա սի րելու մաս նա վո րա պես Անդր դաշ նու թյան օ րոք (1922–1936 թթ.) 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նի և ԼՂԻՄ–ի տա րած քա յին կո րուստ նե րի 
հիմ նա հար ցը: Որոշ ուսում նա սի րող նե ր միայն հար ևան ցի կեր պով են 
անդ րա դար ձել նշյալ խնդրին3:

Ն շենք նաև, որ մեր կող մից ու սում նա սիր վող թե մա յին միան
գա մայն այլ «դի տանկ յու նից» անդ րա դար ձել են նաև ադր բե ջան
ցի պատ մա բան նե րը: Սա կայն այդ աշ խա տանք ներն ա ռա վե լա պես 
քա րոզ չա կան, հայտ նի փաս տե րը գլխի վայր ներ կա յաց նե լու մի տում 
ունեն: Ն րան ցից, թերևս, հի շա տա կու թյան ար ժա նի է Ի. Նիֆ թա լի
ևի մե նագ րու թյու նը4: Չ նա յած այս աշ խա տան քը ևս զերծ չէ նշված 
հատկանիշներից, այ դու հան դերձ ա ռանձ նա նում է այն ի մաս տով, որ 
շա րադր ված է աղբ յու րա գի տա կան լայն հեն քի վրա: Հե ղի նա կը շրջա
նա ռու թյան մեջ է դրել 1920–ա կան թթ. ՀՍԽՀ–ԱՍԽՀ սահ մա նա յին 
խնդիր նե րի վե րա բե ր յալ ադր բե ջա նա կան ար խիվ նե րում պահ վող մի 
շարք կարևոր փաս տաթղ թեր:

Հե ղի նա կներն ի րենց առջև խնդիր են դրել ա ռանց քա րոզ չու թյա
նը տուրք տա լու, պատ մա կան փաս տե րին հա վա տա րիմ՝ ներ կայացնել 
1920–1930–ա կան թթ. Խորհր դա յին Հա յաս տա նի և ԼՂԻՄ–ի տա րած
քա յին կո րուստ նե րին առնչ վող հիմ նախն դիր նե րը: Ու սում նա սի րու
թյան արդ յուն քում պատ րաստ վել է նաև 2 քար տեզ:

Երևան, 2006, Խաչատրյան Կ. Հ., Հայ–ռուսական հարաբեր ու թյունները 1920–
1922 թթ., Երևան, 2007, Հակոբյան Ա. Մ., Խորհրդային Հայաստանը Մոսկվայի և 
Կարսի պայմանագրերում, Երևան, 2010, Հայոց պատմություն, հ. IV, գիրք առաջին 
(Նորագույն ժամանակաշրջան. 1918–1945 թթ.), Երևան, 2010 և այլն:

3  Մաս նա վո րա պես տե՛ս Ղա զա խեց յան Վ. Ն., Սո վե տա կան Հա յաստ ան ի գյու ղա
ցիու թյան պատ մու թյու նը 1920–1929 թթ., Եր ևան, 1975, Մկրտչ յան Շ. Մ., Լեռ նա յին 
Ղար աբ աղ. Ադր բե ջա նի ի րա կա նաց րած ցե ղաս պա նու թյան ա նա տո միան (1920–
1988 թթ.), Ս տե փա նա կերտ, 2003, Սա հակ յան Ա. Լ., Հա յաս տա նը Անդր կով կաս յան 
Դաշ նու թյան կազ մում, Վա նա ձոր, 2013, ևն: Թե մա յի վե րա բեր յալ 1990–ա կան թվա
կան նե րին լրագ րա յին հոդ ված ներ են հրա տա րակ վել « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյուն», «Եր կիր», «Ա զա տա մարտ», «Ա ռե րե սում» և  այլ թեր թե րում: 

4  Տե՛ս Нифталиев И., Азербайджанская ССР в экспансионистских планах армян (20–е 
годы XX века), Баку, 2010.

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ
 

ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՎ 
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 

(1920–1922 ԹԹ.)

1.  ՀՍԽՀ տարածքը՝ ըստ 1920 թ. դեկտեմբերի 2–ի 
Երևանի հայ–ռուսական համաձայնագրի

Երևա նում 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ին Ռուսաստանի Սո ցիա
լիս տական Դաշնային Խորհրդային Հանրապետության (ՌՍԴԽՀ) 
լիա զոր ներ կա յա ցուց չու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյան միջև ստո րագր ված հա մա ձայ նա գրով դա դա րեց 
գո յու թյուն ու նե նալ Հա յաս տա նի Ա ռա ջին Հան րա պե տու թյու նը, 
Հա յաս տա նը հայ տա րար վեց «ան կախ Սո ցիա լիս տա կան Խորհր
դա յին Հան րա պե տու թյուն»5: Խորհր դայ նա ցու մից հե տո՝ մինչև 
Անդր կովկասյան դաշ նու թյան և ԽՍՀՄ կազ մա վո րու մը 1922 թ., 
Խոր հր դա յին Հա յաս տանն ու ներ ինք նիշ խան կար գա վի ճակ, պե
տա կան ու թյունն ար տա հայ տող խորհր դա նի շնե ր, Սահ մա նադ
րու թյու ն և այլն: Երևա նի հա մա ձայ նագ րով «խա ղաղ ճա նա պար
հով խորհր դայ նա ցած Հա յաս տա նը դիտ վում էր ան կախ պե տու
թյուն,— ն շում է պրո ֆե սոր Ա. Հա կոբ յա նը,— մա նա վանդ որ նա 

5   Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных РСФСР с 
иностранными государствами. Выпуск 3, Москва, 1922, № 79, с. 14–15.
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հան դի սա նում էր մի ջազ գայ նո րեն (դե ֆակ տո և դե յու րե) ճա նաչ
ված Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա հա ջոր դը»6:

Դեկ տեմ բե րի 2–ի հայ– ռու սա կան հա մա ձայ նա գի րը հետ
խորհր դա յին հայ պատ մա գի տու թյան կող մից թեև ար ժա նա ցել է 
քննա խույզ ու սում նա սիր ման և պատ մա ի րա վա կան տար բեր 
գնա հա տա կան նե րի7, այ դու հան դերձ, մեր կար ծի քով, հիմ նա
վոր ու շադ րու թյան չի ար ժա նա ցել այն փաս տը, որ հա մա ձայ նա
գի րը հան դի սա ցավ անդ րա նիկ մի ջազ գա յին փաս տա թուղ թը, 
ո րում նշված է հայ կա կան մի շարք տա րածք նե րի` Հայաստանի 
Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետությանն (ՀՍԽՀ) 
«ան վի ճե լի կեր պով» պատ կա նե լու մա սին: Պետք է նկա տի ունե
նալ, որ Ա ռա ջին Հան րա պե տու թյան կող մից 1918–1920 թվա
կան նե րին ստո րագր ված և ոչ մի մի ջազ գա յին պայ մա նագ րով, 
չեն ո րոշ վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ամ բող ջա կան տա
րածք ներն ու սահ ման նե րը, դրան ցում ո րոշ վում էր ըն դա մե նը 
հայ– թուր քա կան սահ մա նա գի ծը: 

ՀՍԽՀ կազ մում «ան վի ճե լի կեր պով» մտնող տա րածք նե րը 
նշված են Երևա նի դեկ տեմ բե րի 2–ի հա մա ձայ նագ րի 3–րդ հոդ
վա ծում, ո րով Ռու սաս տա նի կա ռա վա րու թյունն ըն դու նում էր, որ 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նին պատ կա նում են Երևա նի նա հանգն 
իր բո լոր գա վառ նե րով, Կար սի մար զի մի մա սը, ո րը զին վո րա
կան տե սա կե տից կա պա հո վի եր կա թու ղու անվ տան գու թյու նը` 
Ջա ջուռ կա յա րա նից մինչև Ա րաքս կա յա րա նը, Ե լի զա վետ պո լի 
նա հան գի Զան գե զու րի գա վա ռը և Ղա զա խի գա վա ռի այն մա

6   Հակոբյան Ա. Մ., Խորհրդային Հայաստանը Մոսկվայի և Կարսի պայ մա նագրերում, 
Երևան, 2010, էջ 211:

7   Տե՛ս Զոհրաբյան Է. Ա., 1920 թ. թուրք–հայկական պատերազմը և տերությունները, 
Երևան, 1997, Գալոյան Գ. Ա., Հայաստանը և մեծ տերությունները 1917–1923 թթ., 
Երևան, 1999, Խուրշուդյան Լ. Ա., Հայաստանի բաժանումը 1920 թվականին, 
Երևան, 2002, Խաչատրյան Կ. Հ., Հայ–ռուսական հարաբեր ու թյունները 1920–
1922 թթ., Երևան, 2007, Հակոբյան Ա. Մ., նշվ. աշխ.: Հմմտ.՝ Հայոց պատմություն, 
հ. IV, գիրք առաջին (Նորագույն ժամանակաշրջան. 1918–1945 թթ.), Երևան, 2010, 
էջ 283–286:

սը, ո րի սահ ման նե րը ո րոշ ված են օ գոս տո սի 10–ի հա մա ձայ նու
թյան (Թիֆ լի սի 1920 թ. հայ– ռու սա կան — հեղ.) շրջա նակ նե րում 
և Թիֆ լի սի նա հան գի այն մա սե րը, ո րոնք Հա յաս տա նի տի րա
պե տու թյան տակ էին մինչև 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 28–ը (մինչև 
թուրք– հայ կա կան պա տե րազ մի սկիզ բը — հեղ.)8: 

Հա յաս տա նում ՌՍԴԽՀ կա ռա վա րու թյան լիա զոր ներ կա յա
ցուց իչ Բո րիս Լեգ րա նը, ով խորհր դա յին կա ռա վա րու թյան ա նու
նից ստո րագ րել էր դեկ տեմ բե րի 2–ի հա մա ձայ նա գի րը, վեր ջի նիս 
բո վան դա կու թյան մա սին նույն օ րը Երևա նից հե ռագ րում է ՌԿ(բ)
Կ կենտ կո մի կով կաս յան բյու րո յի ան դամ Գ. Օր ջո նի կի ձեին՝ հա
տուկ ընդգ ծե լով հա մա ձայ նագ րի հենց 3–րդ հոդ վա ծը. «Ռու սաս
տա նի խորհր դա յին կա ռա վա րու թյան ա նու նից հայ տա րա րել եմ, 
որ Ռու սաս տա նը Խորհր դա յին Հա յաս տա նի կազ մում ան վե րա
պահ ճա նա չում է Երևա նի նա հան գը, Կար սի մար զի մի մա սը..., 
Զան գե զու րի գա վա ռը, Ղա զա խի գա վա ռի մի մա սը... և Թիֆ լիսի 
նա հան գի այն մա սե րը, ո րոնք Հա յաս տա նի տի րա պե տու թյան 
տակ էին գտնվում մինչև թուր քա կան հար ձա կու մը»9: 

Երևա նի հա մա ձայ նա գի րը ստո րագր վել էր տա րա ծաշր ջա նում 
տի րող ռազ մա քա ղա քա կան բարդ ի րա վի ճա կում, երբ Խորհր դա յին 
Ռու սաս տանն աշ խա տում էր ա մեն գնով ա րա գաց նել Հա յաս տա նի 
խորհր դայ նա ցու մը: Ուս տի հայ կա կան կող մի հետ բա նակ ցու թյուն
նե րում Բ. Լեգ րա նը եր բեմն գոր ծում էր անձ նա կան նա խա ձեռ նու
թյամբ, և, փոր ձե լով անց կաց նել «սե փա կան քա ղա քա կա նու թյու նը» 
Հա յաս տա նի հար ցում, դուրս էր գա լիս ի րեն տրված ի րա վա սու
թյուն նե րի շրջա նակ նե րից: «Լեգ րա նի դրու թյու նը հաս կա նա լի է,— 
հայտ նում էր Մոսկ վա Գ. Օր ջո նի կի ձեն,— նա չա փից ա վե լին է խոս
տա ցել հայ կա կան նախ կին կա ռա վա րու թյա նը»10: 

8  Տե՛ս Сборник действующих договоров..., էջ 14–15: 
9   Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 1918–1920 թթ. (քա ղա քա կան պատ մու թյուն): 

Փաս տաթղ թե րի և նյութերի ժո ղո վա ծու), Երևան, 2000, էջ 385–386: 
10   Հայաստանի ազգային արխիվ (ՀԱԱ), միկրոժապավենների հավաքածու 1, գ. 2, 

թ. 183:
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Մյուս կող մից, ինչ պես նշում է ա կա դե մի կոս Լ. Խուր շուդ
յանը, «նման պայ ման նե րում Հա յաս տա նին ար ված տա րած քա
յին խոս տում նե րի մա սին Լեգ րա նի հա ղոր դու մը չհան դի պեց 
Մոսկ վա յի դի մադ րու թյա նը: Ի վեր ջո, թե՛ Լեգ րա նի կնքած հա մա
ձայ նա գի րը, թե՛ Բաք վի հռչա կա գի րը (նկա տի ու նի Խորհր դա յին 
Ադր բե ջա նի հեղ կո մի նո յեմ բե րի 30–ի հռչա կա գի րը, ո րով Զան
գե զու րը և Նա խիջևա նը հայ տա րար վում էին Հա յաս տա նի մա
սեր, իսկ Ղա րա բա ղի լեռ նա յին մա սին տրվում էր ինք նո րոշ ման 
ի րա վունք — հեղ.) մար տա վա րա կան նշա նա կու թյուն ու նեին»11: 
Սա էր պատ ճառ ը, որ Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը գործ նա կա նում 
հե տա մուտ չե ղավ դեկ տեմ բե րի 2–ի հա մա ձայ նագ րով ստանձ
նած պար տա վո րու թյուն նե րի, այդ թվում` տա րած քա յին– սահ մա
նա յին հար ցի կա տար մա նը: Դրան ո րո շա կի նպաս տում էր նաև 
Հա յաս տա նի հեղ կո մի քա ղա քա կան ու թյու նը: Սար գիս Կաս յա նի 
գլխա վո րու թյամբ դեկ տեմ բե րի 6–ին ժա մա նե լով Երևան հեղ
կո մը փաս տո րեն «ան վա վեր ճա նա չեց» և «առ ո չինչ հա մա րեց 
դեկ տեմ բե րի 2–ի ակ տը»,— փաս տում է ի րա դար ձու թյուն նե րի 
ա կա նա տես և մաս նա կից, խորհր դա յին պե տա կան– կու սակ ցա
կան գոր ծիչ Ա շոտ Հով հան նիս յա նը12: «Նման դեպ քում,— ն շում է 
Լ. Խուր շուդ յա նը,— Ռու սաս տա նը մե խա նի կո րեն իր վրա յից 
գցում էր Լեգ րա նի կող մից Հա յաս տա նին տա րած քա յին զի ջում
ներ ա նե լու խոս տում նե րի կա տար ման պար տա վոր ու թյու նը»13: 
Սա կայն պետք է նկա տի ու նե նալ, որ Հայ հեղ կո մի դիր քո րո շու
մը «դեկ տեմ բե րի 2–ի ակ տի» վե րա բեր յալ ա ռա վե լա պես պայ մա
նա վոր ված էր նրա նով, որ հեղ կո մը վճռա կա էր տրա մադր ված 
Հա յաս տա նի խորհր դայ նաց ման դափ նի ներն ամ բող ջու թյամբ 
ի րեն վե րագ րե լու հար ցում, նաև չէր պատ րաստ վում իշ խա նու
թյու նը Հա յաս տա նում կի սել որևէ քա ղա քա կան ու ժի հետ, նա

11  Խուրշուդյան Լ. Ա., նշվ. աշխ., էջ 311:
12  Հովհաննիսյան Ա., Համազգային կրիզիսը, Երևան, 1926, էջ 26:
13  Խուրշուդյան Լ. Ա., նշվ. աշխ., էջ 312:

մա նա վանդ՝ ՀՅԴ–ի, ՀՍԽՀ տա րած քա յին– սահ մա նա յին խնդրին 
վե րա բե րող հայ– ռու սա կան հա մա ձայ նագ րի հոդ վածն ա մե նից 
քիչն էր հե տաքրք րում Հայ հեղ կո մին: Դեռևս դեկ տեմ բե րի 3–ին 
Բ. Լեգ րա նի հետ հե ռագ րա զրույ ցում Ս. Կաս յա նը նշում էր, որ 
«ոչ թե Դրոն, այլ Հա յաս տա նի հեղ կոմն է Հա յաս տա նը հռչա կել 
ան կախ սո ցիա լիս տա կան խորհր դա յին հան րա պե տու թյուն», և 
դրա նից ել նե լով՝ պետք է «ան վա վեր ճա նա չվի և Ձեր հա մա ձայ
նու թյու նը Դրո յի հետ», Լեգ րա նը նույն պի սի վճռա կա նու թյամբ 
Կաս յա նին հա կա դար ձում էր, որ «դա ա մենևին չի փո խում ի րա
վի ճա կը և ոչ ոք իրա վունք չու նի չեղ յալ հայ տա րա րե լու իր կող մից 
ստո րագր ված հա մա ձայ նա գի րը»14: 

Այ դու հան դերձ, անդ րա դառ նանք այն խնդրին, թե դեկ տեմ
բե րի 2–ի հայ– ռու սա կան հա մա ձայ նա գրի 3–րդ հոդ վա ծով հայ
կա կան որ տա րածք ներն էին ընդգրկ վե լու նո րաս տեղծ խորհր
դա յին հան րա պե տու թյան կազ մում և որ քան էր կազ մե լու վեր ջի
նիս ընդ հա նուր տա րած քը:

1. «Երևա նի նա հանգն15 իր բո լոր գա վառ նե րով», այն է` շուրջ 
26400 քառ. կմ16: Այս (նաև Զանգեզուրի գավառի) դեպքում կար
ծես որևէ ա նո րո շու թյուն չկա:

2. «Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի Զան գե զու րի գա վա ռը», ո րը 
զբա ղեց նում էր շուրջ 7673,4 քառ. կմ տա րածք17: Ա վե լաց նենք, որ 
Զան գե զու րի գա վա ռը նե րա ռում էր ժա մա նա կա կից Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան Սյու նի քի մար զը և Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 

14  ՀԱԱ, ֆ. 1021, ց. 2, գ. 1154, թ. 1:
15   Նահանգը կազմված էր 7 գավառից՝ Երևանի, Ալեքսանդրապոլի, Էջմիածնի, Նոր 

Բայազետի, Սուր մա լուի, Շարուր–Դարալագյազի և Նախիջևանի:
16   Տե՛ս „Кавказский календарь на 1915 г.“, Тифлис, 1914, „Отдел статистический“ 

(այսու հետև՝ ОС) էջ 250, „Кавказский календарь на 1917 г.“, Тифлис, 1916, ОС, 
էջ 218: Վար չա միավորների տարածքները տրված են Ռուսական կայսրությունում 
ընդունված քառակուսի վերստերով, որոնք վերածել ենք քառակուսի կիլոմետ րե րի 
(1 քառ. վերստ = 1,138 քառ. կմ):

17   Տե՛ս «Кавказский календарь на 1915 г.», ОС, էջ 230, «Кавказский календарь на 1917 
г.», ОС, էջ 194: 
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Հան րա պե տու թյան Քա շա թա ղի շրջանն ամ բող ջու թյամբ, Բեր
դա ձո րի (1920 թ.՝ Ղա րաղշ լաղ) են թա շրջա նը (այժմ` ԼՂՀ Շուշիի 
շրջա նում), ինչ պես նաև Մեծ Քիրս լեռ նա գա գա թի (2725 մ) հա
րավարևմտյան ստո րո տին ըն կած «Ղու զե յի գյու ղե րը» (այժմ` ԼՂՀ 
Հադ րու թի շրջա նում)18:

3. Երևանի հա մա ձայ նագ րի «Կար սի մար զի մի մա սը, ո րը զին
վո րա կան տե սա կե տից կա պա հո վի եր կա թու ղու անվ տան գու թյու
նը` Ջա ջուռ կա յա րա նից մինչև Ա րաքս կա յա րա նը» սահ մա նու մը 
բա վա կան ա նո րոշ ձ ևա կեր պում է: Ուս տի առ կա քար տե զագ րա կան 
նյու թի վեր լու ծու թյան մի ջո ցով փոր ձենք պար զել Կար սի մար զի այն 
տա րած քը, որը տե սա կա նո րեն կա րող էր անց նել Խորհր դա յին Հա
յաս տա նին: Նկա տի ու նե նա լով, որ վե րո հիշ յալ կա յա րան նե րի միջև 
ձգվող եր կաթ գի ծը գրե թե ամ բող ջու թյամբ անց նում էր Ա խուր յան 
(1920 թ.` Ար փա չայ) գե տի եր կայն քով, տրա մա բա նա կան է կար
ծել, որ ՀՍԽՀ հա մար նա խա տես վող շրջա նի մեջ պետք է նե րառ
վեին նախ կին Կար սի մար զի հա մա նուն շրջա նի (օկ րուգ) Աղ բա
բա յի, Զա րի շա տի և Շո րագ յա լի (Արևմտյան Շիրակ), ինչ պես նաև 
Կաղզ վա նի շրջա նի (օկ րուգ) Նա խիջևա նի տե ղա մա սե րը: Նշված 
վար չա միա վոր նե րը, ինչ պես նշե ցինք, ձգվում էին Ա խուր յան գե տի 
եր կայն քով և դրանց ընդգր կու մը ՀՍԽՀ կազ մում կա պա հո վեր այն 
ռազ մա վա րա կան «խո րու թյու նը», ո րը հնա րա վոր կդարձ ներ Հա
յաս տա նի հյու սի սա յին շրջան ներն Ա րա րատ յան դաշ տի և Երևա նի 
հետ կա պող եր կա թու ղու ան խա փան և անվ տանգ շա հա գոր ծու
մը հայ կա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից: Աղ բա բա յի տե ղա մա սը 
զբա ղեց նում էր շուրջ 650 քառ. կմ տա րա ծու թյուն19` ընդգր կե լով 

18   Այդ բնակավայրերը` Քարինգ (Արփագյադուկ), Սպիտակաշեն, Պետրոսաշեն և 
Վաղավեր (Թեզխարաբ), համարվում են նշանավոր Հարար ավանի գյուղակ–
«թաղերը»: Հարարը, 1918–1920 թթ. հայաթափվելով, հետագայում մտցվեց 
ԼՂԻՄ–ի հարևան Լաչինի շրջանի մեջ (վերանվանվել էր Ներքին Ֆարաջան): 

19   Հաշվարկն ըստ՝ „Кавказский календарь на 1909 г.“, СО, էջ 444: Ընդ որում՝ Ամ
ասիայի տարածաշրջանը (նախ կինում՝ շրջան) ունի 608 քառ. կմ տարածք (ըստ՝ 
«Հայ կա կան ՍՍՀ վարչատերիտորիալ բաժանումը, առ 1 օգոստոսի 1988 թ.», 
Երևան, 1989, էջ 16): Փաստորեն, երբեմնի Աղբաբայի տարածքի շուրջ 94 %–ն 

Ար փի լճի ա վա զանն ու Ա խուր յա նի ա կունք նե րի շրջա նը: Տե ղա մա
սը Կար սի մար զի միակ տա րածքն էր, որ գրե թե ամ բող ջու թյամբ 
մնաց խորհր դա յին հան րա պե տու թյան կազ մում (այժմ` ՀՀ Շի րա կի 
մար զի Ա մա սիա յի տա րա ծաշր ջան): Զա րի շա տի տե ղա մա սը, որն 
ըն կած էր Աղ բա բա յից հա րավ, զբա ղեց նում էր շուրջ 1256,5 քառ. 
կմ տա րա ծու թյուն, իսկ Շո րագ յա լը նե րա ռում էր պատ մա կան Ա նիի 
շրջա նը` մինչև Կար սա գե տի և Ա խուր յա նի միա խառն ման վայ րը` 
զբա ղեց նե լով շուրջ 1151,4 քառ. կմ տա րա ծու թյուն: Ինչ վե րա բե
րում է 4–րդ` Կաղզ վա նի շրջա նի Նա խիջևա նի տե ղա մա սին (պատ
մա կան Շի րա կի հա րավ  արևմտյան հատ վա ծը), ա պա այն Ա նիի 
հա րա վա յին մա տույց նե րից ձգվում էր մինչև Սուր մա լո ւի գա վա ռի 
վար չա կան սահ մա նը` զբա ղեց նե լով շուրջ 1359 քառ. կմ տա րա ծու
թյուն20: Այս պի սով` Կար սի մար զից ՀՍԽՀ–ին անց նող տա րած քը 
կազ մե լու էր շուրջ 4417 քառ. կմ, ին չը նախ կին մար զի (տա րած քը` 
18738,5 քառ. կմ) գրե թե 1/4 մասն էր21: Այս կա պակ ցու թյամբ նշենք 
նաև հետևյա լը: Վաս տա կա շատ գիտ նա կան, ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից 
ան դամ Բ. Հա րու թյուն յա նը խնդրին առնչ վող իր բո լոր քար տեզ
նե րում ՀՍԽՀ–ին անց նող վե րո հիշ յալ տե ղա մա սե րի հետ միա սին 
նե րա ռել է նաև Կար սի մար զի Ար դա հա նի շրջա նի (օկ րուգ) Չլդը րի 
տե ղա մա սը22, ո րը կազ մում էր շուրջ 1095 քառ. կմ23: Այս վար չա
միա վո րը, տա րած վե լով մինչև Թիֆ լի սի նա հան գի Ա խալ քա լա քի 

այժմ գտ ն վում է ՀՀ–ի կազմում: Ի դեպ՝ մեր հանրապետության կազմում է գտնվում 
մի փոքր մաս նաև Շորագյալի տեղամասից` ավելի քան 74 քառ. կմ: Խոսքը Գյում
րի քա ղա քից արևմուտք ընկած Հայկավան (նախկինում` Բաջօղլի), Ոսկեհասկ (ն.` 
Մոլլա–Մու սա), Առա փի (ն.` Օջախղուլի), Ողջի (ն.` Օխչօղլի), ինչպես նաև մի փոքր 
հարավ–արև մուտ քում գտնվող Ախուրիկ (ն.` Ղարաքիլիսա) գյուղերի մասին է:

20   Հաշվարկն ըստ՝ «Кавказский календарь на 1909 г.», СО, էջ 444:
21   Տե՛ս «Кавказский календарь на 1917 г.», СО, էջ 198: 
22   Տե՛ս մասնավորապես «Հայաստանի ազգային ատլաս», հատոր Բ, Երևան, 2008, 

էջ 113. «Հայաստանի ՍԽՀ սահմանների խնդիրը (1920–1921 թթ.)» քարտեզը 
(մ. 1 : 1700000): Հմմտ.՝ Հարությունյան Բ., Հայաստանի պատմության ատլաս 
(Գ մաս), Երևան, 2012, էջ 44. «Հայաստանի ՍԽՀ սահմանների խնդիրը (1920–
1921 թթ.)» քարտեզը (մ. 1 : 2000000):

23   Հաշվարկն ըստ՝ «Кавказский календарь на 1909 г.», СО, էջ 444:
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գա վա ռի հա րա վ ա յին սահ մա նագ լու խը, խիստ հե ռու էր ըն կած, 
որ պես զի ուղ ղա կի վտանգ ներ կա յաց ներ հայ կա կան եր կա թու ղու 
հա մար: Ուս տի կար ծում ենք, որ Չլդը րի տե ղա մա սի ընդգրկ վե լը 
ՀՍԽՀ–ին Կար սի մար զից հատ կաց վե լիք տա րածք նե րի մեջ այն
քան էլ հիմ նա վոր ված չէ:

4. Երևանի հա մա ձայ նագ րի 3–րդ հոդ վա ծի՝ «Ղա զա խի 
գա վա ռի մի մա սը, ո րի սահ ման նե րը ո րոշ ված են օ գոս տո սի 
10–ի հա մա ձայ նու թյան շրջա նակ նե րում» ձ ևա կեր պու մը նույն
պես ո րո շա կի լու սա բան ման կա րիք ու նի: Նախ հարկ է նշել, 
որ Թիֆ լի սի 1920 թ. օ գոս տո սի 10–ի հայ– ռու սա կան հա մա ձայ
նագ րով, ո րը ռու սա կան կող մից ստո րագ րել էր Բ. Լեգ րա նը, իսկ 
հայկական կողմից՝ Ա. Ջամալյանն ու Ա. Բաբալյանը, Խորհր դա
յին Ռու սաս տա նը ճա նա չում էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ան կախ ու թյու նը: Հա մա ձայ նագ րով ի րա վա կան ձ ևա կեր պում էր 
ստա նում ՌՍԴԽՀ զոր քե րի կող մից Ղա րա բա ղի, Զան գե զու րի և 
Նա խիջևա նի «ժա մա նա կա վո ր» զի նագ րա վու մը, որով Ռու սաս
տա նը «ստեղ ծում է բա րեն պաստ պայ ման ներ Հա յաս տա նի և 
Ադր բե ջա նի միջև տա րած քա յին վե ճե րը խա ղաղ կար գա վո րե լու 
հա մար»: Մաս նա վո րա պես, ինչ վե րա բե րում էր Ղա զա խի գա
վա ռին, ա պա կող մե րը հա մա ձայն էին, որ ՀՀ զոր քե րը մնան 
այն գծի վրա, ո րը նրանք զբա ղեց նում էին հու լի սի 30–ի դրու
թյամբ24: Փաս տո րեն, խորհր դա յին կա ռա վա րու թյու նը ճա նա
չում էր Ղա զա խի գա վա ռի տա րած քում 1918–1920 թթ. ձ ևա վոր
ված հայ –ադր բե ջա նա կան սահ մա նը:

Ղա զա խի գա վա ռը (տա րած քը` շուրջ 5800 քառ. կմ)25, ո րը 
մինչև 1918 թ. մտնում էր Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի մեջ, ազ գագ
րա կան առու մով կազմ ված էր եր կու՝ հայ կա կան (արևմուտքն ու 

24   Нагорный Карабах в 1918–1923 гг., сборник документов и материалов, Ереван, 
1992, с. 574–575.

25   «Кавказский календарь на 1915 г.», ОС, с. 230. Հմմտ.՝ «Кавказский календарь на 
1917 г.», ОС, էջ 194:

հա րա վը) և մահ մե դա կան (արևելքն ու հյու սի սը) մա սե րից: Հայ
կա կա նը, ո րը կազ մում էր գա վա ռի մեծ մա սը, հիմ նա կա նում 
ընդգր կում էր ժա մա նա կա կից ՀՀ Տա վու շի մար զի գրե թե ամ բողջ 
տա րած քը (2587 քառ. կմ)26: Միա ժա մա նակ հայ կա կան հատ վա
ծի մեջ էին մտնում նաև ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Ճամ բա րա կի 
տա րա ծաշր ջա նի (ն.` Կրաս նո սելս կի շրջան) Աղստև գե տի Գե տիկ 
վտա կի հով տում ըն կած հյու սի սա յին բնա կա վայ  րերը27՝ նե րառ յալ 
շրջկենտ րո նը, ինչ պես նաև Արծ վա շեն (1920 թ.՝ Բաշգ յուղ կամ 
Բաշ քենդ) ա վանն իր շրջա կայ քով: Ընդ ո րում, ինչ պես ցույց են 
տվել փաս տե րը, վեր ջի նիս հետ Ա ռա ջին Հան րա պե տու թյան մաս 
են կազ մել նաև Ախն ջի գե տա կի (Տա վու շի բա զու կը) ա կունք նե
րի շրջա նը և Կու րի մեջ թափ վող Աս րիկ չա յից արևմուտք ըն կած 
տա րած քը, ո րը ձգվում էր մինչև Տա վու շի մար զի Բեր դի տա րա
ծա շրջա նի (ն.` Շամ շա դի նի կամ Տա վու շի շրջան) ծայրարևել յան 
սահ մա նա գլու խը: Փաս տո րեն, 1918–1920 թվա կան նե րին այս 
հատ վա ծում պահ պան վել էր եր բեմ նի Ղա զա խի ու Ե լի զա վետ

26   Տավուշի մարզի տարածքից դուրս էր մնում Կողբ գետակի (Կուրի վտակներից) և 
Դեբեդի միջև բարձրացող Գուգարաց լեռնաշղթայով ձգվող ջրբաժանից արևմուտք 
ըն կած փոքր հատվածը, որը, լինելով Թիֆլիսի նահանգի Բորչալուի գավառի կազ
մում, 1919 թ. մտցվել էր Լոռու չեզոք գոտու մեջ: Այս հատվածն ընդգրկում է ժա մա
նա կակից ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի (նախկին շր ջա նը) 
Այ րում քաղաքը և Բագրատաշեն (1920 թ.՝ Լամբալու), Զորական (1920 թ.՝ Վերին 
Քյորփլու կամ Քերփլի), Լճկաձոր (Աչքաձոր), Արճիս, Դեղձավան, Դեբետավան, 
Հաղ թանակ, Պտղավան գյուղերը՝ 117,35 քառ. կմ ընդհանուր մա կերեսով (հաշ
վար կն ըստ` «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման 
տե ղե կա տու», Երևան, 2012, էջ 101 (այսու հետ՝ Տեղեկատու):

27   Ավելորդ չենք համարում ստորև ներկայացնելու այդ բնակավայրերի անունները 
(ժամանակակից և նախ կին տարբերակներով). Ճամբարակ քաղաք [(կազմված է 
եր բեմնի Միխայլովկա, իսկ խորհրդային տարի ներ ին՝ Կրասնոսելսկ (հայերի մի ջա
վայ րում՝ Կարմիր) վերանվանված գյուղից, ինչպես նաև Վերին և Ներքին Ճամ  բա  ր
ակներից), Այգուտ (ն.՝ Գյոլքենդ, ներառյալ՝ Ճապկուտ (ն.` Ջիվիխլու գյուղը), Անտա
ռա մեջ (ն.՝ Յան ըղ  փա յա, Մե շաքենդ), Ձորավանք (ն.՝ Ղարաղայա), Դպրաբակ (ն.՝ 
Չայ քենդ), Մարտունի, Գետիկ (ն.` Նոր Բաշգյուղ), Թթու ջուր, Վահան (ն.` Ռուբե
նա կեր տ) գյուղական համայնքներն ամբողջությամբ, ինչպես նաև՝ Կալավանի 
(ն.՝ Ամրխեր) համայնքի հյուսիսային հատվածը, այդ թվում՝ Բարեպատ (ն.՝ Բարի
աբադ) գյուղը]:
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պոլի գա վառ նե րի վար չա կան սահ մա նա գիծը28: Մեր հաշ վարկ նե
րով, վե րը նշված սահ ման նե րում, պայ մա նա կա նո րեն Ճամ բա րա
կի և Արծ վա շե նի ան վան ված են թա շրջան նե րը զբա ղեց նում էին 
ա վե լի քան 610 քառ. կմ տա րածք, ո րից 356,4 քառ. կմ–ը բա
ժին էր ընկ նում առա ջի նին29, իսկ 254 քառ. կմ–ը՝ երկ րոր դին30:

Վեր ջա պես, Ղա զա խի գա վա ռի հայ կա կան հատ վա ծի սահ
ման նե րի ճշտգրտման հա մար հարկ է քննար կել ևս մի հո ղա տա
րած քի հար ցը, ո րը մեր հան րա պե տու թյան հա մար ու ներ (և առ 
այ սօր ու նի) ռազ մա վա րա կան բա ցա ռիկ կարևո րու թյուն: Խոս քը 
ՀՀ Տա վու շի մար զի Նո յեմ բեր յա նի և Իջևա նի տա րա ծաշր ջան նե
րի միջև սե պի նման խրված Ներ քին Աք սի փա րա յի (թրք.՝ Aşağı 
Aksipara, ա ղա վաղ ված հայ կա կան Ոս կե պա րից) են թաշր ջա նի 
մա սին է, ո րը հա մընկ նում է նախ կին Ղա զա խի գա վա ռի երկ րորդ 
ոս տի կա նա կան տե ղա մա սի ութ թա թա րաբ նակ գյու ղե րից կազմ
ված Աք սի փա րա յի (Аксибара) գյու ղա կան հա սա րա կու թյանը31: 
1918–1920 թվա կան նե րին այս տա րած քը նույն պես գտնվել է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կազ մում: Սա երևում է ՀՍԽՀ 
ներ քին գոր ծե րի ժող կո մա տի կող մից 1923 թ. մար տի 21–ին կա
ռա վա րու թյուն ա ռաք ված մի զե կու ցագ րից, ուր մաս նա վո րա պես 
նշված է. «Փաս տա ցի սահ ման նե րից Ադր բե ջա նը պա հան ջում է 
Իջևա նի գա վա ռի Բա րա նա յի (այժմ՝ Նո յեմ բեր յան) շրջա նի Աքսի
փա րա յի ան տա ռա յին մա սը, ո րը բա ժան ված է եր կու մա սի և 
կազ մում է Բա րա նա յի շրջա նի ա մե նա մեծ մա սը»32: Նույն փաս
տաթղ թում հան դի պող լրա ցու ցիչ տվյալ նե րից պարզ վում է, որ 
«եր կու մաս» ա սե լով՝ հաս կաց վել է ինչ պես հայ կա կան Ոս կե պա

28   Տե՛ս ռուսական 5–վերստանոց քարտեզի Е–8 և Ж–8 պլանշետները: Հմմտ.՝ Цу циев 
А., Атлас этно поли тической истории Кавказа (1774–2004), Москва, 2006, с. 21 – „Со
ветс кий Кавказ – первый админи стра ти в но–территориальный вариант“ քարտեզը:

29   Հաշվարկն ըստ՝ Տեղեկատու, էջ 39:
30   Հաշվարկը՝ Գ. Բադալյանի:
31   «Кавказский калвендарь на 1917 г.», ОС, с. 58. 
32   Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 2, գ. 3, թ. 43:

րից արևմուտք գտնվող Վե րին, այն պես էլ արևելք ըն կած Ներ քին 
Աք սի փա րա նույ նա նուն գյու ղե րը: Ի դեպ՝ Ա ռա ջին Հան րա պե
տու թյան տա րած քում են ե ղել Ն. Աք սի փա րա յի հարևան մի քա
նի գյու ղեր ևս (Բա ղա նիս–Հայ րում, Ղուշ չի– Հայ րում, Մա զամ լու, 
Հայ րըմ լու): Այդ հո ղա տա րած քը կազ մում էր շուրջ 60 քառ. կմ: 
Ան շուշտ, հարևան հան րա պե տու թյան ղե կա վա րու թյու նը հե ռա
հար նպա տակ ներ էր հե տապն դում, երբ պա հան ջում էր վե րո հիշ
յալ են թաշր ջա նը: Ըստ էու թյան, դրա նպա տակն էր տա րան ջա
տել Հա յաս տա նի հյու սիս արևել յան շրջան նե րը, սե պաձև խրվել 
մեր հան րա պե տու թյան տա րած քում և շա րու նա կել ա վան դա կան 
դար ձած զավ թո ղա կան քա ղա քա կա նու թյու նը: 

Ամ փո փենք. ըստ էու թյան՝ 1920 թ. կե սե րին Հա յաս տա նի 
ի րա վա սու թյան ներ քո Ղա զա խի գա վա ռից շուրջ 3260 քառ. կմ 
տա րածք:

5. Երևանի հա մա ձայ նագ րի 3–րդ հոդ վա ծի՝ «Թիֆ լի սի նա հան
գի այն մա սե րը, ո րոնք Հա յաս տա նի տի րա պե տու թյան տակ էին 
գտնվում մինչև 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 28–ը», ձ ևա կերպ ման մեջ 
պետք է հաս կա նալ նախ կին Բոր չա լո ւի գա վա ռի այն հատ վա ծը, 
ո րը տա րած վում էր Ձո րա գե տից ան մի ջա պես հա րավ` մինչև նախ
կին Երևա նի նա հան գի հյու սի սա յին սահ մա նը և մտնում էր վե
րո հիշ յալ վար չա միա վո րի Լո ռու ոս տի կան ա կան տե ղա մա սի մեջ: 
Այս հատ վա ծում էին գտնվում 11 գյու ղա կան հա սա րա կու թյուն ներ՝ 
ի րենց 26 բնա կա վայ րե րով33: Ըստ էու թյան, Խորհր դա յին Հա յաս
տա նի կազ մում ընդգրկ վե լու էին ներ կա յիս ՀՀ Լո ռու մար զի Ա լա
վեր դու (ն.` Թու ման յա նի) և Ստե փա նա վա նի տա րա ծաշր ջան նե րի 
հա րա վա յին, Վա նա ձո րի տա րա ծաշր ջա նի (ն.` Գու գար քի շրջան) 
հյու սի սա յին և Տա շի րի տա րա ծաշր ջա նի (ն.` Կա լի նի նո յի շրջան) 

33   Ըստ` „Кавказский календарь на 1917 г.“, ОС, էջ 96–97: Դրանցից 9–ն ամբող ջու 
թյա մբ էին անցնելու ՀՍԽՀ–ին, իսկ 2–ը՝ ռուսական Ջալալօղլու և Շահնազարի 
գյու ղական հասարակությունները, հատվածա բար [Նովո–Ալեքսանդրովկա (այժմ՝ 
Բո վաձոր, խորհրդային տարիներին՝ Մաքսիմ Գորկի, Ստեփանավանի տարա ծա
շր ջա նում) և Շահ նազար (այժմ՝ Մեծավան, Տաշիրի տարածաշրջանում) գյուղերը]:
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հա րավ արևմտյան հատ ված նե րը՝ շուրջ 1060 քառ. կմ տա րա ծու
թյամբ34: Նշված տա րած քից ա մե նա մեծ մաս նա բա ժի նը հաս նում է 
Ստե փա նա վա նի (407,5 քառ. կմ)35 և Ա լա վեր դու տա րա ծա շրջան
ներ ին (335,5 քառ. կմ)36: Վա նա ձո րի և Տա շի րի տա րա ծաշր ջան
նե րից Խորհր դա յին Հա յ աս տա նին անց նող մա սե րը կազ մում էին 
հա մա պա տաս խա նա բար՝ 144,3 և 90 քառ. կմ37: 

Ի մի բե րելով տա րած քա յին հաշ վարկ նե րը՝ փաստենք, որ 
1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ի հայ– ռու սա կան հա մա ձայ նագ րի 3–րդ 
հոդ վա ծով նո րահռ չակ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի հա մար նա խա
տես ված տա րած քը պետք է կազ մեր ա վե լի քան 43000 քառ. կմ 38:

34   Հաշվարկն ըստ՝ Տեղեկատու, էջ 49–51, 55–57:
35   Ներառում էր ներկայիս Ստեփանավան քաղաքը (1920 թ.՝ Ջալալօղլի), ինչպես նաև 

Ամրակից (ն.՝ Նիկոլաևկա, խորհրդային շրջանում՝ Կիրով), Արմանիս, Գարգառ 
(ն.՝ Հայ Գյառգյառ), Գյուլագարակ, Կաթ նաղ բյուր (ն.՝ Ղոթուրբուլաղ), Կուրթան, Հո
բար ձի, Պուշկինո (ն.՝ Ռուս Գյառգյառ), Վարդաբլուր, Ուրա սար (1920 թ.՝ Նովո–Պո
կրո վկա, խորհրդային շրջանում՝ Կույբիշև) համայնքներն իրենց հողատարածք ներով:

36   Ներառում էր ներկայիս Դսեղ, Մարց, Լորուտ, Շամուտ, Ահնիձոր, Աթան, Չկալով 
(ն.՝ Սադիբագդի) համայնքներն իրենց հողատարածքներով:

37   Ներառում էր ներկայիս Վանաձորի տարածաշրջանի հետևյալ համայնքները. Ձո
րա գյուղ, Ձորագետ (ն.՝ Քոլագերան քաղաքատիպ ավան), Անտառամուտ (ն.՝ Քոլա
գե րան), Վահագնի (1920 թ.՝ Շահալի), Եղեգնուտ (1920 թ.՝ Ղամշկուտ), Դեբետ 
(1920 թ.` Խաչիգյուղ), Վահագնաձոր: Տաշիրի տար ա ծաշրջանից միայն այժմ յան 
Կաթ նառատի համայնքի տարածքն էր ամբողջությամբ ընդգրկվելու ՀՍԽՀ կազ
մում: Բացի այդ՝ Խորհրդային Հայաստանի մաս էր կազմելու նաև ներկայիս Մե ղ
վա հովիտ (ն.` Թազաքենդ կամ Ղարաիսա) համայնքի մեծագույն մասը՝ Նո րա մուտ 
(ն.` Ղարաղալա) գյուղով (Մեղ վա հովիտը մնում էր չեզոք գոտում), ինչ պես նաև 
Բլա գոդարնոյե համայնքի հողատարածքները՝ առանց գյուղի:

38   Համեմատության համար նշենք, որ Մոսկվայում 1921 թ. հրատարակված „Ста тис
ти ческий ежегодник, 1918–1920“ գրքում ՀՍԽՀ տարածքը 1920 թ. դեկ տեմբերի 
դրությամբ ցույց է տրված 34288 քառ. վերստ կամ 39019 քառ. կմ (տե՛ս Поляков Ю. 
А., Советская страна после окончания гражданской войны: территория и насе ле ние, 
Мос ква, 1986, էջ 68): Իսկ Ա. Հակոբյանը, իր իսկ հարցադրմանը` «թե որքան տա
րածք էր մնում Խորհրդային Հայաստանին 1920 թ. դեկտեմբերի իրավիճակով», 
նշում է. «Տա րած ք ային սահմանային խնդրի քիչ թե շատ հետևողական ու ար դա
րա ց ի լուծման դեպքում, կարծում ենք, որ ՀՍԽՀ տարածքը կարող էր հասնել առ ն
վա զն 40000 քառ. կմ–ի» (Հակոբյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 93–94):

2.  1921 թ. Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերով 
Թուրքիային ու Խորհրդային Ադրբեջանին անցած 
հայկական տարածքները

Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մով քե մա լա կան Թուր քիա յի 
կող մից բռնա զավ թված հայ կա կան տա րածք նե րի պատ կա նե լու
թյան հար ցը ստո րա դաս վեց խորհր դա թուր քա կան տա րած քա յին 
սահ մա նա զատ մա նը, ո րը ո րոշ վե լու էր ա պա գա բա նակ ցու թյուն
նե րում: ՀՍԽՀ նոր իշ խա նու թյուն նե րը` ի դեմս հայ կո մու նիստ նե
րի, թե պետ վճռա կան էին հայ կա կան տա րածք նե րի և սահ ման նե
րի խնդրի՝ հօ գուտ հան րա պե տու թյան լու ծման հար ցում, սա կայն 
վճռո րոշ էր լի նե լու Խորհր դա յին Ռուս աս տա նի դիր քո րո շու մը:

1920 թ. դեկ տեմ բե րի 9–ին քե մա լա կան իշ խա նու թյուն նե րին 
ուղղ ված հու շագ րում ՌՍԴԽՀ կա ռա վա րու թյու նը անհ րա ժեշտ է 
հա մա րում նա խա տես վող կոն ֆե րան սին Խորհր դա յին Հա յաս
տա նի (ինչ պես նաև Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի) ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի մաս նակ ցութ յու նը: Խորհր դա թուր քա կան կոն ֆե րան սին 
նշա նակ ված հայ կա կան պատ վի րա կութ յու նը ՀՍԽՀ  արտ գործ
ժող կոմ Ա լեք սանդր Բեկ զադ յա նի գլխա վո րութ յամբ Մոսկ վա յում 
Ռու սաս տա նի արտ գործ ժող կո մատ է ներ կա յաց նում փաս տաթղ
թե րի, քար տեզ նե րի, փաս տագ րա կան նյու թե րի մեծ փա թեթ՝ 
«Հայ կա կան պատ վի րա կութ յան 1921 թ. փետր վա րի 2–ի տե ղե կա
տու– զե կու ցու մը ռուս– թուր քա կան կոն ֆե րան սի հա մար» վեր նագ
րով: Թղթա պա նա կի «Հա յաս տա նը մինչև վեր ջին հայ– թուր քա
կան պա տե րազ մի սկիզ բը» բաժ նում ներ կա յաց վում է հայ կա կան 
մի շարք տա րածք նե րի (Կարս, Ար դա հան, Բա յա զետ, Սուր մա լու, 
Նա խիջևան, Շա րուր– Դա րա լագ յազ և այլն) ինչ պես ռազ մա վա րա
կան, այն պես էլ սո ցիալ–տն տե սա կան նշա նա կութ յու նը ՀՍԽՀ–ի 
հա մար, շեշտ վում է, որ նշված տա րածք նե րը հար կա վոր է ընդգր
կել Խորհր դա յին Հա յաս տա նի կազ մում: Այս տեղ ա ռա ջարկ վում է 
Թուր քիա յի հետ սահ ման նե րի չորս հնա րա վոր տար բե րակ: Փաս
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տաթղ թե րին ու շադ րութ յամբ ծա նո թա նա լուց հե տո ակն հայտ է 
դառ նում, որ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի կար
ծի քով՝ հան րա պե տութ յան բնա կա նոն զար գաց ման հա մար նրա 
կազ մում անհ րա ժեշտ էր ընդգր կել 1920 թ. թուրք–հայ կա կան 
պա տե րազ մի նա խօր յա կի դրութ յամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յա նը պատ կա նող վե րը նշված շրջան նե րը, ո րոնք կազ մում 
են շուրջ 60000 քառ. կմ տա րածք: Այս պի սով՝ Հա յաս տա նի նոր 
իշ խա նութ յուն նե րին ակն հայ տո րեն չէր բա վա րա րում Երևա նի 
դեկ տեմ բե րի 2–ի հա մա ձայ նագ րով հան րա պե տութ յանն անց նող 
տա րածք նե րը, նրանց ակն կա լիք ներն ա վե լին էին: Հայ– թուր քա
կան սահ մա նա զատ ման տար բե րակ նե րի հիմ քում ըն դու նե լով 
դեկ տեմ բե րի 2–ի հա մա ձայ նագ րի 3–րդ կե տի պայ ման նե րը՝ հայ
կա կան կող մը, այս պի սով, հա վակ նութ յուն ներ էր ներ կա յաց նում 
նաև Ա խուր յան և Արաքս գե տե րից արևմուտք, մա սամբ` հա րավ 
ըն կած տա րածք նե րի, այդ թվում՝ Կար սի մար զի, Ար դա հա նի օկ
րու գի ո րոշ հատ ված նե րի, Բա յա զե տի նկատ մամբ39: 

Հայ կա կան կող մի փաս տարկ նե րը, սա կայն, որևէ նշա նա կու
թյուն չու նե ցան. Մոսկ վա յի 1921 թ. մար տի 16–ի «Ռուս– թուր քա
կան բա րե կա մութ յան և եղ բայ րութ յան» պայ մա նագ րով խորհր
դա թուր քա կան սահ մա նի հայ– թուր քա կան հատ վածն անց նե
լու էր Ա խուր յան և Արաքս գե տե րով՝ թուր քա կան կող մին թող նե
լով Կար սի մար զը, Սուր մա լո ւի ողջ գա վա ռը (Մեծ և Փոքր Ա րա
րատ նե րով): Նա խիջևա նի երկ րա մա սը (Շա րուր– Դա րա լագ յա զի 
շրջա նի հար թա վայ րա յին մա սով), իբրև «Նա խիջևա նի մարզ», 
ինք նա վար տա րած քի կար գա վի ճա կով փո խանց վեց Խորհր դա
յին Ադր բե ջա նի «խնա մա կա լութ յա նը»՝ պայ մա նով, որ վեր ջինս 
այն չի զի ջե լու մի եր րորդ կող մի, այ սինքն՝ Հա յաս տա նին: Թուր
քիա յին և Ադր բե ջա նին ան ցած հայ կա կան տա րածք նե րը կազ
մում էին ա վե լի քան 25000 քառ. կմ: 

39   Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 114, ց. 2, գ. 68, թ. 1–23:

Մոսկ վա յի կոն ֆե րան սում հայ կա կան շա հե րի ան տես ման 
կա պակ ցութ յամբ ՀՍԽՀ պատ վի րա կութ յունն ապ րի լի 15–ին բո
ղո քի հու շա գիր ուղ ղեց ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մին և խորհր դա յին պե
տութ յան ղե կա վար Վլա դի միր Լե նի նին: Դրա նում մաս նա վո
րա պես նշվում էր. «Կոն ֆե րան սի ար ձա նագ րութ յուն նե րից չի 
երևում, թե ար վել է գո նե մի չնչին փորձ՝ պահ պա նե լու այն հո
ղերն ու շրջան նե րը, ո րոնք կեն սա կան նշա նա կութ յուն ու նեն ե րի
տա սարդ և փոքր Խորհր դա յին Հա յաս տա նի հա մար»40: 

Այս պի սով՝ ռուս– թուր քա կան «դա վա դիր գոր ծար քով» Հա
յաս տա նից խլվե ցին և Թուր քիա յին ու Խորհր դա յին Ադր բե ջա
նին նվի րա բեր վե ցին հայ կա կան տա րածք նե րի մի զգա լի մա սը, 
խախտ վե ցին և ոտ նա հար վե ցին մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հիմ
նա կան սկզբունք նե րը: Ո՛չ Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը և ո՛չ  էլ 
քե մա լա կան Թուր քիան առանց Խորհր դա յին Հա յաս տա նի մաս
նակ ցութ յան որևէ ի րա վա սութ յուն չու նեին տնօ րի նե լու հայ կա կան 
տա րածք նե րի և հա յութ յան ճա կա տա գրե րը: Ուս տի միան գա մայն 
ի րա վա ցի է սփյուռ քա հայ իրա վա բան– պատ մա բան Շ. Թո րիկ յա
նը, երբ եզ րա կաց նում է, որ «Հա յաս տա նի տա րած քա յին հար ցե
րին վե րա բե րող պայ մա նագ րի կե տե րը չեն կա րող լի նել ի րա վա
կան պար տա վո րութ յուն Հա յաս տա նի հա մար»41:

Մոսկ վա յի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մից հե տո Խորհր դա յին 
Ռու սաս տա նի ղե կա վար ու թ յան և Կար միր բա նա կի հրա մա նա
տա րութ յան վճռա կան դիր քո րոշ ման շնոր հիվ քե մա լա կան զոր քե
րի զի նագ րա վու մից ա զա տագր վեց Ա լեք սանդ րա պո լի գա վա ռը, 
ո րը, հա մա ձայն պայ մա նագ րի, մնա լու էր ՀՍԽՀ կազ մում: Ապ րիլի 
22–ին թուր քա կան վեր ջին զո րա մա սե րը հե ռա ցան Ա լեք սանդ
րա պո լից: Լո ռուց հե տո Ա լեք սան դրա պո լի գա վա ռը հա ջորդ տա
րածքն էր, որ Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից հե տո միաց վեց 
հան րա պե տութ յա նը: 

40   Տե՛ս Ավետիսյան Հ. Ա., Հայկական հարցը 1918 թվականին, Երևան, 1997, էջ 355:
41   Թորիկյան Շ., Հայկական հարցը և միջազգային իրավունքը, Բեյրութ, 1976, էջ 107:
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Մոսկ վա յի պայ մա նագ րի 15–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն Խորհր
դա յին Ռու սաս տա նը պար տա վո րութ յուն էր ստանձ նել դի մե
լու անհ րա ժեշտ քայ լե րի, որ պես զի Թուր քիա յի և Անդր կով կա սի 
խորհր դա յին հան րա պե տութ յուն նե րի միջև ա ռա ջի կա յում  ստո
րագ ր վող պայ մա նագ րում վեր ջին ներս «պար տա դիր կեր պով 
ճա նա չեն սույն պայ մա նագ րի այն հոդ ված նե րը, ո րոնք ան մի ջա
կա նո րեն ի րենց են վե րա բերում»42: Փաս տո րեն, Ռու սաս տա նը ոչ 
միայն նվի րա բե րում էր Հա յաս տա նի տա րածք նե րը Թուր քիա յին 
և Խորհր դա յին Ադր բե ջա նին, այլև պար տա վոր վում էր ստի պե լ 
ՀՍԽՀ  իշ խա նութ յուն նե րին ճա նա չել այդ փաս տը: 

Թուր ք–անդր կով կաս յան կոն ֆե րան սին նա խա պատ րաստ
վելու փու լում 1921 թ. մա յի սի 7–ին Բաք վում գու մար վեց Անդր կով
կա սի երեք հան րա պե տութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի խորհր
դակ ցութ յուն, որ  տեղ քննարկ վեց նաև սահ ման նե րի հար ցե րը: 
Ել նե լով ՀՍԽՀ  ու Նա խիջևա նի միջև սահ մա նի ճշտման վե րա
բեր յալ Մոսկ վա յի պայ մա նագ րի 3–րդ հոդ վա ծից՝ խորհր դակ ցութ
յու նը ո րո շեց. «իս կույն ևեթ մի ջոց ներ ձեռք առ նել տե ղում Ադր բե
ջա նի և Հա յաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից ու սում նա սի րե
լու սահ մա նի ճիշտ ո րոշ ման հար ցը, ազ գագ րա կան սկզբուն քի, 
նմա նա պես և տե ղա կան բնակ չութ յան կող մից այդ հար ցի շուր
ջը հաս տատ ված հա յացք նե րի հա մա ձայն»43: Հայ –ադր բե ջա
նա կան հանձ նա ժո ղո վի կա յաց րած ո րո շու մով ՀՍԽՀ սահ մա նը 
Նա խիջևա նի հետ սկսե լու էր ոչ թե Ա րա րատ կա յա րա նից, այլ 
Ուր միա գյու ղից (այժմ` անբ նակ) և Ա րազ դա յան (այժմ` Ե րասխ) 
կա յա րա նից: Երևա նի գա վա ռից ան ջատ ված Ա րա րատ–Ք յո մուր
լու դաղ –Ա րազ դա յան ե ռանկ յու նին պետք է մնար ՀՍԽՀ կազ մում: 

42   Документы внешней политики СССР, т. III, Москва, 1959, с. 602.
43   Հա յաս տա նը մի ջազ գա յին դի վա նա գի տութ յան և սո վե տա կան ար տա քին քա ղա

քա կա նութ յան փաս տաթղթե րում (1828–1923), կազ մող ներ` Ջ. Ս. Կի րա կոս յան, Ռ. 
Գ. Սա հակ յան, Երևան, 1972, էջ 515:

Թուր ք–անդր կով կաս յան կոն ֆե րան սի հա մար Հա յաս տա նի, 
Ադրբե ջա նի և Վրաս տա նի քա ղա քա կան միաս նա կան ծրագ րի 
դրույթ նե րը հաս տատ վե ցին ՌԿ(բ)Կ կով կաս յան բյու րո յի 1921 թ. 
սեպ տեմ բե րի 3–ի «Կար սի կոն ֆե րան սի մա սին» ո րո շու մով: Նրա
նում մաս նա վո րա պես նշվեց, որ անհ րա ժեշտ է խստո րեն պահ
պա նել Մոսկ վա յի պայ մա նագ րի շրջա նակ նե րը, «ոչ մի դեպ քում 
թույլ չտալ Կով կա սի հան րա պե տութ յուն նե րի մե կու սի ե լույթ նե րը, 
բո լոր հար ցե րում լի նել միա հա մուռ»44: 

Կոն ֆե րան սի հետ կապ ված իր հար ցե րը նա խա պատ րաս
տեց նաև Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը: «Կար սում Թուր քիա յի 
հետ առա ջի կա կոն ֆե րան սում ՀՍԽՀ–ի կող մից քննարկ ման ներ
կա յաց վող հար ցեր» վեր նա գի րը կրող հու շագ րում այլ հար ցե րի 
թվում հայ կա կան կողմն ա ռա ջար կում էր ՀՍԽՀ  օգ տին սահ ման
նե րի ո րոշ ուղ ղում ներ կա տա րել Նա խիջևա նի երկ րա մա սում և 
Ար փա չա յի գո տում, Հա յաս տա նին վե րա դարձ նել նրա միջ նա դար
յան մայ րա քա ղաք Անիի ա վե րակ նե րը և այլն: Սա կայն հայ կա կան 
ա ռա ջարկ նե րը կոն ֆե րան սում հան դի պե ցին թուր քա կան կող մի 
հա մառ դի մադ րութ յա նը և մերժ վե ցին: 

1921 թ. հոկ տեմ բե րի 13–ին Կար սում ստո րագ րված թուր ք–
անդր կով կա սյան «Բա րե կա մութ յան պայ մա նա գի րը» չնչին փո փո
խութ յուն նե րով վե րա հաս տա տեց Մոսկ վա յի ռուս– թուր քա կան պայ
մա նագ րով ո րոշ ված թուրք –անդր կով կաս յան սահ մա նը: Խորհր
դա յին կող մի միակ ձեռք բե րու մը կա րե լի է հա մա րել այն, որ ՀՍԽՀ 
սահ ման նե րի մեջ նե րառ վեց նախ կին Երևա նի գա վա ռի հա րա վում 
գտնվող վե րը նշված ե ռանկ յու նին՝ շուրջ 260 քառ. կմ տա րած քով: 
Ընդ ո րում՝ վեր ջի նիս մեջ էին մտնում նաև Ա րա րատ յան դաշ տից 
Դա րա լագ յազ (Վա յոց Ձոր) տա նող ճա նա պար հը (այն այ սօր էլ չի 
կորց րել իր ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յու նը) վե րահս կող Քյար
քի (այժմ` Տիգ րա նա շեն), ինչ պես նաև Ջա ֆար լու–Գ յու նութ (Գե նուտ) 

44   ՀԱԱ, ֆ. 1021, ց. 2, գ. 1185, թ. 42–43:
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զույգ գյու ղե րը, ո րոնք հե տա գա տա րի նե րին աս տի ճա նա բար «փո
խանց վե ցին» Նա խիջևա նի ԻԽՍՀ –ին (35–40 քառ. կմ տա րած քով)45:

Ա վե լաց նենք նաև, որ, ի տար բե րութ յուն Մոսկ վա յի պայ մա
նագ րի, ո րով Նա խիջևա նի ինք նա վար մար զի նկատ մամբ խնա
մա կա լու թյունն Ադր բե ջա նն  ի րա վունք չու ներ զի ջե լու «մի եր րորդ 
պե տութ յան», Մոսկ վա յի ջան քե րով Կար սի պայ մա նագ րից այդ 
պայ մա նը հան վեց: Թուր քիան, փաս տո րեն, «ճա նա չում էր Անդր
կով կա սի նկատ մամբ Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի ամ բող ջա կան 
վե րահս կո ղութ յու նը»46: 

«Այդ զի ջում նե րի դի մաց,— ինչ պես հե տա գա յում հայ տա
րա րեց կոն ֆե րան սում թուր քա կան պատ վի րա կութ յան ան դամ 
Մուխ թար բե յը,— մենք Կար սի կոն ֆե րան սում ստա ցանք մեզ 
հա մար կարևոր իրա վունք ներ` Նա խիջևա նի շրջա նից հա րավ 
ընկ նող տա րածք նե րը Թուր քիա յին միաց նե լու և եղ բայ րա կան 
Ադրբե ջանի հետ ան մի ջա կան կապ ու նե նա լու հա մար»47: 

Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի ճնշման ներ քո Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նը թեև ստո րագ րեց Կար սի պայ մա նա գի րը, սա կայն 
նրա իշ խա նութ յուն նե րն  ա ռի թը բաց չէին թող նում ի րենց դժգո
հութ յու նը հայտ նե լու հա մար: Կար սի պայ մա նագ րի տակ իր ստո
րագ րութ յու նը դրած ՀՍԽՀ  արտ գործ ժող կոմ Աս քա նազ Մռավ յա
նը նշում է. «Մենք չենք կա րող երբևի ցե հրա ժար վել հո ղա յին պա
հանջ նե րից, ո րոնք մեզ հա մար անհ րա ժեշ տութ յուն են, մեր կեն
սու նա կութ յան և ապ րե լու կա րե լիութ յան ա ռա ջին պայ մա նը»48:

«Ա վե լի ծանր և ա վե լի ան օ գուտ խա ղա ղութ յուն, քան Կար
սինն է, հա զիվ թե կա րե լի է գտնել պատ մութ յան է ջե րում»49,—  ար

45  Հաշվարկները՝ Գ. Բադալյանի:
46   О‘Коннор Т. Э., Г. В. Чичерин и советская внешняя политика (1918–1930), пер. 

с англ., Москва, 1991, с. 200.
47  ՀԱԱ, ֆ. 114, ց. 1, գ. 221, թ. 36:
48  «Խորհրդային Հայաստան», Երևան, 21 հոկտեմբերի 1921, թիվ 201:
49   Борьян Б., Армения, международная дипломатия и СССР, часть II, Москва–

Ленинград, 1929, с. 163.

ձա նագ րում է հե ղա փո խա կան պատ մա բան Բ. Բոր յա նը և ի րա վա
ցիո րեն նկա տում, որ Կար սի պայ մա նա գի րն «ըստ էութ յան, այն
պես էլ ֆոր մալ, քա ղա քա կան և մի ջազ գա յին ի րա վա կան նոր մե րի 
տե սանկ յու նից ինք նու րույն փաս տա թուղթ հան դի սա նալ չի կա րող, 
այլ կրկնում և ամ րագ րում է 1921 թ. մար տի 16–ի պայ մա նա գի րը»50: 

Հետևա բար, քա նի որ Մոսկ վա յի պայ մա նա գիրն իր հեր թին 
ստո րագր վել էր մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հիմ նա րար սկզբունք
նե րի խախ տում նե րով [պայ մա նա գի րը ստո րագ րող կող մերն 
ա ռանց որևէ լիա զո րութ յան մի ջամ տել էին այն չստո րագ րած ինք
նիշ խան պե տու թյան (պե տութ յուն նե րի) տա րած քա յին ամ բող ջա
կա նութ յան հար ցե րին], ուս տի տա րած քա յին սահ մա նա զատ ման 
հար ցում Կար սի պայ մա նագ րի նկատ մամբ Հա յաս տա նն  ի րա վա
կան պար տա վո րութ յուն չպետք է կրի:

Կար սի պայ մա նագ րով ո րոշ ված թուրք –անդր կով կաս յան սահ
մա նի սահ մա նագծ ման աշ խա տանք ներն արդ յու նա վետ դարձ նե
լու հա մար նշա նակ վեց թուրք –անդր կով կաս յան սահ մա նագծ ման 
միաց յալ հանձ նա ժո ղով` ՌՍԴԽՀ ներ կա յա ցուց չի մաս նակ ցու
թյամբ: Անդր կով կաս յան պատ վի րա կութ յուն նե րի ա ռա ջար կով այդ 
հանձ նա ժո ղովն իր հեր թին բա ժան վեց եր կու են թա հանձ նա ժո ղով
նե րի` թուրք– հայ կա կան և թուրք–վ րա ցա կան սահ ման նե րի տե ղում 
ու սում նա սիր ման և ճշտման հա մար: Թիֆ լի սում 1921 թ. դեկ տեմ
բե րի 10–ին հա մա պա տաս խան քար տե զագր մամբ հաս տատ վեց 
թուրք –անդր կով կաս յան սահ մա նա գի ծը (դե լի մի տա ցիա)51: 

Խորհր դա յին Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը Կար սի պայ
մա նա գի րը վա վե րաց րեց 1922 թ. մար տի 20–ին, իսկ քե մա լա կան 
Թուր քիա յի և Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի փո
խա դարձ պայ մա նա վոր վա ծութ յամբ` վեր ջին ներս պայ մա նա գի րը 

50  Նույն տեղում, էջ 300–301:
51   Տե՛ս Հակոբյան Ա. Ա., նշվ. աշխ., էջ 262–263, 304:
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վա վե րաց րե ցին միա ժա մա նակ` 1922 թ. մար տի 16–ին52` Մոսկ վա յի 
ռուս–թուր քա կան թա լան չիա կան պայ մա նագ րի տա րե դար ձի օ րը: 

Վա վե րագ րե րի փո խա նա կու մից հե տո՝ 1922 թ. վեր ջե րից, 
ձեռ նարկ վե ցին սահ մա նանշ ման անց կաց ման աշ խա տանք նե րը: 
Մի քա նի տար վա ըն թաց քում բարդ ռե լիե ֆա յին և խիստ կլի մա
յա կան պայ ման նե րում հար յուր ա վոր սահ մա նա պահ սպա նե րի, 
զինվոր նե րի ու հո ղա չափ մաս նա գետ նե րի մաս նակ ցութ յամբ 
զգա լի աշ խա տանք ներ տար վե ցին սահ մա նա զատ ման և հա
տուկ սահ մա նա յին ազ դան շան նե րի տե ղադր ման ուղ ղութ յամբ 
(դե մար կա ցիա)53: Այդ աշ խա տանք նե րի ա վար տից հե տո 1926 թ. 
հաս տատ վեց խորհր դա–թուր քա կան պե տա կան սահ մա նագ ծի 
գլխա վոր ար ձա նագ րու թյու նը54:

3.  Լոռու և Ջավախքի խնդիրը հայ–վրացական 
հարաբերություններում

1918 թ. դե կտեմ բե րին տե ղի ու նե ցած վրա ց– հայ կա կան կար
ճատև պա տե րազ մից հե տո՝ 1919 թ. հուն վա րի 9–17–ին, Թիֆ լի
սում Ան տան տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ հրա վիր
ված հայ–վրա ցա կան խորհր դա ժո ղո վի ո րոշ մամբ ժա մա նա կա
վո րա պես «կար գա վոր վե ցին» նախ կին Ռու սա կան կայս րութ յան 
Թիֆ լի սի նա հան գի Բոր չա լո ւի և Ա խալ քա լա քի գա վառ նե րի պատ
կա նե լութ յան վե րա բեր յալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան և 
Վ րա ցա կան Հան րա պե տութ յան միջև գո յու թյուն ու նե ցող տա րած
քա յին վե ճե րը: Ո րոշ վեց Ա խալ քա լա քում մտցնել վրա ցա կան վար

52   Պայմանագիրը վավերացրեցին Համառուսաստանյան կենտգործկոմի նախագա
հությունը (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 46, թ. 35) և Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովը. 
172 կողմ, 12 դեմ և 3 ձեռնպահ ձայներով (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 114, ց. 1, գ. 221, թ. 144):

53   Տե՛ս Հակոբյան Ա. Ա., նշվ. աշխ., էջ 314:
54   Տե՛ս Арутюнян А., Из истории редемаркации советско–турецкой границы (1973 г.), 

“Вестник архивов Армении”, 2008, N 1, էջ 190:

չա կարգ, իսկ պա տե րազ մում հայ կա կան զի նու ժի կող մից ա զա
տագր ված նախ կին Լո ռու ոս տի կա նա կան տե ղա մա սի մե ծա գույն 
մա սը վե րա ծել չե զոք գո տու՝ Դաշ նա կից նե րի հսկո ղութ յան ներքո: 
Լո ռու ա զա տագր ված շուրջ 40 գյու ղեր մտան չե զոք գո տու մեջ, ո րը 
բա ժան վեց 3 տե ղա մա սի՝ Ա լա վեր դու, Ու զուն լա րի (ներ կա յիս Օ ձու
նը), Վո րոն ցով կա յի (ներ կա յիս Տա շի րը): Խորհր դա ժո ղո վում հաս
տատ ված Բոր չա լո ւի գա վա ռի չե զոք գո տու հյու սի սա յին սահ մա նը 
լի նե լու էր 1918 թ. դեկ տեմ բե րի 31–ի ժա մը 2400–ի դրութ յամբ հայ–
վրա ցա կան զի նա դա դա րի պա հին վրա ցա կան զոր քե րի զբա ղեց
րած գի ծը: Հա րա վա յին սահ ման հաս տատ վեց, այս պես կոչ ված, 
նախ կին «թուր քա կան սահ մա նը», այ սինքն՝ այն սահ մա նա գի ծը, 
ո րը մինչև Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մում պարտ վե լը 
Բոր չա լո ւի գա վա ռում զբա ղեց նում էին թուր քա կան զոր քե րը55:

Ար դեն 1920 թ. աշ նա նը՝ թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մի ժա
մա նակ, երբ առ կա էր քե մա լա կան բա նա կի` Լո ռի ներ խու ժե լու 
վտան գ, Վ րաս տա նի կա ռա վա րութ յան ա ռա ջար կով նո յեմ բե րի 
13–ին Թիֆ լի սում ստո րագր վում է հայ–վ րա ցա կան հա մա ձայ նա
գիր՝ Լո ռու չե զոք գո տի ժա մա նա կա վո րա պես վրա ցա կան զոր քեր 
մտցնե լու մա սին: Հա մա ձայ նագ րի երկ րորդ կե տում ար ձա նա
գրվում էր, որ գո տում վրա ցա կան զոր քե րի գտնվե լը Վ րաս տա նի 
հա մար «չի ա ռա ջաց նե լու այդ տա րած քի նկատ մամբ որ ևէ նոր 
ի րա վունք»: Հա մա ձայ նա գի րը կնքվում էր 3 ա միս ժամ կե տով: 
Այն լրա նա լուց հե տո՝ կող մե րի հա մա ձայ նութ յամբ, կա րող էր եր
կա րաձգ վել, հա կա ռակ դեպ քում կորց նե լու էր իր ու ժը. զոր քե րը 
դուրս էին բեր վե լու, գո տում վե րա կանգն վե լու էր նախ կին դրու
թյու նը: Հա մա ձայ նագ րի պայ ման նե րի կա տար մա նը հետ ևե լու 

55   Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետությունը 1918–1920 թթ., էջ 82–83, նաև՝ Մել քոն
յան Ա. Ա., Ջավախքը 19–րդ դարում և 20–րդ դարի առաջին քառորդին, Երևան, 
2003, էջ 304–310, Սուքիասյան Հ., Հայ–վրացական խաղաղարար կոնֆերանսի 
հայ կական պատ վի րակության հաշվետվությունը (1918 թ. դեկտեմբեր — 1919 թ. 
մարտ), «Պատ մա բա նա սի րական հանդես», 2009, N 1, էջ 185–206: 
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հա մար վրա ցա կան հրա մա նա տա րութ յա նը կից նշա նակ վե լու էր 
ՀՀ հա տուկ լիա զոր56:

1920 թ. նո յեմ բե րի 19–ին չե զոք գո տում վրա ցա կան գե րա
գույն հրա մա նա տա րութ յու նում ՀՀ հա տուկ լիա զոր նշա նակ վեց 
հայտ նի հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան գոր ծիչ, մաս նա գի տութ
յամբ ի րա վա բան Գ ևորգ Խա տիս յա նը: Ն րա կենտ րո նա տե ղին 
Սա նա հինն էր: Գ. Խա տիս յա նը հան դի սա նում էր տա րած քա յին–
սահ մա նագ ծա յին խնդիր նե րի հար ցում գի տակ անձ նա վո րութ
յուն, ին չը դրսևոր վել էր դեռևս 1917 թ. սեպ տեմ բեր–հոկ տեմ բե րի 
Հա յոց ազ գա յին հա մա խորհր դակ ցութ յան, Հա յաս տա նի և Վ րաս
տա նի սահ մա նա զատ ման վե րա բեր յալ 1918 թ. հու նի սի սկզբի 
հայ–վրա ցա կան բա նակ ցութ յուն նե րի ըն թաց քում: 1918 թ. հու նի
սի կե սե րին Կ. Պո լիս մեկ նած Ա վե տիս Ա հա րոն յա նի գլխա վո րած 
պատ վի րա կութ յան կազ մում Գ. Խա տիս յա նը հան դի սա նում էր 
սահ մա նա յին հար ցե րով խորհր դա կան: Ժա մա նե լով Սա նա հին` 
Գ. Խա տիս յանն ա կա նա տես ե ղավ ստո րագր ված հա մա ձայ նագ
րի տար բեր դրույթ նե րի` վրա ցի նե րի կող մից խախտ մա նը, Լո ռու 
հայ ազ գաբ նակ չութ յան և  այս տեղ ա պաս տա նած հայ գաղ թա
կան նե րի հան դեպ խտրա կան վե րա բեր մուն քի, աչ քի ընկ նող հայ 
գոր ծիչ նե րի հա լա ծանք նե րի: Նա փաս տեր հա վա քեց մինչև նո
յեմ բե րի 13–ը վրա ցա կան կա ռա վա րութ յան` չե զոք գո տի զոր քեր 
մտցնե լու մտադ րութ յան, տա րած քը վերջ նա կա նա պես Վ րաս տա
նին միաց նե լուն ուղղ ված վրա ցա կան իշ խա նութ յուն նե րի քայ լե րի 
վե րա բեր յալ: Դեկ տեմ բե րի 2–ին Հա յաս տա նում խորհր դա յին կար
գեր հաս տատ վե լուց հե տո նա ան հա ջող փորձ կա տա րեց կապ 
հաս տա տել Եր ևա նի հետ, ին չից հե տո տե ղա փոխ վեց Թիֆ լիս57:

1920 թ. աշ նան վեր ջին Հա յաս տա նում տի րող ծանր ի րա վի
ճակը, թուրք– հայ կա կան պա տե րազ մում նրա պար տութ յու նը վրա

56   Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետությունը 1918–1920 թթ., էջ 340–341:
57   Տե՛ս Сукиасян А., Документы об армяно–грузинском пограничном споре в Лори 

(декабрь 1920 г. – январь 1921 г.), “Историко–филологический журнал”, 2010, N 1, 
с. 255–258.

ցա կան կող մին հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռեց պար բե րա բար խախ
տե լու ստո րագր ված հա մա ձայ նագ րի դրույթ նե րը: Ա վե լաց վեց չե
զոք գո տում տե ղա կայ վող վրա ցա կան զո րա մա սե րի թվա քա նա կը, 
դրանք մտցվե ցին նաև գո տու սահ ման նե րից դուրս գտնվող հայ
կա կան ութ այլ բնա կա վայ րեր՝ Ջա լա լօղ լի (Ս տե փա նա վան), Շա հա
լի կա յա րան ( Վա հագ նի), Փամ բակ, Լո րուտ, Քո լա գի րան և  այլն58:

Հե տաքր քիր է, որ դեկ տեմ բե րի 2–ի հայ– ռու սա կան հա մա
ձայ նագ րի 3–րդ հոդ վա ծում որ ևէ ակ նարկ չկար Լո ռու չե զոք գո տու 
մա սին (մոտ 1900 քառ. կմ տա րած քով59): Այ դու հան դերձ, Հա յաս
տա նի խորհր դայ նա ցու մից հե տո ռազ մա քա ղա քա կան նպաստ ա
վոր ի րա վի ճակ ստեղծ վեց Լո ռու պատ կա նե լութ յան վե րա բեր յալ 
հայ–վ րա ցա կան տա րած քա յին վե ճը հիմ նա կա նում ՀՍԽՀ–ի  օգ
տին լու ծե լու հա մար: 

Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից հե տո, երբ թուր քա կան 
զոր քե րի Լո ռի ներ խու ժե լու վտան գը վե րա ցել էր, Վ րաս տա նի 
կա ռա վա րութ յու նը ոչ միայն պատ րաս տա կա մութ յուն չհայտ
նեց զոր քե րը դուրս բե րելու Չե զոք գո տուց, այլև ձգտում էր այն 
միաց նելու Վ րաս տա նին: « Հա յաս տա նի Հեղ կո մի տե ղե կութ յուն
նե րով,— ն շում է Բաք վի « Կո մու նիստ» թեր թը,— Վ րաս տա նի կա
ռա վա րութ յան ան դամ Չ խեի ձեն, Վ րաս տա նի Սահ մա նա դիր ժո
ղո վի հինգ ան դամ նե րի հետ միա սին, չե զոք գո տում ֆի զի կա կան 
ու ժի գոր ծադր ման մի ջո ցով կազ մա կերպ վող հան դի պում նե րում 
բնակ չութ յա նը պար տադ րում են բա նաձ ևեր ըն դու նել Վ րաս տա
նի հետ միա վոր վե լու օգ տին»60: Ն ման «քա րոզ չութ յուն» անց կաց
վում է նաև այլ մի ջոց նե րով, սա կայն ա պարդ յուն. վրա ցա կան 
կող մի այս գոր ծե լաո ճը որ ևէ արդ յունք չտվեց: Ընդ հա կա ռա կը՝ 
Լո ռու բնակ չութ յա նը ստի պում է ա վե լի հա մախմբ վել և  ու ղի ներ 
ո րո նել վրա ցա կան տի րա պե տութ յու նից ա զատ վե լու հա մար:

58   Տե՛ս Խաչատրյան Կ. Հ., նշվ. աշխ., էջ 80–81:
59   Հաշվարկը՝ Գ. Բադալյանի:
60   “Коммунист”, Баку, 11 января 1921. Տե՛ս նաև՝ ՀԱԱ, ֆ. 1022, ց. 4, գ. 82, թ. 5:
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Սահ մա նա վե ճի հար ցում միան ման չէին կող մե րի մո տե ցում
նե րը: Ե թե հայ կա կան կող մի կար ծի քով վրա ցա կան զոր քե րը 
պետք է ան մի ջա պես դուրս բեր վեին չե զոք գո տուց, ա պա վրա
ցի նե րը, ի րենց զոր քե րի մնա լը պատ ճա ռա բա նե լով քե մա լա կան 
վտան գի առ կա յութ յամբ, ա ռա ջար կում էին պահ պա նել գո յութ յուն 
ու նե ցող ի րա վի ճա կը` բա նակ ցութ յուն նե րի ժա մա նակ, փաս տո
րեն, քննութ յան առ նե լով նաև վրա ցա կան զոր քե րի դուրս բեր
ման խնդի րը: Վ րա ցա կան տար բե րա կը չէր կա րող ըն դու նե լի 
լի նել Խորհր դա յին Հա յաս տա նի հա մար: Այս ի րո ղութ յունն ար
տա ցոլ ված է 1920 թ. դեկ տեմ բե րին վրա ցա կան կող մին ուղղ
ված ՀՍԽՀ հայ տագ րե րում, ուր պա հանջ էր դրվում վրա ցա կան 
զոր քե րը հե ռաց նել Չե զոք գո տուց: Վ րա ցա կան կող մը, սա կայն, 
հրա ժար վում էր կա տա րել ՀՍԽՀ–ի պա հանջ նե րը: Հա յաս տա նի 
և Վ րաս տա նի միջև փո խա նակ ված հայ տագ րե րում խոս վում էր 
նաև Թիֆ լի սի հա մա ձայ նագ րի դրույթ նե րը վրա ցի նե րի կող մից 
խախ տե լու, երկ կողմ բա նակ ցութ յուն ներ անց կաց նե լու հնա րա վո
րութ յան, այդ բա նակ ցութ յուն նե րին Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի 
ներ կա յա ցուց չի մաս նակ ցութ յան մա սին և  այլն61:

Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ 1920 թ. նո յեմ բե րի 13–ին Թիֆ լի
սում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան և Վ րա ցա կան Հան րա պե տութ
յան միջև ստո րագր ված հա մա ձայ նա գի րը ՀՍԽՀ իշ խա նութ յուն նե րի 
կող մից չճա նա չե լը պայ մա նա վոր ված էր ոչ միայն վրա ցի նե րի կող մից 
հա մա ձայ նագ րի դրույթ նե րի խախտ մամբ (ինչն ակն հայտ էր), այլև 
նախ կին (դաշ նակ ցա կան) կա ռա վա րութ յան ստո րագ րած երկ կողմ ու 
բազ մա կողմ պայ մա նագ րե րից ու հա մա ձայ նագ րե րից հրա ժար վե լու 
սկզբուն քա յին դիր քո րոշ մամբ ու գոր ծե լաձ ևով62:

61   Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 114, ց. 2, գ. 11, թ. 9, գ. 17, թ. 18, գ. 26, թ. 6 և շրջ., գ. 56, թ. 5, ֆ. 1022, 
ց. 3, գ. 290, թ. 2–4, գ. 327, թ. 1, «Կոմունիստ» (Երևան), 1920 թ., 9 դեկտեմբերի, N 
4, 21 դեկտեմբերի, N 13, 24 դեկտեմբերի, N 16:

62   Տե՛ս Սուքիասյան Հ., Լոռու Չեզոք գոտու պատկանելության վերաբերյալ հայ–վրա
ցական տարածքային վեճը և ՀՍԽՀ արտաքին գործերի ժողկոմատը (1920 թ. դեկ
տեմբեր – 1921 թ. փետրվար), «ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտ րոն: 
Գիտական հոդվածների ժողովածու», Երևան, 2014, էջ 251–252:

Վ րաս տա նի հետ կա յա նա լիք բա նակ ցութ յուն նե րին պատ
րաստ վե լու տե սա կե տից զգա լի աշ խա տանք էր կա տա րում Թիֆ
լի սում ՀՍԽՀ նո րան շա նակ լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ Դա նուշ Շահ
վերդ յա նը (նշա նակ վել էր 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 26–ին): Այս առ
թիվ հե տաքր քիր տե ղե կութ յուն ներ ենք քա ղում 1921 թ. հուն վա րի 
17–ին ՀՍԽՀ արտ գործ ժող կոմ Ա լեք սանդր Բեկ զադ յա նին ուղղ
ված Դ. Շահ վերդ յա նի նա մա կից: Տե ղե կաց նե լով, որ չե զոք գո
տուց դուրս գտնվող հայ կա կան բնա կա վայ րե րը ( Ջա լա լօղ լի, Շա
հա լի, Քո լա գի րան, Գ յու լա գա րակ, Գար գառ, Դ սեղ և  այլն) վրա
ցա կան զոր քե րի կող մից ռազ մա կալ վե լու առ թիվ զրույց է ու նե ցել 
Վ րաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րի փո խա նորդ Կոնս
տան տին Սա բախ տա րաշ վի լու հետ, Դ. Շահ վերդ յա նը կար ծիք է 
հայտ նում, թե վրա ցի ներն ի րենց զոր քե րը հեշ տութ յամբ դուրս 
չեն հա նի հայ կա կան տա րածք նե րից: Նա նշում էր, որ ա ռա ջի կա 
հայ–վրա ցա կան բա նակ ցութ յուն նե րի ժա մա նակ նրանք կփոր ձեն 
չա րա շա հել Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի հետ 1920 թ. մա յի սի 7–ին 
կնքած հա մա ձայ նա գի րը` պնդե լով, որ չե զոք գո տին` իբրև Թիֆ
լի սի նա հան գի մեջ մտած տա րածք, Վ րաս տա նի մաս ճա նաչ վի: 
ՀՍԽՀ լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչն այս հան գա ման քով էր բա ցատ
րում ա ռա ջի կա կոն ֆե րան սին Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի ներ կա
յա ցուց չի մաս նակ ցութ յա նը վրա ցի նե րի դրա կան վե րա բեր մուն քը 
և Կ. Սա բախ տա րաշ վի լու` կոն ֆե րան սը հնա րա վո րինս շուտ գու
մա րե լու ցան կութ յու նը: Դ. Շահ վերդ յա նը տե ղե կաց նում էր նաև, 
որ ա ռա ջի կա հայ–վրա ցա կան կոն ֆե րան սին պատ րաստ վե լու 
նպա տա կով ին քը լիա զոր ներ կա յա ցուց չութ յա նը կից հանձ նա ժո
ղով է ստեղ ծել` Լո ռու չե զոք գո տու վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ
յուն ներ պատ րաս տե լու հա մար: Հանձ նա ժո ղո վի մեջ ընդգրկ ված 
Գ ևորգ Խա տիս յա նը պետք է տե ղե կութ յուն ներ հա վա քեր Լո ռու 
տա րած քի և բ նակ չութ յան, Սա քո Սա հակ յա նը, Կա րա պետ յա նը 
և Գաբ րիել Գ րի գոր յա նը` տնտե սութ յան, Ա րա մա յիս Երզնկ յա նը` 
հար ցի նա խա պատ մութ յան, իսկ Սի մո նիկ Փի րում յա նը` հա սա



32 33

րա կա կան–քա ղա քա կան կյան քի վե րա բեր յալ: Նա խա տես վում էր 
հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք ներն ա վար տել հուն վա րի վեր ջին: 
Լիա զոր ներ կա յա ցու ցի չը նշում էր, որ կար ևոր խնդիր է կոն ֆե
րան սում քննար կե լիք հար ցե րի շրջա նա կը ո րո շե լը: Ըստ այդմ էլ 
տե ղե կաց նում էր, որ Գ. Խա տիս յանն ա ռա ջար կել է Չե զոք գո տու 
հար ցը քննար կել ոչ թե ա ռան ձին, այլ եր կու երկր նե րի միջև ե ղած 
բո լոր վի ճե լի հար ցե րի հետ միա ժա մա նակ63: Դ. Շահ վերդ յա նը 
կար ևո րութ յուն էր տա լիս այս տե սա կե տին, ին չի արդ յուն քում Եր
ևան ու ղարկ վող մի շարք փաս տաթղ թե րի թվում ( Լո ռու խնդրի 
վե րա բեր յալ Թիֆ լի սում ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց
չութ յան, ՀՍԽՀ լիա զոր ներ կա յա ցուց չութ յան գրագ րութ յուն ներ) 
ու ղար կեց նաև Գ. Խա տիս յա նի նշված զե կու ցագ րի պատ ճե նը: 
Փաս տո րեն, նկա տի ու նե նա լով Գ. Խա տիս յա նի գի տե լիք ներն 
ու փոր ձը` խորհր դա յին իշ խա նութ յուն ներն ա նու շադ րութ յան 
չմատ նե ցին նրան: Դ. Շահ վերդ յա նի հուն վա րի 17–ի գրութ յու նում 
հիշա տակ ված զե կու ցագ րում (այն թվագր ված է 1921 թ. հուն վա
րի 10–ով) Գ. Խա տիս յանն ա ռա ջարկ ներ էր ա նում հայ–վրա ցա
կան տա րած քա յին խնդիր նե րը կար գա վո րե լու առն չութ յամբ: Քն
նութ յան առ նե լով ծով դուրս գա լու ճա նա պար հին Հա յաս տա նի 
հա մար Ճո րո խի ա վա զա նի նշա նա կութ յան հար ցը` Գ. Խա տիս
յա նը շեշ տում էր Արդ վի նի շրջա նի և Ձան սուլ յան հան քա վայ րի 
ու գոր ծա րա նի կար ևո րութ յան մա սին: Ա հա այս պատ ճա ռով հա
մոզ մունք էր հայտ նում, թե « Հա յաս տա նի գո յութ յունն անհ նար է 
ա ռանց Կար սի վե րա դարձ ման և Կար սից դե պի Սև ծով ճա նա
պար հի անց կաց ման: Եվ ա ռանց Կար սի վե րա դարձ ման հա վա տի 
ան կա րե լի է կա ռու ցել Հա յաս տա նը»: Զե կու ցագ րում մատ նանշ
վում էր, որ հայ կա կան կող մի հա մար ա ռա վել ձեռն տու կա րող է 
լի նել Հա յաս տա նի և Վ րաս տա նի միջև վի ճե լի հա մար վող բո լոր 
տա րածք նե րի ( Լո ռի, Ա խալ քա լա քի գա վառ, Կար սի մարզ, Արդ

63   Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 114, ց. 2, գ. 12, թ. 21–22:

վի նի շրջան) հար ցի միա ժա մա նակ բարձ րա ցու մը, քան սկզբում 
միայն չե զոք գո տու սահ մա նա զատ ման խնդիրն ա ռաջ քա շե լը64:

Մոսկ վա յում կա յա նա լիք խորհր դա թուր քա կան կոն ֆե րան սին 
մեկ նե լու ճա նա պար հին ՀՍԽՀ արտ գործ ժող կոմ Ա. Բեկ զադ յա նը 
կանգ ա ռավ Թիֆ լի սում` Վ րաս տա նի կա ռա վա րութ յան հետ նա
խա տես վող բա նակ ցութ յուն նե րի հար ցը պար զե լու նպա տա կով: 
1921 թ. հուն վա րի 19–21–ին Վ րաս տա նի արտ գործ նա խա րա րի 
փո խա նորդ Կ. Սա բախ տա րաշ վի լու հետ Ա. Բեկ զադ յա նի վա րած 
բա նակ ցութ յուն նե րը դրա կան ելք չու նե ցան, ին չից հե տո վեր ջի նը 
մեկ նեց Բա քու: Բաք վից Հայ հեղ կո մի նա խա գահ Սար գիս Կաս յա
նի և ՀՍԽՀ ար տա քին գոր ծե րի ժող կո մի փո խա նորդ Աս քա նազ 
Մ ռավ յա նի հետ ու նե ցած հե ռա խո սազ րույ ցի ժա մա նակ նա տե ղե
կաց նում էր, որ բա նակ ցութ յուն նե րը փա կու ղի են մտել, քա նի որ 
վրա ցա կան իշ խա նութ յուն նե րը մեր ժել են իր ա ռա ջար կը` բա նակ
ցութ յուն նե րին վճռա կան ձայ նի ի րա վուն քով մաս նա կից դարձ նել 
նաև Խորհր դա յին Ռու սաս տա նին65:

Վ րա ցա կան զոր քե րը չե զոք գո տուց դուրս բե րե լու և հայ–
վրա ցա կան բա նակ ցութ յուն նե րին Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի 
ներ կա յա ցուց չի մաս նակ ցութ յան ձևա չա փի հար ցում ան հա մա
ձայ նութ յան պատ ճա ռով Լո ռու խնդի րը խա ղաղ ճա նա պար հով 
կար գա վո րե լուն ուղղ ված ջան քերն ա պարդ յուն ան ցան. տա րած
քը դար ձավ խորհր դավ րա ցա կան ռազ մա կան առ ճա կատ ման 
թա տե րա բեմ:

Լո ռու չե զոք գո տու խնդրին շու տով մի ջամ տեց Խորհր դա յին 
Ռու սաս տա նը, ո րի հե ռա հար նպա տակն էր Ադր բե ջա նից և Հա
յաս տա նից հե տո խորհր դայ նաց նել նաև Վ րա ցա կան Դե մոկ րա
տա կան Հան րա պե տութ յու նը: Խն դիրն ի րա կան աց նե լու ճա նա
պար հին ՌԿ(բ) Կ կենտ կո մի կով կաս յան բյու րոն և 11–րդ Կար միր 
բա նա կի ռազմ հեղ խոր հուր դը, հա մա գոր ծակ ցե լով ՀՍԽՀ իշ խա

64   Տե՛ս Сукиасян А., նշվ. աշխ., էջ 260–262:
65   Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 114, ց. 2, գ. 35, թ. 28:
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նութ յուն նե րի հետ` նա խա պատ րաստ ում և 1921 թ. փետր վա րի 
կե սե րին Չե զոք գո տում ապս տամբ ութ յուն են բարձ րաց նում: Ե թե 
Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի հա մար Լո ռու չե զոք գո տում վրա
ցա կան զի նագ րավ ման դեմ բարձ րաց րած ապս տ ամ բութ յու նն  
ա ռա ջին հեր թին կար ևոր վում էր Վ րաս տա նի խորհր դայ նաց ման 
հե ռան կար նե րով (ինչն էլ շու տով ի րա կան աց վեց), ա պա Լո ռին 
ա զա տագ րե լը և Խորհր դա յին Հա յաս տա նին միաց նե լը տե ղի 
բնակ չութ յան միա հա մուռ ցան կութ յունն էր: 

Փետր վա րի 12–ին Հայ կա կան Կար միր բա նա կի հա տուկ նշա
նա կութ յան ջո կա տը, Լո ռու պար տի զա նա կան գուն դը և չե զոք 
գո տու ապս տամբ գյու ղա ցի նե րը տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով հար
ձակ ման են անց նում: Նույն օ րը ապս տամբ նե րի շտա բը օգ նութ յան 
խնդրան քով դի մում է Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի 11–րդ Կար միր 
բա նա կի ռազմ հեղ խորհր դին: Ե ռօր յա հա մառ մար տե րի արդ յուն
քում ՌՍԴԽՀ զոր քե րին և  ապս տամբ նե րին հա ջող վում է ամ բողջ 
Չե զոք գո տին մաք րել յոթ հա զա րա նոց վրա ցա կան բա նա կից: Իսկ 
ար դեն փետր վա րի 25–ին Կար միր բա նա կը մտավ Թիֆ լիս, ին չի 
արդ յուն քում խորհր դա յին կար գեր հաս տատ վե ցին նաև Վ րաս տա
նում66: Ապս տամ բութ յան հաղ թա նա կից հե տո Լո ռիում հաս տատ
վում է խորհր դա յին իշ խա նութ յուն, ո րը են թարկ վե լու էր Խորհր
դա յին Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յա նը: «Այս պի սով` այն, ինչ չէր 
հա ջող վել ա նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա նը 1918–1920 թթ. 
ըն թաց քում,— ն կա տում է պատ մա բան Կ. Հա րութ յուն յա նը,— 
1921 թ. փետր վա րին ի րա կա նաց րեց Խորհր դա յին Հա յաս տա նը` 
Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի զոր քե րի օգ նութ յամբ»67:

Վ րա ցա կան զի նագ րա վու մից Լո ռու ա զա տագ րու մը և 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նին միաց նե լը կան խեց նաև Չե զոք գո
տուն հա րա կից հայ կա կան մի քա նի բնա կա վայ րե րի հնա րա վոր 

66   Մանրամասն տե՛ս Խաչատրյան Կ. Հ., նշվ. աշխ., էջ 83–96:
67   Հարությունյան Կ. Ա., Հայկական ազգային զորամիավորումները 1918–1945 թթ., 

Երևան, 2002, էջ 98:

ան ջա տու մը Հա յաս տա նից: Սա նո րաս տեղծ խորհր դա յին հան
րա պե տութ յան տա րած քա յին ա ռա ջին լուրջ ձեռք բե րումն էր նաև:

Վ րաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից և Հա յաս տա նում բռնկված 
հա կա խորհր դա յին ապս տամ բութ յու նը ճնշե լուց հե տո Անդր կով
կա սում Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի քա ղա քա կա նութ յու նը կեն
սա գոր ծող ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի կով կաս յան բյու րոն ձեռ նա մուխ 
ե ղավ Անդր կով կա սի խորհր դա յին հան րա պե տութ յուն նե րի միջև 
առ կա տա րած քա յին խնդիր նե րի կար գա վոր մանն ու միջ պե տա
կան սահ ման նե րի հստա կեց մա նը: Կավբ յու րո յի 1921 թ. մա յի սի 
2–ի պլե նու մում քննարկ վեց հան րա պե տութ յուն նե րի սահ ման նե
րի հար ցը և  ո րոշ վեց ստեղ ծել հա մա պա տաս խան հանձ նա ժո ղով` 
կազմ ված Հա յաս տա նի, Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի ներ կա յա
ցու ցիչ նե րից` Կավբ յու րո յի ան դամ Սեր գեյ Կի րո վի ղե կա վա րութ
յամբ: Հանձ նա ժո ղո վը պետք է մինչև հու նի սի 1–ը պար զեր խնդի
րը և ներ կա յաց ներ Կավբ յու րո յին68:

Հա յաս տա նի հեղ կո մի 1921 թ. մա յի սի 9–ի նիս տում քննարկ
վեց Հա յաս տա նի սահ ման նե րի ո րոշ ման հար ցը: Վ րաս տա նի և 
Ադր  բե ջա նի հետ սահ ման նե րի հաս տատ ման վե րա բեր յալ արտ
գործ ժող կո մի փո խա նորդ Ա. Մ ռավ յա նի զե կու ցու մը լսե լուց հե տո 
Հայ հեղ կո մը ո րո շեց Ա. Մ ռավ յա նի նա խա գա հութ յամբ (ան դամ ներ` 
Ս. Համ բար ձում յան, Ա. Ղա րագ յոզ յան, Հ. Լազ յան) ստեղ ծել հա
մա պա տաս խան հանձ նա ժո ղով՝ Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի հետ 
Հա յաս տա նի սահ ման նե րը ո րո շե լու նպա տա կով նյու թեր պատ
րաս տե լու հա մար, ինչ պես նաև սահ ման նե րի խնդի րը բարձ րաց նել 
հար ևան հան րա պե տութ յուն նե րի կա ռա վա րութ յուն նե րի առջև69:

Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի հետ սահ մա նա յին հար ցե րի 
քննարկ  մա նը պատ րաստ վե լու գոր ծում զգա լի աշ խա տանք էր 
կա տա րում ՀՍԽՀ Ար տա քին գոր ծե րի ժո ղովր դա կան կո մի սա
րիա տը: Մա յի սի 19–ին մի շարք ժող կո մատ նե րին ու ժողտնտ

68   Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1021, ց. 2, գ. 1185, թ. 7:
69   Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 15, թ. 17:
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խոր հին ուղղ ված գրու թյամբ արտ գործ ժող կո մա տի քար տու ղար 
Մ. Խո ջա միր յանն ա ռա ջար կում էր հա ջորդ օ րը՝ ժա մը 1–ին, 
«ներ կա լի նել Հա յաս տա նի սահ ման նե րի ո րոշ ման խորհր դակ
ցութ յա նը»70: ժող կո մա տը տե ղե կատ վութ յուն ներ էր պատ րաս
տում, քար տեզ ներ հա վա քում վի ճե լի տա րածք նե րի վե րա բեր
յալ71: Այդ նյու թե րից ա ռանձ նա պես հե տաքր քիր է Ա խալ քա լա
քի հիմ նախնդ րի վե րա բեր յալ հայտ նի հա սա րա կա կան գոր ծիչ, 
ի րա վա բան Պո ղոս Ա բել յա նի հե ղի նա կած ըն դար ձակ զե կու ցա
գի րը: Այն պատ րաստ վել է 1921 թ. հու լի սի 17–ին արտ գործ ժող
կոմ Ա. Մ ռավ յա նի ա ռա ջար կով: Այս տեղ պատ մա կան, տնտե
սա կան, քա ղա քա կան և ժո ղովր դագ րա կան տե սա կետ նե րից 
հիմ նա վոր վում էր Ա խալ քա լա քի գա վա ռը Խորհր դա յին Հա յաս
տա նին միաց նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը: Կար ծիք հայտ նե լով, թե 
Ա խալ քա լա քի բնակ չութ յու նը «չի հաշտ վի Վ րաս տա նի սահ ման
նե րում մնա լու հետ», զե կու ցագ րի վեր ջում Պ. Ա բել յանն ա ռա
ջար կում էր Ա խալ քա լա քը և Ծալ կա յի շրջանն ան պայ ման միաց
նել Խորհր դա յին Հա յաս տա նին72:

ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի կով կաս յան բյու րո յի 1921 թ. մա յի սի 2–ի 
պլե նու մի ո րոշ մամբ ստեղծ ված Անդր կով կա սի խորհր դա յին հան
րա պե տութ յուն նե րի սահ ման նե րը ո րո շող հանձ նա ժո ղո վը Թիֆ
լի սում իր աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց րեց հու նի սի 25–27–ին: 
Հանձ նա ժո ղո վում վրա ցի նե րից ներ կա յաց ված էին Ս վա նի ձեն և 
Թոդ րիան, ադր բե ջան ցի նե րից` Հու սեյ նո վը, Հա ջինս կին և Ռա
սուլ զա դեն, հա յե րից` ՀՍԽՀ միակ ներ կա յա ցու ցիչ Ա. Բեկ զադ յա
նը: Հանձ նա ժո ղո վի նիս տում վեր ջինս ա ռա ջար կեց, ի թիվս Լո ռու 
և Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի, ՀՍԽՀ–ին մի աց նել Ա խալ քա լա քի գա
վա ռը: Ա ռա ջար կը, սա կայն, կտրա կա նա պես մերժ վեց հանձ նա
ժո ղո վի ադր բե ջան ցի և վ րա ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, ինչ պես նաև 

70   Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 114, ց. 1, գ. 66, թ. 2:
71   Տե՛ս նույն տեղում, ց. 2, գ. 21, թ. 73:
72  Տե՛ս Մելքոնյան Ա. Ա., նշվ. աշխ., հավելված, էջ 466–491:

նա խա գահ Ս. Կի րո վի կող մից: Ն ման ի րա վի ճա կում Բեկ զադ յա նը 
հրա ժար վեց հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցե լուց և 
պա հան ջեց վի ճե լի բո լոր հար ցե րը փո խանց ել Կով կաս յան բյու
րո յի պլե նու մի քննարկ մա նը73: Ինչ պես դի պուկ նկա տում է ա կա
դե մի կոս Ա. Մել քոն յա նը, «նման ան հա վա սար ներ կա յա ցուց չա
կան կազ մով հայ ժո ղովր դի ազ գա յին–պե տա կան շա հե րի պաշտ
պա նութ յան որ ևէ ե րաշ խիք չէր կա րող լի նել»74: Հանձ նա ժո ղո վի 
ե ռօր յա ա նարդ յունք աշ խա տան քը վկա յում է հենց այդ մա սին: 
Տա րած քա յին խնդիր նե րի կար գա վո րու մը փո խանց վեց ՌԿ(բ)Կ 
կենտ կո մի կով կաս յան բյու րո յին:

1921 թ. հու լի սի 2–7–ը Թիֆ լի սում գու մար ված ՌԿ(բ)Կ կենտ
կո մի կով կաս յան բյու րո յի պլե նու մը, այլ խնդիր նե րի թվում, 
քննութ յան ա ռավ նաև Հա յաս տա նի տա րածք նե րին առնչ վող 
հար ցե րը: Պ լե նու մի հու լի սի 7–ի նիս տում իր հան գու ցա լու ծու մը 
ստա ցավ Լո ռու չե զոք գո տու, ինչ պես նաև Ա խալ քա լա քի և Խ րա
մի ( Ծալ կա յի) «վի ճե լի» շրջան նե րի` Հա յաս տա նի կամ Վ րաս տա
նի կազ մում ընդգր կե լու խնդի րը: Թեժ քննար կում նե րից հե տո 
քվեար կութ յան արդ յուն քում, ձայ նե րի վեց կողմ, մեկ ձեռն պահ 
հա րա բե րակ ցութ յամբ, ո րոշ վեց Լո ռու չե զոք գո տին միաց նել 
Հա յաս տա նին, իսկ Ա խալ քա լա քի և Խ րա մի շրջան նե րի հար
ցը փո խան ցել Վ րաս տա նի կոմ կու սի Կենտ կո մի քննարկ մա նը75: 
Վեր ջինս հու լի սի 16–ին հաս տա տեց Լո ռու չե զոք գո տու մա սին 
Կով կաս յան բյու րո յի պլե նու մի ո րո շու մը, իսկ ինչ վե րա բե րում է 
Ա խալ քա լա քի և Խ րա մի շրջան նե րին, ա պա ա ռանց հաշ վի առ նե
լու նշյալ տա րածք նե րի բնակ չութ յան ցան կութ յու նը, ա նըն դու նե լի 
հա մա րեց այդ շրջան նե րը Հա յաս տա նին միաց նե լը76:

73  Տե՛ս Нагорный Карабах в 1918–1923 гг., էջ 640–642:
74  Մելքոնյան Ա. Ա., նշվ. աշխ., էջ 334:
75  Տե՛ս նույն տեղում, հավելված, էջ 465–466:
76  Տե՛ս ՀԱԱ, հավաքածու 1, գ. 7, թ. 43–45:
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Ար դեն օ գոս տո սի 15–ին Կով կաս յան բյու րոն Անդր կով կա
սի խորհր դա յին հան րա պե տութ յուն նե րին ա ռա ջար կեց սահ մա
նագծ ման վե րա բեր յալ ընդ հա նուր պայ մա նա գիր ստո րագ րել77: 
Սա կայն հե տա գա յում այդ պի սի միաս նա կան պայ մա նա գիր չստո
րագր վեց: Մաս նա վո րա պես Հա յաս տա նի և Վ րաս տա նի միջ պե
տա կան սահ մա նի վերջ նա կան ո րո շումն ամ րագր վեց երկ կողմ 
պայ մա նագ րով:

Սահ մա նագծ ման աշ խա տանք նե րում կար ևոր դեր էր վե րա
պահ ված ՀՍԽՀ արտ գործ ժող կո մա տին: Հոկ տեմ բե րի 17–ին ժող
կո մա տին ուղղ ված գրութ յամբ ՀՍԽՀ ժող կոմ խոր հի քար տու ղար 
Մ. Ղա րա բեկ յա նը խնդրում էր շտապ ու ղար կել հայ–վրա ցա կան 
սահ մա նագ ծի վե րա բեր յալ ժող կո մա տում ե ղած բո լոր նյու թե րը78: 
Բանն այն է, որ ժող կոմ խոր հը պատ րաստ վում էր Վ րաս տա նի 
հետ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի սահ ման նե րի ո րոշ ման մա սին 
հա մա ձայ նագ րի ստո րագր մա նը:

Նո յեմ բե րի 6–ին ՀՍԽՀ ժող կոմ խոր հի նա խա գահ Ա լեք
սանդր Մ յաս նիկ յա նը և Վ րաս տա նի հեղ կո մի նա խա գահ Բու դու 
Մ դի վա նին Թիֆ լի սում հա մա ձայ նա գիր ստո րագ րե ցին եր կու 
հան րա պե տութ յուն նե րի սահ ման նե րի ո րոշ ման վե րա բեր յալ: 
Կնք ված հա մա ձայ նագ րով սահ մանն սկսվում էր Ուչ թա փա լար 
լեռ նա գա գա թից՝ Թուր քիա յի, Հա յաս տա նի և Վ րաս տա նի սահ
մա նագլ խից, ձգվում դե պի ար ևելք՝ մինչև Օր թուլ Դաղ լե ռը, ա պա 
թեք վում հյու սիս–ար ևելք և  ար ևելք՝ Մա դա թա փա լիճն ու Տ րո
յից կո յե գյու ղը թող նե լով Վ րաս տա նին, Տա տոյ Խա րա բա (այժմ՝ 
Շի րա կի մար զի Բավ րա գյու ղը), Կար միր Խա րա բա և Դա րա քյոյ 
( Սա րագ յուղ) գյու ղե րը՝ Հա յաս տա նին՝ մինչև Լեգ լի Դաղ (այժմ՝ 
Աչ քա սար): Այ նու հետև սահ մանն անց նե լու էր Վի րա հա յոց լեռ
նե րի ջրբա ժա նով՝ մինչև Պա լութ լի Բա շի լե ռը: Ա լեք սանդ րա պո
լի և Ա խալ քա լա քի գա վառ նե րի սահ մա նա զատ ման ժա մա նակ 

77  Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1021, ց. 2, գ. 1185, թ. 38:
78  Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 114, ց. 1, գ. 8, թ. 129:

հիմք էր ըն դուն վել ցա րա կան շրջա նի վար չա կան բա ժա նու մը: 
Փաս տաթղ թի վեր ջում ար ձա նագր վում էր, որ «Իր գան չայ, Սաա
թի, Ջան դար, Աղք յոր փի, Օփ րեթ, Խո ժոռ նի, Բր դա ձոր, Սա դախ լո 
գյու ղե րը մնում են նշված գծից հյու սիս (Վ րաս տա նի ՍԽՀ սահ
ման նե րում)»79: Փաս տո րեն, Թիֆ լի սի հա մա ձայ նագ րով Լո ռու չե
զոք գո տին մնաց Խորհր դա յին Հա յաս տա նի կազ մում: Հե տա գա
յում հայ կա կան կող մը փոր ձեց հաս նել Վ րաս տա նի կազ մում Ջա
վախ քի և Հ յու սի սա յին Լո ռու հա մար ինք նա վա րութ յան, սա կայն 
հա ջո ղութ յուն չու նե ցավ:

1922 թ. հուն վա րի 4–ին ՀՍԽՀ–ի և ՎՍԽՀ–ի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի միջև ստո րագր ված լրա ցու ցիչ հա մա ձայ նագ րով ա ռա վել 
հստա կեց վեց եր կու հան րա պե տութ յուն նե րի միջ պե տա կան սահ
մա նա գի ծը80:

Թիֆ լի սի հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մից հե տո Խորհր
դա յին Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի հա մար դյու րին չե ղավ 
նաև Վ րաս տա նի հետ միջ պե տա կան սահ մա նի ճշգրտման գոր
ծըն թա ցը: Խն դիրն այն է, որ վրա ցի նե րը նույ նիսկ ե ղա ծով չէին 
բա վա րար վում, այլ փոր ձում էին նոր տա րածք ներ պո կել ՀՍԽՀ–
ին անց նող Լո ռու չե զոք գո տուց՝ ձգձգե լով ո րոշ հայ կա կան տա
րածք նե րի պաշ տո նա կան փո խան ցու մը Հա յաս տա նին:

Թիֆ լի սում նա խա պես ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծութ յան 
հի ման վրա ՀՍԽՀ արտ գործ ժող կոմ Ա. Մ ռավ յա նը 1921 թ. դեկ տեմ
բե րի 24–ին Խորհր դա յին Վ րաս տա նի իր պաշ տո նա կից Ա. Ս վա
նի ձեին ուղղ ված հե ռագ րում տե ղե կաց նում էր, որ Վո րոն ցով կա յի 
շրջա նի (նաև վեր ջի նի մեջ մտնող Պ րի վոլ նիի) ըն դու նու մը տե ղի 
կու նե նա դեկ տեմ բե րի 27–ին Վո րոն ցով կա յում, ուր սպա սում են 
Վ րաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին81: Նույն օ րը` դեկ տեմ բե րի 24–ին, 

79   Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 1, թ. 66, հմմտ.՝ գ. 55, թ. 3, 10, ՀՍԽՀ արտաքին 
գործերի ժողկոմատի ինֆորմացիոն բաժնի «Բիւլետեն», թիվ 8, Երևան, 1922, էջ 7, 
Մելքոնյան Ա. Ա., նշվ. աշխ., էջ 344–345:

80  Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 114, ց. 2, գ. 55, թ. 21 և շրջ.:
81  Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 55, թ. 11:
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Լո ռու գա վա ռա յին հեղ կո մի նա խա գահ Օ նիկ Օ հան ջան յա նին, իսկ 
դեկ տեմ բե րի 26–ին զին կոմ Ս տե փան յա նին արտ գործ ժող կո մա տը 
տե ղե կաց րեց Վո րոն ցով կա յի շրջա նը վրա ցի նե րից ըն դու նող ՀՍԽՀ 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ նշա նա կե լու մա սին: Սա կայն Վո րոն ցով կա ժա
մա նած վրա ցի ներ կա յա ցու ցիչ ներ Ին գո րոկ վան և Կի կո ձեն հայ
տա րա րե ցին, որ ի րենք ի րա վա սու չեն տա րածք նե րի փո խանց ման 
հար ցը կար գա վո րե լու և միայն լիա զոր ված են ընդգրկ վե լու եր կու 
հան րա պե տութ յուն նե րի սահ մա նա զատ ման հանձ նա ժո ղո վում82: 
Վ րա ցա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից ձգձգման ի րա կան պատ
ճառ նե րի մա սին տե ղե կա նում ենք Ա. Մ ռավ յա նին ուղղ ված Վ րաս
տա նում ՀՍԽՀ նախ կին լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ Հ. Սուր խաթ յա նի 
1922 թ. հուն վա րի 6–ի հե ռագ րից: Վեր ջինս տե ղե կաց նում էր, որ 
վրա ցի նե րը պատ րաստ են խնդրո ա ռար կա տա րածք նե րի փո
խան ցու մը կա տա րել նույ նիսկ հուն վա րի 7–ին, ե թե ՀՍԽՀ–ը հա
մա ձայն վի Վ րաս տա նին զի ջել սահ մա նա յին Լամ բա լու և Քեր փա լի 
գյու ղերը83: Դ րա կան արդ յունք չու նե ցան նաև Ա. Մ ռավ յա նի կող մից 
Ա. Ս վա նի ձեին ուղղ ված մի շարք հե ռագ րե րը:

Այս պայ ման նե րում նա խա ձեռ նութ յունն ի րենց ձեռ քը վերց
րին Լո ռու տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րը: 1922 թ. հուն վա րի 
15– ին արտ գործ ժող կոմ Ա. Մ ռավ յա նին ուղղ ված հե ռագ րում Լո
ռու գավ հեղ կո մի նա խա գահ Օ. Օ հան ջան յա նը տե ղե կաց նում էր, 
որ հուն վա րի 12–ին ժա մա նել է Վո րոն ցով կա` շրջանն ըն դու նե լու 
նպա տա կով, սա կայն Վ րաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը չեն ե կել: 
Հուն վա րի 13–ին Վո րոն ցով կա յի շրջա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
ժո ղո վը ո րո շել է հա ջորդ օր վա նից շրջա նը փաս տա ցի կեր պով 
ՀՍԽՀ կազ մում հա մա րել` հե տա գա յում սահ մա նագ ծի տե ղագ
րա կան ման րա մաս նե րը ճշտե լով Վ րաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի մաս նակ ցութ յամբ: Օ. Օ հան ջան յա նը տե ղե կաց նում էր, որ 
ո րոշ ման րա մաս ներ պար զե լուց հե տո այդ առ թիվ գրա վոր զե կու

82  Տե՛ս նույն տեղում, թ. 8, 12–13:
83  Տե՛ս նույն տեղում, թ. 20, Մելքոնյան Ա. Ա., նշվ. աշխ., էջ 346:

ցում կներ կա յաց նի84: Ար դեն հուն վա րի 18–ին ՀՍԽՀ ժող կոմ խոր
հին ուղ ղած հե ռագ րով Օ. Օ հան ջան յա նը տե ղե կաց րեց. « Վո րոն
ցով կա յի շրջանն ըն դուն ված է»85:

Հուն վա րի 25–ին Օ. Օ հան ջան յա նը գտնվում էր Եր ևա նում: 
Ա. Մ ռավ յա նի հանձ նա րա րութ յամբ արտ գործ ժող կո մա տի քար
տու ղար Մ. Խո ջա միր յանն այդ օ րը նրան ուղղ ված գրութ յամբ 
խնդրում է Լո ռու գավ հեղ կո մի լիա զոր Ս. Լի սի նի հետ հա ջորդ 
օրն այ ցե լել ժող կո մատ` «մի քա նի տե ղե կութ յուն ներ տա լու Վո րոն
ցով կա յի շրջա նի վե րա բեր յալ»86: Ինչ պես տես նում ենք, շրջա նը 
ՀՍԽՀ–ին միա նա լուց հե տո ևս  արտ գործ ժող կո մա տին զբա ղեց
նում էին տա րած քին առնչ վող հար ցե րը:

Այս պի սով՝ Անդր կով կաս յան Դաշ նութ յան կազ մա վոր ման 
նա խօ րեին հիմ նա կա նում ո րոշ վեց հայ–վրա ցա կան հա րա բե րութ
յուն նե րում վի ճե լի հա մար վող, պատ մա կա նո րեն հայ կա կան տա
րածք նե րի պատ կա նե լութ յան խնդի րը: Առ կախ էր մնա ցել միայն 
ՀՍԽՀ–ի և ՎՍԽՀ–ի սահ մա նագծ ման սահ մա նագծ ման հար ցը:

4.  Խորհրդային Ադրբեջանի ոտնձգությունները 
հայկական տարածքների նկատմամբ

Ադր բե ջա նա–ռու սա կան խորհր դա յին զոր քե րի դեմ կե նաց և 
մա հու կռիվ մղող Ս յու նի քի պաշտ պան նե րը Հա յաս տա նի Հան րա
պե տութ յան խորհր դայ նաց մա նը հա ջոր դող օ րե րին չհա վա տա ցին 
Զան գե զու րը Հա յաս տա նի մաս հան դի սա նա լու խոստ մա նը: «Ա
զատ Ս յու նիք» հոդ վա ծա շա րում ին քը՝ Գա րե գին Նժ դե հը, Ադր
բե ջա նի հեղ կո մի հայ տա րա րութ յու նը հա յութ յա նը «խա բե պա
տիր խոս տում նե րով կա շա ռե լու» գոր ծո ղութ յուն էր հա մա րում87: 

84  Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 55, թ. 29:
85  Նույն տեղում, թ. 69:
86  Նույն տեղում, թ. 71:
87  Նժդեհ Գ., Ազատ Սյունիք, Երկեր: Երկու հատորով, հ. 2, Երևան, 2002, էջ 115:
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Ա վե լին` ար դեն 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 25–ին Տաթ ևի վան քում 
տե ղի ու նե ցած հա մա զան գե զուր յան ա ռա ջին հա մա գու մա րը 
ո րո  շեց « Զան գե զու րը հայ տա րա րել ժա մա նա կա վո րա պես ինք
նա վար՝ մտցնե լով հան րա պե տա կան ի րա վա կարգ, մնա լով ան
կախ, մինչև քա ղա քա կան հնա րա վո րութ յուն կու նե նա միա նա լու 
իր մայր երկ րի` Հա յաս տա նի հետ»88: Այս տեղ «մայր երկ րի» տակ 
հաս կաց վում էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը, այլ ոչ թե Հա
յաս տա նի Սո ցիա լիս տա կան Խորհր դա յին Հան րա պե տութ յու նը: 
Այն հան գա ման քը, որ զան գե զուր ցի նե րը կողմ չէին ար տա հայտ
վում ՀՍԽՀ–ին միա նա լուն, պայ մա նա վոր ված էր երկ րա մա
սի հա յութ յան` շուրջ կես տա րի խորհր դա յին զո րա մա սե րի դեմ 
պայ քա րե լու ի րո ղութ յամբ, Զան գե զու րում բոլշ ևիկ նե րի կա տա
րած դա ժա նութ յուն նե րով, ինչ պես նաև նրանց ու ա ռանձ նա պես 
Գ. Նժ դե հի հա մո զու մով, թե ՀՀ հա մար կոր ծա նա րար հետ ևանք 
ու նե ցած թուր քա կան ար շա վան քը տե ղի է ու նե ցել Խորհր դա յին 
Ռու սաս տա նի և Ադր բե ջա նի հրա հան գով և Հա յաս տա նը պար
տադ րան քի արդ յուն քում է ըն դու նել, նրա բնո րոշ մամբ, «այս պես 
կոչ ված «խորհր դա յին» ի րա վա կար գը»89:

Խորհր դա յին Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րը 1920 թ. վեր
ջին և 1921 թ. սկզբին Զան գե զու րի վրա վե րահս կո ղութ յու նը տա
րա ծե լու ի րա կան հնա րա վո րութ յուն չու նեին, ուս տի բա վա րար
վում էին միայն «դեկ լա րա ցիա նե րով»: 1921 թ. հուն վա րի 29–ին 
« Զան գե զու րի գյու ղա ցիութ յա նը» ուղղ ված դի մու մում Հա յաս տա
նի հեղ կո մը տե ղե կաց նում էր Ադր բե ջա նի հեղ կո մի հռչա կագ րի 
մա սին, հայ տա րա րում, որ խորհր դա յին իշ խա նութ յան հա մար 
ա ռաջ նա յին խնդիր է Զան գե զու րը ՀՍԽՀ–ին միաց նե լը և  ա ռա
ջար կում վերջ տալ «անն պա տակ դի մադ րութ յա նը և ճա նա չել Հա
յաս տա նի խոր[հրդա յին] իշ խա նութ յու նը»90: 

88   Գէորգեան Վ., Լեռնահայաստանի հերոսամարտը (1919–1921), Երևան, 1991, էջ 126:
89   Նժդեհ Գ., Իմ պատասխանը. Հայաստանի ողբերգությունը թրքաբոլշևիկ փաս

տաթղթերի լույսի տակ, Երկեր: Երկու հատորով, հ. 2, էջ 214:
90  ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 1, գ. 169, թ. 1:

Հա վատ չըն ծա յե լով նաև այս հայ տա րա րութ յա նը՝ 1921 թ. 
ապ րի լի 26–ին կրկին Տաթ ևի վան քում տե ղի ու նե ցած Զան գե զու րի 
հա յութ յան երկ րորդ հա մա գու մա րում Ինք նա վար Ս յու նի քը վե րան
վան վեց Լեռ նա հա յաս տան, ստեղծ վեց կա ռա վա րութ յուն` Գ. Նժ
դե հի գլխա վո րութ յամբ: Լեռ նա հա յաս տա նի հռչա կու մը և ևս 3–4 
ամ սով «Ա զատ Լեռ նա հա յաս տա նի գո յութ յան» անհ րա ժեշ տութ յու
նը Գ. Նժ դե հը բա ցատ րում է հետև յա լով. ո րո շա կի ժա մա նակ էր 
պետք 1921 թ. փետր վար յան ապս տամ բութ յան պար տութ յու նից 
հե տո Զան գե զուր նա հան ջած եր ևան յան գաղ թա կան նե րին, մտա
վո րա կան նե րին ու զին վոր նե րին Ի րան անց նե լու հա մար91: Մինչ
դեռ ի րա կա նում նա հույս ու ներ ար տա քին նպաս տա վոր ի րա վի
ճա կի դեպ քում Հա յաս տա նից հե ռաց նել բոլշ ևիկ նե րին:

Ա նարդ յունք ա վարտ վե ցին նաև 1921 թ. մա յի սի 12–15–ին 
Սի սիա նի Ղա լա ջուղ գյու ղում ՀՍԽՀ և Լեռ նա հա յաս տա նի պատ
վի րա կութ յուն նե րի միջև տե ղի ու նե ցած բա նակ ցութ յուն նե րը: 
Իսկ ար դեն հու նի սի 1–ին Լեռ նա հա յաս տա նը վե րան վան վեց Հա
յաս տան, ինչն ա վե լի զայ րաց րեց խորհր դա յին կող մին: Խա ղաղ 
ճա նա պար հով Զան գե զու րը խորհր դայ նաց նե լու փոր ձե րի ձա
խո ղու մից հե տո ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի կով կաս յան բյու րոն 1921 թ. 
հու նի սի 3–ին ո րո շեց հու նի սի վեր ջին ռազ մա կան ճա նա պար հով 
լու ծել «հա կա հե ղա փո խա կան Զան գե զու րի» խնդի րը92: Ո րոշ ման 
կեն սա գոր ծու մից ա ռաջ` հու նի սի 13–ին, ՀՍԽՀ Ժող կոմ խոր հը 
նա մակ–հայ տա րա րութ յու նով դի մեց Լեռ նա հա յաս տա նի իշ խա
նութ յուն նե րին: Հայ տա րա րութ յան հա մա ձայն` երկ րա մա սը կազ
մե լու էր Խորհր դա յին Հա յաս տա նի մա սը, նե րում էր շնորհ վե լու 
խորհր դա յին իշ խա նութ յուն նե րի դեմ պայ քա րած գոր ծիչ նե րին և  
այլն93: Ինչ պես Ղա լա ջու ղի բա նակ ցութ յուն նե րի ժա մա նակ, այն

91   Նժդեհ Գ., Ինչու պայքարեց Լեռնահայաստանը, Երկեր: Երկու հատորով, հ. 2, 
էջ 12, նույնի, Ազատ Սյունիք, Երկեր: Երկու հատորով, հ. 2, էջ 150:

92  ՀԱԱ, ֆ. 1021, ց. 2, գ. 1187, թ. 13:
93  «Խորհրդային Հայաստան», 19 հունիսի, 1921 թ., N 106:
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պես էլ այս հայ տա րա րութ յան մեջ չէր նշվում Զան գե զուրն ինչ
պի սի սահ ման նե րով պետք է անց ներ ՀՍԽՀ–ին: Ուս տի « Զան
գե զուր» հաս կա ցութ յան տակ պետք էր հաս կա նալ ողջ գա վա ռը, 
մա նա վանդ որ այդ պես էր նշվում Ադր բե ջա նի հեղ կո մի հայ տա
րա րութ յու նում և Եր ևա նի հայ–ռու սա կան հա մա ձայ նագ րի մեջ:

Եվ միայն 1921 թ. հու նի սի 26–ին վե րագ րա վե լով նա խօ րեին 
Յա պո նի կող մից ռազ մա կալ ված Դա րա լագ յա զը՝ ՀՍԽՀ Կար միր 
բա նա կը շա րու նա կեց ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը՝ խնդիր դնե
լով պար տութ յան մատ նելու Զան գե զու րում կենտ րո նա ցած «հա կա
հե ղա փո խա կան ու ժե րին» և  երկ րա մա սը միաց նելու Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նին: Խորհր դա յին գե րակ շիռ ու ժե րի ա ռաջ խա ղաց ման 
հետևան քով Զան գե զու րը շատ ա րագ խորհր դայ նաց վեց. հու լի սի 
9–ին Գ. Նժ դե հը մի խումբ զի նա կից նե րով ան ցավ Ա րաքս գե տի 
պարս կա կան ա փը, իսկ հու լի սի 13–ին խորհր դա յին ու ժե րը գրա վե
ցին Մեղ րի գյուղն ու Գեն վա զի շրջա նը94: Զան գե զու րի ինք նա պաշտ
պա նութ յունն ու նե ցավ այն արդ յուն քը, որ երկ րա մա սի հա յութ յու
նը փրկվեց ադր բե ջա նա կան ջար դե րից, իսկ գա վա ռի արևմտ յան 
հատ վա ծը միա ցավ Խորհր դա յին Հա յաս տա նին:

Ուս տի պա տա հա կան չէ, որ Գ. Նժ դե հի հե տա գա յում գրած 
աշ խա տութ յուն նե րում կար միր թե լի նման անց նում է այն միտ
քը, որ իր և զի նա կից նե րի վերջ նա կան նպա տա կը Ս յու նի քը Մայր 
Հա յաս տա նի կազ մում պա հելն էր: Եվ այդ պայ քա րի հետ ևան քով 
կանխ վեց երկ րա մասն Ադր բե ջա նին կցե լու հե ռան կա րը, իսկ վերջ
նարդ յուն քում այն միա ցավ Խորհր դա յին Հա յաս տա նին95: Սա կայն 
ողջ խնդիրն այն է, որ նման պնդու մը միան շա նակ չէ, քա նի որ 
ՀՍԽՀ–ին էր ան ցել միայն Զան գե զու րի արևմտ յան մա սը:

94   Տե՛ս Սողոմոնյան Ա. Գ., Քաղաքացիական կռիվները Զանգեզուրում, Երևան, 1958, 
էջ 116–117, Սիմոնյան Ա. Հ., Զանգեզուրի գոյամարտը (1920–1921 թթ.), Երևան, 
2000, էջ 601–602:

95   Սուքիասյան Հ. Կ., Սյունիքը Հայաստանի կազմում պահպանելու խնդիրը Գարեգին 
Նժդեհի աշխատություններում, «Լրաբեր հասարակական գի տութ յուն ների», 2012, 
N 2–3, էջ 141–148:

Կար ծում ենք, չնա յած Ադր բե ջա նի հեղ կո մի հայ տա րա րութ
յան և Եր ևա նի հա մա ձայ նագ րի առ կա յութ յա նը, Զան գե զու րի 
խորհր դայ նաց մա նը հա ջոր դող օ րե րին ՀՍԽՀ իշ խա նութ յուն նե րի 
հա մար նույն պես դեռևս հստակ չէր, թե նախ կին Ռու սաս տան յան 
կայս րութ յան Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի Զան գե զու րի գա վա ռի 
որ մա սե րը պետք է ընդգրկ վեն ՀՍԽՀ կազ մում: Աս վա ծի վկա
յութ յունն է այն ի րո ղու թյունը, որ ողջ Զան գե զու րում խորհր դա յին 
կար գեր հաս տա տե լուց (1921 թ. հու լի սի 13) մեկ շա բաթ անց՝ հու
լի սի 20–ին, ՀՍԽՀ ժող կոմ խոր հի հրա տա րա կած «ՀՍԽՀ վար չա
կան վե րա բա ժա նում նե րի մա սին» դեկ րե տում շրջանց վեց Զան
գե զու րի վե րա բա ժան ման հար ցը: Դեկ րե տի հա մա ձայն՝ ՀՍԽՀ–ն 
բա ժան վեց 8 գա վա ռի, այդ թվում՝ Դա րա լագ յա զի գա վա ռը՝ Քե
շիշ քեն դի և Գնդ ևա զի գա վա ռակ նե րով96:

Այս տեղ հե տաքրք րա կան է այն հան գա ման քը, որ Զան գե զու
րի հետ գրե թե միա ժա մա նակ (1921 թ. հու նի սի 26–ին) խորհր դայ
նաց ված Դա րա լագ յա զը են թարկ վեց վար չա կան վե րա բա ժան
ման, իսկ Զան գե զու րը՝ ոչ: Հա վա նա բար ՀՍԽՀ իշ խա նութ յուն
նե րին ժա մա նակ էր անհ րա ժեշտ նոր խորհր դայ նաց ված Զան գե
զու րի վար չա կան բա ժան ման հար ցում կողմ նո րոշ վե լու հա մար: 
Կամ էլ` ՀՍԽՀ ղե կա վա րութ յու նը սպա սում էր Հա յաս տա նի և 
Ադր բե ջա նի միջև նախ կին Զան գե զու րի գա վա ռի վե րա բա ժան
ման վե րա բեր յալ Մոսկ վա յի վերջ նա կան ցու ցու մին ու միայն դրա
նից հե տո կհայ տա րա րեր ՀՍԽՀ–ին միաց ված տա րածք նե րի մա
սին: Հա կա ռակ պա րա գա յում կա րող էր կրկնվել Լեռ նա յին Ղա
րա բա ղի օ րի նա կը, երբ, հիմք ըն դու նե լով Ադր բե ջա նի հեղ կո մի 
հայ տա րա րութ յու նը, ՀՍԽՀ ժող կոմ խոր հը 1921 թ. հու նի սի 12–ին 
հա տուկ դեկ րե տով Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը Խորհր դա յին Հա յաս
տա նի «ան բա ժան մաս» հայ տա րա րեց, սա կայն Խորհր դա յին 
Ադր բե ջա նի ղե կա վա րութ յան ի րա կա նաց րած գոր ծո ղութ յուն նե

96  ՀՍԽՀ դեկրետների և հրամանների ժողովածու, պրակ II, Էջմիածին, 1921, էջ 83–84:
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րի արդ յուն քում Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի՝ ՀՍԽՀ–ին միաց մանն 
ուղղ ված քայ լե րը ձա խող վե ցին: Իսկ ար դեն 1921 թ. հու լի սի 5–ին 
ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի Կով կաս յան բյու րոն ո րո շեց Լեռ նա յին Ղա րա
բա ղը միաց նել Խորհր դա յին Ադր բե ջա նին97:

Ի դեպ, 1921 թ. հու լի սի 16–ին «բո լոր գա վա ռա մա սե
րի հեղ կոմ նե րին» ուղղ ված «շտապ» մա կագ րութ յու նը կրող 
գրութ յամբ Զան գե զու րի գա վա ռա յին հեղ կո մը տե ղե կաց
նում էր, որ հու լի սի 25–ին Գո րի սում կա յա նա լու է բո լոր գյու
ղա կան հեղ կոմ նե րի նա խա գահ նե րի և  ան կու սակ ցա կան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու մար: Յու րա քանչ յուր գյու ղից 
մաս նակ ցե լու էին գյու ղա կան հեղ կո մի նա խա գա հը և մեկ ան
կու սակ ցա կան ներ կա յա ցու ցիչ: Հա մա գու մա րը քննար կե լու էր 
նաև « Հո ղա յին հար ցը»98: Այս փաս տա թուղ թը թույլ է տա լիս 
են թադ րել, որ խորհր դայ նա ցու մից ան մի ջա պես հե տո փաս
տա ցի Զան գե զուր էր հա մար վում միայն նախ կին Լեռ նա հա
յաս տա նի տա րած քը կամ Զան գե զու րի գա վա ռի արևմտ յան 
մա սը: Այ լա պես մինչև գյու ղե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա
գու մար հրա վի րե լը խորհր դա յին իշ խա նութ յուն նե րը փորձ 
կկա տա րեին հստա կեց նել Զան գե զու րի գա վա ռում ՀՍԽՀ–ի և 
ԱՍԽՀ–ի սահ մանա գի ծը:

ՀՍԽՀ վար չա կան վե րա բա ժա նում նե րի մա սին դեկ րե
տի ըն դու նու մից ա վե լի քան մեկ ա միս անց՝ 1921 թ. օ գոս տո սի 
31–ին, ՀՍԽՀ ժող կոմ խոր հը ո րո շում ըն դու նեց « Զան գե զու րի 
գա ւառ կազ մե լու մա սին»: Այս տեղ հստակ նշվում էր. « Զան գե
զու րի՝ ՀՍԽ Հան րա պե տու թեա նը կցւած մա սից կազ մել ա ռան
ձին Զան գե զու րի գա ւառ (կենտ րո նը՝ Գո րիս)»՝ հետև յալ գա վա
ռակ նե րով. Գո րի սի, Դ խի ( Տեղ), Տա թևի, Սի սիա նի (կենտ րո նը՝ 
Բռ նա կոթ), Ղա փա նի (կենտ րո նը՝ Ղա թա րի գոր ծա րան նե րը) 

97  Нагорный Карабах в 1918–1923 гг., с. 636, 650.
98  ՀԱԱ, ֆ. 146, ց. 1, գ. 16, թ. 2–3:

և Մեղ րիի99: Դեկ րե տում ար ձա նագր ված « Զան գե զու րի՝ ՀՍԽ 
Հան րա պե տութ յա նը կցված մաս» ար տա հայ տութ յամբ Խորհր
դա յին Հա յաս տա նի ղե կա վար նե րը ի րա վա կան տե սա կե տից 
ըն դու նե ցին, որ կա նաև Զան գե զու րի՝ ՀՍԽՀ–ին չկցված, այն է՝ 
Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի են թա կա յութ յան տակ գտնվող մաս:

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

Ուս տի պա տա հա կան չէ, որ, ՀՅԴ հայտ նի գոր ծիչ Ռու բեն Տեր– 
Մի նաս յա նը հայ–ադր բե ջա նա կան տա րած քա յին վե ճե րը լու ծե լու 
բոլշ ևիկ յան իշ խա նութ յուն նե րի սկզբուն քը «մա քիա վել յան» է ան վա
նում, ո րի արդ յուն քում « Զան գե զու րի գա վա ռի մի մա սը» միաց վել է 
Ադր բե ջա նին100:

Զան գե զու րում ՀՍԽՀ–ի և ԱՍԽՀ–ի միջև սահ մա նագ ծի 
ա նո րոշ լի նե լը կա րող էր տե ղում զա նա զան խնդիր նե րի, թյու
րի մա ցութ յուն նե րի ա ռիթ դառ նալ: Ուս տի ա ռաջ նա յին խնդիր էր 
ժա մա նա կա վոր սահ մա նագ ծի հաս տա տու մը: Մա նա վանդ որ 

99   ՀՍԽՀ դեկրետների և որոշումների հավաքածու, Երևան, 1921, N 5, էջ 39–40: 1922 թ. 
ՀՍԽՀ–ում անցկացված համահայաստանյան գյուղատնտեսական վի ճա կա
գրության տվյալների համաձայն` Զանգեզուրի 5 գավառակներում ընդգրկված էին 
հետևյալ թվով բնակավայրեր. Ղափան` 80, Սիսիան` 37, Տեղ` 9, Տաթև` 8, Գո րիս` 
7, ընդամենը` 141 բնակավայր (Ցուցակ Խորհրդային Հայաստանի բնա կա վայ րերի, 
հրատ. ՀՍԽՀ վիճկենտվարչության, Երևան, 1923, էջ 54–64):

100  Ռուբէն, Զանգեզուրի պայքարը, «Դրօշակ», 1925, դեկտեմբեր, էջ 173:
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անհ րա ժեշտ էր նաև պատ րաստ վել տե ղա կան խոր հուրդ նե րի 
ընտ րութ յուն նե րին: Այս հար ցի կար գա վո րու մը հանձ նա րար վեց 
Զան գե զու րում ՀՍԽՀ ար տա կարգ լիա զոր Դ րաս տա մատ Տեր– 
Սի մոն յա նին:

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

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

հա մար հա վա քա տե ղի է հան դի սա նում: Անհ րա ժեշտ է ժա մա նա
կա վոր սահ ման ներ հաս տա տել»,— նշեց զե կու ցո ղը101:

Ն ման տա րօ րի նակ և  ան հաս կա նա լի ձևա կեր պու մով մո ռա
ցու թյան էր տրվում Ղու բաթ լո ւի հիմ նա կան մա սի՝ Զան գե զու րի 
գա վա ռի մա սը լի նե լու ի րո ղութ յու նը: Կար ծիք նե րի փո խա նա կութ
յու նից հե տո խորհր դակ ցութ յան կա յաց րած ո րո շու մը մեջ բե րում 
ենք ամ բող ջու թյամբ. «Ընտ րել հանձ նա ժո ղով՝ պար զե լու հա մար, 
թե որ գյու ղե րում են գյուղ խոր հուրդ ներ ե ղել, ո րոնց ներ կա յա ցու
ցիչ նե րը մա յի սի 1–ին մաս նակ ցել են հա մաադր բե ջա նա կան խոր
հուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րին, այդ տեղ պետք է տա րած վի 
Ղու բաթ լո ւի գոր ծա դիր կո մի տեի իշ խա նութ յու նը, իսկ Զան գե զու
րի հեղ կո մի տա րածք հա մա րել այն, ո րը 1921 թ. հու լի սին մաքր
վել է Նժ դե հի բան դա նե րից: Հանձ նա ժո ղո վի մեջ մտնում են Զան
գե զու րի և Ղու բաթ լո ւի հո ղա յին բա ժին նե րի և ներ քին գոր ծե րի 
բա ժին նե րի վա րիչ նե րը»102:

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

101  ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 39, գ. 50, թ. 22 շրջ., ֆ. 146, ց. 1, գ. 48, թ. 13 շրջ.:
102  ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 39, գ. 50, թ. 22 շրջ., ֆ. 146, ց. 1, գ. 48, թ. 13 շրջ.:
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«1. Դա րա լա գեա զի գա ւա ռի ամ բողջ սահ մա նա գի ծը ըստ 
հին վար չա կան սահ մա նագ ծի պահ պա նել Զան գե զու րի սահ ման
նե րի մէջ:

2. Հիւ սի սա յին սահ մա նը սկսւում է` Դա ւա գեոզ լե ռան գա
գա թից դե պի ար ևելք Ջի վան շի րի գա ւա ռի հին վար չա կան 
սահ մա նագ ծով մինչև Իւչ բու լաղ լե ռան գա գա թը, այն տե ղից 
դե պի հա րավ–ար ևելք անց նե լով Ֆի րին–չին գիլ լե ռան գա գա
թը մինչև Ղ զըլ բո ղազ լեռ նա գա գա թը, այն տե ղից ու ղիղ ար ևելք` 
մինչև Օ լոու լար լե ռան գա գա թը, այն տե ղից իջ նե լով հա րավ–
ար ևելք ուղ ղու թեամբ Ի շըխ լու և Քա չալ դաղ լեռ նա գա գաթ նե
րը` Ջին նի–գեօ լը թող նե լով թուրք քոչ ւոր նե րի ի րա ւա սու թեան 
տակ, Քա չալ դա ղից սահ մա նա գի ծը տա նել հետ ևեալ գիւ ղա
կան հա սա րա կու թիւն նե րի հո ղե րի սահ ման նե րով. Բա յան դուր, 
Խոզ նա ւար, Քո սա լար ( Զա բու ղը և Նաւ րուզ լուն թող նել Քուր
դիս տա նի տե րի տո րիա յի մէջ, սահ մա նա գի ծը անց նում է Հա
գա րու գե տի աջ ա փով մինչև Կոռ նի ձոր գիւ ղը), Կոռ նի ձոր, 
Մազ մա զակ լե ռան գա գա թը, Ա լի ղու լիու շա ղի, Գօար ջիկ, Մա
մեդ լու ( Մա մեդ լու գիւ ղը իր հո ղա մա սե րով թողն ւում է Ղու բատ
լո ւի սահ ման նե րում), Ջի բիկ լու, Զեյ վայ, Զոր, Ա յա դի, Գո յեալ, 
Ե ղո ւարդ ( Սիր քա թա սը մնում է Զան գե զու րի սահ ման նե րում), 
Հա գա րագ, Գա գա լու ( Ղա րա բա բան մնում է Ղու բատ լո ւի սահ
ման նե րում), Շաիֆ լու, Ղա րա գոլ ( Ռա զի դա րան մնում է Ղու
բատ լո ւի սահ ման նե րում)103 Հանդ, սահ մա նա գի ծը Հան դից 
իջ նում է վեր ջի նիս հա սա րա կու թեան հո ղե րի սահ մա նագ ծով 
հետ ևեալ լեռ նա գա գաթ նե րով. Շուք յու րա թազ, Բար թազ, Սա
գիրտ, Աղ բանդ` մինչև Ե րասխ գե տը: Պարս կաս տա նի սահ
մա նը սկսւում է Աղ բանդ գա գա թից Ե րասխ գե տի հո սան քով՝ 
մինչև Նա խիջ ևա նի հին սահ մա նը: Նա խիջ ևա նի սահ մա նա

103  Մգեցված տեքստն առկա է միայն ՀԱԱ, ֆ. 132, ց. 1, գ. 299, թ. 9 և շրջ.–ում:

գի ծը մնում է հին սահ ման նե րի մէջ»104: Փաս տա ցի հենց այս 
սահ մա նագծ ման հի ման վրա էլ տե ղի ու նե ցավ Զան գե զու րի 
գա վա ռում ՀՍԽՀ–ի և ԱՍԽՀ–ի ժա մա նա կա վոր սահ մա նա
բաժա նու մը:

Փաս տո րեն, Գա րե գին Նժ դե հի գլխա վո րած Զան գե զու րի 
գո յա մար տի արդ յուն քում Ե լի զա վետ պո լի նա հան գի Զան գե զու րի 
գա վա ռի արևմտ յան մա սը միա ցավ Խորհր դա յին Հա յաս տա նին: 
Բա ցառ ված չէ, որ ե թե մինչև 1921 թ. մա յիս–հու լի սը (ադր բե ջա
նա կան տե ղա կան խոր հուրդ նե րի ընտ րութ յուն նե րի և Զան գե զու
րի խորհր դայ նաց ման շրջա նը) Զան գե զու րի գա վա ռից ա ռա վել 
քիչ տա րածք ներ գտնվեին Գ. Նժ դե հի իշ խա նութ յան տակ, ա պա 
ա վե լի սեղմ կլի ներ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի տա րած քը: Այս 
ա մե նով հան դերձ պետք է փաս տել, որ 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ի 
հայ–ռու սա կան հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն Խորհր դա յին Հա
յաս տա նի մաս հան դի սա ցող Զան գե զու րի գա վա ռը քո ղարկ ված 
կերպով բա ժան վեց ՀՍԽՀ–ի և ԱՍԽՀ–ի միջև:

ՀՍԽՀ–ի և ԱՍԽՀ–ի միջև գո յութ յուն ու նե ցող սահ մա նա յին 
խնդիր նե րին լու ծում տա լուն ուղղ ված ի րա կան քայ լեր սկսվե ցին 
ի րա կա նաց վել 1922 թ. սկզբից: 1922 թ. փետր վա րի 8–ին Զան
գե զու րի գա վա ռա յին գործ կո մին ուղղ ված գրութ յամբ ՀՍԽՀ 
արտ ա քին գոր ծե րի գործ ժող կոմ Ա. Մ ռավ յա նը և ժող կո մա տի 
քա ղա քա կան բաժ նի վա րիչ Պ. Յա կուլ յա նը տե ղե կաց նում էին, 
որ ար տա քին գոր ծե րի ժող կո մա տը մտա դիր է ա ռա ջի կա յում 
«վերջ նա կա նա պես ո րո շել սահ մա նա յին հար ցը Ադր բե ջա նի 
հետ» և խնդ րում է հա մա պա տաս խան զե կու ցա գիր պատ րաս
տել` անդ րա դառ նա լով Զան գե զուր վե րա դար ձած մահ մե դա կան
նե րի քա նա կին, հա յե րի և մահ մե դա կան նե րի միջև ե ղած հա րա
բե րութ յուն նե րին, Ղու բաթ լո ւի գավ գործ կո մի, Քրդս տա նի հետ 
տե ղա կան հայ կա կան իշ խա նութ յուն նե րի ու նե ցած փոխ հա րա

104  ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 39, գ. 50, թ. 19 և շրջ., ֆ. 132, ց. 1, գ. 299, թ. 9 և շրջ.:
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բե րութ յուն նե րին, խնդրի լուծ ման սե փա կան ա ռա ջարկ ներ պատ
րաս տել, ինչ պես նաև տե ղե կաց նել, թե « Հա յաս տա նի և Ադր բե
ջա նի միջև որ սահ մա նը Զան գե զու րում պի տի հա մա րել ա մե նից 
շատ հա մա պա տաս խա նո ղը տե ղա կան պայ ման նե րին»105: Բանն 
այն է, որ ՀՍԽՀ Զան գե զու րի և ԱՍԽՀ Ղու բաթ լո ւի գա վառ նե րի 
միջև շա րու նա կա կան վե ճեր էին ըն թա նում հո ղա յին և վար չա
կան սահ ման նե րի ա նո րո շութ յան պատ ճա ռով: Դ րանց կար գա
վոր մանն ուղղ ված գործ նա կան քայ լեր ի րա կա նաց վե ցին միայն 
Անդր դաշ նութ յան կազ մա վո րու մից հե տո:

Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից հե տո նախ կին Ե լի զա
վետ պո լի նա հան գի Ղա զա խի գա վա ռը ևս փաս տա ցի բա ժան
վել էր ՀՍԽՀ Դի լի ջա նի և ԱՍԽՀ Ղա զա խի գա վառ նե րի միջև: 
ՀՍԽՀ հյու սի սար ևել  յան սահ մա նա հատ վա ծում հայ կա կան և  
ադր բե ջա նա կան սահ մա նա կից գյու ղե րի միջև առ կա հո ղա
յին վե ճե րը 1921 թ. սեպ տեմ բե րից սուր կեր պով նո րից մեջ
տեղ ե կան: Դեռևս 1921 թ. մա յի սին ՀՍԽՀ ար տա քին գոր
ծե րի ժող կո մա տը տե ղե կութ յուն ներ էր ստա ցել ադր բե ջան ցի 
գյու ղա ցի նե րի կող մից սահ մա նա յին Լա լի գեղ և Ու զուն թա լա 
հայ կա կան գյու ղե րի հո ղե րի բռնա զավթ ման և Աք սի բա րա յի 
կիր ճի ան տա ռի ոչն չաց ման մա սին106: Խորհր դա յին Հա յաս
տա նի հյու սի սար ևել  յան սահ մա նա հատ վա ծում ադր բե ջան
ցի գյու ղա ցի նե րի կող մից սահ մա նա խախտ ման, հայ կա կան 
գյու ղե րում կա տա րած թա լա նի և վի ճելի հո ղա մա սե րի բռնա
զավթ ման վե րա բեր յալ հայ կա կան կող մի բո ղոք նե րը Խորհր
դա յին Ադր բե ջա նի բարձ րա գույն իշ խա նութ յուն նե րին էր ու
ղարկ վում ՀՍԽՀ արտ գործ ժող կո մա տի մի ջո ցով: Արտ գործ
ժող կոմ Ա. Մ ռավ յա նը կա՛մ Բաք վում ՀՍԽՀ լիա զոր ներ կա յա
ցու ցիչ Ի. Դով լաթ յա նի մի ջո ցով, կա՛մ էլ ան ձամբ խնդրի վե

105  ՀԱԱ, ֆ. 114, ց. 2, գ. 156, թ. 1 և շրջ.:
106  Նույն տեղում, գ. 45, թ. 54–55:

րա բեր յալ գրագ րութ յուն էր վա րում Խորհր դա յին Ադր բե ջանի 
արտ գործ ժող կոմ Մ.–Դ. Հու սեյ նո վի հետ: Հայ կա կան կող մին 
ուղղ ված ադր բե ջա նա կան պա տաս խան գրութ յուն նե րը նույն
պես ՀՍԽՀ արտ գործ ժող կո մա տի մի ջո ցով էր փո խանց վում 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րին (մինչև 1922 թ. 
հու լի սին արտ գործ ժող կո մա տի լու ծա րու մը)107: ՀՍԽՀ իշ խա
նութ յուն նե րի ար դա րա ցի պա հանջ ներն ու բո ղոք նե րը փաս
տա ցի ա նու շադ րութ յան էին մատն վում Ադր բե ջա նի ղեկա վա
րութ յան կող մից:

1921–1922 թվա կան նե րին Խորհր դա յին Հա յաս տա նի և 
Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րի կող մից հայ –ադր բե ջա նա կան 
սահ մա նա զատ ման մա սին վերջ նա կան հա մա ձայ նա գի ր  այդ
պես էլ չկնքվեց և հայ –ադր բե ջա նա կան սահ մա նը, փաս տո րեն, 
մնաց ա նո րոշ:

*  *  *

Ամ փո փենք, նո րաս տեղծ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի տա
րած քը և Թուր քիա յի, Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի ու Խորհր դա
յին Վրաս տա նի հետ նրա սահ ման նե րը ձ ևա վոր վե ցին մի քա նի 
փու լե րով. ա) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ի Երևա նի հայ– ռու սա կան 
հա մա ձայ նագ րի 3–րդ հոդ վա ծով, բ) Մոսկ վա յի և Կար սի 1921 թ. 
խորհր դա թուր քա կան ոչ օրինական պայ մա նագ րե րով, գ) կենտ
րո նա կան և հան րա պե տա կան կու սակ ցա կան մար մին նե րի 
ա ռան ձին ո րո շում նե րով: Արդ յուն քում, ե թե դեկ տեմ բե րի 2–ի հա
մա ձայ նագ րով ՀՍԽՀ տա րած քը, ինչ պես նշվել է, պետք է կազ
մեր մոտ 43070,4 քառ. կմ, ա պա ար դեն 1921 թ. վեր ջին – 1922 թ. 

107   Նույն տեղում, ց. 1, գ. 222, թ. 2–10, ց. 2, գ. 45, թ. 83 և շրջ., գ. 98, թ. 86, 90 և շրջ., 
գ. 140, թ. 23–25:
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սկզբին տա տան վում էր 32000–33000 քառ. կմ–ի սահ ման նե
րում108` կրճատ վե լով ա վե լի քան 1/4–ով: 

Այս պի սով՝ ՀՍԽՀ տա րածք ի և սահ ման նե րի ո րոշ ման հար
ցում բոլշևիկ յան Ռու սաս տա նը չպաշտ պա նեց Խորհր դա յին Հա
յաս տա նի և հա յութ յան շա հե րը: Հա յկական տա րածք նե րի զգա
լի մա սը ա պօ րի նա բար հանձն վե ցին Թուր քիա յին, Խորհր դա յին 
Ադր բե ջա նին ու, մասամբ, Խորհր դա յին Վրաս տա նին: Դրա նով, 
սա կայն, Խորհր դա յին Հա յաս տա նին պար տադր ված տա րած քա
յին կո րուստ նե րը չա վարտ վե ցին, այլ շա րու նակ վե ցին հե տա գա 
տա րի նե րին ևս: Խորհր դա յին Հա յաս տա նը, ի վեր ջո, պար փակ
վեց խիստ խո ցե լի սահ ման նե րում՝ ըն դա մե նը 29742,59 քառ. 
կմ109 տա րա ծութ յան վրա: 

108   Ուշագրավ է, որ 1924 թ. Մոսկվայում հրատարակված „Сборник статистических све
де ний по Союзу ССР“ գրքում ՀՍԽՀ տարածքը 1923 թ. մայիսի դրությամբ ցույց է 
տրված 30349 քառ. վերստ կամ 34539 քառ. կմ (տե՛ս Поляков Ю. А., նշվ. աշխ., 
էջ 68): Իսկ Հայաստանում Անգլիական նպաստամատույց կոմիտեի կողմից 1923 թ. 
վերջին կազմ ված տեղեկատու փաստաթղթերից մեկում նշվում է, որ Խորհր դա յին Հա
յաստանի տարածքը կազմում է 33000 քառ. կմ (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 150, թ. 67): 
Ի դեպ՝ «ԽՍՀՄ վարչատարածքային բաժանումը 1927 թ.» վերնագրված տեղեկանքում 
նշված է, որ Անդրդաշնության կազմում ընդգրկվելու շրջանում ՀՍԽՀ տարածքը 
կազմում էր 30  948 քառ. կմ, բնակչությունը՝ 867671 մարդ (“Совершенно секретно”: 
Лубянка–Сталину о положении в стране, том 5, 1927 г., Москва, 2003, с. 788):

109  Տե՛ս Տեղեկատու, էջ 5:

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ

ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՅԱՆ 

ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐՈՔ 
(1922 – 1936 ԹԹ.)

Անդր կով կա սի խորհր դա յին ե րեք հան րա պե տութ յուն նե րի` 
Հա յաս տա նի, Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի, տնտե սա կան ու ռազ
մա քա ղա քա կան միա վոր ման քա ղա քա կա նութ յու նը պար տադր
ված էր Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի կող մից: Միա վոր ման լա վա
գույն ձև հա մար վեց խորհր դա յին ֆե դե րա ցիան (դաշ նութ յու նը): 

Անդր կով կա սի խորհր դա յին հան րա պե տութ յուն նե րի դաշ
նութ յուն ստեղ ծե լու գոր ծըն թա ցի ա րա գաց մա նը նպաս տեց 1921 
թ. նո յեմ բե րի 3–ին Բաք վում կա յա ցած ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի կով կաս
յան բյու րո յի պլե նու մը` անդր կով կաս յան հան րա պե տութ յուննե րի 
կու սակ ցա կան ղե կա վա րութ յան մաս նակ ցութ յամբ: Պ լե նու մի ըն
դու նած «Անդր կով կաս յան հան րա պե տութ յուն նե րի դաշ նութ յան 
մա սին» բա նաձ ևում ան հե տա ձգե լի ու անհ րա ժեշտ հա մար վեց 
անդր կով կաս յան հան րա պե տութ յուն նե րի միջև ռազ մա քա ղա քա
կան, ֆի նան սատն տե սա կան և  ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան 
ո լորտ նե րի միա վոր ման դաշ նա յին միու թե նա կան պայ մա նագ րի 
ստո րագ րու մը, միաս նա կան վար չատն տե սա կան և քա ղա քա կան 
կենտ րո նի՝ Միու թե նա կան խորհր դի ստեղ ծու մը: 

Կով կաս յան բյու րո յի պլե նու մի ո րո շում նե րին 1921 թ. նոյեմ
բե րի 29–ին անդ րա դար ձավ ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի քաղբ յու րոն: 
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Սկզ բուն քո րեն միան գա մայն ճիշտ և  ի րա կա նա նա լի հա մա րե լով 
ո րո շու մը՝ քաղ բյու րոն նրա ան մի ջա կան ի րա գոր ծու մը հա մա րեց 
վա ղա ժամ: Հանձ նա րար վեց դաշ նութ յան հար ցը հան րա պե տութ
յուն նե րում դարձ նել հա մա ժո ղովր դա կան քննարկ ման ա ռար կա, 
և դրա օգ տին լայն քա րոզ չութ յուն վա րե լով` խնդի րը լու ծել հան
րա պե տութ յուն նե րի խոր հուրդ նե րի հա մա գու մար նե րի մի ջո ցով: 
Գոր ծըն թա ցը, սա կայն, հարթ չէր ըն թա նում, այ լա կար ծութ յուն 
և դի մադ րություն էր ցու ցա բե րում Վ րաս տա նի կոմ կու սի ղե կա
վա րութ յան մի մա սը՝ հեղ կո մի նա խա գահ Պ. Մ դի վա նու գլխա
վո րութ յամբ: Ն րանք գտնում էին, որ դաշ նութ յան կազ մա վոր ման 
հա մար չկան ի րա կան նա խադր յալ ներ, և  այն պար տադր ված է 
կենտ րո նա կան իշ խա նութ յուն նե րի կող մից: Պն դե լով Անդր կով
կա սի հան րա պե տություն նե րի ի րա կան ան կա խութ յու նը պահ պա
նե լու անհ րա ժեշ տութ յան վրա՝ Մ դի վա նին և  իր կողմ նա կից նե րը 
հան դես էին գա լիս հան րա պե տութ յուն նե րի միջև երկ կող մա նի 
պայ մա նագ րա յին հա րա բե րութ յուն ներ հաս տա տե լու ա ռա ջար
կու թյամբ: Վ րա ցա կան կող մի հիմ նա կա նում ճիշտ դիր քո րո շու մը 
կոմ կու սի վեր նա խա վի կող մից ո րակ վեց որ պես ազ գա յին թե քում, 
ո րի դեմ ան զի ջում պայ քար ծա վալ վեց: 

Վ րաս տա նի կոմ կու սի կենտ կո մի պլե նու մը նո յեմ բե րի վեր
ջին, իսկ Ադր բե ջա նի նը՝ դեկ տեմ բե րին, հա վա նութ յան ար ժա
նաց րին Անդր դաշ նութ յան կազ մա վոր ման մա սին Կով կաս յան 
բյու րո յի ո րո շու մը: Հա յաս տա նի կոմ կու սի կենտ կո մը ո րոշ մա նը 
կողմ էր ար տա հայտ վել ա վե լի վաղ՝ նո յեմ բե րի 14–ին: Գտն վե լով 
սո ցիալ–տնտե սա կան ծանր վի ճա կում՝ Հա յաս տա նը, ի տար բե
րութ յուն Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի, ո րոնց աշ խար հագ րա կան 
նպաս տա վոր դիր քը, բնա կան և ն յու թա կան պա շար նե րը զգա լի 
ա ռա վե լութ յուն ներ էին, ընդգրկ վե լով դաշ նութ յան մեջ, կորց նե լու 
ո չինչ չու ներ: Ընդ հա կա ռա կը, Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րը 
դրա նում էին տես նում եր կի րը և ժո ղովր դին ար տա քին վտանգ նե

րից պաշտ պա նե լու և սո ցիալ–տնտե սա կան ծանր վի ճա կից դուրս 
բե րե լու լա վա գույն ճա նա պար հը: 

1922 թ. հուն վար– փետր վար ա միս նե րին տե ղի ու նե ցած Հա
յաս տա նի, Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի կոմ կուս նե րի ու խոր հուրդ
նե րի հա մա գու մար նե րը հաս տա տե ցին Անդր դաշ նութ յուն կազ մե
լու անհ րա ժեշ տութ յունն ու հրա տա պութ յու նը: Դ րանց հա ջոր դեց 
Անդր կով կա սի կուս կազ մա կեր պութ յուն նե րի ա ռա ջին հա մա գու
մա րը, ո րը կա յա ցավ 1922 թ. փետր վա րի 18–ից 22–ը: Հա մա գու
մա րը հաս տա տեց Անդր դաշ նութ յան Միու թե նա կան պայ մա նագ րի 
տեքս տը և Բարձ րա գույն տնտե սա կան խորհր դի մա սին կա նո նադ
րութ յու նը: Քն նարկ ված կազ մա կերպ չա կան խնդիր նե րի շար քում 
ա ռանձ նանում էր Կով կաս յան բյու րոն լու ծա րե լու և փո խա րե նը 
ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի Անդր կով կա սի երկ րա մա սա յին կո մի տե (Անդ
րերկր կոմ) ստեղ ծե լու մա սին հա մա գու մա րի ո րո շու մը: Վեր ջի նիս 
կազ մը հաս տատ վեց նույն օ րե րին Մոսկ վա յում: Կո մի տեի նա խա
գա հութ յան կազ մում ընդգրկ վեց նաև Ա. Մ յաս նիկ յա նը: 

Անդ րերկր կո մի 1922 թ. փետր վա րի 23–ի պլե նու մի ա ռա ջին 
իսկ նիս տում ո րոշ վեց ան հա պաղ կյան քի կո չել Անդր դաշ նութ յու նը 
և  այդ նպա տա կով հրա վի րել Հա յաս տա նի, Վ րաս տա նի և Ադր բե
ջա նի կենտ գործ կոմ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի լիա զոր կոն ֆե րանս: 
Վեր ջինս իր աշ խա տանք նե րը սկսեց 1922 թ. մար տի 11–ին Թիֆ
լի սում: Մար տի 12–ին ըն դուն վե ցին Անդր կով կա սի հան րա պե տութ
յուն նե րի դաշ նա յին միութ յուն կազ մե լու մա սին պայ մա նա գի րը և 
Բարձ րա գույն տնտե սա կան խորհր դի մա սին կա նո նադ րութ յու նը: 
Դ րա նով ի րա կա նութ յուն էր դառ նում Անդր կով կա սի Խորհր դա յին 
Սո ցիա լիս տա կան Հան րա պե տութ յուն նե րի Դաշ նա յին Միութ յու նը 
(ԱԽՍՀԴՄ): Լիա զոր կոն ֆե րան սը թեև հաս տա տում էր Հա յաս
տա նի, Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի «լիա կա տար ան կա խութ յու նը և  
ինք նու րույ նութ յու նը», սա կայն ի րա կա նում Միու թե նա կան պայ մա
նա գի րը նա խա տե սում էր Անդր կով կա սի հան րա պե տութ յուն նե րի 
ինք նիշ խա նութ յան զգա լի սահ մա նա փա կում ներ: Մաս նա վո րա
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պես հան րա պե տութ յուն նե րում վե րաց վե լու էին պե տա կա նութ յունն 
ար տա հայ տող մի շարք ա ռանց քա յին ժող կո մատ ներ` ռազ մա կան, 
ար տա քին գոր ծե րի, ար տա քին առևտ րի, ֆի նանս նե րի և  այլն: Այդ 
ո լորտ նե րի կա ռա վա րու մը փո խանց վում էր Անդր դաշ նութ յան գոր
ծա դիր մարմ նին` Միու թե նա կան խորհր դին, ո րի նա խա գա հութ յու
նը բաղ կա ցած էր ե րեք հան րա պե տութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րից (Ա. Մ յաս նիկ յան, Պ. Մ դի վա նի, Ն. Նա րի մա նով): 

Անդր դաշ նութ յան ստեղ ծու մը խորհր դա յին իշ խա նութ յուն նե րի 
հա մար ու ներ զուտ քա ղա քա կան նշա նա կութ յուն: Ն րա միու թե նա
կան մար մին նե րի կազ մա կերպ չա կան թու լութ յու նը, ինչ պես նաև 
հան րա պե տութ յուն նե րի հա կա սութ յուն նե րը գործ նա կա նում հնա
րա վո րու թյուն չտվե ցին միութ յան շրջա նակ նե րում հաս նելու հա
մա գոր ծակ ցու թյան ու փո խօգ նութ յան շո շա փե լի արդ յունք նե րի և 
ձեռք բե րում նե րի: Միութ յու նը գո յատ ևեց ըն դա մե նը մի քա նի ա միս: 
1922 թ. դեկ տեմ բե րի 10–ից 13–ը Բաք վում հրա վիր ված Անդր կով
կա սի խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րում ԱԽՍՀԴՄ–ն վե
րա փոխ վեց Անդր կով կա սի Խորհր դա յին Դաշ նա յին Սո ցիա լիս տա
կան Հան րա պե տութ յան (ԱԽԴՍՀ): Հա մա գու մարն ըն դու նեց նաև 
ԱԽԴՍՀ սահ մա նադ րութ յու նը և  ո րո շեց խորհր դա յին մյուս հան
րա պե տութ յուն նե րի՝ ՌՍԴԽՀ–ի ( Ռու սաս տան), ՈՒՍԽՀ–ի (Ուկ
րաի նա) և ԲՍԽՀ–ի ( Բե լա ռուս) հետ միա վոր վել ԽՍՀՄ–ի կազ մում: 

Ի տար բե րութ յուն Անդր կով կա սի դաշ նա յին միութ յան՝ հան
րա պե տութ յան կազ մում Հա յաս տա նի, Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի 
ինք նու րույ նութ յունն ու ի րա վունք ներն ա վե լի էին սահ մա նա փակ
վում և հա վա սա րեց վում նվա զա գույ նի: Անդր կով կա սի դաշ նա յին 
հան րա պե տութ յու նը գո յատ ևեց մինչև 1936 թ. դեկ տեմ բե րը110:

Անդր կով կաս յան Դաշ նութ յան կազ մա վո րու մից հե տո Հա
յաս տա նի, Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի միջև գո յութ յուն ու նե

110   Մանրամասն տե՛ս Հայոց պատմություն, հ. IV, գիրք առաջին, էջ 402–412, Սա հակ
յան Ա. Լ., Հայաստանը Անդրկովկասյան Դաշնության կազմում, Վանա ձոր, 2013, 
էջ 14–93:

ցող խնդրա հա րույց հար ցե րի շար քում ա ռաջ նա յին նե րից էին 
տա րած քա յին–սահ մա նագ ծա յին խնդիր նե րը: Բանն այն է, որ 
սկզբուն քա յին տա րա ձայ նութ յուն նե րի պատ ճա ռով ո րոշ դեպ քե
րում հնա րա վոր չէր ե ղել միջ պե տա կան սահ ման նե րի մա սին երկ
կողմ պայ մա նագ րեր ստո րագ րել (մաս նա վո րա պես Հա յաս տա նի 
և Ադր բե ջա նի միջև): Ան գամ հան րա պե տութ յուն նե րի միջև ստո
րագր ված պայ մա նագ րերն ու հա մա ձայ նագ րե րը վերջ նա կան 
չէին, տա րա կար ծութ յուն նե րի տե ղիք էին տա լիս: Ս րանք սահ
մա նա յին շեր տում գտնվող հո ղա տա րածք նե րի, ան տառ նե րի, 
աղբ յուր նե րի պատ կա նե լութ յան և  օգ տա գործ ման հար ցում հան
գեց նում էին վե ճե րի, եր բեմն՝ նույ նիսկ ընդ հա րում նե րի: Այս ա մե
նին ա վե լա նում էին քո չի ու գաղ թա կան նե րի խնդիր նե րը: Նշ յալ 
ի րո ղութ յու նը Անդր դաշ նութ յան իշ խա նութ յուն նե րին հար կադ րեց 
հո ղա յին հաձ նա ժո ղով նե րից զատ ստեղ ծել նաև նշյալ հար ցե րով 
զբաղ վող հա տուկ հանձ նա ժո ղով ներ:

Նշ ված խնդիր նե րի կար գա վոր ման գոր ծում ա ռաջ նա յին 
դեր ու ներ Անդր դաշ նութ յան Կենտ րո նա կան գոր ծա դիր կո մի տեն 
(Կենտ գործ կոմ, ԿԳԿ): Նույն սկզբուն քով հան րա պե տութ յուն նե րում 
այդ գոր ծա ռույ թը վե րա պահ ված էր կենտ գործ կոմ նե րին և գավ
գործ կոմ նե րին: Այս պես՝ Հա յաս տա նի բան վոր նե րի, գյու ղա ցի նե
րի և կար միր բա նա կա յին նե րի պատ գա մա վոր նե րի խոր հուրդ նե րի 
ա ռա ջին հա մա գու մա րի կող մից 1922 թ. փետր վա րի 2–ին ըն դուն
ված Հա յաս տա նի Սո ցիա լիս տա կան Խորհր դա յին Հան րա պե տութ
յան (ՀՍԽՀ) Սահ մա նադ րութ յան 37–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա
յաս տա նի խոր հուրդ նե րի հա մա գու մա րի և Կենտ րո նա կան գոր ծա
դիր կո մի տեի ի րա վա սութ յան ներ քո էր « Հան րա պե տութ յան սահ
ման նե րի ո րո շումն ու փո փո խու մը, այլև դրա մա սե րի, ինչ պես և 
Հան րա պե տութ յա նը պատ կա նող ի րա վունք նե րի օ տա րու մը»111:

111   ՀՍԽՀ Սահմանադրություն, «ՀՍԽՀ դեկրետների և որոշումների հավաքածու», 
1922, N 8, էջ 63:
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Անդր դաշ նութ յան գո յութ յան ա ռա ջին տա րի նե րին սահ մա
նա յին խնդիր նե րով, բա ցի պե տա կան մար մին նե րից, նախ կի նի 
նման շա րու նա կե ցին զբաղ վել նաև կու սակ ցա կան մար մին նե րը 
(ի դեմս ՌԿ(բ)Կ Անդր կով կա սի երկ րա յին կո մի տեի): Սահ մա նա
յին վե ճե րը կար գա վո րող հանձ նա ժո ղով ներ են կազ մա կեր պել 
նաև Անդր դաշ նութ յան Միու թե նա կան խոր հուր դը, նույ նիսկ Կով
կաս յան կար միր բա նա կի հրա մա նա տա րութ յու նը112:

1922 թ. մա յի սի 8–ին Միու թե նա կան խոր հուր դը կազ մեց 
Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա նի սահ մա նա յին վե ճե րը կար գա վո րող 
հանձ նա ժո ղով: Իսկ մա յի սի 15–ին ՀԿ(բ)Կ կենտ կոմն անդր կով
կաս յան ե րեք հան րա պե տութ յուն նե րի տա րած քա յին–սահ մա նա
յին վե ճե րը լու ծող հանձ նա ժո ղո վում ՀՍԽՀ ներ կա յա ցու ցիչ նշա
նա կեց Մ. Ղա րա բեկ յա նին113: Գո յութ յուն ու նե ցող հո ղա յին վե ճե րը 
կար գա վո րե լու նպա տա կով 1922 թ. հոկ տեմ բե րի 30–ին պատ կա
ռե լի կազ մով ա ռան ձին հանձ նա ժո ղով կազ մա կեր պեց նաև ՌԿ(բ)
Կ Անդ րերկր կո մը: Հանձ նա ժո ղո վի կազ մում ընդգրկ վել էին երկ
րա մա սի ե րեք նշա նա վոր բոլշ ևիկ գոր ծիչ նե րը՝ Գ. Օր ջո նի կի ձեն, 
Ն. Նա րի մա նո վը, Ա. Մ յաս նիկ յա նը114: 

Անդր կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ յան 1923 թ. փետր վա
րի 5–ի ո րոշ մամբ ստեղծ վեց գա վառ նե րի հո ղա յին վե ճե րը ո րո
շող կենտ րո նա կան հանձ նա ժո ղով, ո րի նա խա գահ նշա նակ վեց 
ՀՍԽՀ կենտ գործ կո մի նա խա գահ Սա քո Համ բար ձում յա նը, ում 
նույն թվա կա նի մա յի սի 14–ին փո խա րի նեց Սար գիս Կաս յա նը115: 
Իսկ ար դեն Անդր կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ յան 1924 թ. հուն
վա րի 30–ի նիս տում ո րո շում կա յաց վեց նշյալ հանձ նա ժո ղո վը վե
րան վա նել «Անդր դաշ նութ յան կազ մի մեջ մտնող հան րա պե տութ

112  Սահակյան Ա. Լ., նշվ. աշխ., էջ 175:
113  Տե՛ս նույն տեղում, էջ 176:
114   Տե՛ս Ղազախեցյան Վ. Ն., Սովետական Հայաստանի գյուղացիության պատմու

թյունը 1920–1929 թթ., Երևան, 1975, էջ 130:
115  Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 1, գ. 95, թ. 115, 131 շրջ.:

յուն նե րի միջև հո ղե րի, ան տառ նե րի, ջրօգ տա գործ ման վե ճե րը 
լու ծող հանձ նա ժո ղով» (փաս տաթղ թե րում կրճատ ան վան վում է 
նաև Հող հանձ նա ժո ղով) և հաս տա տել հանձ նա ժո ղո վի հետև յալ 
կազ մը. նա խա գահ` Սար գիս Կաս յան, ան դամ ներ` Ս. Յա ղու բով 
և Ն. Խո մե րի կի116:

Անդր կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ յան 1927 թ. հու նի սի 20–ի 
նիս տում քննարկ վեց Անդր դաշ նութ յան հան րա պե տութ յուն նե րի 
միջև ծա գած հո ղա յին և  ան տա ռա յին վե ճե րի վե րա բեր յալ հանձ
նա ժո ղո վի կազ մած կա նո նադ րութ յան նա խա գի ծը, ին չը նպա
տակ ու ներ գո յու թյուն ու նե ցող սահ մա նա յին վե ճե րին լու ծում ներ 
գտնել: Ըստ այդմ էլ ո րոշ վեց Կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ յան 
հաս տատ մա նը ներ կա յաց նել հանձ նա ժո ղո վի կա նո նադ րութ յան 
խմբագր ված տար բե րա կը: «Անդր դաշ նութ յան հան րա պե տութ
յուն նե րի հո ղա յին և  ան տա ռա յին վե ճե րը լու ծող հանձ նա ժո ղո
վի» կա նո նադ րութ յան ա ռա ջին կե տի հա մա ձայն՝ Անդր կենտ
գործ կո մի նա խա գա հութ յան 1924 թ. հուն վա րի 30–ի ո րոշ մամբ 
գոր ծող «Անդր դաշ նութ յան կազ մի մեջ մտնող հան րա պե տութ
յուն նե րի միջև հո ղե րի, ան տառ նե րի, ջրօգ տա գործ ման վե ճե
րը լու ծող հանձ նա ժո ղո վը» վե րան վան վեց «Անդր դաշ նութ յան 
հան րա պե տութ յուն նե րի հո ղա յին և  ան տա ռա յին վե ճե րը լու ծող 
հանձ նա ժո ղով»117: Հանձ նա ժո ղո վը գոր ծե լու էր Անդր դաշ նութ յան 
կենտ գործ կո մի են թա կա յութ յան ներ քո՝ հաշ վե տու լի նե լով նրան: 
Ն րա մեջ մտնե լու էին նա խա գահն ու 2 ան դամ նե րը` նշա նակ ված 
Անդր կենտ գործ կո մի կող մից, ինչ պես նաև 6 ան դամ ներ, ո րոնք 
ներ կա յաց նե լու էին դաշ նութ յան կազ մի մեջ մտնող 3 հան րա պե
տութ յուն նե րը: Այ սինքն՝ յու րա քանչ յուր հան րա պե տութ յու նից 2 
ներ կա յա ցու ցիչ, ո րոնք հաս տատ վում էին Անդր կենտ գործ կո մի 
նա խա գա հութ յան կող մից: Ո րոշ ման հա տուկ կե տով սահ ման

116  Տե՛ս Վրաստանի ազգային արխիվ (ՎԱԱ), ֆ. 607, ց. 1, գ. 23, թ. 6:
117  Ջրային վեճերի լուծումը հանձնվել էր Անդրկովկասի ջրային տնտեսությանը:
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վում էր, որ Անդր դաշ նութ յան տա րած քում գոր ծող պե տա կան 
հիմ նար կութ յուն նե րը «պար տա վոր են ներ կա յաց նե լու հանձ նա
ժո ղո վին բո լոր պա հանջ վող տե ղե կութ յուն ներն ու նյու թե րը», նաև 
անհ րա ժեշտ տե ղե կութ յուն ներ ու բա ցատ րութ յուն ներ տալ հան
րա պե տութ յուն նե րի կենտ գործ կոմ նե րին118:

Անդր դաշ նութ յան Կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ յան 1929 թ. 
հու լի սի 22–ի նիս տում հաս տատ վեց Կենտ գործ կո մին ա ռըն
թեր հո ղա յին և  ան տա ռա յին վե ճե րը լու ծող հանձ նա ժո ղո վի 
նոր կազմ. Ս. Կաս յան (նա խա գահ), Ե գա նով (նա խա գա հի տե
ղա կալ), Ս. Յա կու բով, Գ. Ս տու րո ւա (ան դամ ներ): Հանձ նա ժո
ղո վի մեջ ընդգրկ վե լու էին նաև Անդր դաշ նութ յու նը ներ կա յաց
նող ե րեք հան րա պե տութ յուն նե րից եր կո ւա կան ներ կա յա ցու
ցիչ ներ119: Անդր կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ յան սեպ տեմ բե րի 
2–ի նիս տում հաս տատ վե ցին հանձ նա ժո ղո վի նոր ան դամ նե
րը. ԱՍԽՀ– ից` Միր– Ջա ֆար Բա ղի րո վը և Մ. Շամ սա դինս կին, 
ՀՍԽՀ–ից` Ա. Երզնկ յա նը և Վ. Մա մի կոն յա նը, ՎՍԽՀ–ից` Ս. Ջու
ղե լին և Վ. Վա շա կի ձեն120:

Անդր դաշ նութ յան կազ մի մեջ մտնող հան րա պե տութ յուն նե
րի միջև գո յութ յուն ու նե ցող տա րած քա յին–սահ մա նա յին վե ճե
րին վերջ տա լուն ուղղ ված Անդր կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ
յան 1929 թ. փետր վա րի 18–ի նիս տում կա յաց ված հայտ նի ո րո
շու մից և դ րա կեն սա գործ մանն ուղղ ված գոր ծուն քայ լե րից հե տո 
Դաշ նութ յան ղե կա վար շրջա նակ նե րը հան գե ցին այն հա մոզ
ման, որ այլևս նպա տա կա հար մար չէ Անդր կենտ գործ կո մին կից 
գոր ծող Հո ղա յին և  ան տա ռա յին վե ճե րը լու ծող հանձ նա ժո ղո վի 
գո յութ յու նը: 1930 թ. սեպ տեմ բե րի 22–ին Դաշ նութ յան ԿԳԿ–ի 

118  Տե՛ս ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 1763, թ. 20–21:
119   Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 2, գ. 1412, թ. 34: Հայաստանի Կենտգործկոմի Նախագահության 

1929 թ. օգոստոսի 7–ի որոշմամբ հանձնաժողովում ՀՍԽՀ ներկայացուցիչներ նշա
նակվեցին Ա. Երզնկյանը և Վ. Մամիկոնյանը (ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 1, գ. 267, թ. 77, 86):

120  Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 2, գ. 199, թ. 12, գ. 1412, թ. 89:

նա խա գա հութ յու նը ո րո շում ըն դու նեց հանձ նա ժո ղո վը լու ծա րե
լու մա սին: Այս ո րոշ ման հի ման վրա սեպ տեմ բե րի 30– ին Կենտ
գործ կո մի փոքր նա խա գա հութ յու նը ո րո շում կա յաց րեց հանձ նա
ժո ղո վի լու ծար ման կար գի մա սին: Ըստ այդմ՝ հանձ նա ժո ղո վի 
բո լոր գոր ծե րը (նաև խնդրա հա րույց սահ ման նե րի վե րա բեր յալ) 
փո խանց վեցին Անդր դաշ նութ յան հո ղա գոր ծութ յան ժող կո մա
տին, ո րի ի րա վա սութ յա նը հանձն վեցին լու ծար վող հանձ նա ժո
ղո վի լիա զո րութ յուն նե րը121:

Հարկ է փաս տել, որ Հա յաս տա նի, Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի 
գա վառ նե րի ու շրջան նե րի միջև առ կա տա րած քա յին–սահ մա նա
յին վե ճե րին լու ծում տա լու նպա տա կով Անդր դաշ նութ յան գո յութ
յան ողջ ըն թաց քում վեր ջի նի ղե կա վար մար մին նե րի նա խա ձեռ
նութ յամբ ու հսկո ղութ յամբ ստեղծ վել և գոր ծել են կենտ րո նա կան 
ու տե ղա կան բազ մա թիվ հանձ նա ժո ղով ներ: Վար չատն տե սա կան 
սահ ման ներ հաս տա տե լու նպա տա կով ստեղծ ված տե ղա կան 
հանձ նա ժո ղով նե րի մեջ մտնում էին մե կա կան ներ կա յա ցու ցիչ ներ 
շա հագր գիռ հան րա պե տութ յուն նե րից և Անդր կենտ գործ կո մի կող
մից նշա նակ ված ներ կա յա ցու ցի չը: Տե ղա կան հանձ նա ժո ղով նե րի 
կող մից պատ րաստ ված նյու թերն ու ղարկ վում էին միու թե նա կան 
հանձ նա ժո ղո վին, իսկ նրա մի ջո ցով՝ Անդր կենտ գործ կո մի Նա խա
գա հութ յուն, ո րի ո րո շու մը հա մար վում էր վերջ նա կան: Անդր դաշ
նութ յան սահ ման նե րում սահ մա նագ ծա յին աշ խա տանք ներ ի րա
կա նաց նող կենտ րո նա կան և տե ղա կան հանձ նա ժո ղով նե րի աշ
խա տանք նե րը կա տար վում էին ձգձգում նե րով, հա ճախ ուղեկց
վում տե ղա կան բնակ չութ յան դժգո հութ յուն նե րով: 

121  ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 2, գ. 240, թ. 2 և շրջ.:
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1.  Հայ–վրացական տարածքային–սահմանային 
խնդիրները

1921 թ. նո յեմ բե րի 6–ին ՀՍԽՀ–ի և ՎՍԽՀ–ի ղե կա վար նե րի 
միջև ստո րագր ված հա մա ձայ նագ րով եր կու երկր նե րի սահ մա
նա գծի ո րո շու մից և 1922 թ. հուն վա րին Վո րոն ցով կա յի շրջա նը 
ՀՍԽՀ–ի կազ մում ընդգրկ վե լուց հե տո ևս վ րա ցա կան իշ խա
նութ յուն նե րը շա րու նա կում էին հա վակ նութ յուն ներ հան դես բե
րել ՀՍԽՀ սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րե րի, հո ղա տա րածք նե րի 
նկատ մամբ: Բանն այն է, որ նո յեմ բե րի 6–ի հա մա ձայ նագ րով 
ո րոշ վել էր Խորհր դա յին Հա յաս տա նի և Խորհր դա յին Վ րաս տա
նի միջ պե տա կան սահ մա նի ընդ հա նուր ուղ ղութ յու նը (այն էլ հիմք 
ըն դու նե լով նախ կին վար չա քա ղա քա կան բա ժա նում նե րը), ուս
տի հնա րա վոր չէր այն նույ նութ յամբ, ա ռանց փո փո խութ յուն նե րի 
կեն սա գոր ծել: Տե ղում ման րակր կիտ սահ մա նա գծում կա տա րելն 
անհ րա ժեշ տութ յուն էր:

Վ րա ցա կան տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րի սան ձար ձա կութ
յունն այն տեղ էր հա սել, որ ՎՍԽՀ Բոր չա լո ւի գա վա ռա յին գոր
ծա դիր կո մի տեն հար կեր էր սահ մա նել ՀՍԽՀ կազ մում մնա ցած 
Լամ բա լու և Քեր փա լի գյու ղե րի վրա: 1922 թ. սեպ տեմ բե րի 6–ին 
այդ մա սին տե ղե կաց նե լով Վ րաս տա նի իր պաշ տո նակ ցին, նաև 
հայտ նե լով, որ նշյալ գյու ղե րի բնա կիչ նե րը ցան կութ յուն են հայտ
նել մնալ ՀՍԽՀ կազ մում, Խորհր դա յին Հա յաս տա նի ներ քին 
գոր ծե րի ժող կոմ Ա վիս Նու րի ջան յա նը պա հան ջում էր Բոր չա լո
ւի գավ գործ կո մին հանձ նա րա րել դա դա րեց նե լու Լամ բա լո ւից և 
Քեր փա լիից հար կեր պա հան ջե լը և դ րանք փո խան ցել ՀՍԽՀ Լո
ռու գավ գործ կո մին122:

Խորհր դա յին Հա յաս տա նի և Խորհր դա յին Վ րաս տա նի միջ
պե տա կան սահ մա նի հստա կեց ման և սահ մա նագ ծա յի խնդիր նե

122  Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 116, ց. 3, գ. 52, թ. 193:

րի կար գա վոր ման հար ցը քննարկ վեց Անդր դաշ նութ յան Կենտ
գործ կո մին ա ռըն թեր վար չա կան սահ մա նա զատ ման հանձ նա ժո
ղո վի 1923 թ. ապ րի լի 30–ի նիս տում: Նիս տին մաս նակ ցում էին 
նաև ՀՍԽՀ և ՎՍԽՀ ներ քին գոր ծե րի և հո ղա գոր ծութ յան ժող
կո մատ նե րի բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րը: Կա յաց ված ո րոշ
մամբ հաս տատ վեց ՀՍԽՀ Ա լեք սանդ րա պո լի ու Լո ռու գա վառ
նե րի՝ հա մա պա տաս խա նա բար ՎՍԽՀ Ա խալ քա լա քի ու Բոր չա
լո ւի գա վառ նե րի հետ սահ մա նա գի ծը123: Ե թե Ա լեք սանդ րա պո
լի և Ա խալ քա լա քի գա վառ նե րի վերջ նա կան սահ մա նագծ ման 
հար ցում ՀՍԽՀ և ՎՍԽՀ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հա մա ձայ նութ յան 
ե կան124, ա պա գո յութ յուն ու նե ցող տա րա կար ծութ յուն նե րի պատ
ճա ռով չհա ջող վեց Լո ռու և Բոր չա լո ւի գա վառ նե րի վերջ նա կան 
սահ մա նագ ծում անց կաց նել: Ա վե լին՝ նույ նիսկ ո րոշ հատ ված նե
րում ՀՍԽՀ–ն տա րած քա յին կո րուստ ներ ու նե ցավ: Ուս տի միան
շա նակ ի րա վա ցի է ա կա դե մի կոս Ա. Մել քոն յա նը, երբ գրում է. 
«Ե թե ա ռա ջին դեպ քում (ի մա՛ Ա լեք սանդ րա պո լի և Ա խալ քա լա քի 
գա վառ նե րի միջև սահ մա նը) սահ մա նա յին որ ևէ փո փո խութ յուն 
չէր նա խա տես վում, ա պա երկ րորդ դեպ քում (ի մա՛ Լո ռու և Բոր
չա լո ւի գա վառ նե րի միջև սահ մա նը) մաս նա կի ճշտում ներ լի նե
լու էին»125: Այս հան գա ման քը հա ջորդ տա րի նե րին ՀՍԽՀ–ի և 
ՎՍԽՀ–ի սահ մա նում նոր հա կա սութ յուն ներ ա ռաջ բե րեց: 

Վի ճե լի մնա ցած հո ղա տա րածք նե րից էր Չա թա խի ան տա
ռա շեր տը: Խն դի րը հետև յա լում էր. 1921 թ. նո յեմ բե րի 6–ի հա մա
ձայ նագ րի հի ման վրա ՀՍԽՀ և ՎՍԽՀ հո ղա գոր ծութ յան ժող
կոմ նե րը 1922 թ. սեպ տեմ բե րի 7–ին Չա թա խի ան տա ռը (այն տա
րած վում էր Լոք– Լալ վա րի լեռ նաշղ թա յի հյու սի սա յին լան ջե րին) 
ՀՍԽՀ–ին պատ կա նե լու հար ցում հա մա ձայ նութ յան էին ե կել: 

123  Տե՛ս ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 99, թ. 4, ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 1, գ. 95, թ. 100 և շրջ.:
124   ՀՍԽՀ Ալեքսանդրապոլի և ՎՍԽՀ Ախալքալաքի գավառների սահմանագծման 

պլան–գծագիրը տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 2, գ. 227, թ. 4: 
125  Մելքոնյան Ա. Ա., նշվ. աշխ., էջ 347:
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Ար դեն հոկ տեմ բե րի 12–ին ստո րագր ված ակ տով այն հանձն
վեց Ախ թա լա յի ան տառտն տե սութ յա նը: Անդր դաշ նութ յան կենտ
գործ կո մի հանձ նա ժո ղո վի 1923 թ. ապ րի լի 30–ի ո րոշ մամբ եր կու 
հան րա պե տութ յուն նե րի սահ մա նա գիծն անց նե լու էր Լոք– Լալ վա
րի լեռ նաշղ թա յով: Փաս տո րեն, 20 000 դես յա տին126 ան տա ռից 
6000 դես յա տինն ընկ նում էր 1921 և 1923 թթ. սահ մա նագ ծե րի 
մի ջանկ յալ մա սում: Օգտ վե լով այս հան գա ման քից` վրա ցա կան 
կողմն ա ռա ջար կեց ան տա ռի այդ մա սը հա մա տեղ օգ տա գոր
ծել: Բ նա կա նա բար, դա չէր կա րող ըն դու նե լի լի նել ան տա ռա սա
կավ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի հա մար: Լո ռու և Ախ թա լա յի ան
տառ տնտե սութ յուն նե րը շա րու նա կե ցին նախ կի նի նման օգ տա
գոր ծել ան տա ռը, ինչն ա ռա ջաց նում էր ՎՍԽՀ հող ժող կո մա տի 
դժգոհութ յու նը127:

1920–ա կան նե րին հայ–վրա ցա կան սահ մա նա յին գո տում 
ՀՍԽՀ ու նե ցած տա րած քա յին կո րուստ նե րը պայ մա նա վոր
ված էին վրա ցա կան կող մի ան զի ջում կեց ված քով, հայ կա կան 
կող մի հա ճախ պա սիվ դիր քո րոշ մամբ, նաև այն ի րո ղութ յամբ, որ 
Անդր կով կաս յան իշ խա նութ յուն նե րը հետ ևո ղա կան չէին ի րենց 
ո րո շում նե րում: Այս պես, ՀՍԽՀ հող ժող կոմ Ա. Երզնկ յա նը Անդ
րերկր կո մի նա խա գա հութ յան 1925 թ. օ գոս տո սի 13–ի նիս տում 
զե կու ցեց Լո ռի– Փամ բակ–Բոր չա լու հատ վա ծում գո յութ յուն ու նե
ցող սահ մա նա յին վե ճե րի մա սին: Անդ րերկր կո մի նա խա գա հութ
յու նը Վ րաս տա նի կոմ կու սի կենտ կո մին հանձ նա րա րեց ըն թացք 
տալ բարձ րաց ված հար ցե րին: Կամ՝ 1926 թ. մար տին ՀՍԽՀ 
հող ժող կո մա տը Անդր դաշ նութ յան մար մին նե րի առջև հարց 
բարձ րաց րեց, որ պես զի հայ գյու ղա ցի նե րին թույ լատր վի օգտ վե լ 
սահ մա նա մերձ ան տառ նե րից, սա կայն Անդր կենտ գործ կո մի նա
խա գա հութ յունն այդ ա ռա ջար կը մեր ժեց: Այս փաս տե րը ներ կա

126  1 դեսյատինը հավասար է 1,09 հեկտարի:
127  Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 232, թ. 3 և շրջ., 6 և շրջ., 8:

յաց նե լուց հե տո պատ մա բան Ա. Սա հակ յա նը եզ րա կաց նում է, որ 
սահ մա նագ ծա յին հար ցե րում ՀՍԽՀ հող ժող կո մա տի դի մում–բո
ղոք նե րը «լա վա գույն դեպ քում Հա յաս տա նի շրջա նակ նե րից այն 
կողմ չէր անց նում»128:

1920–ա կան նե րի երկ րորդ կե սին ձգձգում նե րով էր ըն թա նում 
Խորհր դա յին Վ րաս տա նի Բոր չա լո ւի և Խորհր դա յին Հա յաս տանի 
Լո ռի– Փամ բա կի գա վառ նե րի միջև ըն թա ցող սահ մա նագ ծա յին 
վե ճը, ո րը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված էր ար դեն վե րը հի շա
տակ ված Լոք– Լալ վա րի լեռ նաշղ թա յի հատ վա ծում սահ մա նագծ
ման դժվա րութ յուն նե րով: Վի ճե լի հա մար վող տա րած քը կազ
մում էր շուրջ 21 000 դես յա տին, ո րի սահ ման նե րում գտնվում էր 12 
գյուղ: Խն դի րը կար գա վո րե լու նպա տա կով 1926 թ. մա յի սին Անդր
դաշ նութ յան Կենտ գործ կո մի հո ղա յին հանձ նա ժո ղո վը ՀՍԽՀ–ի 
և ՎՍԽՀ–ի հո ղա գոր ծութ յան ժող կո մատ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի մաս նակ ցութ յամբ վի ճա հա րույց տա րած քի և ն րան հա րա կից 
շրջան նե րի ու սում նա սի րութ յուն կա տա րեց` պար զե լու Լո ռի– Փամ
բա կի և Բոր չա լո ւի յու րա քանչ յուր բնակ չի` առն չութ յու նը վի ճա հա
րույց տա րած քին: Նշ յալ գա վառ նե րի վար չատն տե սա կան սահ
ման նե րը ո րո շե լու նպա տա կով ստեղծ վեց հա տուկ հանձ նա ժո
ղով` վրա ցի Գ. Ս տու րո ւա յի ղե կա վա րութ յամբ: Հանձ նա ժո ղո վում 
ընդգրկ վե ցին նաև ՀՍԽՀ և ՎՍԽՀ հո ղա գոր ծութ յան ժող կոմ նե րը 
և նշ ված գա վառ նե րի գործ կոմ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Անդր
դաշ նութ յան կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ յու նը 1927 թ. սեպ տեմ
բե րի 19–ին ո րո շեց Ս տու րո ւա յի փո խա րեն հանձ նա ժո ղո վի ղե կա
վար նշա նա կել ադր բե ջան ցի Մ.–Ջ. Բա ղի րո վին: Ն րան հանձ նա
րար վեց աշ խա տանք ներն ա վար տել մե կամս յա ժամ կե տում, սա
կայն ա պարդ յուն. մո տե ցող ձմռան պատ ճա ռով աշ խա տանք նե րը 
հե տաձգ վե ցին մինչև 1928 թ. գա րուն129:

128  Սահակյան Ա. Լ., նշվ. աշխ., էջ 185:
129  Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 703, թ. 203:
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Ն շենք, որ Անդր կենտ գործ կո մի Հո ղա յին հանձ նա ժո ղո վի 
աշ խա տան քի արդ յուն քում 1927 թ. օ գոս տո սի 13–ին ՀՍԽՀ–ի և 
ՎՍԽՀ–ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև հա մա ձայ նութ յուն կա յաց վեց 
Լե նի նա կա նի և Ա խալ քա լա քի գա վառ նե րի ամ բողջ եր կա րութ
յամբ (53,5 կմ) վար չատն տե սա կան սահ ման ներ անց կաց նել: 
Մինչև իսկ 56 սահ մա նա յին նշան ներ մա տա կա րար վե ցին` սահ
մա նագ ծում տե ղադ րե լու հա մար130: Ի դեպ՝ 1928 թ. ըն թաց քում 
հո ղա յին վեճ գո յութ յուն ու ներ նաև Լո ռի– Փամ բա կի գա վա ռի 
Ջի լի զա և Բոր չա լո ւի Օփ րեթ գյու ղե րի միջև131: 1920–ա կան նե րի 
կե սե րին ո րոշ ժա մա նակ Ջի լի զան գտնվել էր ՎՍԽՀ կազ մում, 
այ նու հետև ան ցավ ՀՍԽՀ–ին:

Չ նա յած Բոր չա լո ւի և Լո ռի– Փամ բա կի գա վառ նե րի վար չա
տնտե սա կան սահ ման նե րը ո րո շող հանձ նա ժո ղո վի ստա ցած 
հրա հանգ–հանձ նա րա րա կան նե րին՝ այ դու հան դերձ հար ցը չէր 
կար գա վոր վում: Անդր դաշ նութ յան կենտ գործ կո մի փոքր նա
խա գա հութ յան 1928 թ. հու նի սի 7–ի նիս տում հանձ նա ժո ղո վին 
հանձ նա րար վեց մինչև հու լի սի վերջն ա վար տել աշ խա տանք նե
րը132: Հու լի սի 16–ին հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի պաշ տո նում 
Մ. Բա ղի րո վին փո խա րի նեց Ս. Յա ղու բո վը ( Բա ղի րո վի ղե կա
վա րած հանձ նա ժո ղո վը նույ նիսկ վի ճե լի հա մար վող տա րածք 
չէր մեկ նել): Վեր ջի նին ևս Անդր կենտ գործ կո մը հանձ նա րա րեց 
մինչև ամս վա վեր ջը ա վար տել սահ մա նագծ ման աշ խա տանք
նե րը133: Ի տար բե րութ յուն նա խորդ դեպ քե րի` այս ան գամ ո րոշ 
հա ջո ղութ յուն ար ձա նագր վեց: Հանձ նա ժո ղո վի 1928 թ. օ գոս տո
սի 10–ի նիս տի ըն թաց քում կող մե րը (ՀՍԽՀ և ՎՍԽՀ հո ղա գոր
ծու թյան ժող կոմ ներ Ա. Երզնկ յա նը և Ս. Ջու ղե լին) սահ մա նագծ
ման ընդ հա նուր սկզբունք նե րի շուրջ հա մա ձայ նութ յան ե կան: 

130  Տե՛ս ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 2270, թ. 21:
131  Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 1, գ. 267, թ. 21:
132  Տե՛ս նույն տեղում, ց. 2, գ. 1407, թ. 66:
133  Տե՛ս նույն տեղում, թ. 80:

Այդ նպա տա կով հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կից նե րը անհ րա ժեշտ 
նյու թեր նա խա պատ րաս տե ցին՝ եր կու գա վառ նե րի սահ մա նագ
ծում (48 կմ) հստա կութ յուն մտցնե լու հա մար: Այ դու հան դերձ, ի 
հայտ ե կան վի ճա հա րույց 7 հո ղակ տոր ներ Բոր չա լո ւի գա վա
ռի 5 և Լո ռի– Փամ բա կի գա վա ռի հա մա պա տաս խան 5 գյու ղե րի 
միջև՝ ընդ հա նուր 1037,0 հեկ տա րի չա փով: Ն կա տի ու նե նա լով, 
որ քննար կու մը շո շա փում է բո լոր սահ մա նա յին վի ճե լի հար ցե րը, 
Անդր կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ յու նը 1928 թ. նո յեմ բե րի 10–ի 
նիս տում հան րա պե տութ յուն նե րի հող ժող կոմ նե րին ա ռա ջարկ վեց 
ե րե քամս յա ժամ կե տում վե րա նա յել սահ մա նա յին բո լոր վի ճե լի 
հար ցե րը134:

Հա ջորդ օ րե րին Լո ռի– Փամ բա կի և Բոր չա լո ւի սահ մա նա յին 
տե ղան քում ու սում նա սի րութ յուն ներ անց կաց րեց Անդր կենտ գործ
կո մի հա մա պա տաս խան հանձ նա ժո ղո վը` հո ղա չափ Յա. Լ ևիցկու 
գլխա վո րութ յամբ: Հանձ նա ժո ղո վը տե ղա կան բնակ չութ յան ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ օ գոս տո սի 21–27–ը ման րա
մասն կոոր դի նատ նե րով ո րո շել է գա վառ նե րի սահ մա նա գի ծը: 
Այն սկսվում էր Լեգ լի–դաղ լե ռից և շա րու նակ վում մինչև Լոք սի 
լեռ նանց քը: Տե ղա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ այդ 
առ թիվ հա մա պա տաս խան ակտ կազմ վեց: Սա կայն ոչ բո լոր տա
րածք նե րում էր հնա րա վոր ե ղել վերջ նա կան ո րոշ ման հան գել: Մաս
նա վո րա պես Շահ նա զար գյու ղի հո ղա մա սե րին առնչ վող վե ճի առն
չութ յամբ Լ ևից կին ա ռա ջար կել էր տա րած քը բա ժա նել եր կու մա սի. 
ար ևել յան մա սը՝ Վ րաս տա նին, արևմտ յա նը` Հա յաս տա նին135:

Անդր կենտ գործ կո մի հանձ նա ժո ղո վը 1929 թ. հուն վա րի 29–ից 
մինչև փետր վա րի 2–ը ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում քննար կեց 
և  ո րո շում կա յաց րեց Բոր չա լու–Լո ռի– Փամ բա կի և Լե նի նա կան–
Ա խալ քա լա քի գա վառ նե րի ամ բողջ եր կա րութ յամբ վար չատն տե

134  Տե՛ս ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 2270, թ. 22:
135  Տե՛ս նույն տեղում, գ. 2266, թ. 38–48:
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սա կան սահ ման ներ հաս տա տել: Հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե
րը վա վե րաց վե ցին Անդր կով կաս յան Դաշ նութ յան Կենտ գործ կո մի 
նա խա գա հութ յան 1929 թ. փետր վա րի 18–ի նիս տում136:

Փետր վա րի 18–ին Անդր կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ յու նը 
ման րա մասն քննութ յան ա ռավ դաշ նութ յան մեջ մտնող հան րա
պե տութ յուն նե րի սահ մա նա յին գա վառ նե րի միջև գո յութ յուն ու նե
ցող հո ղա յին և  ան տա ռա յին վե ճե րի մա սին հար ցը: Օ րա կար գի 
խնդիր նե րից էր «ՀՍԽՀ Լո ռի– Փամ բա կի և ՎՍԽՀ Բոր չա լո ւի 
գա վառ նե րի միջև ե ղած ողջ տա րած քում վար չատն տե սա կան 
սահ մա նի հաս տատ ման մա սին» հար ցը: Ըստ այդմ` հաս տատ
վեց ՀՍԽՀ և ՎՍԽՀ հո ղա գոր ծու թյան ժող կոմ ներ Ա. Երզնկ յա նի 
և Ս. Ջու ղե լիի միջև 1928 թ. օ գոս տո սի 10–ին կա յա ցած հա մա
ձայ նութ յու նը գա վառ նե րի սահ մա նագծ ման մա սին: Վ րա ցա կան 
կող մի պա հան ջով ամ րագր վում էր, որ ՀՍԽՀ տա րած քում մնա
ցող և ջ րա պաշտ պան նշա նա կութ յուն ու նե ցող ան տա ռի նկատ
մամբ պետք է հա տուկ հսկո ղութ յուն սահ ման վի: Եր կու ժող կոմ
նե րին հանձ նա րար վեց կա յաց ված հա մա ձայ նութ յան հի ման վրա 
լու ծել բո լոր վի ճե լի հար ցե րը և ման րա մասն նկա րագ րել նշված 
գա վառ նե րի ամ բողջ սահ մա նա գի ծը, որն այ նու հետև ներ կա յաց
վե լու էր Անդր դաշ նութ յան հանձ նա ժո ղո վի հաս տատ մա նը:

Նիս տում քննարկ վեց նաև «ՀՍԽՀ Լե նի նա կա նի և ՎՍԽՀ 
Ա խալ քա լա քի գա վառ նե րի միջև վար չատն տե սա կան սահ մա
նի անց կաց ման մա սին» հար ցը: Մերժ վեց հայ կա կան կող մի 
խնդրան քը՝ 80 դես յա տին հո ղա տա րածք միաց նել Լե նի նա կա նի 
Դա րաք յոյ գյու ղին: Մաս նա կի փո փո խութ յուն նե րով հաս տատ վեց 
1927 թ. օ գոս տո սի 13– ին Լե նի նա կա նի և Ա խալ քա լա քի գա վառ
նե րի միջև վար չատն տե սա կան սահ մա նի անց կաց ման մա սին 
հա մա ձայ նութ յան ակ տը137.

136  Տե՛ս նույն տեղում, գ. 2270, թ. 23:
137   ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 1, գ. 267, թ. 81 և շրջ. (Լենինականի և Ախալքալաքի գավառների 

սահ մանագիծը՝ մանրամասն կոորդինատներով):

Ար դեն 1929 թ. ապ րի լի 29–ին ՀՍԽՀ կենտ գործ կո մի նա խա
գա հութ յու նը (նա խա գահ Ս. Կաս յա նի և քար տու ղար Ռ. Դաշ տո
յա նի ստո րագ րութ յամբ) հա տուկ շրջա բե րա կան ուղ ղեց հան րա
պե տութ յան «բո լոր գավ գործ կոմ նե րին», ուր պար զա բա նում էր 
«ԱՍԴԽՀ կազ մի մեջ մտնող հան րա պե տութ յուն նե րի մի քա նի 
սահ մա նա մերձ գա վառ նե րի բնակ չութ յան հո ղա յին և  ան տա ռա
յին վե ճե րի մա սին» ո րոշ ման հան գա մանք նե րը: Տե ղե կաց վում էր, 
որ նշյալ ո րո շու մը տե ղե րում կի րա ռե լու պար տա կա նութ յու նը 
դրվում է Անդր կենտ գործ կո մին ա ռըն թեր հո ղա յին և  ան տա ռա
յին վե ճե րը քննող հանձ նա ժո ղո վի վրա, ո րը պետք է իր աշ խա
տանք ներն ա վար տեր 1929 թ. աշ նա նից ոչ ուշ: Տե ղե կաց վում էր, 
որ Անդր դաշ նութ յան կազ մում գտնվող հան րա պե տութ յուն նե րի 
սահ մա նա մերձ գա վառ նե րի (այդ թվում` Ա խալ քա լա քի և Լո ռի– 
Փամ բա կի) միջև մինչ այդ «գո յութ յուն ու նե ցող հո ղա յին և  ան տա
ռա յին վե ճե րի լու ծու մը հա մար վում է վերջ նա կան»: Շեշտ վում էր, 
որ ո րո շումն ըն դուն վել է կող մե րի լիա զոր ված ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի «միա ձայն ո րոշ մամբ, ո րոնք խորհր դակ ցութ յա նը մաս նակ ցել 
են Ադր բե ջա նի, Վ րաս տա նի և Հա յաս տա նի ՍԽՀ Կենտ գործ կո մի 
ու ժող կոմ խորհ նե րի նա խա գահ նե րի գլխա վո րութ յամբ»: Վեր ջում 
գավ գործ կոմ նե րին հրա հանգ վում էր ա մեն կերպ ա ջակ ցել Հո ղա
յին և  ան տա ռա յին վե ճե րը լու ծող հանձ նա ժո ղո վին: Զան ցա ռու նե
րը են թարկ վե լու էին քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան138:

Իսկ ար դեն 1929 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ին Անդր կով կաս յան 
Դաշ նութ յան Կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ յու նը քննար կեց 
«ՎՍԽՀ Բոր չա լո ւի և ՀՍԽՀ Լո ռի– Փամ բա կի գա վառ նե րի միջև 
հո ղա յին և  ան տա ռա յին վե ճե րի մա սին» հար ցը: Կա յաց ված ո րոշ
մամբ եր կու գա վառ նե րի միջև նոր սահ մա նա գիծ հաս տատ վեց: 
Ի վնաս հայ կա կան շա հե րի «ո րոշ վեց» նաև շուրջ 950 դես յա տին 
տա րածք զբա ղեց նող, վի ճե լի հա մար վող 7 հո ղա տա րած քի ճա

138  Տե՛ս նույն տեղում, թ. 12 և շրջ.:
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կա տա գի րը: Դ րան ցից 5–ը (879,12 դես յա տին տա րած քով) միաց
վեց Բոր չա լո ւի գա վա ռին, իսկ 2 հո ղա տա րածք` Լո ռի– Փամ բա
կին (70,32 դես յա տին): Այս հա մա ձայ նութ յամբ ՎՍԽՀ Բոր չա լո ւի 
գա վա ռից (ի րա կա նում` Հ յու սի սա յին Լո ռուց) ՀՍԽՀ–ին ան ցան 
Աղք յոր փի, Չա նախ չի, Բր դա ձոր գյու ղե րը139:

Վերջ նա կան հա մար վե լու մի տում ու նե ցող այս ո րո շում նե
րը ևս չի րա կա նա ցան: Անդր դաշ նութ յան Կենտ գործ կո մի 1933 թ. 
մա յի սի 4–ի ո րոշ մամբ Սիլ վեստր Թոդ րիա յի ղե կա վա րութ յամբ 
հա տուկ հանձ նա ժո ղով ստեղծ վեց` ՎՍԽՀ Բոր չա լո ւի և ՀՍԽՀ 
Ղա րա քի լի սա յի շրջան նե րի միջև սահ ման նե րը հստա կեց նե լու 
նպա տա կով:

ՎՍԽՀ Բոր չա լո ւի և ՀՍԽՀ Ա լա վեր դու շրջան նե րի միջև 
սահ  մա նա գի ծը հե տա զո տող հանձ նա ժո ղո վի ղե կա վարն էր 
Անդր դաշ  նու թյան հող ժող կո մա տի կո լե գիա յի ան դամ Ղահ րա
մա նո վը: Հանձ նա ժո ղո վում ընդգրկ վել էին ներ կա յա ցու ցիչ ներ 
Վ րաս տա նի և Հա յաս տա նի հող ժող կո մատ նե րից, ինչ պես նաև 
Բոր չա լո ւի, Ա լա վեր դու շրջան նե րից ու Սա դախ լո յի գյու ղա կան 
խորհր դից: Հանձ նա ժո ղո վը մա յի սի 11–ին տե ղում ան ցավ աշ
խա տան քի: Անդր կենտ գործ կո մի 1929 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ի ո րոշ
մամբ ՀՍԽՀ–ի և ՎՍԽՀ–ի միջև հաս տատ ված սահ մա նա գի ծը 
ո րոշ վում էր բնօ րի նակ պլան շետ նե րով, տե ղում հայտ նա բեր ված 
բար ձունք նե րով և վի ճե լի մա սե րի այլ բնու թագ րե րով: Հանձ նա
ժո ղո վը գտավ, որ ի րա կա նութ յա նը չի հա մա պա տաս խա նում 
հայ կա կան կող մի պնդու մը, թե Սա դախ լո յի բնա կիչ նե րը Հա յաս
տա նի տա րած քում հո ղա տա րածք ներ են զավ թել140:

Հա ջորդ խնդի րը կապ ված էր Անդր կենտ գործ կո մի 1929 թ. 
Հա յաս տա նին ան ցած Աղք յոր փի, Չա նախ չի և Բր դա ձոր գյու ղե

139   Տե՛ս նույն տեղում, ց. 2, գ. 199, թ. 13–15, գ. 1412, թ. 87–89: Այս որոշումը հետագա
յում` Անդրկենտգործկոմի նախագահության 1935 թ. մարտի 19–ի որոշմամբ, 
մասնակի փոփոխության ենթարկվեց (ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 1, գ. 681, թ. 85 և շրջ.):

140  Տե՛ս ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 3341, թ. 18:

րի պատ կա նե լութ յան հետ: Մինչ այդ գյու ղե րը ՎՍԽՀ Բոր չա լո ւի 
գավ գործ կո մի են թա կա յութ յան ներ քո էին: Հաշ վի առ նե լով այս 
հան գա ման քը, նաև տնտե սա կան կա պե րը` հանձ նա ժո ղո վը եզ
րա կաց րեց, որ «նշված գյու ղե րը պետք է կապ ված լի նեն Բոր չա
լո ւի շրջա նի հետ»: Որ պես փաս տարկ նշվում էր, թե «գյու ղե րի ու
սում նա սիր ման ըն թաց քում վեր ջին նե րիս բնա կիչ նե րը նույն պես 
հայ տա րա րե ցին, որ անհ րա ժեշտ է վար չա կա նո րեն են թարկ վել 
Բոր չա լո ւի շրջա նին, թեև բնակ չութ յան կազ մը հայ կա կան է»: 
Խն դիրն այն էր, որ նշված ե րեք գյու ղե րի հո ղա մա սերն ու ան
տառ նե րը գտնվում էին Ա լա վեր դու շրջգործ կո մի և Ղա րա քի լի
սա յի ան տառտն տե սութ յան են թա կա յութ յան ներ քո: Այս տե սա
կե տից տրա մա բա նա կան էր գյու ղե րը ՀՍԽՀ կազ մում թող նե լը: 
Իր «ա ռա ջարկ նե րում» հանձ նա ժո ղովն այն քան հե ռու գնաց, որ 
մինչև իսկ «նպա տա կա հար մար» գտավ ա ռա ջար կել. « Փո փո խել 
հան րա պե տա կան սահ մանն այն պես, որ պես զի փաս տա ցի հո
ղօգ տա գոր ծումն անց նի Վ րաս տա նի տա րած քին»141:

Ղահ րա մա նո վի ղե կա վա րած հանձ նա ժո ղո վի ա ռա ջարկ նե
րը քննարկ վե ցին Անդր դաշ նութ յան կենտ գործ կո մի փոքր նա
խա գա հութ յան 1933 թ. հու նի սի 17–ի նիս տում և հա վա նութ յան 
ար ժա նա ցան: Ո րոշ ման վերջ նա կան խմբագ րու մը կա տա րե լու 
հա մար ստեղծ վեց հանձ նա ժո ղով հետև յալ կազ մով` Ս. Թոդ րիա, 
Ա. Դո գա դով, Դ. Բու նիաթ զա դե142: Ս. Թոդ րիա յի ղե կա վա րութ
յամբ հանձ նա ժո ղո վի 1933 թ. հու նի սի 26–ի նիս տում ո րո շում կա
յաց վեց Խորհր դա յին Վ րաս տա նին փո խան ցել Չա նախ չի, Աղք
յոր փի և Բր դա ձոր գյու ղե րը: «Ան հա պաղ եզ րա կա ցութ յուն տա լու 
հա մար» հարցն ու ղարկ վեց Հա յաս տա նի և Վ րաս տա նի Կենտ
գործ կոմ նե րի քննարկ մա նը: Թիֆ լի սից ե կած ա ռա ջար կը որ ևէ 
ընդ դի մութ յան չար ժա նա ցավ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի իշ խա

141  Նույն տեղում, թ. 18–19:
142  Տե՛ս նույն տեղում, թ. 20:
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նութ յուն նե րի կող մից: Միայն հան րա պե տութ յան Կենտ գործ կո
մին ներ կա յաց րած կար ծի քում ՀՍԽՀ հո ղա գոր ծութ յան ժող կո
մա տը վե րա պա հութ յուն էր ա րել, որ «նոր սահ ման նե րի գծու մը 
կա տա րե լիս չխախտ վի ան տառտն տե սութ յան միաս նութ յու նը ու 
չտու ժեն այդ տնտե սութ յան շա հե րը», սահ ման նե րը անց կաց նել 
նշյալ գյու ղե րի շնչա բա ժին հո ղե րի սահ մա նագլ խով և ժող կո մա
տի ներ կա յա ցուց չի պար տա դիր մաս նակ ցութ յամբ143:

Անդր կենտ գործ կո մի փոքր նա խա գա հութ յան 1934 թ. փետր
վա րի 13–ի նիս տում, հաշ վի առ նե լով, որ ստաց վել է Հա յաս տա նի 
և Վ րաս տա նի «շա հագր գիռ Կենտ գործ կոմ նե րի հա վա նութ յու նը», 
ո րոշ վեց. «ա) անհ րա ժեշտ հա մա րել ներ կա վար չա տա րած քա յին 
սահ ման նե րով Աղք յոր փի, Բր դա ձոր և Չա նախ չի գյու ղե րը փո
խան ցել ՎՍԽՀ–ի կազմ, բ) փո փո խել հան րա պե տա կան սահ մա
նը Բոր չա լո ւի և Ա լա վեր դու շրջան նե րի միջև ..., գ) նշված գյու
ղե րի բնա կիչ նե րին հե տա գա յում թույ լատ րել օգտ վե լու ՀՍԽՀ–ի 
տա րած քի ան տառ նե րից՝ եր կա րա ժամ կետ վար ձա կա լութ յան հի
մունք նե րով»144:

Ի կա տա րումն այս ո րոշ ման` ար դեն օ գոս տո սի 14–16–ին 
Անդր կենտ գործ կո մի հանձ նա ժո ղո վը Ա. Շահ վեր դո վի նա խա գա
հու թյամբ և Անդր դաշ նութ յան, ՀՍԽՀ–ի, ՎՍԽՀ–ի հո ղա գոր ծութ
յան ժող կո մատ նե րի, ան տառտն տե սութ յուն նե րի, Ա լա վեր դու, 
Բոր չա լո ւի շրջգործ  կոմ նե րի, գյու ղե րի կոլտն տե սութ յուն նե րի ներ
կա յա ցու ցիչ ների մաս նակ ցութ յամբ տե ղե րում հա մա պա տաս խան 
ակ տեր կազ մեց` նշյալ գյու ղե րը Խորհր դա յին Վ րաս տա նի կազմ 
փո խան ցե լու մա սին և ման րա մասն կոոր դի նատ նե րով հաս տատ
վեց145: Օ գոս տո սի 16–ին Բոր չա լո ւի և Ա լա վեր դու շրջան նե րի 
միջև սահ մա նագծ ման աշ խա տանք ներ կա տար վե ցին: Այդ թվում՝ 
«ճշգրտվեց» ան տա ռով անց նող սահ մա նա գի ծը, ո րով սահ մանն 

143  Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 2, գ. 232, թ. 17–22, ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 3341, թ. 21:
144  ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 3341, թ. 30, ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 1, գ. 681, թ. 28:
145  Տե՛ս ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 3341, թ. 53–55 շրջ.:

ի վնաս ՀՍԽՀ–ի փո փոխ վեց (մաս նա վո րա պես ան տա ռա շեր տի 
հատ վա ծում): Այս առ թիվ ՀՍԽՀ ան տառտն տե սու թյան ներ կա
յա ցու ցիչ Ծո վիկ յա նը բո ղոք ներ կա յաց րեց, ին չը, սա կայն, ան
տես վեց146: Պետք է փաս տել, որ ՀՍԽՀ շա հե րին հա կա սող սույն 
ո րոշ մա նը հայ կա կան կող մի ներ կա յա ցուց չի ընդ դի մութ յու նը բա
ցա ռիկ օ րի նակ նե րից է:

Ն շենք, որ Աղք յոր փիից, Չա նախ չիից և Բր դա ձո րից հե տո 
վրա ցի նե րը հա վակ նութ յուն ներ ներ կա յաց րին Լո ռու Պ րի վոլ նո
յե գյու ղի մեր ձա կայ քում գտնվող հայ կա կան միջ նա դար յան Խու
ճա պի վան քի նկատ մամբ (այն գտնվում է Աղք յոր փիից 1–1,5 կմ 
հե ռա վո րութ յան վրա): ՎՍԽՀ Բոր չա լո ւի շրջա նի ղե կա վա րութ
յու նը մտա դիր էր տա րածքն օգ տա գոր ծել իբրև հանգստ յան գո
տի: Հիմք ըն դու նե լով վրա ցա կան խնդրան քը` Անդր կենտ գործ
կո մի փոքր նա խա գա հութ յու նը 1934 թ. սեպ տեմ բե րի 16–ի նիս
տում ո րո շում կա յաց րեց «խնդրել Հայ կենտ գործ կո մին` քննար կել 
վան քի փո խանց ման հնա րա վո րու թյու նը»: Ո րո շա կի ձգձգու մից 
հե տո ՀՍԽՀ Կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ յու նը 1936 թ. մար տի 
14–ի նիս տում անն պա տա կա հար մար հա մա րեց վան քի տա րած
քի փո խան ցու մը Աղք յոր փիի կոլտն տե սութ յա նը, «քա նի որ վան քի 
տա րած քը փո խանց ված է Պ րի վոլ նո յե գյու ղի կոլտն տե սութ յա նը, 
որ տեղ կազ մա կերպ վում են խո զա բու ծա կան և մեղ վա բու ծա կան 
ֆեր մա ներ»: Հար ցը քննարկ վում է Անդր կենտ գործ կո մի փոքր 
նա խա գա հութ յան 1936 թ. մար տի 25–ի նիս տում, որ տեղ ո րոշ
վում է խնդի րը փակ ված հա մա րել147: Սա սահ մա նագ ծա յին հար
ցում Անդր դաշ նու թյան Կենտ գործ կո մի վեր ջին ո րո շում նե րից էր:

1936 թ. դեկ տեմ բե րի 6–ին ըն դուն ված ԽՍՀՄ Սահ մա նադ
րու թյամբ և 1937 թ. փետր վա րին տե ղի ու նե ցած Հա յաս տա նի, 
Վրաս տա նի և Ադր բե ջա նի խոր հուրդ նե րի ար տա կարգ հա մա գու

146  Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 1, գ. 681, թ. 7–8:
147  Տե՛ս ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 3341, թ. 61, 85 և շրջ.:
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մար նե րի ո րո  շում նե րի հա մա ձայն՝ լու ծար վեց Անդր կով կաս յան 
Դաշ նութ յու նը: Այ սու հետ Խորհր դա յին Հա յաս տա նը, Խորհր դա
յին Վ րաս տա նը և Խորհր դա յին Ադր բե ջա նը հան դես էին գա լու 
որ պես ա ռան ձին հան րա պե տութ յուն ներ: Ուս տի կար ևոր էր, որ 
Անդր դաշ նութ յան գո յութ յան ըն թաց քում հիմ նա կա նում ո րոշ վե
ցին հան րա պե տութ յուն նե րի միջ պե տա կան սահ մա նագ ծե րը:

Այս պի սով՝ 1920–1930–ա կան թվա կան նե րին հայ–վրա ցա
կան տա րած քա յին–սահ մա նա յին խնդիր նե րի կար գա վոր ման ըն
թաց քում հայ կա կան զգա լի տա րածք ներ (պատ մա կան Ջա վախք, 
Լո ռու հյու սի սա յին մա սը) հայտն վե ցին Խորհր դա յին Վ րաս տա նի 
կազ մում: Լո ռու մեկ մա սը` նախ կին չե զոք գո տին, մնաց Խորհր
դա յին Հա յաս տա նի կազ մում, սա կայն հայ–վրա ցա կան սահ մա
նի այս հատ վա ծում Խորհր դա յին Հա յաս տա նը հե տա գա յում ևս 
տա րած քա յին ո րոշ կո րուստ ներ ու նե ցավ: Փաս տենք, որ եր կու 
հար ևան հան րա պե տութ յուն նե րի միջև վերջ նա կան սահ մա նագ
ծի հաս տա տու մը խորհր դա յին տա րի նե րին այդ պես էլ ա վար տին 
չհա սավ. միջ պե տա կան սահ մա նի ճշգրտում ները շա րու նակ
վում են մինչ օրս:

2.  Հայ–ադրբեջանական տարածքային–սահմանային 
խնդիրները

Հատ կա պես խնդրա հա րույց էր Խորհր դա յին Հա յաս տա նի 
և Ադր բե ջա նա կան Սո ցիա լիս տա կան Խորհր դա յին Հան րա պե
տութ յան (ԱՍԽՀ) գրե թե ամ բողջ սահ մա նա յին գո տում գո յութ
յուն ու նե ցող տա րած քա յին–սահ մա նա յին սուր վե ճե րին լու ծում 
գտնե լը: Սա դժվա րին խնդիր էր, քա նի որ վի ճե լի տա րածք նե րի 
վե րա բեր յալ կող մե րը սկզբուն քա յին տա րա ձայ նութ յուն ներ ու
նեին: Անդր դաշ նութ յան կազ մի մեջ մտնող հան րա պե տութ յուն նե
րի միջև հո ղե րի, ան տառ նե րի, ջրօգ տա գործ ման վե ճե րը լու ծող 

հանձ նա ժո ղո վի կող մից 1925 թ. հուն վա րի 2–ին պատ րաստ ված 
զե կու ցագ րի հա մա ձայն՝ ՀՍԽՀ–ի և ԱՍԽՀ–ի ողջ սահ մա նա յին 
շեր տում վե ճեր գո յութ յուն ու նեին 2 հատ վա ծում՝ հա մա պա տաս
խա նա բար Դի լի ջան– Ղա զա խի, Զան գե զուր–Քրդս տա նի գա վառ
նե րի միջև: Հա մար վում էր, որ վե ճեր չկա յին հա մա պա տաս խա
նա բար Դի լի ջա նի, Նոր Բա յա զե տի և Շամ խո րի, Նոր Բա յա զե
տի և Գ յան ջա յի, Նոր Բա յա զե տի և Քրդս տա նի, Դա րա լագ յա զի 
և Քրդս տա նի գա վառ նե րի միջև148: Փաս տո րեն, Անդր դաշ նութ
յան օ րոք հայ–ադր բե ջա նա կան սահ մա նում ա ռանց քա յին վե ճե
րը, ո րոնց դեպ քում կող մե րը սկզբուն քա յին տա րա կար ծութ յուն
ներ ու նեին, վե րա բեր վում էին Շ նող–Այ րու մի շրջա նի, Կա պա նի 
21 գյու ղե րի և Մեղ րու ե րեք գյու ղե րի պատ կա նե լութ յան հար ցին, 
ո րին ա վե լա ցավ նաև Ալ  լճե րի խնդի րը:

Ս տորև անդ րա դառ նանք Անդր դաշ նութ յան օ րոք ՀՍԽՀ հյու
սի սար ևել յան, ար ևել յան և հա րա վար ևել յան սահ ման նե րում հան
րա պե տութ յան ու նե ցած տա րած քա յին կո րուստ նե րին ու մաս նա
կի ձեռք բե րում նե րին, ինչ պես նաև ինք նա վար Նա խիջ ևա նի հետ 
սահ մա նի հաս տատ մա նը:

* * *

1920–ա կան թվա կան նե րին ՀՍԽՀ Դի լի ջա նի և ԱՍԽՀ Ղա
զա խի գա վառ նե րի միջև առ կա ա մե նա սուր տա րած քա յին վե ճը 
Շնող–Այ րու մի շրջա նի հո ղա տա րածք նե րի պատ կա նե լութ յան 
խնդիրն էր: Ընդ հա նուր առ մամբ, այդ շրջա նում վի ճե լի էր հա
մար վում 15.659 դես յա տին տա րածք, ո րից 6751 դես յա տի նը 
ան տառ ներ էին, 3621 դես յա տի նը` ա մա ռա յին ա րո տա վայ րեր, 
իսկ մնա ցած մա սը՝ ա նաս նա պա հա կան ձմե ռա նոց ներ և գ յու
ղատնտե սութ յան հա մար նպաս տա վոր հո ղա տա րածք ներ: Այդ 

148  ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 1, գ. 168, թ. 23 և շրջ.:
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տա րած քի վրա գտնվում էր 34 գյուղ ու գյու ղակ, ուր բնակ վող 
թուր քե րի թի վը 4124 էր (771 ծուխ): 1923 թ. ապ րի լին Դի լի ջա նի 
և Ղա զա խի գա վառ նե րի վար չատն տե սա կան սահ մա նագ ծում 
անց կաց վեց, ո րը հաս տատ վեց Անդր կենտ գործ կո մի կազ մում 
գտնվող գա վառ նե րի հո ղա յին վե ճե րը ո րո շող հանձ նա ժո ղո վի 
1923 թ. ապ րի լի 28–ի նիս տում: Ո րոշ ման հա մա ձայն՝ Շ նող–Այ
րու մի շրջա նում գտնվող 5000 դես յա տին հո ղա տա րած քը ՀՍԽՀ 
Դի լի ջա նի գա վա ռից հանձն վեց ԱՍԽՀ Ղա զա խի գա վա ռին149: 
Սա կայն այս որոշ ման հի ման վրա սահ մա նա զա տում չկա տար
վեց: 1923 թ. մա յի սի 14–ին Անդր կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ
յան ո րոշ մամբ Դի լի ջա նի և Ղա զա խի գա վառ նե րի միջև վե ճե րը 
ո րո շող հա տուկ տե ղա կան հանձ նա ժո ղո վի ղե կա վար նշա նակ
վեց Ս. Յա ղու բո վը, ում հանձ նա րար վեց քննութ յուն կա տա րել և 2 
շա բաթ վա ըն թաց քում Կենտ գործ կոմ ու ղար կել վի ճե լի հար ցե րի 
վե րա բեր յալ կա յաց ված ո րո շում նե րը150: Այ դու հան դերձ, ի րա վի
ճա կը շա րու նա կում էր լար ված մնալ:

1925 թ. հու նի սին տա րա ծաշր ջան գոր ծուղ վե ցին Հող հանձ
նա ժո ղո վի աշ խա տա կից ներ Յա. Կո չետ կո վը և Վ. Չ խեն կե լին, 
իսկ նույն թվա կա նի օ գոս տո սին՝ ան տա ռա յին տե ղա մա սե րի հա
տուկ փոր ձա գետ ներ151: Բանն այն է, որ 1923–1924 թթ. Ղա զա
խի հո ղա շի նա րա րա կան խմբի կազ մած հա տա կա գի ծը հիմն ված 
չէր 1923 թ. ապ րի լի 28–ի ո րոշ ման վրա, և Խորհր դա յին Ադր
բե ջանն ա պօ րի նա բար տի րա ցել էր ա վե լի մեծ հո ղա տա րած քի, 
քան նա խա տես վում էր նշված ո րոշ մամբ: Խորհր դա յին Ադր բե
ջա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ա հա բե կե լով ան տա ռա պե տին, խախ
տել էին 1923 թ. որոշ ված սահ մա նը և գ րա վել շուրջ 7000 դես
յա տին տա րածք: Շա րու նա կե լով ա պօ րի նի գոր ծո ղութ յուն ները` 
ադր բե ջան ցի նե րը Ղա զա խի գա վա ռի հաշ վին ի րենց ձեռք բե րու

149  ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 703, թ. 195, ֆ. 112, ց. 2, գ. 31, թ. 36:
150  ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 1, գ. 95, թ. 131:
151  ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 703, թ. 195:

մը հասց րել էին մինչև 11,800 դես յա տի նի152: ՀՍԽՀ հո ղա գոր
ծութ յան ժող կո մա տի բազ մա թիվ դի մում նե րի հի ման վրա Հայ
կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ յու նը 1925 թ. հոկ տեմ բե րի 13–ին 
ո րո շեց դի մել Անդր կենտ գործ կո մին` ա ռա ջար կե լով մինչև սահ
մա նագ ծու մը դա դա րեց նել հո ղա շի նա րա րութ յու նը Շ նող–Այ րու մի 
շրջա նում և  ա պօ րի նի գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար պա տաս խա
նատ վութ յան են թար կել Ղա զա խի հո ղա շի նա րա րա կան խմբին: 
Հայ կա կան կող մի կար ծի քով՝ 1923 թ. ապ րի լի 28–ին ո րոշ ված 
սահ մա նա գի ծը պետք է անց կաց վեր եր կու հան րա պե տութ յուն
նե րի լիա զոր նե րի ներ կա յութ յամբ, և միա ժա մա նակ Դի լի ջա նի ու 
Ղա զա խի գա վառ նե րի միջև սե պաձև մտնող հա մա հա վա սար հո
ղա մա սի փո խա նա կութ յուն կա տա րել: Այ սինքն` 4000 դեսյատին 
տե ղա մա սի դի մաց ՀՍԽՀ ԿԳԿ–ն  առա ջար կում էր տա րած քով ու 
բնակ չութ յան թվով հա մա հա վա սար տե ղա մաս տրա մադ րել Բաշ
քեն դի շրջա կայ քում: Այս դեպ քում խնդիրն այն էր, որ Շ նող–Այ
րու մի շրջա նի թուրք և Բաշ քեն դի շրջա նի հայ բնակ չութ յու նը մեր
ժում էին տե ղա փոխ վել հար ևան հան րա պե տութ յուն ներ153: Փաս
տո րեն, ՀՍԽՀ իշ խա նութ յուն նե րը մտա վա խութ յուն ու նեին, որ 
ազ գագ րա կան հիմ քի վրա կա տար ված այս սահ մա նա զա տու մը 
հե տա գա յում կա րող է կրկին բար դութ յուն ներ ա ռա ջաց նել վար
չա կան վե րա բա ժան ման ժա մա նակ և, բա ցի այդ, սե պաձև խրվե
լով Հա յաս տա նի տա րած քում, ադր բե ջա նաբ նակ գյու ղե րը «սո վո
րութ յան հա մա ձայն» ա պա գա յում կփոր ձեին հայ կա կան գյու ղե րի 
հաշ վին ընդ լայ նել ի րենց հո ղա տա րածք նե րը:

1925 թ. նո յեմ բե րի 2–ի նիս տում Անդր կենտ գործ կո մի հող
հանձ նա ժո ղո վը, քննե լով հար ցի վե րա բեր յալ ե ղած նյու թե րը, 
եկավ այն եզ րա կա ցութ յան, որ խնդրի վերջ նա կան լուծ ման հա
մար անհ րա ժեշտ է շու տա փույթ նիստ հրա վի րել` եր կու հան րա

152  ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 2, գ. 31, թ. 36:
153  Նույն տեղում, թ. 32–37:
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պե տութ յուն նե րի հող ժող կոմ նե րի մաս նակ ցութ յամբ: Դ րա նից 
հե տո նո յեմ բեր ամս վա ըն թաց քում հող հանձ նա ժո ղո վը մի քա նի 
ան գամ հար ցը վե րա նա յե լու հա մար նիս տեր հրա վի րեց, ո րոնց 
Ադր բե ջա նի ներ կա յա ցու ցի չը չժա մա նեց: ԱՍԽՀ հող ժող կոմ Դ. 
Բու նիաթ զա դեն ներ կա յա ցավ միայն 1927 թ. հուն վա րի 11–ին 
Ս. Կաս յա նի գլխա վո րութ յամբ տե ղի ու նե ցած Անդր դաշ նութ յան 
կազ մի մեջ մտնող հան րա պե տութ յուն նե րի միջև հո ղե րի, ան տառ
նե րի, ջրօգ տա գործ ման վե ճե րը լու ծող հանձ նա ժո ղո վի և նույն 
օ րը տե ղի ու նե ցած Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ–ի նա խա գա հութ յան 
նիս տե րին, ո րոնց ՀՍԽՀ–ի կող մից մաս նակ ցում էր հող ժող կոմ 
Ա. Երզնկ յանը154: Այդ ո րոշ ման հա մա ձայն՝ Շ նող–Այ րու մի շրջա նի 
ամ բողջ տա րած քը (11659 դես յա տին) ճա նաչ վեց Ղա զա խի գա վա
ռի մաս, իսկ շրջա նին կից ան տա ռի վի ճե լի տա րած քը (4000 դես
յա տին)` Դի լի ջա նի մաս: Միև նույն ժա մա նակ, նկա տի ու նե նա լով, 
որ ՀՍԽՀ Բաշ քենդ գյուղն այդ դեպ քում կհայտն վեր Ղա զա խի 
գա վա ռում, ո րոշ վեց ա ռանձ նաց նել մի հո ղա շերտ` ամա ռա յին 
ա րո տա վայր, ո րը տա րած քա յին ա ռու մով գյուղը կկա պեր Դի լի
ջա նի հետ: Սա կայն հենց նույն օ րը ո րո շու մը չեղ յալ հա մար վեց, 
քա նի որ Հա յաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ա. Երզնկ յանն այս հար ցը 
կա պում էր ՀՍԽՀ և ԱՍԽՀ միջև Ալ լճեր ա մա ռա յին ա րո տա վայ
րի 12 000 դես յա տին տե ղա մա սի հա մար ըն թա ցող վե ճի հետ, ո րը 
նա խա տես վում էր հանձ նել Նոր Բա յա զե տի գա վա ռին155: Ն շենք, 
որ կող մե րը դեռևս 1923 թ. ապ րի լից Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ–ի 
նիս տե րում ար ծարծ վող այս հար ցի առն չութ յամբ կրկին հա մա
ձայ նու թյան չե կան: Նշ յալ հար ցի վե րա բեր յալ վերջ նա կան հա մա
ձայ նու թյուն կա յաց վեց Անդր կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ յան 
1929 թ. փետր վա րի 18–ի նիս տում, որ տեղ ո րոշ վեց հաս տա տել 
1927 թ. հուն վա րի 11– ին կա յա ցած հա մա ձայ նութ յու նը156: Նշ ված 

154  ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 703, թ. 195–196:
155  ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 1136, թ. 17 և շրջ.:
156  ՀԱԱ ֆ. 112, ց. 1, գ. 267, թ. 78:

ո րոշ մամբ Բաշ քեն դը ՀՍԽՀ–ի հետ էր կապ վե լու նեղ հո ղա շեր
տով, ո րը հե տա գա յում ան ցավ Ադր բե ջա նին157:

Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ–ն քայ լեր ձեռ նար կեց կա յաց ված որո
շու մը կեն սա գոր ծե լու նպա տա կով: 1929 թ. ըն թաց քում մաս նա
վո րա պես Շ նող–Այ րու մի ան տա ռա յին շրջան նե րում տե ղադրվեց 
սահ մա նա յին 45 տե ղան շան` պլա նով նա խա տես ված 40 կմ  եր
կա րութ յան վրա: Պատ րաստ վել էր նաև հա մա պա տաս խան նա
խա գիծ` Բաշ քենդ գյու ղը հա րա կից տա րածք նե րով ՀՍԽՀ–ին 
միաց նե լու հա մար: Հե տա զոտ վել էր նշված գյու ղի և Շ նող–Այ
րու մի գյու ղըն կե րութ յան հո ղօգ տա գործ ման դրութ յու նը, տե ղում 
քննվել և պ լա նի մեջ էր նե րառ վել վի ճե լի 4844 հեկ տար տա րած քը: 
Կենտ գործ կո մի ո րոշ մամբ նա խա տես վում էր նաև Շ նող–Այ րու մի 
շրջա նի հո ղե րից օգ տա գործ ման հա մար մի փոքր մաս հատ կաց
նել Բաշ քենդ գյու ղի բնա կիչ նե րին: Սա կայն, ինչ պես ակն հայտ 
եր ևում է Անդր կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ յան 1929 թ. հու լի
սի 20–ի նիս տի ո րո շու մից, պատ ճա ռա բա նե լով շրջա նում հո ղի 
սա կավ լի նե լը, մերժ վեց յու րա քանչ յուր շնչին գո նե 0,75 հեկ տար 
տա րածք տրա մադ րե լու ա ռա ջար կը158:

Սուր վե ճեր գո յութ յուն ու նեին նաև Շ նող–Այ րու մի շրջա նին 
սահ մա նա կից ա ռան ձին գյու ղե րի միջև գտնվող հո ղա տա րածք
նե րի հա մար, ո րոնց լու ծու մը, կապ ված հող հանձ նա ժո ղո վի աշ
խա տանք նե րի ոչ ճիշտ կազ մա կերպ ման, երբեմն թույ լ տր ված 
սխալ նե րի և  ա պօ րի նութ յուն նե րի հետ, եր կա րաձգ վում էր: Այս
պես՝ 1922 թ. սահ մա նա յին վե ճեր գո յութ յուն ու նեին հայ կա կան և 
մու սուլ մա նա կան Թաթ լու, Չախ մախ լի (ԱՍԽՀ) և Լա լի գեղ ( Լա
լա քենդ) (ՀՍԽՀ), գյու ղե րի, Կո թի (ՀՍԽՀ) և Դաշ սագ լի (ԱՍԽՀ) 
գյու ղե րի միջև « Կա րա չալ» տե ղա մա սի հա մար` 304 դես յա տին 
տա րած քով, Կողբ (ՀՍԽՀ) և Շիխ լի (ԱՍԽՀ) գյու ղե րի միջև « Չամ

157  Սահակյան Ա. Լ., նշվ. աշխ., էջ 182:
158  ՀԱԱ ֆ. 112, ց. 1, գ. 1412, թ. 37 և շրջ.:
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չա» (փաս տաթղ թե րում հան դի պում է նաև « Չոմ չա» տար բե րա
կով) տե ղա մա սի հա մար` 940 դես յա տին տա րած քով, Դո վեղ 
(ՀՍԽՀ) և Ք յա մար լի (ԱՍԽՀ) գյու ղե րի միջև « Բաղ ման–ջա  լախ» 
կոչ վող տե ղա մա սի նկատ մամբ և «Ա ջի» (ռու սե րեն` Аджи) տե
ղա մա սը` 1002 դես յա տին տա րած քով, Բա րա նա (ՀՍԽՀ) և Ղայ
մախ լի (ԱՍԽՀ) գյու ղե րի միջև159:

Վե րը թվարկ ված գյու ղե րի միջև վի ճե լի հո ղա տա րածք
նե րի պատ կա նե լութ յան հար ցը ման րա մասն քննարկ վեց Տա
վու շի, Քար վան սա րա յի և Ղա զա խի գա վառ նե րի սահ մա նա
յին շրջան նե րի վե ճե րը կար գա վո րող հանձ նա ժո ղո վի 1922 թ. 
մա յի սի 27–ի նիս տում, որ տեղ թվում էր, թե վերջ նա կա նո րեն 
լու ծում տրվեց քննարկ վող հար ցե րին` մաս նա վո րա պես հայ կա
կան և մու սուլ մա նա կան գյու ղե րի միջև ծա գած վե ճե րին, որն 
ա ռա վել խնդրա հա րույց էր: Բանն այն էր, որ մու սուլ ման նե րը 
գրա վել էին հա յե րին պատ կա նող, բայց ի րենց տի րույթ նե րի 
մեջ խրված հո ղե րի մեծ մա սը և հ րա ժար վում էին վե րա դարձ
նել: Նիս տում ո րոշ վեց հա յե րին վե րա դարձ նել ի րենց հո ղակ
տոր նե րը, իսկ մու սուլ ման նե րին հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռել 
մինչև բեր քի հա վա քումն օգտվել հայ կա կան հո ղե րից, ո րից 
հե տո վե րա դարձ նել: Այս և մյուս հո ղա տա րածք նե րի հար ցե րին 
նիս տում ո րո շա կի լու ծում տրվեց, որն ամ րագր վեց Անդր դաշ
նութ յան Միու թե նա կան խորհր դի նա խա գա հութ յան 1922 թ. 
մա յի սի 29–ի նիս տում160: Միևնույն ժա մա նակ ա ռա ջարկ վեց 
տե ղե րում ստեղ ծել ա ռան ձին հար ցե րի կար գա վոր ման խառը 
հանձ նա ժո ղով ներ:

Սա կայն խնդիրն այս քա նով չա վարտ վեց: 1922 թ. հու նի սի 
6– ին Ադր բե ջա նի ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի խորհր դի միջ
նոր դութ յամբ Միու թե նա կան խոր հուր դը ո րո շեց վե րա նա յել հո

159  Նույն տեղում, գ. 168, թ. 26 և շրջ.:
160  ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 84, թ. 1:

ղա յին վե ճե րի մա սին կա յաց ված ո րո շում նե րը161: Ար դեն նույն 
թվա կա նի հոկ տեմ բե րին 30–ին տե ղի ու նե ցած ՌԿ(բ)Կ Անդ
րերկր կո մի նա խա գա հութ յան նիս տում ո րոշ վեց ստեղ ծել նոր 
հանձ նա ժո ղով` Գ. Օր ջո նի կի ձե, Ն. Նա րի մա նով, Ա. Մ յաս նիկ
յան կազ մով162: Միև նույն ժա մա նակ ար ձա նագր վեց, որ Միու թե
նա կան խորհր դի մա յի սի 29–ի նիս տի ո րո շում նե րը կյան քի չեն 
կոչ վել: Սա ակն հայ տո րեն ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե
րի վա րած «հետ ևո ղա կան» աշ խա տան քի արդ յունքն էր: Այդ էր 
պատ ճա ռը, որ գյու ղե րի միջև գտնվող հո ղա տա րածք նե րի հար
ցի լու ծու մը եր կա րաձգ վեց մինչև 1920–ա կան թվա կան նե րի 
վեր ջը: Ընդ ո րում, գյու ղե րի միջև վե ճե րի ծագ ման նա խա պատ
մութ յու նը ներ կա յաց նող տվյալ նե րից ակնհայտ եր ևում է, որ հա
ճախ վե ճերն ա ռա ջա նում էին ադր բե ջան ցի խո շոր հո ղա տե րե րի 
(փաս տաթղ թե րում նշվում է կալ վա ծա տե րեր) պատ ճա ռով, ով
քեր ի րենց հո ղակ տոր նե րը վա ճա ռում էին հա յե րին, իսկ հե տո 
ա ռանց հիմ քի հետ էին պա հան ջում163:

1923 թ. հոկ տեմ բե րի 18–ին տե ղի ու նե ցած Անդր կենտ գործ
կո մի նա խա գա հութ յան նիս տում ո րոշ վեց Կողբ (ՀԽՍՀ) և Շիխ լի 
(ԱՍԽՀ) գյու ղե րի միջև վի ճե լի հա մար վող « Չամ չա» տե ղա մա սը 
տալ շիխ լի ցի նե րին: Սա կայն այս ո րոշ ման դեմ հան դես ե կավ 
ՀՍԽՀ ԿԳԿ–ն` պատ ճա ռա բա նե լով կող բե ցի նե րի սա կա վա հող 
լի նե լը և խնդ րեց հար ցը վե րա նա յել: Արդ յուն քում՝ Անդր դաշ նութ
յան ԿԳԿ–ի նա խա գա հութ յու նը 1924 թ. մար տի 17–ին ո րո շեց վե
րա նա յել ո րո շու մը: Սահ ման վեց, որ հար ցի վե րա բեր յալ Կենտ
գործ կո մի հո ղա յին վե ճե րը ո րո շող կենտ րո նա կան հանձ նա ժո
ղովի կա յաց րած ո րո շու մը վերջ նա կան և  ան բե կա նե լի կլի նի164: 

161   Хармандарян С. В., Ленин и становление Закавказской федерации 1921–1923 гг., 
Ереван, 1969, с. 278.

162  ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 1, գ. 35, թ. 50 և շրջ.: 
163  Նույն տեղում, թ. 46 և շրջ.:
164  Նույն տեղում, գ. 168, թ. 38 և շրջ.:
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Քն նե լով եր կու գյու ղե րի հո ղե րի քա նա կի, չա փի և բ նակ չութ յան 
վի ճա կի վե րա բեր յալ ներ կա յաց ված նյու թե րը` հող հանձ նա ժո
ղո վի 1924 թ. հոկ տեմ բե րի 27–ի նիս տում ո րոշ վեց տե ղա մա սը 
հանձ նել Կող բին165:

Հայ կա կան Դո վեղ և  ադր բե ջա նա կան Ք յա մար լի գյու ղե րի 
միջև վի ճե լի հա մար վող « Բաղ ման չա լախ» տե ղա մա սի հար ցը 
քննարկ վեց 1923 թ. սեպ տեմ բե րի 28–ին Դաշ նութ յան գա վառ նե
րի միջև սահ ման նե րը ո րո շող հանձ նա ժո ղո վի նիս տում, որ տեղ 
որոշ վեց տե ղա մա սը հանձ նել Դո վե ղին: Այս ո րո շու մը դժգո հութ
յամբ ըն դուն վեց քյա մար լե ցի նե րի կող մից166: Արդ յուն քում՝ 1925 թ. 
ո րոշ վեց տե ղա մա սը հա վա սա րա պես բա ժա նել կող մե րի միջև:

Հատ կա պես դժվար էր հայ կա կան Բա րա նա և  ադր բե ջա նա
կան Կայ մախ լի գյու ղե րի միջև գտնվող 1002 դես յա տին տա րած
քով «Աջի» տե ղա մա սի հար ցը, ո րը 1918–1920 թթ. գտնվում էր 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կազ մում: Տա րած քին տի րե լու 
դեպ քում Ադր բե ջա նը հնա րա վո րութ յուն կու նե նար Հա յաս տա նի 
հյու սի ս արևել յան տա րածք նե րը կտրելու միմ յան ցից: Բա ցի այդ` 
այս տե ղի ան տառ նե րը բա վա կա նին ծա ռա շատ էին, իսկ ա րո
տա վայ րե րը` ա նաս նա պա հութ յան հա մար չա փա զանց հար մար: 
Ի վեր ջո, Անդր կենտ գործ կո մի հող հանձ նա ժո ղո վի 1924 թ. հոկ
տեմ բե րի 31–ի ո րոշ մամբ տե ղա մա սի հյու սի սար ևել յան մա սը` 
612 դես յա տին տա րած քով, հանձն վեց ԱՍԽՀ–ին, իսկ հա րա վ
արևմտյան մասը` 390 դես յա տին տա րած քով, ՀՍԽՀ–ին167: Ադր
բե ջա նը հա վակ նութ յուն ներ էր հան դես բե րում նաև Լա լի գեղ և 
Չախ մախ լի գյու ղե րի միջև տե ղա կայ ված 69 դես յա տին տա
րած քի նկատ մամբ: 1922 թ. սկսած քննար կում նե րը հան գեց րին 
նրան, որ 1924 թ. հոկ տեմ բե րի 8–ին ո րոշ վեց այն թող նել Դի լի ջա

165   Нифталиев И., Азербайджанская ССР в экспансионистских планах армян (20–е 
годы XX века), Баку, 2010, с. 187.

166  ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 1, գ. 168, թ. 39, գ. 143, թ. 95 և շրջ.:
167  Нифталиев И., նշվ. աշխ., էջ 187:

նի գա վա ռի սահ ման նե րում168: Ռազ մա վա րա կան կար ևոր նշա
նա կութ յուն ու ներ նաև այդ շրջա նում գտնվող և Դի լի ջա նի գա
վա ռին պատ կա նող Սոֆ լու, Բար խու դար լու և Վե րին Աք սի բա րա 
(Ոս կե պար) գյու ղե րը` ընդ հա նուր 3104 դես յա տին տա րած քով, 
ո րոնք Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ–ի հո ղա յին և  ան տա ռա յին վե ճե րը 
լու ծող տե ղա կան հանձ նա ժո ղո վի 1929 թ. հու լի սի 19–20–ի ո րոշ
մամբ հանձն վե ցին Դի լի ջա նի գա վա ռին169:

Թեև Անդր կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ յան գոր ծուն մի
ջամ տութ յան արդ յուն քում 1929 թ. ըն թաց քում ՀՍԽՀ–ի հյու սի
ս ար ևել յան սահ մա նում առ կա տա րած քա յին վե ճե րի հիմ նա կան 
մա սը «լուծ վել» էր, այ դու հան դերձ գո յութ յուն ու նեին մաս նա կի 
վե ճեր, ո րոնց լու ծու մը եր կա րաձգ վեց մինչև Անդր դաշ նութ յան 
լու ծա րու մը:

1930–ա կան թվա կան նե րի սկզբնե րին ադր բե ջան ցի նե րը 
հա վակ նութ յուն ներ ներ կա յաց րե ցին ՀՍԽՀ Շամ շա դի նի և ԱՍԽՀ 
Գե տա բե կի շրջան նե րի միջև գտնվող ան տա ռա յին տա րած քի 
նկատ մամբ: Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ–ի կա յաց րած ո րոշ ման հա
մա ձայն՝ 1930 թ. այդ տա րած քը ՀՍԽՀ մաս էր հան դի սա նում, որն 
ամ րագրվել էր 1932 թ. հրա տա րակ ված պե տա կան քար տե զում: 
Ադրբե ջա նա կան կող մը տար բեր քայ լե րի էր դի մում՝ հաս տատ
ված սահ մա նա գծի խախտ մա նը հաս նե լու հա մար: Բանն այն տեղ 
հա սավ, որ 1936 թ. հու նի սին եր կու կող մե րի մաս նակ ցութ յամբ 
հանձ նա ժո ղով կազմ վեց, ո րը տե ղում քննար կեց Շամ շա դի նի և 
Գե տա բե կի շրջան նե րի միջև առ կա հո ղա յին–ան տա ռա յին վե ճե
րը և հա մա պա տաս խան ո րո շում կա յաց րեց: Արդ յուն քում` ո րոշ
վեց շրջան նե րի սահ մա նա բա ժան ման հա մար հիմք ըն դու նել 
1930 թ. Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ–ի կա յաց րած ո րո շու մը170:

168  Նույն տեղում, էջ 192:
169  Նույն տեղում:
170  ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 2, գ. 687, թ. 9, 13:
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Ի դեպ՝ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի հյու սի սար ևել յան հատ
վա ծում 1930–ա կան թվա կան նե րի կե սե րին վի ճե լի էր հա մար
վում ՀՍԽՀ Իջ ևա նի և ԱՍԽՀ Ղա զա խի շրջան նե րի հա մա պա
տաս խա նա բար Բա ղա նիս և Բա ղա նիս–Այ րում գյու ղե րի միջև 
գտնվող Թա րաք յա մա զա րի հո ղակ տո րը: Խն դի րը կար գա վո րե
լու նպա տա կով ստեղծ ված Հայ կա կան և Ադր բե ջա նա կան ԽՍՀ 
կենտ գործ կոմ նե րի միաց յալ հանձ նա ժո ղո վը 1937 թ. սեպ տեմ բե
րի 13–ին ո րո շեց 30 հա տա րած քով Թա րաք յա մա զա րի վի ճե լի 
հո ղա մա սը հանձ նել Իջ ևա նի Բա ղա նիս գյու ղի օգ տա գործ մա նը, 
իսկ Իջևա նի շրջա նի ա մա ռա յին ա րո տա վայ րե րից 120 հա հանձ
նել Ղա զա խի Բա ղա նիս–Այ րում գյու ղի օգ տա գործ մա նը: Նշ ված 
ո րո շու մը հաս տատ վեց ՀԽՍՀ ԿԳԿ–ի նա խա գա հութ յան 1937 թ. 
հոկ տեմ բե րի 16–ի նիս տում: Հան րա պե տութ յան հող ժող կո մին 
հանձ նա րար վեց 10 օր վա ըն թաց քում ի րա կա նաց նել կա յաց ված 
ո րո շու մը171:

Այս պի սով՝ Անդր կով կաս յան դաշ նութ յան օ րոք, բազ մա թիվ 
քննար կում նե րից հե տո, ի վնաս հայ կա կան շա հե րի և Խորհր
դա յին Հա յաս տա նին պատ կա նող տա րածք նե րի կորս տի հաշ վին 
«լու ծում տրվեց» հան րա պե տութ յան հյու սի սար ևել յան սահ ման
նե րում գո յու թյուն ու նե ցող տա րած քա յին վե ճե րին: Դ րա հետ
ևան քով Խորհր դա յին Հա յաս տա նը և ն րա ի րա վա հա ջոր դը հան
դի սա ցող Հա յաս տա նի երրորդ հան րա պե տութ յու նը հայտն վե ցին 
ռազ մա վա րա կան տե սա կետից անն պաստ պայ ման նե րում:

* * *
Հա յաս տա նի առա ջին հան րա պե տութ յան տա րի նե րին հայ 

կա կան իշ խա նութ յու նը տա րած վում էր նաև Ե լի զա վետպո լի 
(Գան ձա կի) նա հան գի Ջ ևան շի րի գա վա ռի արևմտ յան բարձր լեռ
նա յին Մեծ և Փոքր Ալ լճե րի (Ա լագ յոլ լար, թուրքերեն՝ Alagöllar) 

171  Նույն տեղում, ց. 3, գ. 328, թ. 2:

վրա` շուրջ 260 քառ. կմ տա րա ծքով: 1923 թ. հայ կա կան կող մը 
հարց բարձ րաց րեց կցե լու այդ տա րած քը Նոր Բա յա զե տի գա
վա ռին, ին չը հիմ նա վոր վում էր վար չա կան կա ռա վար ման նպա
տա կա հար մա րու թյամբ: 1923 թ. ապ րի լի 23–ին հար ցը քննարկ
վեց Անդր կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ յան կող մից, սա կայն 
խնդի րը մնաց չկար գա վոր ված: 1926 թ. օ գոս տո սի 10–ին ՀՍԽՀ 
ԿԳԿ–ն Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ–ին խնդրեց ա րա գաց նել հար ցի 
կար գա վո րու մը: Հոկ տեմ բեր–դեկ տեմ բե րին Դաշ նութ յան կենտ
գործ կո մին կից Հո ղա յին և  ան տա ռա յին վե ճե րը լու ծող հանձ նա
ժո ղո վը մի շարք հար ցում ներ ու ղար կեց ՀՍԽՀ և ԱՍԽՀ իշ խա
նութ յուն նե րին: Ադր բե ջա նա կան կող մը փոր ձում էր հիմ նա վո րել 
Քրդս տա նի քոչ վոր նե րի` այդ տա րածք նե րից օգտ վե լու անհ
րա ժեշ տութ յու նը: Ալ լճե րի ա մա ռա յին ա րո տա վայ րի պատ կա
նե լութ յան հարցն այ նու հետև քննարկ վեց Հող հանձ նա ժո ղո վի 
1927 թ. հուն վա րի 11–ի նիս տում, սա կայն կող մե րի սկզբուն քա
յին տա րա ձայ նութ յուն նե րի պատ ճա ռով հա մա ձայ նութ յուն չկա
յա ցավ172: Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ–ի նա խա գա հութ յան 1929 թ. 
փետր վա րի 18–ի նիս տում, Դաշ նութ յան կազ մի մեջ մտնող հան
րա պե տութ յուն նե րի սահ մա նա յին խնդիր նե րին առնչ վող հար ցե
րի թվում քննարկ վեց նաև ա րո տա վայ րի հար ցը, ուր ո րոշ վեց ամ
բողջ վի ճե լի տա րածքը հանձ նել Քրդս տա նի գա վա ռին173:

Նշ ված ո րո շու մը Խորհր դա յին Հա յաս տա նում միան շա նակ 
չըն դուն վեց: Այս պես՝ 1930 թ. նո յեմ բե րի 12–ին ՀՍԽՀ ԿԳԿ–ին 
ուղղ ված գրութ յու նում հան րա պե տութ յան Հող ժող կո մա տը բո
ղո քում էր, որ ա րո տա վայ րի վե րա բեր յալ Անդր կենտ գործ կո մի 
ո րո շու մը կա յաց վել է ա ռանց տե ղում զննութ յուն–ու սում նա սի
րութ յուն կա տա րե լու, տե ղա կան գործ կոմ նե րի ու ժող կո մա տի 
կար ծի քը հարց նե լու: Շեշտ վում էր, որ սե պի նման ՀՍԽՀ–ի մեջ 

172  ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 1136, թ. 8–9, 13, 16, 21:
173  ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 1, գ. 267, թ. 78:
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մտած նշյալ տա րած քը «յուր դիր քով, ջրա յին պայ ման նե րով և  
այլն միան գա մայն կտրված է Խ. Ադր բե ջա նի սահ մա նա կից բո լոր 
շրջան նե րից (Քրդս տան) և Բա սար գե չա րի շրջա նի շա րու նա կութ
յունն ու ան բա ժան մասն է կազ մում: Ն րա ռա ցիո նալ օգ տա գոր
ծումը (խոտ հարք ներ ու ջրեր) կապ ված է Բա սար գե չա րի շրջա նի 
գյու ղե րի հետ»: Վեր ջում ժող կո մատն ա ռա ջար կում էր միջ նոր
դել Անդր կենտ գործ կո մի առջև՝ հարցն ընդ հա նուր կար գով վե
րաքննար կե լու հա մար: Այդ նպա տա կով ա ռա ջարկ վում էր ՀՍԽՀ 
հող ժող կո մա տի մաս նակ ցութ յամբ տե ղում զննութ յուն և ման րա
մասն ու սում նա սի րութ յուն կա տա րել, լսել տե ղա կան գործ կոմ նե
րի կար ծիք ներն ու ա ռար կութ յուն նե րը174:

Սա կայն ՀՍԽՀ հող ժող կո մատն իր ա ռա ջարկ նե րում հա պա
ղել էր: Բանն այն է, որ Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ–ի հա տուկ հանձ նա
ժո ղովն Ալ լճե րի տա րած քում սահ մա նագծ ման աշ խա տանք ներն 
ար դեն ա վար տել էր: Ել նե լով այդ ի րո ղութ յու նից՝ ՀՍԽՀ ԿԳԿ–ի 
փոքր նա խա գա հութ յան 1930 թ. դեկ տեմ բե րի 17–ի նիս տում ո րոշ
վեց «հար ցը հա մա րել սպառ ված»175: Փաս տենք՝ նշված տա րած
քը, բա ցի տնտե սա կան հար մա րութ յուն նե րից, Խորհր դա յին Ադր
բե ջա նին նաև ռազ մա վա րա կան ա ռա վե լութ յուն ներ էր ըն ձե ռում 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նի նկատ մամբ: Ի դեպ՝ Ալ լճերի շրջանը 
ներկայումս նե րառ ված է ԼՂՀ Շա հում յա նի շրջա նի կազմում:

* * *

Անդրդաշնության կազմավորման շրջանում ՀՍԽՀ Զան
գե զու րի և ԱՍԽՀ Ղու բաթ լո ւի գա վառ նե րի միջև սուր հա կա սու
թյուն ներ գո յութ յուն ու նեին Տան ձա բե րի շրջա նի և Շուռ նու խի 
շրջա նի ան տա ռա շեր տի պատ կա նե լութ յան հար ցում: Զան գե զու
րի տե ղա կան ղե կա վար նե րը Եր ևան ու ղար կած նա մակ նե րում ու 

174  Նույն տեղում, գ. 551, թ. 8:
175  Նույն տեղում, թ. 7:

զե կու ցագ րե րում զգու շաց նում էին, որ Տան ձա բե րի շրջանն Ադր
բե ջա նին անց նե լուց հե տո Կա պա նի տա րա ծաշր ջանն «ընդ միշտ 
բա ժան վում է Բուն Զան գե զու րից և Սի սիա նից»: Շուռ նու խի ան
տա ռը Զան գե զու րի հա մար ու ներ ոչ միայն տնտե սա կան, այլև 
ռազ մա վա րա կան կար ևո րութ յուն: Այն գա վա ռի բնակ չութ յան 
փայ տի կար ևոր շտե մա րանն էր: Ան տա ռի մի ջով էր անց նում նաև 
Գո րիս– Կա պան խճու ղին:

1922 թ. հու լի սի 3–ին ՀՍԽՀ ԿԳԿ–ի նա խա գահ Ս. Համ բար
ձում յա նին ուղղ ված զե կու ցագ րում ներ կա յաց նե լով Ղու բաթ լո ւի 
հետ սահ մա նում գո յութ յուն ու նե ցող ի րա վի ճա կը` Զան գե զու րի 
գավ գործ կո մի Հո ղա յին բաժ նի վա րիչ Մի նաս յանն ա ռա ջար
կում էր շտապ լու ծել գա վա ռի հո ղա յին և վար չա կան սահ ման նե
րի հար ցը: Զե կու ցագ րի վեր ջում նա մատ նան շում էր, որ, ա ռանց 
այս հար ցե րի կա նո նա կարգ ման, եր կու շրջան նե րի միջև «նոր մալ 
կյանք և բար յա ցա կամ հա րա բե րութ յուն ներ լի նել չեն կա րող»176: 
Բանն այն է, որ Ղու բաթ լո ւի շրջա նի ղե կա վա րութ յու նը և ն րան 
ձայ նակ ցող Ադր բե ջա նի ԿԳԿ–ն տե ղի–ան տե ղի Զան գե զու րի 
սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րե րում ապ րող հայ գյու ղա ցի նե րին 
պար բե րա բար մե ղադ րում էին սահ մա նա խախտ ման և սե փա կան 
տա րած քում ոչ օ րի նա կան գոր ծու նեութ յուն ծա վա լելու մեջ177: 

Ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն ներն ա մե նա տար բեր քայ լե
րի էին դի մում՝ Զան գե զու րի գա վա ռի ան գամ փոք րա թիվ մուսուլ
մա նական բնակ չութ յուն ու նե ցող գյու ղերն Ադր բե ջա նին բռնակ
ցե լու նպա տա կով: Մաս նա վո րա պես՝ 1921 թ. սկսած Զան գե լա նի 
գավ գործ կո մը հա վակ նութ յուն ներ էր հան դես բե րում Մեղ րու 
շրջա նի Ալ դա րա և Թ ղութ սա կա վա մարդ գյու ղե րի նկատ մամբ: 
Ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե րի հրահր մամբ նշված գյու ղե
րի մու սուլ ման բնա կիչ նե րը հրա ժար վում էին են թարկ վել ՀՍԽՀ 

176  ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 3, գ. 123, թ. 5 և շրջ.:
177  Նույն տեղում, թ. 7 և շրջ.:
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տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րին, վճա րել հար կերն ու տուր քե րը: 
Սա այն դեպ քում, երբ շրջա նի ղե կա վա րութ յունն ու նե ցած սուղ 
մի ջոց նե րից սեր մա ցու և  անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ էր հատ
կաց նում նշյալ գյու ղե րին178: Ն ման քայ լե րով ադր բե ջան ցի նե րը 
հող էին նա խա պատ րաս տում վի ճե լի ճա նաչ ված տա րածք նե րի 
պատ կա նե լութ յան հարցն ի րենց օգ տին լու ծե լու նպա տա կով:

1923 թ. հու լի սի 7–ին ԱՍԽՀ ԿԳԿ–ն դեկ րետ հրա պա րա կեց 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Ինք նա վար Մարզ (ԼՂԻՄ) կազ մա վո րե լու 
մա սին: Նույն օ րը տե ղի ու նե ցած ԼՂԻՄ–ի և Քրդս տա նի սահ
ման նե րը ո րո շող հանձ նա ժո ղո վի նիս տում ո րոշ վեց նաև կազ
մա վո րել ինք նա վար Քրդս տան, ո րի սահ ման նե րը պետք է ո րոշ
վեր ԼՂԻՄ–ի սահ ման նե րի հաս տա տու մից հե տո: Ար դեն հու լի սի 
16–ին Ադրբե ջա նի կոմ կու սի Կենտ կո մի նա խա գա հութ յու նը ո րո
շում ըն դու նեց քրդե րով բնա կեց ված տա րածք նե րում Քրդս տա
նի գա վառ (այս պես կոչ ված « Կար միր Քրդս տան») կազ մա վո
րե լու մա սին: Ակն հայտ էր, որ Ղու բաթ լո ւի գա վա ռի հիմ քի վրա 
ստեղծ վող «Կար միր Քրդս տան» ան վա նու մով ար հես տա կան 
վար չա կան միա վո րի մի ջո ցով ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե
րը ձգտում էին բա ցա ռել ՀՍԽՀ–ի և ԼՂԻՄ–ի միջև ան մի ջա կան 
ցա մա քա յին կա պի առ կա յութ յու նը: Նշենք, որ 1920–ա կան նե րի 
սկզբնե րին հայ կա կան նշյալ եր կու պե տա կան կազ մա վո րում նե րի 
ան մի ջա կան ցա մա քա յին կա պը փաս տող բազ մա թիվ վկա յութ
յուն ներ կան: Փաս տո րեն, նպա տա կա յին քա ղա քա կա նութ յան 
արդ յուն քում Ադր բե ջա նը ոչ միայն նո րա նոր հո ղա տա րածք ներ 
յու րաց րեց տա րած քա յին տե սա կե տից ա ռանց այն էլ բզկտված 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նից, այլև բա ցա ռեց ԼՂԻՄ–ի հետ նրա 
տա րած քա յին կա պը179:

178  Նույն տեղում, ց. 1, գ. 62, թ. 16–18, ց. 2, գ. 19, թ. 26–27:
179   Տե՛ս Բաբայան Դ., Կարմիր Քրդստան. կազմավորման և լու ծար ման աշ խար հա քա

ղաքական ասպեկտները, «21–րդ ԴԱՐ», 2005, N 4, էջ 83–106:

Ար խի վա յին վա վե րագ րե րը փաս տում են, որ Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նում ա մեն ևին չէին հաշտ վել նախ կին Ե լի զա վետ պո լի 
նա հան գի Զան գե զու րի գա վա ռի՝ ՀՍԽՀ–ի և ԱՍԽՀ–ի միջև բա
ժան ման փաս տի հետ: Աս վա ծի վկա յութ յունն է 1923 թ. օ գոս տո
սի 30–ին ՀՍԽՀ հո ղա գոր ծութ յան ժող կո մա տի Հո ղա յին բա ժան
մուն քի կող մից հան րա պե տութ յան ԿԳԿ–ի հա մար պատ րաս տած 
զե կու ցա գի րը ՀՍԽՀ Զան գե զու րի գա վա ռի սահ ման նե րի մա սին: 
Այն ստա ցել էր Զան գե զու րի գավ գործ կո մի նա խա գա հութ յան 
հա վա նութ յու նը180: Փաս տաթղ թի վեր ջում դրված են հող ժող կոմ 
Ա րա մա յիս Երզնկ յա նի, ժող կո մա տի Հո ղա յին բաժ նի վա րիչ Խա
չա տուր Ավ դալ բեկ յա նի և ժող կո մա տի գոր ծա վա րի ստո րագ րութ
յուն նե րը: Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, հե ղի նա կը Խ. Ավ դալ
բեկ յանն էր: Զե կու ցագ րին կից ե ղել է նաև հա մա պա տաս խան 
քար տեզ: Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վում մեզ չի հա ջող վել 
գտնել այդ քար տե զը: Զե կու ցագ րի պատ ճե նը որ պես «ի գի տութ
յուն» օ գոս տո սի 31–ին ու ղարկ վել է ՀՍԽՀ ներ քին գոր ծե րի ժող
կո մա տին181:

Զե կու ցագ րում ա ռա ջարկ վում էր սահ մա նա յին վե ճե րը լու
ծող Անդր կենտ գործ կո մի հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին 
մաս նակ ցող ՀՍԽՀ ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հանձ նա րա րել Զան գե
զու րի գա վա ռի դեպ քում հաս նել հետև յալ նպաս տա վոր սահ մա
նագ ծի հաս տատ մա նը. « Հա րա վից Ա րաքս գե տը (պարս կա կան 
սահ ման), ար ևել քից ( Խորհր դա յին Ադր բե ջան)` Հա գա րու գե տը 
Ա րաք սի հետ խառն վե լուց սկսված մինչև Աղ–Օղ լան գե տի միաց
ման կե տը` Ծի ծեռ նա վան քի մոտ: Վեր ջին կե տից սահ մանն արև
մուտք ձգվող ուղիղ գծով միա նում է Կու ճի– Ղով շան (6721) գա գա
թի հետ և  ա պա 6554, 9219 և 10.482 բար ձունք նե րի ուղ ղութ յամբ 
ձգվող լեռ նաշղ թա յի գծով միա նում է Մըխ թոք յան շղթա յի հետ 

180  ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 2, գ. 11, թ. 42–43:
181  Նույն տեղում, թ. 41:
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և Դա լի դա ղից (11.906) սկսած հին սահ մա նը նախ Ջաբ րա յի լի 
և  ապա Դա րա լագ յա զի ու Նա խիջ ևա նի գա վառ նե րի հետ պա
հում է ան փո փոխ` մինչև Կարճ ևա նի լեռ նե րը, որ տեղ սահ մա
նա գի ծը լեռ նաշղ թա յով և  ու ղիղ գծով Կալ նեկ (7.075) գա գա թի 
վրա յով միա նում է Ա րաք սին` Զան գե զու րի գա վա ռի մեջ թող նե լով 
Կարճևա նի հար թութ յու նը»182:

Այ նու հետև նշյալ սահ մա նա գիծն աշ խար հագ րա կան, վար
չա կան և տն տե սա կան տե սա կե տից նպա տա կա հար մար լի նե լը 
հիմ նա վո րող մի շարք տրա մա բան ված փաս տարկ ներ էր բեր
վում: Նախ նշվում էր, որ սահ մանն անց նե լու է ան մատ չե լի լեռ
նա գա գաթ նե րի և խո րը ձո րե րի մի ջով, ա պա՝ շեշտ վում, որ մատ
նանշ ված սահ ման նե րում վար չա կան տե սա կե տից դյու րին կլի նի 
գա վա ռի կա ռա վա րու մը, այն հան դի սա նում է մեկ տնտե սա կան 
միա վոր, ուս տի նպա տա կա հար մար չէ նրա կենտ րո նում ըն կած 
ան տա ռա մա սը եր կու մա սի բա ժա նել: Անն պա տա կա հար մար էր 
հա մար վում « Կար միր Քրդս տա նի» ա ռանձ նա ցու մից հե տո Ղու
բաթ լո ւի ա ռան ձին գա վա ռի գո յութ յու նը: Դ րա նով Կա պա նի շրջա
նը բուն Զան գե զու րին կա պող միակ ճա նա պար հը դուրս էր մնում 
Զան գե զու րի գա վա ռի վար չա կան սահ ման նե րից, ինչն ան թույ
լատ րե լի էր հա մար վում: Զե կու ցագ րում ընդգծ վում էր, որ սահ մա
նագ ծի ցան կա ցած տար բե րա կի դեպ քում Սի սիա նի, Կա պա նի ու 
Մեղ րիի շրջան նե րում մնա լու է մահ մե դա կան բնակ չու թյուն, «ո րի 
կրթա կան–կուլ տու րա կան աշ խա տան քի կա պը նույն ա պա րա տի 
ձեռ քով միան գա մայն անհ րա ժեշտ է»: Ըստ այդմ էլ՝ փաս տա
թուղթն ա վարտ վում էր հետև յալ տո ղե րով. « Խորհր դա յին կար գե
րում Ղու բաթ լո ւի շրջա նը չի կա րե լի զա տել կար միր Զան գե զու րից, 
ո րը վերջ նա կա նա պես ա զա տագր վել է ազ գայ նա կան, կղե րա կան 
ու կալ վա ծա տի րա կան տար րե րից ու նրանց վա րած քա ղա քա կա
նու թյու նից: Ղու բաթ լո ւի շրջա նի ան նոր մալ զա տու մը կա րող է 

182  Նույն տեղում, թ. 42:

ռեակ ցիա ա ռաջ բե րել Զան գե զու րի աշ խա տա վո րութ յան մտքե
րի մեջ, իսկ նրա միա ցու մը Զան գե զու րին կա րող է միայն ուրա
խութ յուն պատ ճա ռել դեռ մինչև այ սօր մոլ լա նե րի, աղ սա կալ նե րի 
ու կալ վա ծա տե րե րի ազ դե ցութ յու նից չա զա տագր ված Ղու բաթ լո
ւի շրջա նի աշ խա տա վո րու թյա նը, ո րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին գա
վա ռի իշ խա նութ յան կազ մի մեջ մտցնե լու հե ղա փո խա կան քայ լը 
պետք է կա տա րել օր ա ռաջ»183: Սա կայն ՀՍԽՀ հո ղագոր ծութ յան 
ժող կո մա տի ա ռա ջարկ նե րը կյան քի չկոչ վե ցին, դրանք չքննարկ
վե ցին նույ նիսկ Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ–ի հանձնա ժո ղով նե րի 
շրջա նակ նե րում: Գե րիշ խող մտայ նութ յան պայ ման նե րում նույ
նիսկ տե սա կա նո րեն չէր քննարկ վում միութե նա կան հան րա պե
տութ յուն նե րի սահ ման նե րի փո փո խութ յան հար ցը:

« Կար միր Քրդս տան» կազ մա կեր պե լու մա սին ո րո շու մից 
հե տո ա ռաջ նա յին խնդիր դար ձավ վեր ջի նի սահ ման նե րի ո րո
շու մը, այդ թվում՝ ՀՍԽՀ Զան գե զու րի գա վա ռի հետ սահ մա նագ
ծի հստա կե ցումը: 1923 թ. հոկ տեմ բե րի 18–ին Անդր դաշ նութ
յան ԿԳԿ–ի նա խա գա հութ յան նիս տում քննարկ վեց Ադր բե ջա նի 
ԿԳԿ–ի միջ նոր դու թյու նը՝ Քրդս տա նի և Զան գե զու րի գա վառ նե
րի սահ մա նա յին վե ճե րը կար գա վո րե լու մա սին: Կենտ գործ կո մի 
ո րոշ մամբ այդ նպա տա կով ստեղծ վեց հա մա պա տաս խան հանձ
նա ժո ղով` Գեոր գի Ս տու րո ւա յի նա խա գա հութ յամբ և Քրդս տա նի 
ու Զան գե զու րի գա վառ նե րի գործ կոմ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
մաս նակ ցութ յամբ, ո րոնց հանձ նա րար վեց «լու ծել նշված գա վառ
նե րի միջև գո յութ յուն ու նե ցող բո լոր սահ մա նա յին վե ճե րը»184: Մեկ 
ամիս չան ցած՝ նո յեմ բե րի 12–ին, Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ–ն  ո րո շեց 
նշված գա վառ նե րի սահ մա նա գի ծը ո րո շող մեկ այլ հանձ նա ժո ղով 
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կազ մել՝ այս ան գամ Սիլ վեստր Թոդ րիա յի ղե կա վա րութ յամբ185: 
Ինչ պես ի րա վա ցիո րեն նկա տում է պատ մա բան Ա. Սա հակ յա նը, 
այս ի րո ղութ յու նը «հետ ևանք էր այդ շրջան նե րում տի րող լար ված 
դրութ յան, ո րը եր բեմն վե րա ճում էր ընդ հա րում նե րի»186:

1923 թ. դեկ տեմ բե րի 17–ին Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ–ի նա խա
գա հութ յան նիս տում քննարկ վեց Ս. Թոդ րիա յի զե կու ցումն իր ղե
կա վա րած հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րի մա սին: Զե կուց ման 
վե րա բեր յալ կա յաց ված ո րո շու մից պարզ վում է, որ սահ մա նա յին 
խնդիր նե րի կար գա վոր ման սկզբունք նե րի հար ցում հանձ նա ժո
ղո վի ան դամ նե րի միջև տա րա կար ծութ յուն ներ էին ե ղել: Հաշ վի 
առ նե լով այդ հան գա ման քը՝ ո րոշ վեց նոր հանձ նա ժո ղով ստեղ
ծել՝ Մ. Օ րա խե լաշ վի լի (նա խա գահ), Ս. Լու կա շին, Ղ. Մու սա բե
կով, Ս. Յա ղու բով, Ս. Կաս յան (ան դամ ներ) կազ մով187: Չ նա յած 
նո րաս տեղծ հանձ նա ժո ղո վին վերջ նա կան ո րո շում կա յաց նե
լու լիա զո րութ յուն էր տրված, այ դու հան դերձ, այս ո րոշ մա նը ևս 
վիճակ ված էր թղթի վրա մնալ:

Սահ մա նագ ծի ա նո րոշ դրութ յունն ան հանգս տութ յուն էր 
պատ ճա ռում զան գե զուր ցի նե րին: Խն դիրն այն է, որ չէր դա դա
րում Քրդս տա նի տա րած քից տարբեր ա վա զա կախմ բե րի կող
մից սահ մա նա կից հայ կա կան գյու ղե րի վրա կա տար վող պար
բե րա կան հար ձա կում ներն ու թա լա նը: Զան գե զու րի գավ գործ
կո մի բազ մա թիվ դի մում նե րի հի ման վրա ՀՍԽՀ ԿԳԿ–ն 1924 թ. 
մար տին սահ մա նա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ե ղած նյու թե րը 
փո խան ցեց եր կու գա վառ նե րի սահ մա նա գի ծը ո րո շող հանձ նա
ժո ղո վին188: 1924 թ. մա յի սի 14–ին Անդր կենտ գործ կո մը Զան գե
զու րի և Քրդս տա նի սահ ման նե րը ո րո շող հանձ նա ժո ղո վին (նա
խա գահ՝ Շ. Է լիա վա) հանձ նա րա րեց առ կա խնդիր նե րին լու ծում 
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տա լու նպա տա կով մա յի սի վեր ջին տա րա ծաշր ջան մեկ նել189: 
1924 թ. հու նի սին հանձ նա ժո ղո վը Զան գե զու րի և Քրդս տա նի գա
վառ նե րի սահ մա նագծ ման վե րա բեր յալ ո րո շում կա յաց րեց, ո րը 
1924 թ. օգոս տո սի 18–ին ար ժա նա ցավ Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ–ի 
հա վա նու թյա նը190: Այ դու հան դերձ, այս և ն մա նա տիպ ո րո շում
նե րը գործ նա կան քայ լե րի չհան գեց րին: Անդր կենտ գործ կո մը 
ձգձգում էր մաս նա գետ հո ղա չա փե րի գոր ծո ւղու մը, ո րոնք պետք է 
վերջ նա կա նա պես ո րո շեին սահ մա նա յին գյու ղե րի վե ճի ա ռար կա 
հան դի սա ցող հո ղա տա րածք նե րի պատ կա նե լութ յան հար ցը: Այս 
պատ ճա ռով վե ճեր և տարբեր թյու րի մա ցութ յուն ներ էին լի նում 
հայ և  ադր բե ջան ցի գյու ղա ցի նե րի միջև191: Նշ ված հան գա մանքն 
ա ռաջ էր բե րում ՀՍԽՀ ղե կա վա րութ յան դժգո հութ յու նը:

Զան գե զու րի և Քրդս տա նի գա վառ նե րի միջև սահ ման նե րի 
գծման հա մար կազմ վել էր տե ղա կան հանձ նա ժո ղով՝ Յա. Կո
չետ կո վի նա խա գա հութ յամբ և Հա յաս տա նի ու Ադր բե ջա նի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ: Հանձ նա ժո ղո վը տե ղում 
աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց րեց 1926 թ. սեպ տեմ բե րի ա ռա ջին 
կե սին, իսկ նրա կա յաց րած ո րո շում ներն ամ րագր վե ցին 1926 թ. 
սեպ տեմ բե րի 12–ին, 14–ին և 15– ին կա յա ցած նիս տե րում ըն դուն
ված ո րո շում նե րով192:

Նշ ված հանձ նա ժո ղո վում` որ պես ՀՍԽՀ հող ժող կո մա տի 
ներ կա յա ցու ցիչ, ընդգրկ վել էր նաև նշա նա վոր գրող, մաս նա գի
տութ յամբ հո ղա շի նա րար Ակ սել Բա կուն ցը193: Ն րա կող մից ՀՍԽՀ 
հող ժող կո մա տի հող վար չութ յա նը ներ կա յաց ված զե կու ցագ րե րից 

189  Նույն տեղում, թ. 269:
190  Նույն տեղում, գ. 168, թ. 23 շրջ., 27 և շրջ.:
191  Նույն տեղում, ց. 2, գ. 62, թ. 4, 6–9:
192   Հանձնաժողովի նշված նիստերի արձանագրությունները տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 132, ց. 1, 

գ. 437, թ. 7–11:
193   ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 1, գ. 62, թ. 18, Ղազախեցյան Վ., Ակսել Բակունցի գոր ծու նե ությունը 

ՀՍԽՀ hողժողկոմատի կոլեգիայում (1925–1928 թթ.), «Բանբեր Հայաստանի 
արխիվ  ների», 1979, N 2, էջ 90–100:
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պարզ է դառ նում, որ հանձ նա ժո ղո վը որ պես աշ խա տան քի հիմք 
ըն դու նել էր դեռևս 1924 թ. հու լի սի 11–ին ՀՍԽՀ հող ժող կոմ Ա. 
Երզնկ յա նի և ԱՍԽՀ Ժող կոմ խոր հի նա խա գահ Մ. Բա ղի րո վի 
միջև կնքված հա մա ձայ նութ յու նը194: Սա կայն այդ հա մա ձայ նագ
րով անց կաց ված սահ մա նա գի ծը տե ղում ան հնար էր բնութ յան 
մեջ անց կաց նել, քա նի որ ո րոշ մա սե րում ա նո րոշ էր և վե ճե րի 
տեղիք էր տա լիս: Վի ճե լի հո ղե րի մի մա սը, այս պես կոչ ված, 
նախկին «բե գա կան» հո ղեր էին, ո րոնք ցա րա կան շրջա նում 
գնվել էին այս կամ այն կող մի գյու ղա ցի նե րի կող մից: Հողօգ տա
գոր ծու մը խառն էր, այ սինքն` հայ և թուրք գյու ղա ցի նե րը կողք–
կող քի կամ ի րենց հո ղե րի վրա յով անց նե լով մշա կում էին այդ 
հո ղե րը: 1924 թ. հու լի սի 11–ի հա մա ձայ նագ րով սահ ման էր ըն
դուն վել Գո րիս– Կա պան խճու ղին, որն ա նո րո շութ յուն էր մտցնում 
շրջա նում, քա նի որ ո րոշ հայ կա կան գյու ղե րի վա րե լա հո ղեր 
հայտն վում էին խճու ղուց այն կողմ: Հայ կա կան կողմն ա ռա ջար
կում էր սահ մա նա գի ծը ո րոշ փո փո խութ յան են թար կել ի րա վի ճա
կը շտկե լու հա մար, ո րին դեմ էին ար տա հայտ վում և՛ հանձ նա
ժո ղո վի նա խա գահ Յա. Կո չետ կո վը, և՛ Ադր բե ջա նի ներ կա յա ցու
ցիչ Ա սադ Կա րա ևը: Հե տա գա յում տե ղի ու նե ցած քննար կում նե
րի արդ յուն քում ո րո շա կի հա մա ձայ նութ յուն կա յա ցավ, սա կայն, 
ինչ պես նշում է Ա. Բա կուն ցը, հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րի 
արդ յուն քում տու ժող կող մը մեծ մա սամբ ե ղել է Զան գե զու րը: 
Այդ է փաս տում նաև ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ 1929 թ. Հայ
կենտ գործ կո մի կող մից կազմ ված աղ յու սա կը, որ տեղ տրվում է 
հայ կա կան գյու ղե րից Քրդս տա նի գա վա ռին ան ցած հո ղա տա
րածք նե րի պատ կե րը195: 

Ա. Բա կուն ցի` 1926 թ. հոկ տեմ բե րի 18–ին ՀԽՍՀ հո ղա գոր
ծու թյան ժող կո մա տի հող վար չութ յանն ուղղ ված զե կուց ման մեջ 

194  Բակունց Ա., Երկեր, հտ. 4, Երևան, 1984, էջ 481:
195  ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 555, թ. 42:

ակն հայ տո րեն եր ևում է, որ հանձ նա ժո ղո վը սահ ման ներն անց
կաց նե լիս հաշ վի չէր առ նում ո՛չ Զան գե զու րի սա կա վա հո ղութ
յու նը և  ո՛չ  էլ այն հան գա ման քը, թե գյու ղերն ինչ կա պեր ու նեն 
հար ևան շրջան նե րի հետ, և  ո րո շում նե րի հիմ քում դնում էր, այս
պես կոչ ված, էթ նի կա կան սկզբուն քը196: Բ նա կա նա բար, ազ գա յին 
սկզբուն քը կար ևոր զենք էր Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի ձեռ քին, 
քա նի որ ո րոշ թուր քա կան գյու ղեր ու գյու ղակ ներ սե պի նման 
խրված էին հայ կա կան գյու ղե րի միջև, և Ադր բե ջա նի օգ տին 
սահ մա նա յին ձևա փո խում ներ կա տա րե լու ա ռիթ էին հան դի սա
նում: Փաս տե րը ցույց են տա լիս, որ չեն ան տես վել նաև մի շարք 
այլ պա րա գա ներ (հատ կա պես տնտե սա կան գոր ծո նը): Մաս նա
վո րա պես, խո սե լով 1924 թ. հու լի սի 11–ին կա տար ված սահ մա
նագծ ման մա սին` 1926 թ. հոկ տեմ բե րի 18–ի նույն զե կու ցագ րում 
Ա. Բա կունցն ար ձա նագ րում է դրա նում թուրք գյու ղա ցի նե րի 
ցան կութ յամբ կա տար ված փո փո խութ յան մա սին` հօ գուտ Զան
գե զու րի197: Աս վա ծին լրաց նե լու են գա լիս Հա յաս տա նի ազ գա յին 
ար խի վում պահ վող մի քա նի զե կու ցագ րեր, ո րոն ցում Զան գե
լա նի շրջա նի ադր բե ջա նաբ նակ գյու ղե րի բնա կիչ նե րը դի մում
ներ էին ուղ ղում Զան գե զու րի գավ գործ կո մին` խնդրե լով ըն դու
նել ի րենց գավ գործ կո մի իշ խա նու թյան տակ: Հաշ վի էր առն վում 
այն հան գա ման քը, որ գյու ղա ցի նե րը տնտե սա պես կապ ված են 
Կա պա նի հետ, և  նրանց 50 %–ը աշ խա տում էր պղնձի հան քե
րում198: 1926 թ. սեպ տեմ բե րի 6–ին գրած մեկ այլ զեկու ցագ րում 
Ա. Բա կուն ցը խո սում է Տեղ և Խ նա ծախ գյու ղե րի մա սին, ո րոնց 
սահ ման նե րը 1926 թ. կա տար վող ներ քին հո ղա կար գա վոր ման 
ժա մա նակ դեռևս ա նո րոշ էին199: Այս եր կու սահ մա նա մերձ գյու
ղե րի շուրջ առ կա վե ճե րը պար զո րոշ կեր պով ար տա հայ տում էին 

196  Բակունց Ա., նշվ., աշխ., էջ 486–487:
197  Նույն տեղում:
198  ՀԱԱ, ֆ. 132, ց. 1, գ. 444, թ. 1–7 շրջ.:
199  Բակունց Ա., նշվ. աշխ., էջ 477:
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Ադր բե ջա նի նկրտում նե րը ռազ մա վա րա կան և տն տե սա կան տե
սանկ յու նից մեծ կար ևո րութ յուն ունե ցող սահ մա նա մերձ շրջան նե
րի նկատ մամբ: Ուս տի օ րի նա չափ է, որ 1926թ. հոկ տեմ բե րի 6–ին 
ԱՍԽՀ կենտ գործ կո մը ոգ ևո րութ յամբ հա վա նութ յան ար ժա նաց
րեց Վ. Կոչետ կո վի հանձ նա ժո ղո վի սեպ տեմ բեր յան ո րո շում նե րը 
Զան գե զու րի և Քրդս տա նի գա վառ նե րի սահ ման նե րի մա սին200: 

Փաստորեն, Ա. Բակունցի կող մից Հող ժող կո մա տի հող վար
չու թյա նը ներ կա յաց ված զե կու ցագ րե րը ար ժե քա վոր տե ղե կութ
յուն ներ են պա րու նա կում Զան գե զու րի գա վա ռի սահ մա նագծ ման 
աշ խա տանք նե րի վե րա բեր յալ201:

1922 թ. Զան գե զու րից գավառից Մեղ րու գա վա ռի առանձ
նա ցու մից հե տո խնդրա հա րույց էր նաև ՀՍԽՀ Մեղ րու և ԱՍԽՀ 
Կար յա գի նո յի ( Ջաբ րա յիլ) գա վառ նե րի միջև սահ մա նը: Անդր
դաշ նու թյան կազ մում գտնվող հան րա պե տութ յուն նե րի վար չա
տա րած քա յին միա վոր նե րի սահ ման նե րի ճշգրտման գոր ծըն թա
ցի շրջա նակ նե րում Անդր կենտ գործ կո մի քար տու ղար Ա. Շահ վեր
դո վը 1925 թ. սեպ տեմ բե րի 25–ին դի մեց Հայ կենտ գործ կո մին` 
հար ցում կա տա րե լով Մեղ րու գա վա ռի և Կար յա գի նո յի գա վա ռի 
Զան գե լա նի գա վա ռա կի միջև հո ղա յին վե ճե րի առ կա յութ յան մա
սին: Այդ պի սին լի նե լու դեպ քում ա ռա ջարկ վում էր 5 վերս տա նոց 
քար տե զի վրա գծել ՀՍԽՀ հա վակ նութ յուն նե րը` կից ներ կա յաց
նե լով հա մա պա տաս խան հիմ նա վո րում ներ: Հոկ տեմ բե րի 9–ին 
Հայ կենտ գործ կո մը Թիֆ լիս ու ղար կեց ՀՍԽՀ հո ղա գոր ծութ յան 
ժող կո մա տի պատ րաս տած հա մա պա տաս խան տե ղե կան քը և 
կից քար տե զը: Հայտ նե լով, որ Մեղ րու և Զան գե լա նի միջև լուծ

200  ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 2, գ. 98, թ. 105:
201   Տե՛ս Ղազարյան Գ., Ակսել Բակունցի մասնակցությունը Զան գեզուրի գավառի տա

րածքում հայ–ադրբեջանական սահմանը որոշող հանձ նա ժողովի աշ խա տանք նե
րին (1920–ական թվականներ), «Հայոց պատմության հար ցեր (գիտական հոդ
ված ների ժողովածու)», N 15, Երևան, 2014, էջ 218–226:

ված չեն սահ մա նա յին վե ճե րը, ՀՍԽՀ ԿԳԿ–ն ներ կա յաց նում էր 
սահ մա նի հայ կա կան տար բե րա կի հետև յալ 3 հիմ նա վո րում նե րը.

1. Ներ կա յաց վող սահ մա նա գի ծը հան դի սա նում է ՀՍԽՀ 
հող ժող կոմ Ա. Երզնկ յա նի և ԱՍԽՀ Ժող կոմ խոր հի նա խա գահ 
Մ. Բա ղի րո վի միջև կա յա ցած Զան գե զու րի սահ մա նա բա ժան ման 
սկզբուն քա յին հա մա ձայ նութ յան շա րու նա կութ յու նը: Ա ռա ջարկ
վում է սահ մանն անց կաց նել լեռ նա գա գաթ նե րը միաց նող լեռ
նաշղ թա նե րի ջրա բաշխ գծով, ին չը հե տա գա յում կբա ցա ռի սահ
մա նա յին վե ճե րի հնա րա վո րութ յու նը:

2. Ա ռա ջարկ վող սահ մա նից արև մուտք (ՀՍԽՀ) ընկ նող տա
րածք նե րը հիմ նա կա նում ձմե ռա յին ա րո տա տե ղեր էին, ո րոնք 
փաս տա ցի օգ տա գործ վում էին Կա պա նի և Մեղ րու շրջան նե րի 
խոտ հարք ներ չու նե ցող գյու ղե րի բնա կիչ նե րի կող մից: Ա ռանց 
այդ ա րո տա տե ղե րի կաթ վա ծա հար կլի ներ նշյալ գյու ղե րի ա նաս
նա պա հութ յու նը:

3. Սահ մա նը գծե լիս հիմք էր ըն դուն վել նաև տա րած քի ազ գա
գրա կան պատ կե րը: Սահ մա նագ ծից արև մուտք էր ընկ նում մահ
մե դա կան նե րով բնա կեց ված ըն դա մե նը մեկ գյուղ` Ն յու վադին:

Ել նե լով այս ա մե նից` ՀՍԽՀ ԿԳԿ–ն Անդր կենտ գործ կո մին 
խնդրում էր հա մա պա տաս խան ո րո շում կա յաց նել նշված գա
վառ նե րի միջև վերջ նա կան սահ մա նագ ծի հաս տատ ման վե
րաբեր յալ202:

1926 թ. դեկ տեմ բե րի 16–ին Անդր կենտ գործ կո մի հող հանձ
նա ժո ղո վի նա խա գահ Ս. Կաս յա նին ներ կա յաց ված հաշ վետ վութ
յու նում հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի տե ղա կալ Յա. Կո չետ կո վը 
հայտ նում էր, որ իր ղե կա վա րած հանձ նա ժո ղո վը (ան դամ ներ՝ 
ՀՍԽՀ ներ կա յա ցու ցիչ, Զան գե զու րի գավ գործ կո մի նա խա գահ 
Բ. Հա րութ յուն յան և Կար յա գի նի գավ գործ կո մի նա խա գահ Մա
մեդ խա նով) մեկ նել է վի ճե լի տա րածք և տե ղի բնակ չութ յան ներ

202   ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 577, թ. 12 և շրջ., ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 2, գ. 62, թ. 16 և շրջ., 18–20:
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կա յութ յամբ զննել ՀՍԽՀ ԿԳԿ–ի կող մից 1925 թ. հոկ տեմ բե րի 
9–ին առա ջարկ ված սահ մա նա գի ծը, ինչ պես նաև զրույց ներ ու
նե ցել գյու ղա ցիութ յան հետ, թե որ հան րա պե տութ յանն են ցան
կա նում միա նալ: Նշ վում էր, որ սահ մա նա յին շեր տում մու սուլ ման 
գյու ղա ցի նե րը կենտ րո նա ցած են Ող ջի գե տի ա վա զա նում (20 
գյուղ–գյու ղակ ներ՝ 412 տուն, 1552 անձ), Բա սուտ գե տի ա վա զա
նում (1 գյուղ՝ 25 տուն, 100 անձ) և Ա րաքս գե տի ա փա մերձ տա
րած քում գտնվող 3 գյու ղե րում (Ն յու վա դի, Էյ նա ձոր (Այ նա զոր), 
Թ ղութ՝ միա սին 175 տուն, 664 անձ)203: Հանձ նա ժո ղո վի հոկ
տեմ բե րի 14–ի նիս տի ըն թաց քում Ադր բե ջա նի ներ կա յա ցու ցի չը 
պա հան ջեց, որ պես զի Ող ջի գե տի ա վա զա նի մու սուլ ման բնա
կիչ նե րը, եր կու գյու ղե րի միաս նա կան գյուղ խոր հուրդ նե րի ցան
կութ յան հա մա ձայն, մնան Կար յա գի նո յի գա վա ռում: Իսկ հա ջորդ 
օ րը կա յա ցած նիս տի ժա մա նակ էլ նա պա հան ջեց Կար յա գի նո յի 
գա վա ռի տա րած քում թող նել Ն յու վա դի, Էյ նա ձոր և Թ ղութ գյու
ղե րը՝ հիմն վե լով բնակ չութ յան ցան կութ յան վրա: Իր ա ռա ջար կը 
Մա մեդ խա նո վը հիմ նա վո րում էր նրա նով, որ Մեղ րու գա վա ռում 
չկար հա մա պա տաս խան դպրոց, կա րող էր լի նել լեզ վի հարց 
և  այլն՝ չնա յած ըն դու նում էր, որ նշյալ գյու ղե րը տնտե սա կան և 
վար չա կան տե սա կե տից ա ռա վել շատ կապ ված են Մեղ րու գա
վա ռի հետ: ՀՍԽՀ ներ կա յա ցու ցիչն էլ իր կող մից փաս տեց, որ 
նշյալ գյու ղե րի ան ցու մը Կար յա գի նո յի գա վա ռին ան ցան կա լի 
վար չա կան և տն տե սա կան վի ճակ կստեղ ծի, քա նի որ գյու ղե րի 
բնա կիչ ները տնտե սա պես և վար չա կան տե սա կե տից ա ռա վե լա
պես կապ ված են Զան գե զու րի և Մեղ րու գա վառ նե րի հետ (աշ
խա տում էին « Կար միր նո յեմ բեր» պղնձի գոր ծա րա նում204 և  այլն), 

203   Անդրկենտգործկոմի Հողային հանձնաժողովի 1927 թ. տվյալների համաձայն՝ 
Ողջի և Բա սուտ գե տերի ա վա զա նների 21 գյուղակների զբաղեցրած տարածքը 
7000 դեսյատին էր, Ա րաքս գե տի ա փա մերձ 3 գյու ղե րինը՝ 9000 դեսյատին, 
միասին՝ 16000 դեսյատին (ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 1765, թ. 78):

204   Կապանի գավառակի կենտրոն նախկին Ղաթարի պղնձաձուլական գործա
րանն էր:

իսկ չքա վոր գյու ղա ցի նե րի մե ծա մաս նութ յու նը ցան կա նում է մնալ 
Հա յաս տա նի տա րած քում:

Վեր լու ծե լով կող մե րի ա ռա ջարկ նե րը՝ Յա. Կո չետ կո վը եզ
րակաց նում է, որ ՀՍԽՀ ԿԳԿ–ի ա ռա ջար կած սահ մա նա գի ծը.

ա) Հան դի սա նում է Զան գե զու րի և Քրդս տա նի գա վառ նե րի 
միջև հաս տատ ված սահ ման նե րի շա րու նա կութ յու նը:

բ) Այն անց նում է բնա կան սահ ման նե րով, այ սինքն՝ լեռ նա
լան ջե րով ու լեռ նաշղ թա նե րի գա գաթ նե րով և  այդ պատ ճա ռով էլ 
հան դի սա նում է բնա կան սահ ման:

գ) Ող ջի գե տի ա վա զա նի ամ բողջ բնակ չութ յու նը վար չա կան 
կենտ րոն (տե ղա կան գործ կոմ) կու նե նա Մար տու նա վան քա ղա
քում (« Կար միր նո յեմ բեր» գոր ծա րա նը): Նշ յալ կենտ րո նից ա վա
զա նի գյու ղե րը գտնվում էին մի քա նի վերստ հե ռա վո րութ յան 
վրա, իսկ բնա կիչ նե րը տնտե սա կան ա ռու մով սեր տո րեն կապ
ված էին Մար տու նա վա նի հետ, քա նի որ նրանք հան դի սա նում 
են աշ խա տող մեծ ուժ « Կար միր նո յեմ բեր» գոր ծա րա նի հա մար, 
ինչ պես նաև օգտ վում են տե ղի բուժս պա սար կու մից, կոո պե րա
տի վից և  այլն: Այս դեպ քում Ող ջի գե տի ա վա զա նի մու սուլ մա նա
կան և հա րա կից հայ կա կան գյու ղե րի միջև առ կա հո ղա յին վե
ճե րը կլուծ վեին ՀՍԽՀ–ում ի րա կա նաց վող հո ղա շի նա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րի շրջա նակ նե րում205:

դ) Ա րաք սի ա փա մերձ տա րած քում գտնվող Ն յու վա դի, Էյ նա
ձոր, Թ ղութ գյու ղե րը ևս վար չատն տե սա կան ա ռու մով ա ռա վել 
կապ ված են Մեղ րու հետ և  ա ռա վել մոտ են վեր ջի նին, քան Զան
գե լա նին: Գ յու ղատն տե սա կան մթերք նե րի ի րա ցու մը, ֆաբ րի կա–

205   Ի դեպ՝ 1927 թ. դրությամբ ՀՍԽՀ բոլոր գավառներում փաստացի ավարտվել էր 
հողաշինարարական աշխատանքները` բացառությամբ Զանգեզուրի գավառի 
Ղափանի շրջանի նշյալ վիճելի գյուղերի (Ավդալբեգյան Խ., Հողաշինա րա րութ
յունը Խորհրդային Հայաստանում 1921–1927 թթ., «Գյուղատնտեսական կյանք», 
1927, N 10– 11, էջ 69):
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գոր ծա րա նա յին ապ րանք նե րի ձեռք բե րու մը, բժշկա կան օգ նութ
յու նը և մ նա ցած ա մեն ինչ այդ գյու ղե րը ստա նում են Մեղ րիից:

Յա. Կո չետ կովն այ նու հետև հա տուկ շեշ տում էր, որ ադր բե
ջա նա կան ա ռա ջար կի ըն դուն ման դեպ քում կստաց վի.

ա)  Ա ղա վաղ ված սահ ման, որն անց նում է կա տա րե լա պես 
ան հար մար տե ղե րով:

բ)  Անհ րա ժեշտ կլի նի մու սուլ ման և հայ բնա կիչ նե րի միջև 
եղած բո լոր հո ղա յին վե ճե րը լու ծել Անդր կենտ գործ կո մի 
Հող հանձ նա ժո ղո վի կող մից, ո րը շատ դժվար է, քա նի որ 
նշա նակ ված Անդր կենտ գործ կո մի հանձ նա ժո ղո վը հնա
րա վո րութ յուն չի ու նե նա սահ մա նա յին շեր տում հո ղա կար
գա վո րում անց կաց նել:

գ)  Սահ մա նը կանց նի « Կար միր նո յեմ բեր» գոր ծա րա նից 
և Կա պա նի շրջկենտ րո նից եր կու վերստ հե ռա վո րութ
յամբ, ո րը դժվա րութ յուն կստեղ ծի շրջա նի ղե կա վար ման 
համար:

դ)  Այս բո լո րից բա ցի` Թ ղութ գյու ղը (52 մու սուլ ման բնա կիչ
նե րով) Շ վա նի ձո րի (840 հայ բնա կիչ նե րով) թա ղա մա սե
րից մեկն է, և  այդ գյու ղե րը մե կը մյու սից բա ժա նելն անհ
նար է՝ նկա տի ունե նա լով այն, որ հո ղե րը (այ գի ներն ու 
ա րո տա վայ րե րը) ի րար կցված են:

Ներ կա յաց նե լով սահ մա նագծ ման հար ցում հայ կա կան և  
ադր բե ջա նա կան կող մե րի դիր քո րո շում ներն ու իր եզ րա կա ցութ
յու նը՝ Յա. Կո չետ կո վը կից ներ կա յաց րեց նաև առ կա նյու թե րը206: 
Ինչ պես կտես նենք, հար ցի լուծ ման ժա մա նակ Անդր կենտ գործ կո
մի ղե կա վա րութ յու նը փաս տա ցի մի ջանկ յալ տար բե րակ ընտ րեց 
(ի վնաս ՀՍԽՀ շա հե րի)՝ Կա պա նի շրջա կայ քի 21 բնա կա վայ րե րը 
միաց նե լով Խորհր դա յին Ադր բե ջա նին, իսկ Մեղ րու շրջա կայ քի 3 
գյու ղե րը՝ Խորհր դա յին Հա յաս տա նին:

206  ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 1765, թ. 3–4 շրջ.:

Ս. Կաս յա նի ղե կա վա րած հանձ նա ժո ղո վի 1927 թ. հուն վա
րի 9–ի նիս տում ՀՍԽՀ և ԱՍԽՀ հող ժող կոմ ներ Ա. Երզնկ յա նի 
և Դ.  Բու նիաթ զա դեի, նաև հա մա պա տաս խան գավ գործ կոմ նե
րի նա խա գահ նե րի ներ կա յութ յամբ քննարկ վե ցին Յա. Կո չետ
կո վի առա ջարկ նե րը: Հանձ նա ժո ղո վը միա ձայն ո րո շեց վի ճե լի 
հա մար վող Ա րաք սի ա փա մերձ 3 գյու ղե րի (Ն յու վա դի, Էյ նա ձոր, 
Թ ղութ) տա րած քը միաց նել Մեղ րու գա վա ռին: Կա պա նի պղնձա
ձու լա կան գոր ծա րա նի մո տա կայ քի վի ճե լի հա մար վող 21 գյու
ղե րի և գ յու ղակ նե րի հարցն առ կախ թողն վեց207: Եր կու օր անց՝ 
հուն վա րի 11–ին, գու մար ված Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ–ի նա խա գա
հութ յան նիս տում քննարկ վեց « Մի կող մից՝ Զան գե զու րի և Մեղ
րու (ՀՍԽՀ), մյուս կող մից՝ Քրդս տա նի և Կա րյա գի նո յի (ԱՍԽՀ) 
գա վառ նե րի միջև վար չատն տե սա կան սահ ման ներ անց կաց նե լու 
մա սին» հար ցը: Ո րոշ վեց մաս նա կի փո փո խութ յուն նե րով հաս
տա տել հող հանձ նա ժո ղո վի հուն վա րի 9–ի նիս տի ո րո շում նե րը.

ա)  Տե ղա կան հե տա զո տող հանձ նա ժո ղո վի կող մից Զան
գե զու րի և Քրդս տա նի գա վառ նե րի միջև հաս տատ ված 
սահ մա նը` Գո րիս գե տից սկսած հա րավ մինչև Սու սան
թա փա յի սահ մա նաթմ բե րը, հա մա րել հաս տատ ված:

բ)  Մեղ րու շրջա նի ե րեք գյու ղե րը, մաս նա վո րա պես` Ն յու վա
դին, Էյ նա ձո րը և Թ ղու թը՝ ի րենց ան հա տա կան հո ղե րով, 
հանձ նել ՀՍԽՀ Մեղ րու գա վա ռին:

Ող ջի և Բա սուտ գե տե րի ա վա զան նե րում տե ղա կայ ված 21 
գյու ղե րի պատ կա նե լութ յան հար ցը կրկին թողն վեց բաց: Ո րոշ
վեց տա րա ծաշր ջան ա ռան ձին հանձ նա ժո ղով ու ղար կել Անդր
դաշ նութ յան ԿԳԿ–ի ան դամ Գ. Ս տու րո ւա յի ղե կա վո րութ յամբ 
(վեր ջինս նշա նակ վեց նաև Անդր կենտ գործ կո մի հող հանձ նա ժո
ղո վի հո ղա չափ), ո րի խնդիրն էր լի նե լու ծա նո թա նալ կող մե րի 
տե սա կետ նե րին և տե ղում հե տա զո տութ յուն կա տա րել ա ռա վել 

207  Նույն տեղում, թ. 1:
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ան կողմ նա կալ ո րո շում կա յաց նե լու նպա տա կով: Հանձ նա ժո ղո
վում պետք է ընդգրկ վեին ՀՍԽՀ և ԱՍԽՀ հո ղա գոր ծութ յան ժող
կո մատ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ208:

Փաս տենք մի կար ևոր հան գա մանք. սահ մա նա յին վե ճե րի 
առ կախ մնա լը դժվա րաց նում էր հան րա պե տութ յուն նե րի սահ մա
նա մերձ գյու ղե րի բնա կիչ նե րի բնա կա նոն կյան քը: Հայ գյու ղա ցի
նե րին և Զան գե զու րի տե ղա կան ղե կա վա րութ յա նը զայ րաց նում էր 
վի ճե լի տա րածք նե րում ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե րի չդա
դա րող խժդժութ յուն նե րը` գո ղութ յուն ներ, ի րենց աշ խա տան քը կա
տա րող հայ հո վիվ նե րի, ան տա ռա պահ նե րի, ՀՍԽՀ–ին միա նալ 
ցան կա ցող գյու ղե րի ազ գաբ նակ չութ յան հա լա ծանք ներ ու ձեր բա
կա լութ յուն ներ և  այլն: Ադր բե ջան ցի նե րի գոր ծո ղութ յուն ներն ուղղ
ված էին նրան, որ հայ կա կան կող մը հրա ժար վի այդ տա րածք նե րի 
նկատ մամբ հա վակ նութ յուն նե րից: Եվ կար ծես թե ադր բե ջան ցի նե
րին ձեռն տու էր գո յութ յուն ու նե ցող ստա տուս քվոն: Նույ նը չի կա
րե լի ա սել զան գե զուր ցի նե րի մա սին: Զան գե զու րի գավ գործ կո մի 
նա խա գա հութ յու նը 1925 թ. երկ րորդ կե սին մի քա նի ան գամ դի
մեց Հայ կենտ գործ կո մին` միջ նոր դե լու Անդրկենտ գործ կո մի ա ռաջ, 
որ պես զի վեր ջինս կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում լու ծում տա Կա պա
նի և Ղու բաթ լո ւի միջև գո յութ յուն ու նե ցող սահ մա նա յին վե ճե րին, 
նաև մի ջոց ներ ձեռք առ նել` ադրբե ջան ցի նե րի ա նօ րի նութ յուն նե
րին վերջ տա լու հա մար209:

Նույն խնդի րը տես նում ենք նաև հա մա միու թե նա կան մար
դա հա մա րի ժա մա նակ: 1926 թ. դեկ տեմ բե րի 17–ին Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նում անց կաց ված մար դա հա մա րի ըն թաց քում ՀՍԽՀ 
կենտ րո նա կան վի ճա կագ րա կան վար չութ յան աշ խա տա կից նե
րի աշ խա տանք նե րին խո չըն դո տել էր հար ևան պե տութ յուն նե
րի հետ սահ մա նա յին վե ճե րը: Անդր դաշ նութ յան Կենտ վիճ վա րի 

208   Նույն տեղում, գ. 1763, թ. 11 և շրջ., ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 1, գ. 280, թ. 3 և շրջ., ց. 2, 
գ. 108, թ. 494:

209  ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 2, գ. 62, թ. 13 և շրջ., 23–26:

որոշ ման հա մա ձայն` վի ճե լի բնա կա վայ րում պետք է մար դա
հա մար անց կաց վեր այն հան րա պե տութ յան կող մից, ո րի կազ
մում գտնվում էր տվյալ գյուղ խոր հուր դը: ՀՍԽՀ կենտ վիճ վա րը 
չէր կա րո ղա ցել մար դա հա մար անց կաց նել հան րա պե տութ յան 
մի շարք բնա կա վայ րե րում, ուր նման աշ խա տանք էին ի րա կա
նաց րել Ադր բե ջանն ու Վ րաս տա նը: Այս պես` մար դա հա մար չէր 
անց կաց վել Վե դի բա սա րի Ք յար քի գյու ղում, Զան գե զու րի Ն յու
վա դի, Թ ղութ, Էյ նա ձոր գյու ղե րում, Զան գե զու րի գա վա ռի Կա
պա նի գա վա ռա մա սի մեկ տասն յա կից ա վելի բնա կա վայ րե րում` 
այս պես կոչ ված « Ղար ղու լի շրջան»–ում (Աղ քենդ, Բու րան լու, 
Ղա յա լու, Դարզ լու և  այլն), նաև Ա լա վեր դու տա րա ծաշր ջա նի 
Բոր մա ձմե ռա նո ցում: Իբրև պար զա բա նում նշենք, որ Ք յար քին 
ի րա վա կան տե սա կե տից պատ կա նում էր ՀՍԽՀ–ին: Իսկ Լոք– 
Լալ վա րի վի ճե լի հատ վա ծում տե ղա կայ ված Բոր ման գտնվում էր 
փաս տա ցի ՀՍԽՀ–ի հո ղօգ տա գործ ման տա րած քում: Ինչ վե րա
բե րում է Ն յու վա դի, Թ ղութ, Էյ նա ձոր գյու ղե րին, ա պա դրանք 
ՀՍԽՀ Մեղ րու գա վա ռին միաց նե լու մա սին Անդր կենտ գործ կո մի 
1927 թ. հուն վա րի 11–ի ո րո շու մից հե տո ևս Ադր բե ջա նի ԿԳԿ–ն 
պատ րաս տա կա մութ յուն հան դես չէր բե րում հայ կա կան կող մին 
փո խան ցե լու բնա կա վայ րե րի մար դա հա մա րի նյու թե րը210: Նշ ված 
հան գա ման քը դան դա ղեց նում էր ՀՍԽՀ կենտ վիճ վա րի` մար դա
հա մա րի տվյալ նե րի մշակ ման աշ խա տան քը:

1927 թ. Գ. Ս տու րո ւա յի ղե կա վա րած հանձ նա ժո ղո վի աշ խա
տան քի տե սա նե լի արդ յուն քը Զան գե զու րի գա վա ռի Տեղ և Քրդս
տա նի Մա լի բեկ լի գյու ղե րի միջև սահ մա նի հստա կե ցումն էր: 
Այս տեղ վեճ էր ըն թա նում 9 հո ղա մա սի (1065,25 դես յա տին տա
րած քով) պատ կա նե լութ յան վե րա բեր յալ: Գ. Ս տու րո ւա յի հու լի սի 
19–ի ա ռա ջարկ նե րի հի ման վրա Անդր կենտ գործ կո մի հո ղա յին 
և  ան տա ռա յին վե ճե րը լու ծող հանձ նա ժո ղո վը նո յեմ բե րի 26–ի 

210  Նույն տեղում, ց. 1, գ. 280, թ. 20–25 շրջ.:
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նիս տում միա ձայն ո րո շում կա յաց րեց սահ մա նագ ծի մա սին, ին չը 
հաս տատ վեց Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ–ի փոքր նա խա գա հութ յան 
1928 թ. հու նի սի 7–ի նիս տում: Նշված ո րոշ մամբ վե րը նշված վի
ճե լի 9 հո ղա մա սից Զան գե զու րի գա վա ռին ան ցավ 361,30, իսկ 
Քրդս տա նին՝ 703,95 դես յա տին տա րածք211: Անդր դաշ նութ յան 
ԿԳԿ–ն  ան մի ջա պես ձեռ նա մուխ ե ղավ կա յաց ված ո րոշ ման կա
տար մա նը: Հու լի սի 25–ին Անդր կենտ գործ կո մի հո ղա յին և  ան
տա ռա յին վե ճե րը լու ծող հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի տե ղա կալ 
Ե գո րո վը ՀՍԽՀ ԿԳԿ–ին ա ռա ջար կեց տե ղում սահ մա նագծ ման 
աշ խա տանք ներ կա տա րե լու և սահ մա նա յին նշան ներ դնե լու 
նպա տա կով ՀՍԽՀ ներ կա յա ցու ցիչ նշա նա կել, ո րը պետք է ան
մի ջա պես անց ներ պար տա կա նութ յուն նե րի կա տար մա նը: Այդ 
աշ խա տան քի հա մար ու ղարկ վեց Սո ղո մոն Կա րա պետ յա նը212:

Պետք է փաս տել, որ Անդր կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ յան 
1927 թ. հուն վա րի 11–ի ո րո շու մից հե տո ադր բե ջան ցի նե րը բո
լոր մի ջոց նե րով ընդ դի մա նում էին, որ պես զի Ա րաք սի ա փա մերձ 
երեք գյու ղերն անց նեն Հա յաս տա նին: Այդ մա սին վկա յող փաս
տե րը բա վա կա նին շատ են213: Ադր բե ջա նա կան կենտ րո նա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի ան մի ջա կան հսկո ղութ յամբ և տե ղե րում գոր
ծող ղե կա վար մար մին նե րի հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ 
Նյու վա դի, Էյ նա ձոր և Թ ղութ գյու ղե րի մու սուլ ման բնակ չութ յան 
ա նու նից 1927–1928 թթ. դի մում–բո ղոք ներ, նա մակ ներ և հե ռագ
րեր էին ու ղարկ վում Թիֆ լիս՝ Անդր կենտ գործ կո մին, ուր իբրև 
թե ցան կութ յուն էին հայտ նում միա նալ Ջեբ րա յի լի գա վա ռին214: 
Սա կայն ի րա կա նութ յունն այն էր, որ նշյալ գյու ղե րի մու սուլ ման 
բնակ չութ յան հիմ նա կան մա սը (հատ կա պես աղ քատ նե րը) ցան
կա նում էին միա նալ Մեղ րու գա վա ռին: Գ. Ս տու րո ւա յի հանձ նա

211  Նույն տեղում, ց. 2, գ. 1407, թ. 66 շրջ.–67, ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 2270, թ. 2:
212  ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 1, գ. 267, թ. 40:
213  ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 1149, թ. 49–50:
214  Նույն տեղում, գ. 1765, թ. 67, 72–73:

ժո ղո վի նիս տե րի ըն թաց քում նույ նիսկ Ջեբ րա յի լի գավ գործ կո մի 
նա խա գահ Մա մեդ խա նո վը հան գեց այն մտքին, որ ա ռա վել նպա
տա կա հար մար է նշյալ ե րեք գյու ղե րը միաց նել Մեղ րու գա վա ռին: 
Այս տե սա կե տին չհա մա ձայն վեց Ադր բե ջա նի հո ղա գոր ծութ յան 
ժող կոմ Դ. Բու նիաթ զա դեն, ով կտրուկ կեր պով պա հան ջում էր 
նշյալ գյու ղե րը թող նել Ջեբ րա յի լի գա վա ռի կազ մում՝ հա կա ռակ 
դեպ քում պա հան ջե լով հար ցը կրկին քննար կել Անդր դաշ նութ
յան ղե կա վար շրջա նակ նե րում215: Հար ցը քննարկ վեց նաև Ջեբ
րա յի լի գավ գործ կո մի նա խա գա հութ յան 1928 թ. հուն վա րի 23–ի 
նիս տում, ուր ո րոշ վեց. «Ն կա տի ու նե նա լով, որ նշված ե րեք գյու
ղերն ամ բող ջութ յամբ կտրված են դայ րա յի կենտ րո նից (շուրջ 70 
վերստ), և բա ցա կա յում է հա ղոր դակ ցութ յու նը, դարձ յալ խնդրել 
Ադր բե ջա նի ԿԳԿ–ին այդ գյուղ  խոր հուր դը դուրս բե րել Ջեբ րա յի լի 
գա վա ռից և միաց նել Մեղ րիի գա վա ռին»216: Աս վա ծը փաս տում է 
նաև Ն յու վա դի գյու ղի բնա կիչ նե րի 1928 թ. փետր վա րի 10–ի խա
ղաղա րար վճի ռը, որ տեղ ո րոշ վել է միա վոր վել Մեղ րու շրջա նին: 
Այս տեղ միև նույն ժա մա նակ նշվում էր, որ գյու ղի հա րուստ կու
լակ ներն են խո չըն դո տել Մեղ րու գա վա ռին ի րենց միա վոր մա նը 
և ս տի պել դի մում ներ ու ղար կել217: Նշ ված հա կա սա կան դի մում
նե րը դժվա րաց նում էին սահ ման նե րը ո րո շող հանձ նա ժո ղո վի 
աշ խա տանք նե րը՝ հա ճախ թյու րի մա ցութ յուն ներ ա ռաջ բե րե լով: 
Հա յաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ևս զար մաց նում էին այդ հա
կա սա կան դի մում նե րը, քա նի որ մինչ այդ վե րը նշված ե րեք գյու
ղե րի թուրք բնա կիչ նե րը, ո րոնք ֆի նան սա վոր վում էին Մեղ րու 
գավ գործ կո մի կող մից, խա ղաղ գո յակ ցում էին հայ բնա կիչ նե րի 
հետ: Դ. Բու նիաթ զա դեի դժգո հութ յուն ներն ու շան տաժն ան հետ
ևանք չան ցան: Հաշ վի առ նե լով եր կու կող մե րի միջև գո յութ յուն 
ու նե ցող սկզբուն քա յին հա կա սու թյուն նե րը՝ հանձ նա ժո ղո վը ո րո

215  Նույն տեղում, թ. 1 շրջ.–2:
216  Նույն տեղում, թ. 76:
217  Նույն տեղում, թ. 80, 94, 95 և շրջ.:
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շում կա յաց րեց 3 գյու ղե րի հար ցը հա նել քննար կու մից և փո խան
ցել ղե կա վար մար մին նե րի ո րոշ մա նը218:

Ինչ վե րա բե րում է վե րը հի շա տակ ված 21 գյու ղե րին ( Շա յիֆլի, 
Գիր գի լի, Նա ջաֆ լար, Կա րագ յոլ, Չու խուր յուրդ, Վե րին Քեն լիկ, 
Թա զա քենդ, Ա ռա ջին Ք յա լի, Ջան բար, Շա րի կուն, Աղ քենդ, Ք յա
լի, Գ յուն, Ղշ լաղ, Փիր վեյ սա լի, Շու րուն լի, Բուր ջան լար, Սեիդ
լար, Ներ քին Քո լակ լի, Ղա զան չի, Թու լու կիտ յախ), ա պա դրանց 
պատ կա նե լութ յան հար ցը բազ միցս քննարկ վեց Անդր դաշ նութ
յան կազ մի մեջ մտնող հան րա պե տութ յուն նե րի միջև հո ղա յին 
և  ան տա ռա յին վե ճե րը լու ծող հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րում, սա
կայն անընդ հատ վերջ նա կան ո րոշ ման ըն դու նու մը ձգձգվում էր, 
և հար ցը մնում էր բաց: Տե ղում գոր ծող հանձ նա ժո ղո վը, եր կու 
հան րա պե տութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա ձայ նութ յամբ, 
մի քա նի ան գամ հան դի պում ներ ու նե ցավ, նաև զրույց ներ վա
րեց տե ղի գյու ղա ցիութ յան հետ, սա կայն ա նարդ յունք: Դ րանց, 
ինչ պես նաև Ն յու վա դի, Էյ նա ձոր և Թ ղութ գյու ղե րի պատ կա նե
լութ յան հար ցը, այս պես ա սած, «մեկ փա թե թով» ո րոշ վեց Անդր
դաշ նութ յան ԿԳԿ–ի նա խա գա հութ յան 1929 թ. փետր վա րի 18–ի 
նիս տում:

Պատ ճա ռա բա նե լով Կար սի պայ մա նա գի րը (13 հոկ տեմ բե
րի, 1921 թ.)՝ 1920–ա կան թթ. կե սե րին ադր բե ջան ցի նե րը հա
վակ նու թյուն ներ էին հան դես բե րում նաև ՀՍԽՀ–ի և  ինք նա վար 
Նա խիջևա նի Սո ցիա լիս տա կան Խորհր դա յին Հան րա պե տութ յան 
(ՆՍԽՀ) սահ մա նա յին գո տում գտնվող 9 բնա կա վայ րի նկատ
մամբ: Դ րանք էին՝ Դա րա լագ յա զի գա վա ռի Կուրթ ղու լաղ, Գո
րա դիս, Օղ բին, Աղ խաչ, Դի գին–Ալ մա լու, Ալ մա լու, Իթղ ռան, Սուլ
թան բեկ (միա սին՝ շուրջ 35000 դես յա տին տա րած ք), Մեղ րու գա
վա ռի Կարճ ևան գյու ղե րը, ո րոնք սահ մա նա կից ՆՍԽՀ–ի բնա
կա վայ րե րի հետ սահ մա նա յին վե ճեր ունեին: Վե րը թվարկ ված 

218  Նույն տեղում, թ. 2:

բնա կա վայ րե րը 1918–1920 թթ. Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
կազ մում էին: 

1926 թ. հուն վա րի 11–ին, ապ րի լի 14–ին և 1927 թ. օ գոս տո
սի 3– ին տե ղի ու նե ցած նիս տե րի ըն թաց քում Հայ կոմ կու սի կենտ
կո մի նա խա գա հութ յու նը քննար կեց ՆՍԽՀ–ի հետ սահ մա նի 
հաս տատ ման հար ցը, սա կայն վերջ նա կան ո րո շում չկա յաց վեց: 
ՀՍԽՀ ղե կա վար նե րը նպա տա կա հար մար էին հա մա րում հար ցը 
լու ծել Անդր դաշ նութ յան կենտ գործ կո մի շրջա նակ նե րում՝ ադր բե
ջա նա կան կող մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ219:

1927 թ. հոկ տեմ բե րին Մեղ րու գա վա ռի Կարճ ևան և ՆՍԽՀ 
Օր դու բա դի գա վա ռի Կի լիտ գյու ղե րի միջև վի ճե լի հա մար
վող 967,5 դես յա տին տա րած քում հե տա զո տութ յուն կա տա րեց 
Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ–ի հանձ նա ժո ղո վը, սա կայն ո րո շում չկա
յացվեց220: 

Անդր դաշ նութ յան հան րա պե տութ յուն նե րի հո ղա յին և  ան
տա ռա յին վե ճե րը լու ծող հանձ նա ժո ղո վը 1929 թ. հուն վա րի 
29– ից մինչև փետր վա րի 2–ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
գու  մա րած նիս տե րի ըն թաց քում քննար կեց և  ո րո շում կա յաց
րեց նաև ՀՍԽՀ–ի և ՆՍԽՀ–ի միջև վի ճե լի հա մար վող բնա
կա վայ րե րի և հո ղա տա րածք նե րի հար ցում221: Այն վա վե րաց վեց 
Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ–ի նա խա գա հութ յան 1929 թ. փետր
վա րի 18–ի նիս տում222: Մինչ այդ՝ 1927 թ. նո յեմ բե րին, տե ղում 
ո րոշ վել և համա պա տաս խան ար ձա նագ րութ յուն էր կազմ վել 

219  ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 6, գ. 6, թ. 4, 21–22, ց. 7, գ. 28, թ. 71:
220  ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 703, թ. 203:
221  ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 2270, թ. 2 շրջ.:
222   Ադրբեջանցի պատմաբան Ի. Նիֆթալիևին զայրացրել է այն հանգամանքը, որ 

նշված որոշումը կայացվել էր առանց «Նախիջևանի կարգավիճակի երաշ խա
վոր» Թուրքիայի մասնակցության և համաձայնության (Нифталиев И., նշվ. աշխ., 
էջ 196): Մինչդեռ փաստ է, որ, ի տարբերություն 1921 թ. Մոսկվայի ռուս–թուր քա
կան պայմանագրի, Կարսի պայմանագրով Ադրբեջանը զրկվում էր իրավական 
հնա րավորությունից՝ ապագայում Նախիջևանի հետ կապված որևէ հարցով դիմել 
Թուրքիային (մանրամասն տե՛ս Խաչատրյան Կ. Հ., նշվ. աշխ., էջ 141): 
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ՀՍԽՀ– ՆՍԽՀ սահ մա նագ ծի Արազ դա յա նի (այժմ՝ Ե րասխ) 
հատ վա ծի վե րաբեր յալ223:

1929 թ. փետր վա րի 18–ին Անդր կենտ գործ կո մի նա խա գա
հու թյու նը ման րա մասն քննութ յան ա ռավ դաշ նութ յան մեջ մտնող 
հան րա պե տութ յուն նե րի սահ մա նա յին գա վառ նե րի միջև գո
յութ յուն ու նե ցող հո ղա յին և  ան տա ռա յին վե ճե րի մա սին հար ցը՝ 
խնդիր հա մա րե լով վերջ նա կան լու ծում ներ տալ կու տակ ված և  
անընդ հատ հե տաձգ վող խնդիր նե րին: Նշ յալ նիս տին մաս նակ
ցում էին նաև Հա յաս տա նի, Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի ղե կա վար
նե րը: Չ նա յած այս հան գա ման քին՝ նիս տի ըն թաց քում ըն դուն ված 
ո րո շում նե րը հե տա գա յում միա նշա նակ չըն դուն վե ցին: Աս վածն 
առա վել քան վե րա բե րում է ՀՍԽՀ– ԱՍԽՀ սահ մա նագ ծին: Նշ
ված նիս տում հաս տատ վեց նաև ՀՍԽՀ Զան գե զու րի և ԱՍԽՀ 
Քրդս տա նի գա վառ նե րի վար չատն տե սա կան սահ մա նը՝ հա մա
ձայն 1928 թ. օ գոս տո սի 24–28–ին կող մե րի միջև կա յա ցած հա
մա ձայ նութ յան: Ինչ վե րա բե րում է հիմ նա կան վի ճե լի տա րածք նե
րին, ա պա ո րոշ վեց Ն յու վա դի, Էյ նա ձոր և Թ ղութ գյու ղերն ի րենց 
հո ղե րով փո խան ցել Մեղ րիի գա վա ռին, իսկ Ող ջի և Բա սուտ 
գե տե րի ա վա զա նում գտնվող 21 գյու ղե րը՝ փո խան ցել ԱՍԽՀ 
Ջեբ րա յի լի գա վա ռին: Անդր կենտ գործ կո մի հո ղա յին և  ան տա
ռա յին վե ճե րը լու ծող հանձ նա ժո ղո վին հանձ նա րար վեց տե ղում 
վերջ նա կա նա պես որո շել Զան գե զու րի և Ջեբ րա յի լի գա վառ նե րի 
սահ մա նա գի ծը՝ լու ծում տա լով առ կա հա կա սութ յուն նե րին: Ո րոշ
վեց նաև ՀՍԽՀ կազ մում թող նել Նա խիջ ևա նի հա վակ նութ յան 
ա ռար կա հան դի սա ցած վե րը նշված 9 գյու ղե րը: Մեղ րու գա վա ռի 
Կարճ ևան և Օր դու բա դի գա վա ռի Քի լիտ գյու ղե րի սահ մա նա յին 
վի ճե լի հա մար վող հո ղա մա սը գրե թե հա վա սա րա պես բա ժան վեց 
եր կու գյու ղե րի միջև224: Վե րը բեր ված ո րո շու մը պար զո րոշ ցույց է 

223  ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 2279, թ. 8:
224  ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 1, գ. 267, թ. 78–79 շրջ.: 

տա լիս, որ ան հետ ևանք չան ցան ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն
նե րի հետևո ղա կան ճնշում ներն ու շան տաժ նե րը: Չ նա յած հայ կա
կան կող մի ներ կա յաց րած փաս տարկ նե րին՝ հաղ թա նա կեց «որ
տեղ՝ ադր բե ջա նա կան գյուղ, այն տեղ՝ ադր բե ջա նա կան տա րածք» 
սկզբուն քով ուղ ղորդ վող ադր բե ջա նա կան քա ղա քա կա նութ յու նը: 
Բա ցի պատ մա կան հիմ քից (ո րի մա սին ա վե լորդ է ան գամ հի
շա տա կե լը) և վար չա կան նպա տա կա հար մա րութ յու նից՝ նշենք 
նաև, որ Կա պա նի շրջա կայ քի 21 գյու ղերն ա մուր տնտե սա կան 
թե լե րով կապ ված էին Զան գե զու րի գա վա ռի հետ, քա նի որ այդ 
գյու ղե րի բնա կիչ նե րի զգա լի մա սը Զան գե զու րի պղնձա ձու լա կան 
գոր ծա րա նի աշ խա տող: Չա փա զանց կարևոր է նաև ար ձա նագ
րել, որ ռազ մա վա րա կան և կո մու նի կա ցիոն տե սա կետ նե րով ևս 
Ադր բե ջանն ա ռա վե լութ յուն ստա ցավ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի 
նկատ մամբ. վեր ջի նի կար ևո րա գույն քա ղաք նե րից մե կի ար վար
ձա նով էր անց նում եր կու երկր նե րի սահ մա նա գի ծը, իսկ Զան գե
զու րի հա րավն ու հյու սիսն ի րար կա պող խճու ղին ցան կա ցած հա
կա մար տութ յան դեպ քում գտնվե լու էր ադր բե ջան ցի նե րի փաս
տա ցի հսկո ղութ յան ներ քո:

Չ նա յած վե րը բեր ված ի րո ղութ յուն նե րին՝ պետք է ափ սո
սան քով ար ձա նագ րենք, որ ՀՍԽՀ ղե կա վար նե րը չընդ դի մա ցան 
Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ–ի կա յաց րած ո րոշ մա նը: Ա վե լին, ինչպես 
արդեն նշվել է, 1929 թ. ապ րի լի 29–ին ՀՍԽՀ ԿԳԿ–ի նա խա
գա հութ յու նը հա տուկ շրջա բե րա կան ուղ ղեց հան րա պե տութ յան 
«բո լոր գավ գործ կոմ նե րին», ուր հրա հանգ վում էր ա մեն կերպ 
ա ջակ ցել կա յաց ված որոշ ման կեն սա գործմանը: Զան ցա ռու նե րը 
են թարկ վե լու էին քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան225:

Սա կայն ադր բե ջան ցի նե րը ոչ միայն չէին գո հա նում ի րենց 
«ձեռք բե րում նե րով», այլև ա վե լի մեծ հա վակ նութ յուն ներ էին 
հան դես բե րում: Այս պես՝ փետր վա րի 18–ի ո րոշ ման հի ման վրա 

225  Նույն տեղում, թ. 12 և շրջ.:
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ԱՍԽՀ նախ կին Ջեբ րա յի լի և ՀՍԽՀ Զան գե զու րի և Մեղ րու գա
վառ նե րի վար չա տնտե սա կան սահ ման ներ անց կաց նող հանձ
նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին խո չըն դո տել էին Ղու բաթ լո ւի ան
տառտն տե սութ յան ներ կա յա ցու ցիչ Ա զիզ Կու լի ևը, Զան գե լա նի 
շրջգործ կո մի ան դամ Մ. Հա մի դո վը և Զան գե լա նի շրջգործ կո մի 
ներ կա յա ցու ցիչ Բա սիմ Խա լի լո վը: Ն րանց հրահր մամբ մու սուլ
ման գյու ղա ցի նե րը սահ մա նա յին նշան ներ տե ղադ րող հո ղա չա
փին մի քա նի բնա կա վայ րում դի մադ րութ յուն ցույց տվե ցին, ո րի 
հետ ևան քով հու նի սի 27–ին սկսված աշ խա տանք ներն օ գոս տո սի 
12–ին ար գե լակ վե ցին: Ա. Կու լի ևը տե ղա կան բնակ չու թյանը հոր
դո րում էր նո րա նոր դի մում–բո ղոք ներ ու ղար կել Թիֆ լիս, իսկ Բ. 
Խա լի լո վը սպառ նա լիք ներ էր տե ղում սահ մա նագծ ման աշ խա
տանք նե րին օ ժան դա կող մու սուլ ման գյու ղա ցի նե րին՝ մե ղադ
րե լով «հա յե րից կա շառք վերց նե լու» մեջ: Հո ղա չափ Ա. Սո սե լին 
ստիպ ված էր պար բե րա բար նրանց հի շեց նել, որ Անդր կենտ գործ
կո մի նա խա գա հութ յուն բո ղոք ներ կա յաց նե լու դեպ քում ի րենց 
արարք նե րի հա մար նրանք պա տաս խա նատ վութ յան կեն թարկ
վեն: Բանն այն տեղ հա սավ, որ Ա. Սո սե լիի դի մու մի հի ման վրա 
Անդր կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ յու նը հրա հան գեց պաշ տո նից 
ա զա տել Ա. Կու լի ևին և պա տաս խա նատ վութ յան են թար կել226:

Ինչ վե րա բե րում է ՀՍԽՀ–ՆՍԽՀ սահ մա նագ ծին, ա պա 
վեր ջի նի հստա կե ցումն ա ռա վել դյու րին ե ղավ: 1929 թ. ապ րի լի 
15–ին սահ մա նագ ծում կա տա րող հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին 
ուղղ ված հրա հան գում Անդր կենտ գործ կո մի հող հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հի տե ղա կալ Վ. Չ խեն կե լին հանձ նա րա րեց ՆՍԽՀ և 
ՀՍԽՀ վար չատն տե սա կան սահ ման նե րի ողջ եր կայն քով սահ
մա նագծում կա տա րել: Հե տա գա բար դութ յուն նե րից խու սա փե լու 
հա մար խոր հուրդ էր տրվում սկզբում ո րո շել Կարճ ևա նի և Քի լի տի 
սահ մա նա գի ծը, և հո ղա չա փա յին–տեխ նի կա կան հանձ նա ժո ղո

226  ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 2534, թ. 15–17 շրջ., 22 և շրջ., 28 և շրջ.:

վի աշ խա տա կից նե րի աշ խա տան քի հի ման վրա հա մա պա տաս
խան ակտ կազ մել227: Ն շենք, որ մինչև ա շուն հանձ նա ժո ղո վը 110 
կմ  եր կա րութ յամբ սահ մա նագ ծում տեխ նի կա կան աշ խա տանք
ներ էր կա տա րել՝ տե ղադ րե լով 156 սահ մա նա յին տե ղանշան, 
նաև կող մե րի միջև բա ժա նել Կարճ ևա նի և Կի լի տի միջև վի ճե լի 
տա րած քը: ՀՍԽՀ–ՆՍԽՀ սահ մա նագ ծի մնաց յալ 120 կմ հատ
վա ծում, ուր աշ խա տանք նե րը դեռևս ա վարտ ված չէին, ա րո տա
վայ րի (429,65 հա) վե րա բեր յալ վե ճեր էին ա ռա ջա ցել: Անդր դաշ
նութ յան հան րա պե տութ յուն նե րի հո ղա յին և  ան տա ռա յին վե ճե րը 
լու ծող հանձ նա ժո ղո վի 1929 թ. հոկ տեմ բե րի 25–ի նիս տում, ո րին 
մաս նակ ցում էին նաև հան րա պե տութ յուն նե րի հո ղա գոր ծութ
յան ժող կոմ նե րը, ո րո շում կա յաց վեց վի ճե լի հար ցե րի վե րա բեր
յալ և ման րա մասն նկա րագ րու թյամբ հաս տատ վեց ՀՍԽՀ–ի և 
ՆՍԽՀ–ի սահ մա նա գի ծը228:

Չ նա յած գոր ծադր ված ջան քե րին՝ այ դու հան դերձ, մինչև 
1930– ա կան թվա կան նե րի սկզբնե րը ՀՍԽՀ–ի և ԱՍԽՀ–ի սահ
մա նա յին ո րոշ հատ ված նե րում հնա րա վոր չե ղավ վերջ տալ առ
կա վե ճե րին և սահ մա նագ ծում կա տա րել: Դ րանք էին՝ ՀՍԽՀ Կա
պա նի և ԱՍԽՀ Զան գե լա նի շրջան նե րի միջև շուրջ 300 հեկ տար 
հո ղա տա րած քի պատ կա նե լութ յան շուրջ վե ճը (հայ կա կան Հանդ 
և  ադր բե ջա նա կան Ռա զի դա րա գյու ղե րի միջև), Զան գե զու րի և 
Ղու բաթ լո ւի ան տառ տնտե սութ յուն նե րի միջև վե ճի ա ռար կա հան
դի սա ցող 522,5 և 1277,5 հա ան տա ռա յին տե ղա մա սե րի հար ցը, 
հայ կա կան Խոզ նա վար և  ադր բե ջա նա կան Հա ջի լար ու Սա դուն
լար գյու ղե րի միջև վե ճը229:

1930–ա կան նե րի սկզբնե րին շա րու նա կում էր խնդրա հա
րույց մնալ ՀՍԽՀ Կա պա նի և ԱՍԽՀ Զան գե լա նի շրջան նե րի 
սահ մա նա գի ծը: Խն դի րը լու ծե լու նպա տա կով Անդր դաշ նութ յան 

227  Նույն տեղում, գ. 2279, թ. 11:
228  Նույն տեղում, գ. 2270, թ. 36 շրջ.:
229  Նույն տեղում, թ. 38 շրջ.:
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ԿԳԿ–ն հա տուկ հանձ նա ժո ղով կազ մեց` եր կու շրջան նե րի միջև 
ե ղած հո ղա յին վե ճե րին լու ծում տա լու նպա տա կով: Հիմք ըն դու
նե լով հանձ նա ժո ղո վի ա ռա ջարկ նե րը` Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ–ի 
նա խա գա հութ յու նը 1935 թ. հու նի սի 28–ի նիս տում ո րո շում կա
յաց րեց Կա պա նի և Զան գե լա նի շրջան նե րի միջև սահ մա նի հաս
տատ ման մա սին: Ըստ այդմ` սահ մանն անց նե լու էր Բար թազ–
Շյուք յուր թազ–Սո բու կա լա լեռ նա գա գաթ նե րով230: Նշ յալ ո րո շու մից 
ան մի ջա պես հե տո՝ օ գոս տո սի 12–13–ին, տե ղում աշ խա տանք ներ 
ի րա կա նաց րեց Կա պա նի և Զան գե լա նի շրջան նե րի սահ ման նե րը 
վերջ նա կա նա պես ո րո շող հանձ նա ժո ղո վը: 1935 թ. դեկ տեմ բե րի 
9–ին Եր ևան ուղար կե լով եր կու կող մե րի միջև սահ մա նի վե րա
բեր յալ ստո րագր ված վերջ նա կան ակ տը` Կա պա նի շրջգործ կո մի 
ղե կա վա րութ յու նը հայտ նում էր, որ Զան գե լա նի հետ «սահ մա նի 
վե ճի խնդի րը լուծ ված է վերջ նա կա նա պես տե ղում»231:

Փաս տո րեն, Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ–ի 1929 թ. փետր վա րի 
18–ի ո րոշ ման հի ման վրա՝ հիմ նա կա նում Խորհր դա յին Հա յաս
տա նի տա րած քա յին կո րուստ նե րի հաշ վին, ա ռեր ևույթ «կար գա
վոր վե ցին» ՀՍԽՀ–ի և ԱՍԽՀ–ի սահ մա նա յին հա կա սութ յուն
նե րը: Սակայն սահմանագծային վեճերը շարունակվեցին նաև 
Անդր կով կաս յան դաշ նութ յան լու ծարումից (1936 թ. դեկ տեմ բեր) 
հետո:

230  ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 866, թ. 13:
231  Նույն տեղում, թ. 9–10 շրջ.:

ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ
 

ԼՂԻՄ–Ի ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ 

Ռու սաս տա նում 1917 թվա կա նին միա պե տութ յան ան կու մից 
հե տո կայս րութ յան փլուզ ման գոր ծըն թա ցը տա րած վեց դե պի 
ծայ րա մա սա յին շրջան նե րը: 1918 թ. ապ րի լի 9(22)–ին Անդր կով
կաս յան Սեյ մը Անդր կով կա սը հայ տա րա րեց Ռու սաս տա նից ան
կախ դաշ նա յին հան րա պե տութ յուն, իսկ ար դեն մա յի սի վեր ջին 
ստեղծվեցին Վ րաս տա նի, Հա յաս տա նի և «Ար ևե լա կով կաս յան 
մու սուլ մա նա կան հան րա պե տութ յու ն» («Ադր բե ջան») ան կախ 
պե տութ յուն ները: Ղա րա բա ղում (պատ մա կան Ար ցախ) նույն
պես կողմ նո րոշ վե ցին դե պի ան կա խու թյու նը: 1918 թ. հու լի սի 22–
26– ին Շու շիում հրա վիր ված երկ րա մա սի հա յութ յան 1–ին հա մա
գու մա րում Ղա րա բա ղը հռչակ վեց վար չա տա րած քա յին ան կախ 
միա վոր, ընտր վեց Ազ գա յին խոր հուրդ և Ժո ղովր դա կան կա ռա
վա րութ յուն: Հա յաս տա նի Ա ռա ջին Հան րա պե տութ յան ռազ մա
քա ղա քա կան օժան դակու թյամբ ար ցա խա հա յութ յա նը հա ջող վեց 
դի մա կա յել 1918–1920 թթ. ճա կա տագ րա կան փորձ ու թ յուն նե րին, 
թուրք– թա թա րա կան զավ թո ղա կան ցե ղաս պան քա ղա քա կան
ութ յա նը: 1920 թ. ապ րի լի 23–29–ը տե ղի ու նե ցած Ղա րա բա ղի 
հա յութ յան 9–րդ հա մա գու մա րի կող մից երկ րա մա սը հռչակ վեց 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ան բա ժա նե լի մա սը: 

Նույն օ րե րին, սա կայն, տա րա ծաշր ջա նում ըն թա նում էին 
ի րա դար ձութ յուն ներ, ո րոնք կտրուկ փոխ ե ցին ռազ մա քա ղա քա
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կան դրութ յու նը: Դա կապ ված էր Անդր կով կա սում Խորհր դա յին 
Ռու սաս տա նի քա ղա քա կան ութ յան աշ խու ժաց ման, նրա 11–րդ 
Կար միր բա նա կի՝ տա րա ծաշր ջան ներ խու ժե լու հետ: Դ րա արդ
յուն քում 1920 թ. ապ րի լի 28–ին Ադր բե ջա նը հռչակ վեց խորհր
դա յին հան րա պե տութ յուն: Վեր ջի նիս «ար դար պա հանջ նե րին» 
ա ջակ ցե լու նպա տա կով Կար միր բա նա կի հրա մա նա տա րութ յու
նը և քա ղա քա կան ղե կա վա րութ յու նը շտա պե ցին վերջ նա գրեր 
ներ կա յաց նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յա
նը՝ Ղա րա բա ղից (նաև Զան գե զու րից) հայ կա կան զո րա մա սե րը 
դուրս  բե րե լու պա հան ջով: Հա կա ռակ դեպ քում սպառ նում էին 
գրա վել դրանք ռազ մա կան մի ջամ տութ յամբ: Ար ցա խա հա յութ
յանն այլ ելք չէր մնում, քան Ղա րա բա ղը հռչա կել խորհր դա յին, 
ին չը տե ղի ու նե ցավ մա յի սի 25–ին Թա ղա վարդ գյու ղում հրա վիր
ված ար ցա խա հա յութ յան 10–րդ հա մա գու մա րում: Խորհր դա յին 
Ադր բե ջա նի նկրտում նե րը Ղա րա բա ղի նկատ մամբ թեև գնա լով 
ուժգ նա նում էին, սա կայն Թիֆ լի սում 1920 թ. օ գոս տո սի 10–ին 
ՌՍԴԽՀ կա ռա վա րութ յան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
միջև ստո րագ րված հա մա ձայ նագ րով Ղա րա բա ղը (նաև Զան գե
զու րն  ու Նա խիջ ևա նը) հայ տա րար վե ցին «վի ճե լի տա րածք ներ» 
և «ժա մա նա կա վո րա պես» զի նագ րա վվե լու էին խորհր դա յին զոր
քե րի կող մից: Դա, սա կայն, «չէր կան խո րո շե լու վի ճե լի տա րածք
նե րի նկատ մամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կամ Ադր բե
ջա նի Սո ցիա լիս տա կան Խորհր դա յին Հան րա պե տ ու թ յան ի րա
վա սութ յու նը»232:

Այս պի սով՝ Ղա րա բա ղը 1918–1920 թթ. հան դի սա նում էր 
առանց ճշգրիտ սահ ման նե րի վար չա տա րած քա յին ա ռան ձին միա
վոր և, ինչ պես ի րա վա ցի նկա տում է Ա. Մա նաս յա նը, «դե–ֆակ տո 
ներ կա յա նում էր իբրև սու վե րեն պե տա կան կազ մա վո րում»233:

232  Нагорный Карабах в 1918–1923 гг., с. 574–575.
233   Манасян А., Карабахский конфликт: Ключевые понятия и хроника, Ереван, 2005, 

с. 161.

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան խորհր դայ նաց մամբ 1920 թ. 
նո յեմ բե րի վեր ջին դեկ տեմ բե րի սկզբին նոր ի րադ րութ յուն ստեղծ
վեց նաև Ղա րա բա ղի հար ցում: Ադր բե ջա նի հեղ կո մը 1920 թ. նո
յեմ բե րի 30–ին հան դես ե կավ դեկ րե տով, ո րում նշվում էր, որ 
Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի և Խորհր դա յին Հա յաս տա նի միջև այլևս 
սահ մա նա յին խնդիր գո յութ յուն չու նի, Զան գե զուրն ու Նա խիջ ևա
նը անց նում են Հա յաս տա նին, իսկ Ղա րա բա ղի լեռ նա յին մա սին 
տրվում է ինք նո րոշ ման ի րա վունք: Դեկ րե տը դեկ տեմ բե րի 2–ին 
հրա պա րակ վեց Բաք վի « Կո մու նիստ» թեր թում: Ա վե լին՝ Ադր բե ջա նի 
հեղ կո մը շու տով « Բո լո րի՛ն, բո լո րի՛ն, բո լո րի՛ն» խո րագ րով դի մու մով 
(ո րում Լեռ նա յին Ղա րա բա ղին վե րա բե րող մա սը տար բեր վում էր 
դեկ րե տում նշվա ծից) ազ դա րա րեց. «Այ սօր վա նից վե րաց ված են 
հայ տար ար վում սահ ման նե րի մա սին վե ճե րը Հա յաս տա նի և Ադր
բե ջա նի միջև: Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը, Զան գե զու րը և Նա խիջ ևա նը 
հա մար վում են ՀՍԽՀ մա սեր»: Ո րո շում– դի մու մը տպագր վել է Եր
ևանի « Կո մու նիստ» թեր թի 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 7–ի հա մա րում:

Ղա րա բաղ յան հիմ նախնդ րի կար գա վոր ման սե փա կան քա
ղա քա կա նութ յուն էր ի րա կա նաց նում տա րա ծաշր ջա նում կու սակ
ցա կան ղե կա վար մար մին հան դի սա ցող ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի կով
կաս յան բյու րո ն: Վեր ջի նիս կող մից 1921 թ. հու նի սի 3–ին ըն դուն
ված որոշ ման 5–րդ կե տով Խորհր դա յին Հա յաս տա նի կա ռա վա
րութ յա նը հանձ նա րար վում է Հռ չա կագ րով հայ տա րա րել « Լեռ նա
յին Ղա րա բա ղի՝ Հա յաս տա նին պատ կա նե լութ յան մա սին»234: Բյու
րո յի ո րո շումն ըն դուն վել էր միա ձայն, կողմ ար տա հայտ վող նե րի 
թվում էր նաև Ադր բե ջա նի հեղ կո մի նա խա գահ Ն. Նա րի մա նո վը: 
Ի կա տա րումն Կով կաս յան բյու րո յի ո րոշ մա ն՝ ՀՍԽՀ ժող կոմ խոր
հը, կա ռա վա րութ յան նա խա գահ Ա. Մ յաս նիկ յա նի ստո րագ րութ
յամբ, 1921 թ. հու նի սի 12–ին ըն դու նեց հա մա պա տաս խան հայ տա
րա րութ յուն. «Ադր բե ջա նի ՍԽՀ հեղ կո մի հռչա կագ րի (նկա տի է 

234  Տե՛ս Нагорный Карабах в 1918–1923 гг., էջ 633:
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առն վում 1920 թ. նո յեմ բե րի 30–ի դեկ րե տը — Կ. Խ.) և Հա յաս տա
նի ու Ադր բե ջա նի ՍԽՀ– նե րի կա ռա վա րութ յուն նե րի միջև ե ղած 
հա մա ձայ նութ յան հի ման վրա հայ տա րար վում է, որ Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղը այժմ վա նից կազ մում է Հա յաս տա նի Սո ցիա լիստ ա
կան Խորհր դա յին Հան րա պետ ութ յան ան բա ժան մաս»235: Հայ տա
րա րութ յու նը հա յե րեն, ռու սե րեն ու ադրբե ջա նե րեն հրա պա րակ
վեց ժա մա նա կի մա մու լում` Երև ա նի «Խորհր դա յին Հա յաս տան» 
թեր թում, հու նի սի 19–ին, իսկ Բաք վի « Բա կինս կի ռա բո չի» ռու սա
լե զու թեր թում` հու նի սի 22–ին:

Այս պի սով՝ Հա յաս տա նի Ա ռա ջին և Երկ րորդ ( Խորհր դա յին) 
հան րա պե տութ յուն նե րը վճռա կան էին Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը 
հան րա պե տութ յա նը միաց նե լու հար ցում: Ի րա դարձ ութ յուն նե րը, 
սա կայն, այլ ըն թացք ստա ցան, թուրք –ադր բե ջա նա–բոլշևիկ յան 
ալ յան սին հա ջող վում է կա սեց նել խնդրի ար դա րա ցի լու ծու մը և  
երկ րա մասն ան ջա տել մայր Հա յաս տա նից: 

1921 թ. հու նի սի 25–ին Թիֆ լի սում հրա վիր ված Անդր կով կա
սի հան րա պե տութ յուն նե րի ներ քին սահ ման նե րը ո րո շող հա տուկ 
հանձ նա ժո ղո վի236 անդ րա նիկ նիս տում ադր բե ջա նա կան կող մը 
Ղա րա բա ղի հար ցում որ դեգ րում է ան զի ջում վար քա գիծ: Հանձ
նա ժո ղո վում Հա յաս տա նի միակ ներ կա յա ցու ցիչ Ա. Բեկ զադ յա նի՝ 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հար ցը հօ գուտ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի 
ո րո շե լու ա ռա ջար կութ յա նը հետ ևում է Ադր բե ջա նի ներ կա յա ցու
ցիչ Մ. Հու սեյ նո վի խնդրան քը` հար ցի քննար կու մը հե տաձգ ե լու 
մա սին: Վեր ջինս դա պատ ճա ռա բա նում է նրա նով, որ չի ստա
ցել խնդրի վե րա բեր յալ Բաք վի հրա հանգ ներն ու լիա զո րութ յուն
նե րը237: Ստեղծ ված ի րա վի ճա կում, ո րը սպառ նում էր ձա խո ղել 
հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րը, նրա նա խա գահ Ս. Կի րո վը և 

235  Նույն տեղում, էջ 636:
236   Հանձնաժողովը ստեղծվել էր ՌԿ(բ)Կ կենտկոմի կովկասյան բ յու րոյի 1921 թ. մա յի

սի 2–ի որոշումով և պետք է կար գա վորեր Անդր կով կա սի խորհր դա յին հան րա պե
տու թյուն նե րի միջև առկա տա րած քա յին–սահմանային վե ճերը:

237  Տե՛ս Нагорный Карабах в 1918–1923 гг., էջ 642:

ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի կով կաս յան բյու րո յի ան դամ Գ. Օր ջո նի կի ձեն 
հու նի սի 26–ին շտա պում են հե ռագ րել Բա քու՝ Ն. Նա րի մա նո վին. 
«Խնդ րում ենք շտապ հրա վի րել քաղբ յու րո և ժող կոմ խորհ ու լու
ծել Ղա րա բա ղի հար ցը»: Օր ջո նի կի ձեն և Կի րո վը հայտ նում են 
հար ցի վե րա բեր յալ ի րենց մո տե ցու մը. «Ան հրա ժեշտ է ղե կա վար
վել այս պի սի սկզբուն քով՝ ոչ մի հայ կա կան գյուղ չպետք է միաց վի 
Ադր բե ջա նին, ինչ պես և  ոչ մի մու սուլ մա նա կան գյուղ չի կա րե լի 
միաց նել Հա յաս տա նին»238: Նույն օ րը հրա վիր վում է Ադր բե ջա
նի կոմ կու սի կենտ կո մի քաղբ յու րո յի և կազմբ յու րո յի հա մա տեղ 
նիստ, ո րտեղ Օր ջո նի կի ձեի և Կի րո վի ա ռա ջար կութ յու նն  ար
մա տա պես սխալ է հա մար վում: Ինչ վե րա բե րում է Ղա րա բա ղի 
խնդրում Բեկ զադ յա նի հար ցադր մա նը, ա պա ըն դուն վում է հետև
յալ ո րո շու մը. «Ն կա տի ու նե նա լով Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի տնտե
սա կան բա ցար ձակ կապն Ադր բե ջա նի հետ` հար ցը պետք է լու
ծել հենց այդ ի մաս տով»239: Ո րոշ ման մա սին հա ջորդ օ րը Բաք
վից հա ղոր դե լով Թիֆ լիս՝ Հու սեյ նո վին, նշվում է, որ հա կա ռակ 
դեպ քում Նա րի մա նո վը սպառ նա ցել է Ադր բե ջա նի ժող կոմ խոր հի 
հրա ժա րա կա նով: Պա տաս խա նում Հու սեյ նո վը Նա րի մա նո վին 
նկա տում է, որ ո րո շու մը սառ նութ յամբ կըն դուն վի, ո րով հետև իր 
հետ զրույ ցում Օր ջո նի կի ձեն շի տակ հայտ նել է, որ Ղա րա բա ղի 
հար ցի լու ծու մը խորհր դա յին իշ խա նութ յան պատ վի հարցն է և 
պետք է լու ծել վերջ նա կան ու այն ձ ևով, «ինչ պես ես Ձեզ ե րեկ 
հա ղոր դել եմ»240: Սա կայն ան գամ բոլշ ևիկ բարձ րաս տի ճան ղե
կա վա րնե րի «վճռա կան հրա հան գը» չազ դեց Նա րի մա նո վի վրա, 
Ղա րա բա ղի հար ցում Ադր բե ջա նը շա րու նա կեց իր կոշտ քա ղա
քա կա նութ յու նը: Հան դի պե լով ադրբե ջա նա կան կող մի նման 
դիր քո րոշ մա նը` Ա. Բեկ զադ յա նը հու նի սի 27–ին հրա ժար վում է 
մաս նակ ցել սահ ման նե րի ո րոշ ման հանձ նա ժո ղո վի հե տա գա աշ

238  ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 1, գ. 105, թ. 7–10:
239  Нагорный Карабах в 1918–1923 гг., с. 645.
240  Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 1, գ. 105, թ. 11:
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խա տանք նե րին և պն դում, որ պես զի տա րած քա յին հար ցե րը փո
խանց վեն ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի կով կաս յան բյու րո յի քննարկ մա նը: 
Հա վե լենք, որ հանձ նա ժո ղո վում Ա. Բեկ զադ յա նն  ա ռաջ էր քա շել 
նաև Լո ռին ու Ա խալ քա լա քի գա վա ռը Խորհր դա յին Հա յաս տա նի 
մաս ճա նա չե լու հար ցը, որը, սա կայն, մեր ժվել էր հանձ նա ժո ղո վի 
3 ադր բե ջան ցի և 2 վրա ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից:

Ղա րա բա ղի հար ցը քննար կվում է 1921 թ. հու լի սի 2–7 –ը Թիֆ
լի սում գու մար ված ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի կով կաս յան բյու րո յի պլե նու
մի հու լի սի 4–ի նիս տում, ո րին Գ. Օր ջո նի կի ձեի հրա վե րով մաս
նակ ցում էր Հ յու սի սա յին Կով կա սում ( Նալ չի կում) ար ձա կուր դում 
գտնվող ՌԿ(բ) Կ կենտ կո մի ան դամ Ի. Ս տա լի նը: Նիս տում քվեար
կութ յան արդ յուն քում ըն դուն վում է ար դա րա ցի ո րո շում. « Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղը մտցնել ՀՍԽՀ կազմ»: Ո րոշ մա նը, սա կայն, դեմ է ար
տա հայտ վում Ադր բե ջա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ն. Նա րի մա նո վը: Նա 
պնդում է, որ պես զի հար ցի վերջ նա կան կար գա վո րու մը փո խադր
վի Մոսկ վա՝ ՌԿ(բ)Կ կենտ կոմ: Պ լե նումն ըն դա ռա ջում է Նա րի մա
նո վին և ն րա ա ռա ջար կի ո գով ըն դու նում նոր ո րո շում. « Քա նի որ 
Ղա րա բա ղի մա սին հարցն առա ջաց րել է լուրջ տա րա ձայն ութ յուն
ներ, ՌԿԿ կենտ կո մի կով կաս յան բյու րոն անհ րա ժեշտ է հա մա րում 
այն փո խադ րել ՌԿԿ վերջ նա կան ո րոշ մանը»241: Սա կայն հա ջորդ 
օ րը` հու լի սի 5–ին, հրա վիր վում է Կով կաս յան բյու րո յի պլե նու մի 
ար տա հերթ նիստ, ուր վե րա նայ վում են Ղա րա բա ղի հարցի վե
րա բեր յալ հու լի սի 4–ի պլե նու մի ո րո շում նե րը: Պ լե նու մը ո րո շում է. 
«Ել նե լով մու սուլ ման նե րի ու հա յե րի միջև ազ գա յին խա ղա ղութ յան 
և Վե րին ու Ներ քին Ղա րա բաղ նե րի տնտե սա կան կա պի անհ րա
ժեշ տութ յու նից, Ադր բե ջա նի հետ նրա մշտա կան կա պից՝ Լեռ նա
յին Ղա րա բա ղը թող նել ԱդրՍԽՀ սահ ման նե րում՝ նրան տրա մա
դրե լով մար զա յին լայն ինք նա վա րութ յուն, վար չա կան կենտ րո նը` 
ինք նա վար մար զի կազմ ում գտնվող Շու շի քա ղաքն է»: Ադր բե

241  Нагорный Карабах в 1918–1923 гг., с. 649–650.

ջա նի կոմ կու սի կենտ կո մին հանձ նա րար վում է ո րո շել ինք նա վար 
մար զի սահ ման նե րը և ներ կա յաց նել Կով կաս յան բյու րո յի հաս
տատ մա նը242:

ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի կով կաս յան բյու րո յի պլե նու մի հու լի սի 5–ի 
ոչ օ րի նա կան ո րո շու մով խախտ վեց մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հիմ
նա րար՝ ազ գե րի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի սկզբուն քը, ոտ նա հար
վե ցին Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի բնակ չութ յան ճնշող մե ծա մաս նութ
յու նը կազ մող հա յութ յան ի րա վունք նե րը, ան տես վե ցին Խորհր
դա յին Հա յաս տա նի շա հե րը: Ա հա թե ին չու ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մը 
1921 թ. հու լի սի 16–ին ո րո շեց, որ Ղա րա բա ղի հար ցի վե րա բեր
յալ Կով կաս յան բյու րո յի պլե նու մի բա նաձևն «ի րենց չի բա վա րա
րում»243: Հայ կոմ կու սի ա ռա ջին հա մա գու մա րում (26–29 հուն վա րի, 
1922 թ.) ե լույ թում փոր ձե լով հեր քե լ  իր և ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մի հաս
ցեին հնչած խիստ քննա դա տութ յու նը և ծանր մե ղադ րանք նե րը, 
որ վեր ջին ներս Ղա րա բա ղի հար ցում չդրս ևո րե ցին վճռա կա նութ
յուն և  ա ռա վել հաս տա տա կամ չպնդե ցին երկ րա մասը Խորհր դա
յին Հա յաս տա նին միաց նե լու հար ցում, Ա. Մյաս նիկ յա նը, կար ծես 
ար դա րա նա լով, որ Ն. Նա րի մա նո վի օ րի նա կով չի պնդել ղա րա
բաղ յան հար ցի վերջ նա կան լու ծու մը ՌԿ(բ)Կ կենտ կոմ փո խադ
րե լու հար ցում, ն շում է միայն, որ Կով կաս յան բյու րո յի պլե նու մի 
նիս տը հի շեց նում էր Անդր կով կա սի հան րա պե տութ յուն նե րի նախ
կին ղե կա վար նե րի պայ քա րը. «Այս պես՝ Ադր բե ջանն ա սում էր, ե թե 
Հա յաս տա նը պա հան ջի Ղա րա բա ղը, ա պա մենք նավթ չենք մա
տա կա րա րի»244:

Կով կաս յան բյու րո յի պլե նու մի հու լի սի 5–ի ո րո շու մից հե տո 
Ադր բե ջա նի ղե կա վա րութ յու նը ջանք ու ե ռանդ չէր խնա յում ստա
նա լու ար ցա խա հա յութ յան հա մա ձայ նութ յու նը Ադր բե ջա նի գե
րիշ խա նութ յու նը ճա նա չե լու հար ցում: Այդ նպա տա կին հաս նե լու 

242  Տե՛ս նույն տեղում, էջ 650:
243  ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 1, գ. 39, թ. 18:
244  Նույն տեղում, ց. 2, գ. 2, թ. 13, 23:
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հա մար ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե րը Լեռ նա յին Ղա րա
բա ղի տար բեր շրջան նե րում լայն քա րո զար շավ անց կաց րին, սա
կայն ա մե նու րեք հան դի պե ցին «սա ռը դի մադ րութ յան»: Բաք վի 
ջան քե րով Ս տե փա նա կեր տում հրա վիր ված շրջա նի գոր ծա դիր 
կո մի տե նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 1921 թ. հու լի սի 28–ի հա մա գու
մա րի աշ խա տանք նե րի մա սին Ղա րա բա ղից Եր ևան ու ղար կած 
գաղտ նի զե կու ցագ րե րից մե կում նշվում է. «Դ րու թյունն օր հա սա
կան է, խնդրում ենք մի ջոց ներ ձեռ նար կել Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նին միաց նե լու հա մար»245: Այդ պի սին էր 
Ար ցա խի ողջ հայ բնակ չութ յան միա հա մուռ ցան կութ յու նը, սա
կայն դրա հետ ոչ ոք հաշ վի չէր նստում, ա վե լին՝ Ադր բե ջանն 
ան գամ չէր շտա պում կյան քի կո չել ամ բողջ Լեռ նա յին Ղա րա
բա ղին ինք նա վա րութ յուն տրա մադ րե լու մա սին հու լի սի 5–ի ո րո
շու մը: Ն րա իշ խա նութ յուն նե րի հե ռա հար նպա տակն էր առ ժամ
ան ակ մո ռա ցու թյան մատ նել խնդի րը, իսկ հե տա գա յում հաս նել 
նրան, որ պես զի երկ րա մա սը տա րրա լուծ վի ԱդրՍԽՀ վար չա կան 
շրջան նե րի մեջ: Այդ մա սին է վկա յում հետև յալ ու շա գրավ փաս
տը. ԱդրԿ(բ)Կ կենտ կո մի կազմբ յու րո յի և քաղբ յու րո յի 1921 թ. 
սեպ տեմ բե րի 26–ի նիս տ ում, ո րը նա խա գա հում էր կենտ կո մի 
քար տու ղար Ս. Կի րո վը, ձայ նե րի մե ծա մաս ն ութ յամբ ո րոշ վում է. 
«Խնդ րել Կավբ յու րո յին, որ պես զի վե րա նա յի Լեռ նա յին Ղա րա
բաղն ա ռանձ նաց նե լու մա սին իր ո րո շու մը, իսկ մինչ այդ ինք նա
վա րութ յուն չա ռանձ նաց նել»246: 

Ադր բե ջա նա կան կող մի նեն գա միտ այս ծրա գի րը, սա կայն, 
հա ջո ղութ յուն չու նե ցավ: Չ հան դուր ժե լով Լեռ նա յին Ղա րա բա
ղին ինք նա վա րութ յուն տրա մադ րե լու ո րոշ ման կա տար ման 
մի տում նա վոր ձգձգու մը Ադր բե ջա նի կող մից, 1922 թ. հու նի սի 
5–ին ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մի պլե նու մը ո րո շում է դի մել ՌԿ(բ)Կ կենտ

245  Нагорный Карабах в 1918–1923 гг., с. 653–654.
246   К истории образования Нагорно–Карабахской автономной области Азер байд

жанской ССР, с. 96–97.

կո մի անդր կով կաս յան երկ րա յին կո մի տեին (ո րը փո խա րի նել էր 
ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի կով կաս յան բյու րո յին), որ պես զի կա տար
վի  1921 թ. հու լի սի 5–ի ո րո շու մը247: Ըն դա ռա ջե լով հայ կա կան 
կող մին՝ ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի անդրերկր կոմի նա խա գա հութ յու նը 
1922 թ. հոկ տեմ բե րի 27–ին ԱդրԿ(բ) Կ կենտ կո մին հանձ նա րա
րում է «կյան քի կո չել այդ ո րո շու մը»248: 

« Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ինք նա վա րութ յան անց կաց ման» 
հար ցը քննարկ վում է 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 14–ին Բաք վում հրա
վիր ված Անդ րերկր կո մի պլե նու մի նիս տում, ո րը նա խա գա հում էր 
Անդ րերկր կո մի քար տու ղար Ա. Մ յաս նիկ յա նը: Նիս տում ըն դուն
վում են հա մա պա տաս խան ո րո շում ներ, տրվում դրան ցից բխող 
կար գադ րութ յուն ներ: Ո րոշ վում է ԱդրՍԽՀ ժող կոմ խոր հին կից 
կազ մա վո րել Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի գոր ծե րով հա տուկ կո մի
տե249: Հա ջորդ իսկ օ րը` դեկ տեմ բե րի 15–ին, Բաք վում հրա վիր
ված ԱդրԿ(բ)Կ կենտ կո մի բյու րո յի նա խա գա հութ յան նիս տում 
Անդ րերկր կո մի պլե նու մի ո րո շում ներն ըն դուն վում են ի կա տա
րում. հաս տատ վում են Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի գոր ծե րով կենտ
րո նա կան հանձ նա ժո ղո վի ( Կի րով, Միր զա բեկ յան, Կա րա կո զով) 
և յոթ հո գա նոց կո մի տեի կազ մե րը: Վեր ջի նիս հանձ նա րար վում է 
կար գա վո րել բո լոր հո ղա յին վե ճե րը Շու շիի, Ջաբ րա յի լի և Ջևան
շի րի գա վառ նե րի շրջա նում250: « Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ինք նա
վա րութ յան անց կաց ման մա սին» և դ րա նից բխող վե րը նշված 
ո րո շում նե րը հաս տատ վում են Անդր դաշ նութ յան Միու թե նա կան 
խորհր դի նա խա գա հութ յան 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 22–ի նիս տում251:

Այս պի սով՝ հայ կա կան կող մի հա մառ ջան քե րի շնոր հիվ 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը որ պես ինք նա վար ութ յուն ա ռանձ նաց նե

247  Տե՛ս Нагорный Карабах в 1918–1923 гг., էջ 660:
248   Տե՛ս К истории образования Нагорно–Карабахской автономной области Азер 

байджанс кой ССР, էջ 127:
249  Տե՛ս Нагорный Карабах в 1918–1923 гг., էջ 662:
250  Տե՛ս նույն տեղում, էջ 663:
251  Տե՛ս նույն տեղում, էջ 664:
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լու 1921 թ. հու լի սի 5–ի ո րո շու մը կար ծես մոտ էր կյան քի կոչ վե
լուն: Բաք վում, սա կայն, այլ կերպ էին տրա մադր ված. ադր բե ջա
նա կան կող մը շա րու նա կում էր հար ցի կար գա վո րու մը ձգձգե լու 
և վի ժեց նե լու հե տևո ղա կան փոր ձե րը: Ուս տի Անդր երկր կո մին 
այլ ելք չէր մնում, քան 1923 թ. հու նի սի 27–ին հեր թա կան ան
գամ անդ րա դառ նալ հիմ նախնդ րին և հանձ նա րա րել Ադր բե ջա
նի կոմ կու սի կենտ կո մին այլևս չձգձգել և մե կամս յա ժամ կե տում 
Լեռ նա յին Ղա րա բաղն ա ռանձ նաց նել իբրև ինք նա վար մարզ: 
Ըն դա մե նը մի քա նի օր անց` հու լի սի 1–ին, ԱդրԿ(բ)Կ կենտ կո
մի նա խա գա հութ յու նը ստիպ ված է լի նում ա ռա ջար կել Ադր բե
ջա նի Կենտ գործ կո մին (ԿԳԿ) հռչա կել Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 
ինք նա վար ութ յու նը և ս տեղ ծել « Ղա րա բա ղի ինք նա վար մարզ»՝ 
Խան քեն դի կենտ րո նով: Հռ չա կագ րում հանձ նա րար վում է նշել, 
որ ինք նա վար ու թյան «սահ ման նե րը և  այլ նը կո րոշ վեն հա տուկ 
հանձ նա ժո ղո վի կող մից»: Վեր ջինս ո րո շե լու էր. «1) Ինք նա վար 
Ղա րա բա ղի սահ ման նե րը: 2) Քրդս տա նի տե ղա դրութ յու նը: 
3) Դաշ  տա յին Ղա րա բա ղի վար չա կան փո փո խութ յուն նե րը»252: 

Վեր ջա պես, 1923 թ. հու լի սի 4–ին Ադր բե ջա նի խոր հուրդ նե րի 
ԿԳԿ –ի նա խա գա հութ յունն ըն դուն ում է հա մա պա տաս խան ո րո
շում, ո րի արդ յուն քում էլ հու լի սի 7–ին լույս է տես նում « Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի ինք նա վար մար զ» (ԼՂԻՄ, ռու սե րեն՝ ”Автономная 
область Нагорного Карабаха” (АОНК)253) կազ մա վո րե լու մա սին 
Կենտ գործ կո մի դեկ րե տը: « Մար զի կա նո նա դրութ յու նը մշա կե լու, 
Ղա րա բա ղի ինք նա վար մար զին վար չա կան միա վոր նե րը փաս
տա ցի հանձ նե լու, նաև ինք նա վար մար զի սահ ման նե րը ո րո շե լու 
հա մար ստեղծ վե լու էր խա ռը հանձ նա ժո ղով` Լեռ նա յին Ղա րա
բա ղի, Քրդս տա նի և ԱդրՍԽՀ կենտ րո նա կան իշ խան ութ յան ներ

252   К истории образования Нагорно–Карабахской автономной области Азер байд
жанской ССР, с. 149–150.

253   1936 թ. ընդունված ԽՍՀՄ նոր Սահմանադրությամբ մարզը ”АОНК”–ից վերան
վան վեց ”НКАО”–ի՝ ”Нагорно–Карабахская автономная область”.

կա յա ցու ցիչ նե րից»: Հանձ նա ժո ղո վին հանձ նա րար վում է աշ խա
տանք ներն ա վար տել մինչև 1923 թ. օգոս տո սի 15–ը254:

Այս պի սով՝ ար ցա խա հա յութ յան, Խորհր դա յին Հա յաս տա նի և 
Անդր դաշ նութ յան ղե կա վա րութ յան, մաս նա վո րա պես՝ Ա լեք սանդր 
Մ յաս նիկ յա նի, հաս տա տա կամ և հետ ևո ղա կան ջան քե րի շնոր հիվ 
Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րը ստիպ ված էին եր
կու տար վա հա մառ դի մադ րութ յու նից հե տո նա հան ջել և Լեռ նա
յին Ղա րա բա ղին տրա մադ րել ինք նա վար ութ յուն: Դրա շնոր հիվ էր 
նաև, որ խորհր դա յին տա րի նե րին ար ցա խա հա յութ յա նը հա ջող
վեց դի մա կա յել Ադր բե ջա նի սադ րանք նե րին և  ազ գա յին խտրա
կա նութ յան քա ղա քա կա նութ յա նը, Ար ցա խը չհա յա թափ վեց:

Ադր բե ջա նա կան կող մը, սա կայն, Ղա րա բա ղի հար ցում նոր 
ծու ղակ էր նա խա պատ րաս տել` խախ տե լով ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի 
կով կաս յան բյու րո յի պլե նու մի հու լի սի 5–ի ո րո շու մը, ո րով ինք
նա վա րութ յուն պետք է տրա մադր վեր ամ բողջ Լեռ նա յին Ղա
րա բա ղին. 1923 թ. հու լի սի 7–ի դեկ րե տով ինք նա վա րութ յուն էր 
կազ մա վոր վե լու միայն « Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հայ կա կան մա
սում»: Ա վե լին՝ նույն օ րը` հու լի սի 7– ին, հրա վիր ված «Ինք նա վար 
Ղա րա բա ղի և Քրդս տա նի սահ ման նե րը ո րո շե լու հանձ նա ժո
ղո վի» նիս տում ո րոշ վում է « Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ա ռանձ նա
ցու մից (որ պես ինք նա վար մարզ — Կ.Խ.) մնա ցած Ղա րա բա ղի 
դաշ տա յին մա սե րից ստեղ ծել մար զա յին վար չութ յուն՝ Աղդամ 
կենտ րո նով»: Հանձ նա ժո ղո վը ո րո շում է նաև « Կազ մա վո րել 
Ինք նա վար Քրդս տան, ո րի կենտ րոն ներն ու սահ ման նե րը ո րո
շել ինք նա վար Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի սահ ման նե րի հաս տա տու
մից հե տո»255:

1923 թ. հու լի սի 16–ին ԱդրԿ(բ)Կ կենտ կո մի նա խա գա հութ
յան ըն դու նած ո րոշ ման մեջ նշվում է. «ա) Այն ա զատ հո ղա տար

254   К истории образования Нагорно–Карабахской автономной области Азер байд
жанской ССР, с. 151–153.

255  Նույն տեղում, էջ 153–154:
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ածք նե րը, ո րոնք մնա ցել են Ս կո բելև կա յի հա սա րա կութ յան ռու
սա կան ա մա յա ցած գյու ղե րից, մտցնել Ինք նա վար Ղա րա բա ղի 
սահ ման նե րի մեջ: բ) Շու շի քա ղա քը մտցնել Լեռ նա յին Ղա րա
բա ղի ինք նա վար մար զի կազ մի մեջ: գ) Ղա րա բա ղի դաշ տա
յին մա սից կազ մել եր կու գա վառ: դ) Քր դե րով զբա ղեց րած տա
րածք նե րում ստեղ ծել «Քր դա կան գա վառ»: ե) Հանձ նա րա րել 
Ժող կոմ խոր հին խորհր դա յին կար գով ո րո շել այդ գա վառ նե րի 
ճշգրիտ սահ ման նե րը և վար չա կան կենտ րոն նե րը»256: Ո րո շու մը 
հաս տատ վում է Ադր բե ջա նի ԿԳԿ –ի նա խա գա հութ յան 1923 թ. 
հու լի սի 21–ի նիս տում257:

Զար գաց նե լով ըն դուն ված ո րո շում նե րը` ԱդրԿ(բ)Կ կենտ
կո մի նա խա գա հութ յու նը 1923 թ. հու լի սի 30–ին ո րո շում է. «ա) 
Քրդս տա նի, Ջաբ րա յի լի և Աղ դա մի գա վառ նե րի սահ ման նե րը 
հաս տա տել ըստ ներ կա յաց ված քար տե զի: բ) Քրդս տա նի գա
վա ռի գա վա ռա յին կենտ րո նը հա մա րել Փի րի ջա նը: գ) Ջաբ րա
յիլ գա վա ռի գա վա ռա յին կենտ րո նը Կար յա գի նից տե ղա փո խել 
Ջաբ րա յիլ: դ) Աղ դամ գա վա ռի կենտ րոն հա մա րել Աղ դամ քա
ղա քը: ե) Ադր բե ջա նի Կենտ գործ կո մին և Ժող կոմ խոր հին՝ ան մի
ջա պես կյան քի կո չել Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ինք նա վար մար զի 
ա ռանձ նաց ման և նոր գա վառ նե րի վար չա կան վե րա բա ժան ման 
հետ կապ ված բո լոր խնդիր նե րը»258:

Այս պի սով՝ տե ղի տա լով և  ա ռանձ նաց նե լով « Լեռ նա յին Ղա
րա բա ղի հայ կա կան մա սը»` որ պես ինք նա վար մարզ, Ադրբե ջա
նը տեն դա գին կրճա տում էր դեռևս թղթի վրա գո յութ յուն ու նե
ցող ԼՂԻՄ –ի տա րածք ներն ու սահ ման նե րը, դրանք այն պես 
«ճշգրտում», որ պես զի մար զը լի նի ա ռա վել փոքր սահ ման նե րով 
և  ան ջատ վի Խորհր դա յին Հա յաս տա նից:

256  Նույն տեղում, էջ 154–155:
257  Տե՛ս նույն տեղում, էջ 157:
258   К истории образования Нагорно–Карабахской автономной области Азер байд

жанской ССР, с. 159–160.

Ադր բե ջա նի ԿԳԿ –ի 1923 թ. օ գոս տո սի 6–ի հրա մա նագ
րով Ղա րա բա ղի այն հատ ված նե րը, ո րոնք Ադր բե ջա նի ղե կա
վա րու թ յան նեն գա միտ քա ղա քա կա նութ յան արդ յուն քում չէին 
ընդ գրկվե լու ԼՂԻՄ –ի կազ մում, նե րառ վե ցին ար հես տա կա նո
րեն ստեղծ ված Աղ դա մի, Ջաբ րա յի լի և Քրդս տա նի գա վառ նե րի 
կազ մում, ո րոշ վե ցին նրանց տա րածքն ու վար չա կան սահ ման
նե րը: Ըստ այդմ` նոր վար չա միա վոր նե րը պետք է ու նե նա յին 
հետև յալ կա ռուց ված քը.

1. Աղ դա մի գա վառ` Աղ դամ կենտ րո նով (նե րա ռե լու էր նախ
կին Շու շիի և Ջ ևան շի րի գա վառ նե րի հար թա վայ րա յին մա սե րը):

ա) տա րած քա յին ընդգր կու մը` Բոր սուն լու գյու ղից բեկ ված 
գծով Թար թառ (Тертер) քա ղա քով մինչև Ղա րա– Ղո յուն լու, ապա՝ 
Նա մեր լի և Նափ րա վենդ (ի մա` Փափ րա վենդ) գյու ղեր, Չուլ լու դաղ 
(Чолодах, 2972), Աղ դա մի բլրա շա րը, Ղ զըլ– Ղա յա յի կող քով, Ուչ
թա փա լար, որ տե ղից ար ևելք՝ մինչև այն վայ րը, ո րը գտնվում էր 
Աղ դա մի, Ջաբ րա յի լի և Ղա րա բա ղի գա վառ նե րի հատ ման կե
տում՝ մո տա վո րա պես 5  վերստ Կու րո պատ կի նո գյու ղից դե պի 
հյու սիս –ար ևելք, այս տե ղից՝ ար ևելք, մինչև Սալ յա նի գա վա ռի 
սահ ման նե րում գտնվող Փեյ ղամ բար գե րեզ մա նո ցը: 

2. Ջաբ րա յի լի գա վառ` Ջաբ րա յիլ կենտ րո նով (նե րա ռե լու էր 
նախ կին Կար յա գի նո յի գա վա ռի հար թա վայ րա յին հատ վա ծը):

ա) Տա րած քա յին ընդգր կու մը` Սալ յա նի գա վա ռի սահ ման նե
րում գտնվող Փեյ ղամ բար գե րեզ մա նո ցից դե պի արև մուտք մինչև 
այն վայ րը, ո րը գտնվում էր Աղ դա մի, Ջաբ րա յի լի և Ղա րա բա ղի 
գա վառ նե րի հատ ման կե տում` Կու րո պատ կի նո գյու ղից մո տա վո
րա պես 5 վերստ հե ռա վո րութ յան վրա: Այս տե ղից` Ղա րա բա ղի 
կող մից, բեկ ված գծով Վեյ սա լու ձմե ռո ցով [(зимовник, հե տա
գա յում` Ներ քին Վեյ սա լու (թրք.` Aşağı Väysalı)], Նոր Նի կո լաև կա, 
Դի վա նա լը լար գյուղ, Ավ շա րի, Դու դուկ չի (Ք յու րա թաղ), Կար յա
գի նո (հե տա գա յում՝ Ֆի զու լի), Ի շըխ լու, Քոչ–Ահ մեդ լի, Սու լեյ ման
լու, Ղըշ լաղ, Է ֆեն դի լար, Ջաբ րա յիլ, Աղ ջա քենդ (Аджикенд, ի մա` 
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Խան ձա ձոր), Թեժ լար գյու ղե րով, Աղ– Բու լաղ աղբ յու րով մինչև 
Թար քա յան– Յա լի սար և Բա ղիր–Բեգ լու գյուղ, այ նու հետև՝ Հա
գա րու (Акера) գե տա կի259 հու նով ներքև մինչև Է ֆեն դի լար գյու ղը, 
այս տե ղից հա րավ –արև մուտք՝ մինչև Ա ղավ յուրտ (ի մա` Եղ վարդ) 
գյու ղը, որ տե ղից՝ հին վար չա կան սահ մա նով մինչև Ն յու վա դի 
(Аювадинский) գյու ղը:

3. Քրդս տա նի գա վառ` Փի րի ջան (ի մա` Փիր ջա հան) կենտ
րո նով (նե րա ռե լու էր նախ կին Ջ ևան շի րի արևմտ յան` Թար թար 
գե տի վե րին ա վա զա նում ըն կած հատ ված նե րը, ինչ պես նաև 
ՀՍԽՀ –ից կտրված Զան գե զու րի գա վա ռի ար ևել յան` Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղին հա րող հատ ված նե րը, ուր 1930 թ. կազ մա վոր վե
ցին Ք յալ բա ջա րի ( Քար վա ճար), Լա չի նի ( Բեր ձոր) և մա սամբ Ղու
բաթ լո ւի գա վառ նե րը):

ա) տա րած քա յին ընդգր կու մը` Մ ռա վի լեռ նե րի (Муров–даг) գա
գաթ նե րով Ղա րա բա ղի կող մից բեկ ված գծով հետև յալ կե տե րով` 
Է ղեր յուրտ կամ Ա ղըր յուրտ (Эгенюр) լեռ, Ա լա ղա յա լեռ, այ նու հետև` 
Լի սա գորսկ, Ջա մինկ յում լեռ նա գա գա թով մինչև Բա ղըր– Բեգ լու 
գյուղ: Այս տե ղից Ջաբ րա յի լի գա վա ռի կող մից Հա գա րու գե տով 
ներքև մինչև Է ֆեն դի լար գյուղ, որ տե ղից հա րավ –արև մուտք` մինչև 
Ա ղավ յուրտ գյուղ, ա պա` ՀՍԽՀ կող մից Խն ձո րեսկ (Инзирак260) գյու
ղի մի ջով մինչև Ղ զըլ բո ղազ դար (сиг нал Александр Дали–Даг261), 
որ տե ղից լեռ նաշղ թա յով` մինչև Դա վա–Գ յո զի (Ուղ տիա կունք) լեռ, 
այ նու հետև` վար չա կան հին սահ մա նով մինչև սկզբնա կան կետ262:

259   Սահմանն այդ հատվածում անցնելու էր նախ` Փոքր Հագարու գետակով (թրք.` 
Kiçik Häkärä, հայտնի է նաև Զինգյանակապ անվամբ), նոր հետո` բուն Հագարուով:

260   Ռուսալեզու փաստաթղթում նշվում է բնակավայրի թյուրքական արտա սանության 
(Xanziräk) աղավաղված տարբերակը` վերցված ռուսական 5–վերստանոց 
քարտեզի համապատասխան պլանշետից:

261   Սահմանագծի ուղղության քննությունը թույլ է տալիս վերոհիշյալ աղավաղ
ված տեղանունը սրբագրել նշված ձևով (ճշտումն ըստ 5–վերստանոց քար տեզի` 
Кызыл–Богасдары):

262   К истории образования Нагорно–Карабахской автономной области Азербайд
жанской ССР, с. 173–175.

Նշ ված փաս տաթղ թում աչ քի է զար նում հետև յալ հան
գա մանքը: Ե թե նո րա կազմ ԼՂԻՄ –ի ար ևել յան, հա րա վա յին և  
արևմտ յան սահ ման ներն ար ձա նագր ված են ըստ կողմ նո րո շիչ 
ո րո շա կի կե տե րի, ա պա հյու սի սա յին սահ մա նա գիծն ուղ ղա կի 
բա ցա կա յում է: Բանն այն է, որ նախ կին ցա րա կան վար չա կան 
բա ժա նու մով Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հյու սի սա յին բաղ կա ցու
ցիչ հատ վա ծը կազ մող պատ մա կան Գ յու լիս տա նի մե լի քութ յան 
զգա լի մա սը, ո րը գրա վում էր Կու րի Բա րակ ջուր (թրք.` İncä–
çay) վտա կի մի ջին ա վա զա նը, ինչ պես նաև նույն գե տի մեկ այլ 
վտա կի` Կու րա կի (թրք.` Küräk–çay) վե րին հո սան քի շրջա նում 
գտնվող Գե տա շեն ա վանն իր հա րա կից մի քա նի բնա կա վայ
րե րով, կցված էին Ե լի զա վետ պո լի գա վա ռին: Այս` ա վե լի քան 
1000 քառ. կմ  ընդ հա նուր տա րածք զբա ղեց նող զուտ հա յա բնակ 
շրջան նե րի նե րա ռու մը ԼՂԻՄ –ի կազ մում Խորհր դա յին Ադր բե
ջա նի ղե կա վա րութ յան տե սանկ յու նից կա րող էր «վտան գա վոր» 
նա խա դեպ ստեղ ծել Հ յու սի սա յին Ար ցա խի մյուս շրջան նե րի (Ոս
կա նա պատ, Քար հատ, Բա նանց և  այլն) ու հար ևան Գարդ մա
նի տա րա ծաշր ջա նի` գրե թե մինչև ՀՍԽՀ –ի հյու սիս  ար ևել յան 
սահ մա նագ լուխը հոծ ա նընդ մեջ շեր տով բնակ վող հա յութ յան 
հա մար, որն ան պայ ման կփոր ձեր ժա մա նա կի ըն թաց քում միա
վոր վել այս նո րա ստեղծ հայ կա կան պե տա կան կազ մա վոր ման 
հետ: Անհ րա ժեշտ էր ա մեն գնով բա ցա ռել որ ևէ հնա րա վո րութ
յուն` Խորհր դա յին Հա յաս տա նի ան մի ջա կան սահ մա նակ ցութ
յամբ, միաս նա կան հայ կա կան ինք նա վա րութ յան ձևա վոր ման 
հա մար: Ս րա նով, կար ծում ենք, կա րե լի է բա ցատ րել այն փաս
տը, որ 1923–1924 թթ. Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի վե րո հիշ յալ մա սե
րը մտցվե ցին նո րաս տեղծ Գ յան ջա յի ( Գան ձակ) գա վա ռի մեջ` 
դրա նով իսկ ԼՂԻՄ –ի հյու սի սա յին սահ ման նե րը «համըն կեց նե
լով» եր բեմ նի ցա րա կան վար չա միա վո րի հա րա վա յին սահ մա
նագ ծին, որն անց նում էր Մ ռա վի լեռ նե րի ար ևել յան ջրբա ժա նով 
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և Բա րակջ րի հու նով: Բա ցի այդ` հայ կա կան մար զից դուրս էր 
թողն վել Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հյու սիս  արևմտ յան հատ վա ծը 
կազ մող Վե րին Խա չե նը ( Ծա րա եր կիր)` Թար թառ գե տի վե
րին ա վա զա նում, ո րը զբա ղեց նում էր շուրջ 2000 քառ. կմ263: 
Վեր ջինս դեռ 1922 թ. ստա ցել էր «Քրդս տան» (Курдистан) կեղծ 
ան վա նու մը` վե րա կազմ ա վոր վե լով որ պես ա ռան ձին գա վա ռա
մաս Ջ ևան շի րի գա վա ռի կազ մում264: Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի 
ղե կա վա րութ յան 1923 թ. նոր ո րո շու մով այս տա րած քին կցվեց 
նաև Հա գա րու գե տա կի ողջ վե րին ա վա զա նը զբա ղեց նող նախ
կին Զան գե զու րի գա վա ռի ար ևել քը, ո րը մինչ այդ, կտրվե լով 
ՀՍԽՀ –ից, մտնում էր, այս պես կոչ ված, Ղու բաթ լո ւի գա վա ռի 
մեջ: Ինչ պես հայտ նի է, նո րա կազմ վար չա միա վորը վե րան վան
վեց «Քրդս տա նի գա վառ» (ոչ պաշ տո նա կան ան վա նու մը` « Կար
միր Քրդս տան»):

Այս պի սով՝ ադր բե ջա նա կան ղե կա վա րութ յան նպա տա
կա ուղղ ված քա ղա քա կան ութ յան հետ ևան քով Լեռ նա յին Ղա
րա բա ղի երկ րա մա սի ընդ հա նուր տա րած քից, ո րը կազ մում էր 
շուրջ 8000 քառ. կմ, 1923–1924 թթ. ան ջատ վեց մոտ 3000 
քառ. կմ– ը: Նո րաս տեղծ ԼՂԻՄ  –ը, ո րի ամ բող ջա կան սահ ման
նե րը դեռ որոշ ված չէին, այսու  հետև կա րող էր հա վակ նել ըն դա
մե նը 5000 քառ. կմ տա րած քի:

Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի նո րաս տեղծ Աղ դա մի, Ջաբ րա յի լի 
և Քրդս տա նի գա վառ նե րի տա րածք նե րը ո րո շե լուց հե տո ան գամ 
ԼՂԻՄ –ի տա րած քա յին և սահ մա նա յին խնդիր նե րի վերջ նա կան 
կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցը դժվա րութ յամբ էր ըն թա նում: Ուս
տի ԱդրԿ(բ)Կ կենտ կո մի նա խա գա հութ յու նը 1924 թ. ապ րի լի 
17–ին «ոչ հա ջող ված» է հա մա րում այդ խնդիր նե րը կար գա վո

263  Հաշվարկները՝ Գ. Բադալյանի:
264   Տե՛ս Aзербайджанская сельско–хозяйственная перепись 1921 года. Таблицы: 

Джеван ширский уезд, Баку, 1922, էջ 82:

րող հա տուկ հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րը և կազ մում նոր 
հանձ նա ժո ղով՝ ԱդրՍԽՀ ժող կոմ խոր հի նա խա գահ Ղ. Մու սա բե
կ ո վի նա խա գա հու թյամբ: Վեր ջի նիս պա տաս խա նատ վութ յամբ 
հանձ նա ժո ղո վին հանձ նա րար վում է մինչև 1924 թ. մա յի սի 1–ը 
ա վար տել ԼՂԻՄ –ի վար չա կան սահ ման նե րի վերջ նա կան հաս
տատ ման և հո ղա յին հար ցե րի կար գա վոր ման (ինչ պես ԼՂԻՄ –
ում, այն պես էլ ԼՂԻՄ –ի և հար ևան գա վառ նե րի միջև) աշ խա
տանք նե րը265:

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը որ պես ինք նա վար մարզ ա ռանձ նաց
նե լու և ն րա տա րածք ն  ու վար չա կան սահ ման նե րը ո րո շե լու աշ
խա տանք նե րին զու գա հեռ ըն թա նում էին նաև ԼՂԻՄ –ի Սահ մա
նադ րութ յան ( Կա նո նադ րութ յան) ստեղծ ման աշ խա տանք նե րը: 
Հա տուկ հանձ նա ժո ղո վի կող մից պատ րաստ ված Սահ մա նադ
րութ յան նա խա գի ծը հաս տատ վեց ԱդրԿ(բ)Կ կենտ կո մի նա խա
գա հութ յան 1924 թ. հու լի սի 3–ի նիս տում, Ադր բե ջա նի ԿԳԿ –ի նա
խա գա հութ յանն ա ռա ջարկ վեց « Սահ մա նադ րութ յու նը հրա պա
րա կել թյուր քե րեն, հա յե րեն և ռու սե րեն»266: Այն հա յե րեն և թյուր
քե րեն տպագր վում է Բաք վի « Կո մու նիստ» օ րա թեր թի 1924 թ. 
հու լի սի 6–ի թիվ 145 (924)–ում, իսկ ռու սե րեն` ռու սա լե զու «Բա
կինս կի ռա բո չի» թեր թի 1924 թ. նո յեմ բե րի 26–ի թիվ 269–ում:

«Ինք նա վար Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Շր ջա նի Սահ մա նադ
րութ յու նը» հան դի սա ցավ ա ռա ջին պաշ տո նա կան փաս տա թուղ
թը, ո րում «Ինք նա վար Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի տա րա ծութ յու
նը (տե րի տո րիան)» վեր նագ րով ա ռան ձին բաժ նում նշված են 
մար զի տա րած քը և բ նա կա վայ րե րը: Ըստ այդմ՝ «Ինք նա վար 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի մեջ մտնում է այն տա րա ծութ յու նը, ո րը 
բռնված է հետև յալ գա վառ նե րի քա ղաք նե րով և գ յու ղե րով:

265   Տե՛ս К истории образования Нагорно–Карабахской автономной области Азер бай
джанской ССР, էջ 236–237:

266  Նույն տեղում, էջ 248–249:
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Շու շիի գա վա ռից` Շու շի քա ղա քը և Ս տե փա նա կեր տը, գյու
ղերը. Կա րա քե տուկ ( Հի լիս267), Ու լու բաբ, Կա յա բա շի ( Դահ րավ), 
Սա րի– Քե շիշ ( Խանձք), Կիշ լաղ– Քենդ (Ղշ լաղ), Շալ վա (Ռև), Սե
յիտ– Բեգ լի ( Սեյ դի շեն), Դաշ բու լաղ, Մեհ տի քենդ ( Մեհ դի շեն), Բա
դա րա (Պտ րե ցիք), Սուն ժինս կո յի, Խն ձո րիս տան, Իս մա յիլ– Բեգ լի, 
Մա լի– Բեգ լի, Խա լի փա լի, Խո ջա լի, Ղուշ չիլ լար, Քեոր փա–Ա ֆաթ
լի, Զա րուս լի ( Զա ռիստ), Նա խիջ ևա նիկ, Փիր ջա մալ, Դահ րազ, 
Քեա թուկ–Աղ դա րա, Աղ բու լաղ ( Մի րիշկ յալ լու), Վա րա զա բուն, 
Լի սա գորսկ, Կեր կի ժան (ի մա` Կրկ ժան), Ջա միլ լի, Բա լու ջա, Ղայ
բա լի քենդ, Փախ լիզ (ի մա` Փահ լուլ), Խ նա ծախ, Մեհ տի– Քենդ (ի
մա` Մա դաթ քենդ, Ա լա մանց գո մեր), Վե րին–Սզնիք, Դա մուր չի լար 
( Ջա ղաց ներ), Ներ քին Սզ նիք, Սղ նախ, Չա նախ չի (Ա վե տա րա նոց), 
Ղա րա բու լաղ, Ղուշ չի– Բա բա ( Մոշ–Խմհատ), Սա րու շեն, Խաչ մաչ, 
Տուք նա կալ, Հա րա լի ( Ղա րա լի), Պի րում– Քենդ (ի մա` Փի րու մա
շեն), Մ խի թա րա– Քենդ (Ար կա թա լու), Դաղ դա ղան (Ք ռաս նի), 
Հա րով ( Հա րավ), Դա շու քենդ ( Դա շու շեն), Շու շի– Քենդ ( Շոշ), 
Դա շալ թի–Հ յու նոտ (ի մա` Հո նուտ), Քե շիշ– Քենդ (Դռ նա վարզ), 
Դա շալ թի– Խո զա բիր ( Քա րին տակ), Քենդ խուրդ ( Հա ղոր տի), Քա
րա հունջ, Մուշ կա պատ, Ղա վա խան, Մա շա դի– Քենդ (իմա` Մա շա
դի շեն), Կու զում– Քենդ ( Քերթ), Աղ–Քենդ (Ս պի տակ շեն), Ա շան, 
Հա ցի, Ենգ ի– Քենդ ( Նոր շեն), Կա րա– Քենդ ( Ղըզ ղա լա), Ե միշ ճա, 
Ջա մեաթ (Նն գի, Նին գի), Կ ղար ծի, Մի րի– Քենդ (Մ յու րի շեն, Մի րի
շեն), Կա րա դաղ լի, Խո նա շեն, Բահ րամ լի, Խո ջա լու ( Խո ջա վանդ), 
Մու գան ( Մու ղան լու), Աբ դուլ լար (ի մա` Ա մի րան լար, Ա մի րալ լար), 
Կոտ լեա րով կա, Կու րո պատ կի նո, Նի կո լաև կա, Ս կոբ լև կա, Սոս, 

267   Հարկ է նկատի ունենալ, որ ԼՂԻՄ–ի Սահմանադրությունում նշված տեղա նուն
ները վերցված են նախկին ցարական տեղեկագրերից, ուր նախա պատ վությունը 
տրված էր գրեթե առանց բացառության XVIII դ. երկրորդ կեսից շրջանառության 
մեջ մտած օտարահունչ թյուրքական տարբերակներին (տե՛ս մասնավորապես 
”Кавказский календарь на 1917 год”. ”Отдел статистический”, с. 47–50, 59–61, 
63–65): Ուստի նպա  տակահարմար ենք համարել վերոբերյալ բնակավայրերին 
կից նշել բուն հայ կա կան կամ այն անվանաձևերը, որոնք տարածված էին հայերի 
միջավայրում: Ճշտված են նաև բացա հայտ աղավաղ ված տեղանունները:

Սխ տո րա շեն, Խեր խան, Ծո վա տեղ, Հեր հեր, Մա վաս, Ա մա րաս, 
Բիլ բի լակ, Աղ բու լաղ ( Մըսմ նա), Ու զում– Քենդ, Դ րախ տիկ, Թաղ
լար ( Մեծ Թաղ), Ա զոխ, Զար դա նա շեն ( Վե րին Թա ղա վարդ), Շե
խեր, Ջա ղա դուզ (Սարգ սա շեն), Թա ղա վարդ, Ղու զե– Ճար տար, 
Գի շի, Գ յու նե– Ճար տար, Իս պա հան ջուղ (Խ նու շի նակ), Յեն գի ջա 
( Սար դա րա շեն), Դաշ բա շի ( Քա րագ լուխ), Խա նա բադ Նոր, Խա
նա բադ Հին, Քե շիշ քենդ ( Նո րագ յուղ), Խ րա մորթ, Վե րին  Յել չի
բաղ (ի մա` Ղլիճ բաղ), Ներ քին  Յել չի բաղ (ի մա` Ղ լիճ բաղ), Տող, 
Մա մե դա ձոր, Սու լա վար դին (ի մա` Սա լաք յա թին), Շե խեր, Հա
կա կու, Թա ղուտ, Սու սա լըխ ( Մոխ րե նիս, Մոխ րե նեց), Կով շատ լի, 
Տու մի, Հո ղեր, Ծա կու ռի, Ջ րա կուս:

Ջի վան շի րի գա վա ռից` գ յու ղեր. Հա սան րիզ ( Հա թերք), 
Ումուդլի (Ա կա նա), Կի րան լու (ի մա` Ք յա րամ լու), Ի մա րար– Կա
րա վենդ (Գ յա րա վանդ), Չա փար, Ղուզ լու ( Բաղ դուս (ա ղա վաղ
ված Վա ղու հա սից)), Կը զըլ– Կա յա ( Հա րութ յու նա գո մեր), Յայ ջա 
(Տխ գատ (ա ղա վաղ ված Կ ճո ղու տից)), Զար դա խաչ, Չա րեք տար, 
Բաղ լու– Կա յա, Բալ լու– Կա յա, Ախ մախ լի ( Հա յաթ), Բա զար քենդ 
(Ծ մա կա հող), Քո լա տակ, Դաղ ման լու (Թբլ ղու), Դով շան լու (Առա
ջա ձոր), Չոր ման լու ( Գառ նա քար), Վանք, Տ րում բոն (ի մա` Դրմ
բոն), Հո ռա թաղ, Շահ մա սուր, Նե րիշ տար, Քի չիկ– Կա րա բեգ 
( Մոխ րա թաղ), Ու լու– Կա րա բեգ ( Մեծ շեն), Կու սա պատ, Աղ դա
րա– Մար դա կերտ (ի մա` Մար տա կերտ), Դա միր լու, Հո ռա թաղ, 
Բու րուջ, Յա րըմ ջա, Մա րա ղա, Մար գու շևան, Բ րուջ, Լ ևոն–Արխ, 
Լ ևոն–Արխ ( Սա րով), Մենգ րելսկ, Չար դա խ լու ( Մա ղա վուզ), Լ յու
լա սազ ( Վարն կա թաղ), Օր լո վո– Դե նի սով կա, Ղա զան չի, Ջան յա
թաղ ( Ճան կա թաղ), Գ յուլ յա թաղ, Սր խա վանդ, Դա մի րի, Թա լիշ, 
Տու րուս ( Թո ռուտ, Ե ղա կեր), Դաս տա գիր, Տո նա շեն, Մա դա ղիս, 
Դա միր լար ( Ղահ րի լար), Վե րին  Չայ լու, Ներ քին  Չայ լու:

Կար յա գի նի գա վա ռից` գ յու ղեր. Հա ջի քենդ (ի մա՝ Աղ ջա
քենդ, Խան ձա ձոր), Ա ռա քել, Բա նա զուր, Բին յաթ լի, Դո լան լար, 
Խ ժալ լան (ա ղա վաղ ված Ջի լա նից), Դաշ բա շի ( Քա րագ լուխ), 
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Ծամ ծոր, Կեյ նա –աղ (ա ղա վաղ ված Հին Թա ղե րից), Մ յուլ քի դա րա 
(Ցր տա խաչ), Խ ծա բերդ, Վանք, Հադ րութ, Կամ րակ յուճ, Կոչ բեկ, 
Ղուշ չի լար, Մե լիք ջան լու, Նո րա շեն, Տայք, Թա ղա սեր, Ցոր, Շա
ղախ ( Սա րին շեն), Վորդ նա շատ, Աղ բու լաղ, Ա խուլ լու, Ք յու քուշ
լու (ա ղա վաղ ված Հա խուլ լու–Ք յու հուլ լո ւից, Ը խե ցիք), Թու լա տան 
(ա ղա վաղ ված Բու լու թան–Բ լե թան ցից), Դու դուգ չի (Ք յու րա թաղ), 
Կո գուլ լու (ա ղա վաղ ված Ք յու հուլ լո ւից, Կ հո լե ցիք), Խար ման ջուղ, 
Ի դի լե ցիք (Ի տե լե ցիք, Է դիլ լու):

Ղու բաթ լի գա վա ռից` Ղա րաղշ լաղն (ի մա` Ղա լա դա րա սի– 
Բեր դա ձո րը) իր գա ղութ նե րով»268:

Այս պի սով՝ ԼՂԻՄ –ը պար փակ վե լու էր նախ կին Ե լի զա
վետ պո լի ( Գան ձակ) նա հան գի Ջ ևան շի րի, Շու շիի և Կար յա գի
նո յի գա վառ նե րի միայն լեռ նա յին հատ ված նե րում: Դ րանց էր 
միաց վել նաև 1923 թ. լու ծար ված Ղու բաթ լո ւի գա վա ռի (ձևա
վոր վել էր 1921 թ.) հյու սիս –ար ևելքն ընդգր կող Բեր դա ձո րի 
գյու ղա խում բը` հա րա կից տա րածք նե րով:

Նո րաս տեղծ ԼՂԻՄ –ը` Աղ դա մի, Ջաբ րա յի լի և Քրդս տա նի 
գա վառ նե րի հետ միա սին, Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րը դի
տում էին որ պես ԱդրՍԽՀ միաս նա կան տնտե սա կան « Ղա րա
բաղ յան գո տի» և հո ղա կարգ ման մեկ միա վոր: Հա մաադր բե ջ
ա նա կան 4–րդ հա մա գու մա րին Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յան 
1924 թ. գոր ծու նեութ յան հաշ վետ վութ յան մեջ նշվում է, որ այդ 
շրջա նի ընդ հա նուր տա րած քը կա րող է կազ մել մինչև մեկ մի լի ոն 
դես յա տին269 (կամ 14567,2  քառ. կմ, 1 դես յա տի նը հա վա սար է 
0,0145672 քառ. կմ–ի): Ինչ պես նշել ենք, այդ տա րած քից շուրջ 
8000 քառ. կմ–ը բա ժին էր հաս նում Լեռ նա յին Ղա րա բա ղին 

268   «Կոմու նիստ», Բաքու, 6 հուլիսի 1924 թ., թիվ 145 (924): Տե՛ս նաև՝ Հայության 
պայքարը ԼՂԻՄ–ը Խորհրդային Հայաս տանի հետ միավորելու հա մար (փաս
տաթղթերի և նյութերի ժողովածու), կազ մող ներ և խմբագիրներ` Կ. Խա չա տրյան, 
Հ. Աբ րա համ յան, առաջաբանը` Կ. Խաչատրյանի, Երևան, 2011, էջ 29–36:

269   Տե՛ս К истории образования Нагорно–Карабахской автономной области Азер байд
жанской ССР, էջ 223–224:

(ԼՂԻՄ –ը, Գ յու լիս տան– Գե տա շե նի են թա շրջա նը և Քրդս տա նի 
գա վա ռի հյու սի սա յին հատ վա ծը), իսկ շուրջ 6700  քառ.  կմ–ը` 
Դաշ տա յին Ղա րա բա ղին (Աղ դա մի և Ջաբ րա յի լի գա վառ ներ):

Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում հրա տա րակ ված պաշ տո
նա կան (ադր բե ջ ա ն ա կան) ո րոշ տե ղե կագ րե րում նո րաս տեղծ 
ԼՂԻՄ –ի տա րած քը ցույց է տրված ըն դա մե նը 4160,5 քառ. կմ 
(3656 քառ. վերստ)270: Սա պար զա պես ոչ ճիշտ հաշ վար կի արդ
յունք է և չի հա մա պա տաս խան ում ի րա կա նութ յա նը: Ինչ պես 
Ադր կենտ գործ կո մի վե րը նշված հրա մա նագ րում հան դի պող, 
այն պես էլ ԼՂԻՄ –ի « Սահ մա նադ րութ յան» տա րածք ա յին տվյալ
նե րի հա մադ րու մը, մեզ հա սու այլ փաս տաթղ թե րի տե ղե կութ
յուն նե րի հա մադր մամբ ցույց է տա լիս, որ գո յութ յան ա ռա ջին 
տա րի նե րին ԼՂԻՄ–ն ընդգր կել է շուրջ 5000 քառ. կմ տա րածք: 
Որ պես զի մեր այս պնդու մը մեր կա պա րա նոց չհնչի, բե րենք մի 
քա նի փաստ արկ ներ.

ա)  Նա խա պես ԼՂԻՄ –ի մեջ էր նե րառ ված Մար տա կեր տի 
(այն ժա մա նակ` Ջ րա բեր դի) շրջա նի հա րա վա յին մա
սով հո սող Կավր տու գե տա կի (թրք.` Gavirtu–çay կամ 
Gabartu–çay) հո վի տը` թա թա րաբ նակ մեկ տասն յա կից 
ա վե լի գյու ղե րով, ո րոնք միա վոր ված էին Ղա բար թա Բոյ–
Ահ մեդ լիի ( Կա վարտ) գյու ղա կան հա սա րա կութ յան մեջ271: 
Բա ցա ռութ յամբ Սր խա վենդ և Մա նիք–Սր խա վենդ ( Մա
նիք լու) գյու ղե րի` մնա ցած բնա կա վայ րե րը հե տա գա յում 
դուրս բեր վե ցին մար զի կազ մից:

բ)  Հա րավ –ար ևել քում մար զի մեջ էին մտնում Իշ խա նա գե
տի մի ջին հով տի հա յաբ նակ Ո ղեր ( Հո ղեր), ինչ պես նաև 

270   Տե՛ս մասնավորապես Азербайджанская сельскохозяйственная перепись 1921 года. 
Итоги по сельским обществам во вновь образованных уездах АССР, Нагор ного 
Кара баха и по тем (основным) уездам, в которых произошли изме нения границ, 
том III, выпуск XVII, Баку, АзЦСУ, 1924, էջ II (այսուհետև՝ Итоги):

271  Տե՛ս Итоги, էջ 2:
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թա թա րաբ նակ Ղ զըլղշ լաղ և Ղով շաթ լու գյու ղե րը, ո րոնք 
ԼՂԻՄ –ից դուրս բեր վե ցին 1930–ա կան թթ. վեր ջե րին:

գ)  Ո րո շա կիո րեն ԼՂԻՄ –ի տա րած քում են ե ղել Բեր դա ձո րի 
( Ղա րաղշ լաղ) են թա շրջ ա ն ին հա րավ –ար ևել քից սահ մա
նա կից «Մու սուլ ման լա րի» (բար բա ռա յին՝ « Մըսմն լար») 
գյու ղախմ բի բնա կա վայ րե րը272, ո րոնք հե տա գա յում 
նույն պես դուրս են բեր վել մար զի տա րած ք ից:

դ)  Չենք կա րող չնշել մի կար ևոր փաստ ևս. մինչև 1920–
ական նե րի կե սե րը ԼՂԻՄ –ի սահ ման նե րը հա րավ  
արևմտ յան հատ վա ծում ան ցել են Հա գա րու գե տով, ո րով 
մար զը փոքր` շուրջ 6 կմ, բայց ընդ հա նուր սահ ման է ու
նե ցել ՀՍԽՀ –ի հետ273: Ընդ ո րում՝ այս ի րո ղութ յունն ար
տա ցոլ ված է ժա մա նա կի խորհր դա յին պաշ տոն ա կան 
քար տեզ ներ ում: 

Թեև ԼՂԻՄ –ի « Սահ մա նադ րութ յամբ» ո րոշ վե ցին մար զի 
տա րածք նե րը և նա խանշ վե ցին նրա վար չա կան սահ ման նե րը, 
սա կայն Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րի կող մից հե տա գա տա
րի նե րին պար բե րա բար բարձ րաց ված սահ մա նա յին նոր խնդիր
նե րի քո ղի ներ քո ԼՂԻՄ –ից նո րա նոր տա րածք ներ էին «մկրատ
վե լու»: Դ րան ցից էր ԼՂԻՄ –ի և  ար հես տա կա նո րեն ստեղծ ված 
«Քրդս տա նի գա վա ռի» (նաև վեր ջի նիս ու ՀՍԽՀ –ի) միջև սահ
մա նա զատ ման հար ցը: Հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ սահ մա
նա մերձ այդ հատ վա ծի հայ և մու սուլ ման բնակ չութ յան միջև 
պատ մա կա նո րեն ձևա վոր վել էր փո խա դարձ անվս տահ ու թյան 
մթնո լորտ, ազ գա յին հո ղի վրա պար բե րա բար տե ղի էին ու նե
նում ընդ հա րում ներ:

272   Այս գյուղախմբի հայ բնակչությունը բռնի մահմեդականացվել էր XVIII դ. (Հով հան
նիս յան Լ., Հայության անդառնալիորեն կորսված բեկորներ, «Եզերք» հանդես, 
թիվ 2, Երևան, 2007, էջ 88):

273   Տե՛ս Итоги, էջ II: Հմմտ. Букшпан А., Азербайджанские курды: Лачин, Кельбаджар, 
Нахкрай. Заметки, Баку, 1932, с. 11.

Սահ մա նա յին վե ճե րը կար գա վո րե լու միջ նոր դութ յամբ Ադր
բե ջա նի ԿԳԿ–ն, ի վեր ջո, ստիպ ված էր դի մել Անդր կով կա սի ԿԳԿ –
ին` խնդրե լով վեր ջի նիս ա ջակ ցութ յու նը: Անդր կենտ գործ կո մը 
1923 թ. հոկ տեմ բե րի 18–ին` Ի. Ս տու րու ա յի, իսկ նո յեմ բե րի 12–ին` 
Ս. Թոդ րիա յի նա խա գա հութ յամբ ստեղ ծում է տա րածք ա յին վե ճե
րը կար գա վո րե լու հանձ նա ժո ղով ներ274, ո րոնք, սա կայն, խնդրի 
կար գա վոր ման ուղ ղու թյամբ շո շա փե լի ա ռաջ ըն թաց չեն ա պա
հո վում: 1924 թ. «Քրդս տա նի գա վա ռի» վի ճա կի մա սին ԱդրԿ(բ)Կ 
կենտ կո մին ներ կա յաց րած կարճ զե կուց ման մեջ Ադր կենտ գործ
կո մի նա խա գա հի տե ղա կալ Մ.Բ. Կա սում ովն այն հա մա րում է բո
լոր ա ռում նե րով ող բեր գա կան, նշում, որ «բա վա կա նին տխուր է» 
նաև Զան գե զու րի հետ Քրդս տա նի սահ ման նե րի ո րոշ ման հար ցը: 
Սահ մա նա յին 13 գյու ղե րի մու սուլ ման գյու ղա ցի նե րը «Անդր կեն տ
գործ կո մի վեր ջին հանձ նա ժո ղո վի անց կաց րած սահ ման նե րի հետ 
կապ ված բո ղոք ներ ու դժգո հութ յուն ներ են հայտ նում»275:

ԼՂԻՄ –ի և «Քրդս տա նի գա վա ռի» վար չա կան սահ մա նը 
հաս տա տե լու նպա տա կով ԱդրԿ(բ)Կ կենտ կո մի նա խա գա հութ յան 
1925 թ. հու նի սի 24–ի ո րո շու մով ստեղծ վում է հեր թա կան հանձ
նա  ժո ղո վը, ո րի կազ մում ընդգրկ վում են ԼՂԻՄ –ի և «Քրդստա նի 
գա վա ռի» մե կա կան ներ կա յա ցու ցիչ: Լ սե լով հանձ նա ժո ղո վի զե
կու ցու մը` ԱդրԿ(բ) Կ կենտ կո մի նա խա գահ ութ յու նը 1925 թ. հու
լի սի 13–ին դարձ յալ ո րո շում է խնդրել ՌԿ(բ)Կ անդ րեր կր կո մին, 
որ պես զի ի րա կա նաց վի Անդր կենտ գործ կո մի հո ղա յին վե ճե րի 
կար գա վոր ման հանձ նա ժո ղո վի ո րո շում նե րը` հո ղա կարգ ման 
աշ խա տանք նե րը ԼՂԻՄ –ում և Քրդս տա նի գա վառ ում ա րա գաց
նե լու հա մար: Ո րոշ ման մեջ նշվում է նաև, որ ԱդրՍԽՀ հող ժող
կո մա տը հո ղա կարգ ման բո լոր խմբե րը պետք է կենտ րո նաց նի 
«Քրդս տա նի գա վա ռի» և ԼՂԻՄ –ի սահ մա նա յին գծում. հո ղա

274  ՀԱԱ, ֆ. 112, ց. 1, գ. 95, թ. 173, 186:
275   К истории образования Нагорно–Карабахской автономной области Азер байд

жанской ССР, с. 219–223.
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կարգ ման աշ խա տանք նե րը շտապ անց կաց նե լու և  ա վար տե լու 
հա մար, քա նի որ միայն դրա նից հե տո հնա րա վոր կլի նի վերջ նա
կա նա պես հաս տա տել «Քրդս տա նի գա վա ռի» և ԼՂԻՄ –ի միջև 
սահ ման նե րը276: Ադր բե ջա նի իշ խա նու թ յուն նե րի կող մից ի րա կա
նաց ված սահ մա նա զատ ման արդ յուն քում ոչ միայն կրճատ վեց 
ԼՂԻՄ –ի տա րած քը, այլև մարզն ար հես տա կա նո րեն ան ջատ վեց 
Խորհր դա յին Հա յաս տա ն ից և, որ պես «կղզյակ» (անկ լավ), ամ
բող ջութ յամբ հայտն վեց ԱդրՍԽՀ –ի ներ քին տա րած քում: Ինչ 
վե րա բեր ում է «Քրդս տա նի գա վա ռին», ապա վեր ջինս այդ կար
գա վի ճա կը պահ պա նեց մինչև 1929 թ. ապ րի լի 8–ը, երբ լու ծար
վեց խոր հուրդ նե րի 6–րդ հա մաադր բե ջա նա կան հա մա գու մ ա րի 
ո րոշ մամբ277:

Այս պի սով` « Կար միր Քրդս տա նի» ճար տա րա պետ նե րի 
մտա հո գութ յու նը բնավ էլ քուրդ ժո ղովր դի հա մար «մշա կու թա յին 
ինք նա վա րութ յուն» ա պա հո վե լը չէր, այլ ԼՂԻՄ –ից և ՀՍԽՀ –ից 
տա րածք նե րի պար բե րա բար զավթ ման մի ջո ցով վեր ջին նե րիս 
տա րան ջատ ու մը: Այդ մա սին են վկա յում նաև ԽՍՀՄ –ում 1920–
40–ա կան թթ. հրա տա րակ ված պաշ տո նա կան քար տեզ նե րը: Եվ 
ե թե 1920–ա կան  թթ. կե սե րի քար տեզ նե րում278, ինչ պես ար դեն 
նշել ենք, ՀՍԽՀ–ն և ԼՂԻՄ–ն ու նեն սահ մա նա հատ ման ընդ հա
նուր կետ Հա գա րու գե տով ( Գո րի սի շրջա նի Տեղ և Կոռ նի ձոր 
գյու ղե րի շրջա նում), ա պա ար դեն 1930–1940–ա կան թթ. քար
տեզ նե րում279 ՀՍԽՀ –ի և ԼՂԻՄ –ի սահ ման նե րը զգա լի չա փով 

276  Տե՛ս նույն տեղում, էջ 292–294:
277   Բաբայան Դ., նշվ. աշխ., էջ 84: 1930 թ. մայիսի 25–ին հրապարակված ԱդրՍԽՀ 

Կենտգործկոմի որոշումով կազմա վորվեց «Քրդստանի օկրուգ», որը գոյատևեց 
ընդամենը երկուսուկես ամիս (տե՛ս նույն տեղում, էջ 85):

278   ”Азербайджанская ССР”, Большая Советская Энциклопедия (БСЭ), Москва, 1926, 
том 1, с. 640–641 (вставка), ”ССР Армения”, БСЭ, Москва, 1926, том. 3, с. 416–417 
(вставка).

279   ”Админис тра тив ная карта Нагорно–Карабахской АО” (Главное управление Геодезии 
и картографии при СНК СССР, 1939–1940), ”Азербайджанская ССР – политико–
административная карта”, БСЭ, 2–ое изд., Москва, 1949, том 1, с. 434–435 
(вставка).

փոխ ված են և հայ կա կան պե տա կան եր կու կազ մա վո րում նե րը՝ 
հան րա պե տութ յունն ու ինք նա վա րութ յու նը, տա րան ջատ ված 
են 6–8 կմ–ա նոց նեղ հո ղա շեր տով՝ այս պես կոչ ված « Լա չի նի 
միջանց ք ով»: Այս ա մե նը «լրաց րեց» ԱդրՍԽՀ –ին նախ կին Զան
գե զու րի գա վա ռի ար ևել յան ընդ ար ձակ հատ վա ծի բռնակ ցու
մը, որի տա րած քում` վար չա կան ձևա խե ղում նե րի հետև ան քով, 
1929–1930 թթ. ստեղծ վե ցին Լա չի նի, Ղու բաթ լո ւի և Զան գե լա նի 
շրջան նե րը` ընդ հա նուր շուրջ 3340 քառ. կմ տա րած քով: 

Ինչ պես վե րը նշվեց, ԼՂԻՄ –ի վար չա կան սահ ման նե րից 
ա պօրի  նա բար դուրս թողն վե ցին և ԱդրՍԽՀ Գ յան ջա յի գա վա ռում 
նե րառ վե ցին պատ մա կան Հ յու սի սա յին Ար ցա խի շուրջ եր կու տասն
յակ հայ կա կան գյու ղեր: Վեր ջին նե րիս բնակ չութ յունն ար դեն 1923 թ. 
աշ նա նից ԼՂԻՄ –ին միա նա լու հա մար պայ քար ծա վա լեց: Ա ջակ
ցութ յուն չստա նա լով ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե րից՝ 1925 թ. 
գար նան սկզբին տե ղի հա յութ յունն իր բո ղո քի ձայ նը ստիպ ված էր 
հասց նել միու թե նա կան բարձ րա գույն իշ խա նութ յուն նե րին: ԽՍՀՄ 
Կենտ գործ կոմ՝ Մ. Կա լի նի նին, Անդր կենտ գործ կոմ՝ Ա. Ե նու կի ձեին, 
Ն. Նա րի մա նո վին, Ս. Տեր–Գաբ րիել յա նին և Անդր կենտ գործ կո մի 
նա խա գահ Մ. Ց խա կա յա յին, ուղղ ված դի մու մում «Գ յան ջա յի գա
վա ռի լեռ նա յին տե ղա մա սի 9–րդ մա սի շրջխոր հր դի ան դամ նե րը 
(թվով՝ 160)», նշում են, որ Ղա րա չի նար (1200 բնա կիչ), Են գի քենդ 
(ի մա` Նո րա շեն, 650), Խար խա փութ (540), Գ յու լիս տան (665), Գաղ
թութ (ի մա` Ղահ դութ, 240), Ներ քին Աղ ջա քենդ (ի մա` Ներ քին շեն280, 
1350), Վե րին Աղ ջա քենդ (ի մա` Վե րին շեն, 1895), Բուզ լուխ (540), 
Մա նա շիդ (850), հայ կա կան Բո րի սի ( Բիր յու սի, Հայ Պա րիս, 1533), 
Էր քեջ (1300) գյու ղե րի281 հայ գյու ղա ցի նե րը հայտն վել էին այն պի
սի ծանր վի ճա կում, որ ան գամ ստիպ ված են դաշ տա յին տար բեր 
աշ խա տանք ներ կա տա րել հար ևան թուր քե րի հա մար: « Մեր ծանր 
դրութ յան մա սին հայտ նե լով կենտ րո նա կան իշ խան ու թյուն նե րին,— 

280  Հետագայում բնակավայրը վերանվանվեց Շահումյան (ռուս.` Шаумяновск):
281  Նշված բնակավայրերը 1930–ական թթ. մտան ԱդրՍԽՀ Շահումյանի շրջանի մեջ:
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նշ վում է դի մու մում,— խնդ րում ենք մեր շրջա նը, ո րը տնտե սա կան, 
աշ խար հագ րա կան և պատ մա կան ա ռու մով հան դի սա նում է Ղա
րա բա ղի բաղ կա ցու ցիչ մա սը, միաց նել Ինք նա վար Ղա րա բա ղին, 
իսկ յայ լա նե րի և  ա րո տա վայ րե րի խնդի րը լու ծել` հիմն վե լով խոր
հր դա յին սահ մա նադ րութ յան և ԽՍՀՄ բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի ի րա
վա հա վա սար ութ յան սկզբուն քի վրա»282: Հայ գյու ղա ցի նե րի այս 
խնդրա գիր– դի մու մը փոխ անց վում է ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի քաղբ յու րո 
(պատ ճեն՝ ՌԿ(բ)Կ անդ րերկր կոմ): Նույն պի սի բո վան դա կութ յամբ 
դի մում ներ կա յաց վել է նաև ԽՍՀՄ Կենտ գործ կոմ283: 

Հա յութ յան կող մից բարձ րաց ված խնդրի լուծ ման ըն թաց քի 
մա սին 1925 թ. աշ նա նը հե տաքրք րութ յուն են ցու ցա բե րում ԽՍՀՄ 
Կենտ գործ կո մը և ԽՍՀՄ շրջա նաց ման հանձ նա ժո ղո վը: 1925 թ. 
հոկ տեմ բե րի 23–ին Անդր դաշ նութ յան (պատ ճեն՝ ԱդրՍԽՀ) ԿԳԿ– 
ներ ին ուղղ ված նա մա կում ԽՍՀՄ Կենտ գործ կո մի նա խա գա հութ
յան քար տու ղա րութ յու նը, քար տու ղար Ա. Ենու կի ձեի հանձ նա րա
րա կա նով, խնդրում է ու շադ րութ յուն դար ձ նել ԱդրՍԽՀ Գ յան ջա յի 
գա վա ռի վե րոնշ յալ 11 հայ կա կան գյու ղե րի լիա զոր ված ան ձանց 
կող մից ՌԿ(բ)Կ կենտ կոմ ուղղ ված` գյու ղե րը Լեռ նա յին Ղա րա
բա ղին միաց նե լու մա սին, միջ նորդ ութ յա նը, և «ան հա պաղ տե
ղե կաց նել, թե ժա մա նա կին ինչ է կա տար վել Անդր դաշ նութ յան և 
ԱդրՍԽՀ ԿԳԿ– ներ ի կող մից»284:

ԽՍՀՄ շրջա նաց ման հանձ նա ժո ղո վի ան դամ և պա տաս
խա նա տու քար տու ղար Ե գոր ո վի կող մից 1925 թ. նո յեմ բե րի 12–ին 
Անդր դաշ նութ յան ԿԳԿ –ին ուղղ ված նա մա կում խնդրվում է տե
ղե կաց նել, թե ինչ գոր ծո ղութ յուն ներ են ձեռ նարկ վել «ԱդրՍԽՀ 
Գ յան ջա յի գա վա ռի մի քա նի գյու ղե րը ԼՂԻՄ –ին միաց նե լու միջ
նոր դութ յան հետ կապ ված»285:

282  ՎԱԱ, ֆ. 607, ց. 1, գ. 46, թ. 20 և շրջ.:
283  Տե՛ս նույն տեղում:
284  Նույն տեղում, թ. 18:
285  Նույն տեղում, թ. 19:

1925 թ. նո յեմ բե րի 23–ին ԱդրԿ(բ)Կ կենտ կո մի նա խա գահ
ու թյու նը քննար կում և մեր ժում է ԼՂԻՄ –ին միա նա լու մա սին «14 
գյու ղե րի հա յութ յան» խնդրան քը` հետև յալ շին ծու պատ ճա ռա
բա նութ յամբ. «Շր ջա նի միա ցու մը կամ ա ռանձ նա ցու մը կհան
գեց նի նման մի տում նե րի ողջ Անդր կով կա սում, ին չը կսրի ազ
գա միջ յան հա րա բե րութ յուն նե րը»286:

ԼՂԻՄ –ի տա րած քա յին կո րուստ նե րը շա րու նակ վե ցին նաև 
1930–ա կան թվա կան ներ ին: Ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե
րի կող մից պար բե րա բար ի րա կա նաց վող վար չա տա րած ք ա յին 
փո փո խութ յուն նե րի արդ յուն քում ԼՂԻՄ –ից յու րաց ված գյու ղերն 
իրենց հո ղա տա րածք նե րով ան ջատ վում և կց վում էին ար հես
տա կա նո րեն ստեղծ ված հար ևան շրջան նե րին: Ինչ պես նշել ենք, 
հայ կա կան Ո ղեր գյու ղը փո խանց վեց ԱդրՍԽՀ Կար յա գի նո յի (հե
տա գա յում՝ Ֆի զու լի) շրջա նին, բա ցի այդ, Հա գա րու գե տի ձախ 
ա փին գտնվող Հա րար հայ կա կան գյու ղը վե րան վան վեց «Ջա ֆա
րա բադ» և միաց վեց Լա չի նի շրջա նին: Վեր ջի նիս ան ցավ նաև վե
րո հիշ յալ « Մու սուլ ման լա րի» շրջա նը՝ Ք յոհ նա շեն, Ճամ բա րա խաչ, 
Իր չան, Այ րակ (Ա գա րակ) և մի շարք այլ գյու ղե րով: Հայ ճար տա
րա պե տա կան մտքի գլուխ գոր ծոց Դա դի վան քի ( Խո թա վանք) 
հա մա լիրն իր հա րա կից տա րածք նե րով ան ջատ վեց ԼՂԻՄ –ից և 
տր վեց Ք յալ բա ջա րի շրջա նին, Մար տու նու շրջա նի Գ յու լաբ լու և 
Աբ դալ գյու ղե րը միաց վե ցին Աղ դա մի շրջա նին և  այլն287: Պաշ տո

286   Տե՛ս Нифталиев И., նշվ. աշխ., էջ 140–141: Ուշագրավ է, որ ադրբեջանցի 
հեղինակի կողմից վկայակոչված փաստաթղթում ԼՂԻՄ–ին միավորվելու ցան
կութ յուն հայտնած հայկական գյուղերի թիվը նշված է 14, մինչդեռ վերո հիշյալ 
նախորդ վավերագրերում դրանց թիվը 11–ն է: Չենք բացառում, որ հե տա գա 
ամիսների ընթացք ում 11 գյուղերի հայության պահանջին միացել է նաև հարևան 
Ղուշչի–Արմավիր, Ղարաբուլաղ (հետա գայում` Մարտ ու ն աշեն) և Գե տա շ են բնա
կա վայրերի հայությունը:

287   Մկրտչյան Շ. Մ., Լեռնային Ղարաբաղ. Ադրբեջանի իրականացրած ցեղաս
պանության անատոմիան (1920–1988 թթ.), Ստեփանակերտ, 2003, էջ 74:



142 143

նա կան (ադր բե ջա նա կան) տվյալ նե րով՝ ար դեն 1933 թ. հուն վա րի 
1–ի դրութ յամբ, ԼՂԻՄ –ի տա րած քը կազ մում էր 4431,7 քառ. կմ288:

Այս պի սով՝ 1920–1930–ա կան թթ. ադր բե ջա նա կան իշ խա նու
թյուն նե րի կող մից Ղա րա բա ղում ի րա կա նաց ված վար չա տա րած
քա յին ար հես տա կան վե րաձև ման արդ յուն ք ում ԼՂԻՄ –ից դուրս 
թողն վե ցին և հար ևան շրջան նե րին կցվե ցին ինչ պես բուն Լեռ նա
յին Ղա րա բա ղի զգա լի հատ ված ներ ( Վե րին Խա չեն– Քար վա ճա ռը, 
Գ յու լիս տա նի հյու սի ս ա յին մա սը` Շա հում յա նի շրջա նը և Գե տա շե
նի են թաշր ջա նը, Դի զա կի մի մա սը` Ջաբ րա յի լը), այն պես էլ Հ յու սի
սա յին Ար ցա խի և Գարդ մա նի հա յաբ նակ շրջան նե րը289:

Ամ փո փենք՝ ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի կով կաս յան բյու րո յի պլե
նու մի 1921 թ. հու լի սի 5–ի ո րոշ ման տրա մա բա նութ յամբ Լեռ
նա յին Ղա րա բա ղի ինք նա վա րութ յան տա րած քը պետք է կազ
մեր շուրջ 8000  քառ. կմ: Սա կայն, ի խախ տումն այդ ո րոշ ման, 
ԼՂԻՄ –ը 1923– 1924 թթ. կազ մա վոր վեց միայն Լեռ նա յին Ղա
րա բա ղի մի մա սում` մոտ 5000 քառ. կմ տա րած քով: Հե տա
գա տա րի նե րին Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րը 
ԼՂԻՄ –ից շա րու նա կա բար ան ջատ ե ցին շուրջ 600 քառ. կմ ևս` 
մար զին թող նե լով ըն դա մե նը 4400 քառ. կմ տա րածք: Ա վե լին՝ 
ինք նա վար մար զը «Լա չի նի միջ անց ք ով» ար հես տա կան ո րեն 
մե կու սաց վեց Խորհր դա յին Հա յաս տա նից:

288   Տե՛ս Социалистическое строительство АССР. Статистический сборник, Баку, Аз. 
УНХУ, 1935, էջ 9:

289   Տե՛ս Манасян А., նշվ. աշխ., էջ 40, 113: Նաև՝ Нагорный Карабах в международном 
праве и мировой политике. Коментарии к документам. Том 2 /Ю. Г. Барсегов, отв. 
ред. А. О.Меликян/, Москва, 2009, էջ 225:

ՎԵՐՋԱԲԱՆ

Նո րաս տեղծ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի տա րած քը և Թուր
քիա յի, Խորհրդա յին Ադր բե ջա նի ու Խորհր դա յին Վ րաս տա նի հետ 
նրա սահ ման նե րը 1920–1922   թթ. ձ ևա վոր վե ցին մի քա նի փու լով. 
1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ի Եր ևա նի հայ– ռու սա կան հա մա ձայ նագ
րի 3–րդ հոդ վա ծով, 1921 թ. Մոսկ վա յի և Կար սի խորհր դա թուր քա
կան ոչ օ րի նա կան պայ մա նագ րե րով, կենտ րո նա կան և հան րա
պե տա կան կու սակ ցա կան մար մին նե րի ա ռան ձին ո րո շում նե րով: 
Արդ յուն քում, ե թե դեկ տեմ բե րի 2–ի հա մա ձայ նագ րով ՀՍԽՀ տա
րած քը պետք է կազ մեր ա վե լի քան 43000 քառ. կմ, ա պա ար դեն 
1921 թ. վեր ջին – 1922 թ. սկզբին տա տան վում էր 32000–33000 
քառ. կմ–ի սահ ման նե րում` կրճատ վե լով ա վե լի քան 1/4–ով: 

ՀՍԽՀ տա րածք ի և սահ ման նե րի ո րոշ ման հար ցում բոլշ ևիկ
յան Ռու սաս տա նը չպաշտ պա նեց Խորհր դա յին Հա յաս տա նի և 
հա յութ յան շա հե րը: Հա յկա կան տա րածք նե րի զգա լի մա սն ա պօ
րի նա բար հանձն վե ցին քե մա լա կան Թուր քիա յին, Խորհր դա յին 
Ադր բե ջա նին, Խորհր դա յին Վ րաս տա նին:

Խորհր դա յին Հա յաս տա նին պար տադր ված տա րած քա
յին կո րուստ ները շա րու նակ վե ցին նաև Անդր դաշ նութ յան օ րոք` 
1922–1936 թվա կան նե րին: Խորհր դա յին Հա յաս տա նը տա րած
քա յին կո րուստ ներ ու նե ցավ ինչ պես ՀՍԽՀ–ԱՍԽՀ սահ մա նի 
հյու սի սար ևել յան, ար ևել յան և հա րա վար ևել յան հատ ված նե րում, 
այն պես էլ, մա սամբ, ՀՍԽՀ–ՎՍԽՀ սահ մա նի Լո ռու հատ վա ծում` 
ի վեր ջո պար փակ վե լով խիստ խո ցե լի սահ ման նե րում՝ ըն դա մե նը 
29742,59 քառ. կմ տա րա ծութ յան վրա:
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ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի կով կաս յան բյու րո յի պլե նու մի 1921 թ. հու
լի սի 5–ի ոչ օրի նա կան ո րոշ ման տրա մա բա նութ յամբ Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի ինք նա վա րութ յան տա րած քը պետք է կազ մեր շուրջ 
8000 քառ. կմ: Սա կայն, ի խախ տումն այդ ո րոշ ման, ԼՂԻՄ –ը 
1923–1924 թթ. կազ մա վոր վեց միայն Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի մի 
մա սում` մոտ 5000 քառ. կմ տա րած քով: Հե տա գա տա րի նե րին 
Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րը ԼՂԻՄ –ից շա րու
նա կա բար ան ջատ ե ցին շուրջ 600 քառ. կմ ևս` մար զին թող նե լով 
ըն դա մե նը 4400 քառ. կմ տա րածք: Ավե լին` ինք նա վար մար զը 
« Լա չի նի միջ անց ք ով» ար հես տա կան ո րեն մե կու սաց վեց Խորհր
դա յին Հա յաս տա նից:

Այս պի սով` 1920–1930–ա կան թվա կան նե րին կրած տա
րած քա յին–սահ մա նա յին կո րուստ նե րի արդ յուն քում ԼՂԻՄ–ը, 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նը և ն րա ի րա վա հա ջոր դը հան դի սա ցող 
Հա յաս տա նի եր րորդ հան րա պե տութ յու նը հայտն վե ցին ռազ մա
վա րա կան տե սա կե տից անն պաստ պայ ման նե րում: Եվ միայն 
Ար ցախ յան ազա տագ րա կան պա տե րազ մում հայության հե րո սա
կան հաղ թա նակ նե րի շնոր հիվ է, որ ազա տագր վեցին խորհր դա
յին տա րի նե րին Ադր բե ջա նին բռնակց ված հայ կա կան տա րածք
նե րի զգա լի մա սը: Դրանք այսօր կազմում են ԼՂՀ–ի (Ար ցախի 
Հան րա պե տութ յուն) անբաժան մասը:

РЕЗЮМЕ

В исследовании на основе многогранного изучения архивных 
документов и материалов, научно–исторической литературы пред
став лены территориальные потери Советской Армении и НКАО. 
Впервые в армянской историографии системно представлена 
политика коммунистической партии и советских государственных 
органов в деле формирования границ в 1920–1930–ых годах, 
включая процесс насильственной аннексии исконно армянских 
территорий к Турции, Советскому Азербайджану и Советской 
Грузии.

В результате исследования выяснилось, что по российско–
армянскому Ереванскому соглашению от 2–го декабря 1920 г. 
Советская Россия признала за Советской Арменией территории 
общей площадью свыше 43000 кв. км. Однако в дальнейшем 
позиция Советской России в воп росе формирования границ 
Советской Армении изменилась. Несмотря на некоторые дип
ло ма ти ческие уси лия властей Советской Армении добиться 
справедливого решения вопроса ее границ, по Московскому и 
Карс с ко му советско–турецким договорам 1921 г. большевиками 
были незаконно ус туплены Турции армянские территории Карса 
и Ардагана, Сурмалин ский (Сурб Мари) уезд (со священной 
для армян горой Арарат–Масис); под протекторат Со вет ского 
Азербайджана был передан Нахичеванский уезд, a 5 июля 1921 г. 
боль ше ви ка ми к Со вет скому Азербайджану был незаконно 
передан Нагорный Карабах. В результате, в конце 1921 – начале 
1922 гг. территория Советской Армении колебалась в пределах 
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32000–33000 кв. км. По сравнению с сог ла шением от 2– го 
декабря 1920 г., территориальные потери республики составили 
свыше 10000–11000 кв. км. 

После образования в марте 1922 г. Закавказской Фе де ра
ции в числе существующих между Советской Арменией, Со вет
ским Азербайджаном и Советской Грузией проблемных вопросов 
приори тет ными стали территориально –приграничные вопросы. 
В свя зи с принципиальными разногласиями сторон, споры про
должились вплоть до ликвидации Закфедерации в 1936 гг.

В результате осуществления армяно–грузинского террито
риаль ного раз граничения значительные армянские территории 
(Джавахк, северная часть Лори и др.) оказались в составе 
Советской Грузии. Часть Лори, бывшая нейтральная зона, 
осталась в составе Советской Армении. Однако на этом участке 
армяно–грузинской границы в дальнейшем республика также 
имела некоторые территориальные потери. Отметим, что про цесс 
окончательного установления границы между двумя соседними 
республиками в годы Закфедерации остался незавершенным.

Особенно трудным был процесс территориального раз гра
ничения между Советской Арменией и Советским Азербайджаном. 
Споры в основном были связаны с приграничными районами 
Шнох–Айрумского участ ка границы, территорий Алагеларских 
озерков, 21 деревень Ка панского и 3 деревень Мегрийского 
районов Армянской ССР. Изучение архивных документов и 
материалов ясно сви детельствует, что вопрос оспариваемых 
участков, был решен в ущерб интересов армянской стороны. 
В итоге армянская государственность оказалась в уязвимых 
границах, а её территория составила всего лишь 29742,59 кв. км. 

До середины 1921 г. Нагорный Карабах являлся самосто
я тель ной армянской административно–терри то ри аль ной еди ни

цей, по сути – су ве рен ным государ ст вен ным образованием, и 
никогда не нахо дил ся в соста ве искус ствен но созданного го су
дар с тва “Азербайджан”. 

В начале июля 1921 г. по решению Кавказского бюро ЦК 
РКП(б) весь Нагорный Карабах в качестве автономной области 
был неза конно передан Советскому Азербайд жану. Власти пос
лед него, однако, не спешили с выделением Нагорного Карабаха 
в об ласт ную автономию. Лишь под жест ким политическим 
давле ни ем руководства Совет ской Армении и Советской Зак
фе де ра ции (в частности А. Мясникяна) Азербайджан в 7 июля 
1923 г. на ко нец то декларировал об образовании Автономной 
области Нагор ного Карабаха (АОНК), переименованной по 
новой Советской Конституции 1937 г. — Нагорно–Кара
бах ская Автономная Область (НКАО). Од на ко, в нару шение 
вышеуказанного решения Кавбюро, автоном ная об ласть была 
выделена только из части Нагор ного Кара баха, на ос таль
ной же ее территории были искусственно образованны новые 
“азер байд жанс кие” уез ды и районы — “Курдистан ский”, 
Гянджин ский (арм. Гандзак), Кельбад жарс кий (арм. Карвачар), 
Джебраильский (арм. Джракн), Ла чинс кий (арм. Бердзор) и др. 
Таким образом, от всей территории На гор ного Кара баха, которая 
составляла около 8000 кв. км., азер байд жан ски ми властями 
только в 1923—1924 гг. бы ло отрезано около 3000 кв. км. На 
этом, однако, терри ториаль ные потери не закончи лись. По 
Конституции (Положению) АОНК 1924 г., в которой были обоз на
че ны и входящие в ее терри то рию города и селения, общая пло
щадь области составляла до 5000 кв. км. Однако в последующие 
го ды азербайджанскими влас тя ми от автономной области перио
дичес ки были отрезаны в поль зу соседних районов еще около 
600 кв. км террито рий с преобладающим армянским населением. 



148 149

В ре зуль та те этого — в конце 1930–ых годов территория НКАО 
составила все го 4400 кв. км. Более того — автономная область 
была искусст вен но отрезана от Советской Армении, с которой 
имела хоть и ма лень кую (ок. 6–8 км.), но общую границу. 

Ре зультатом территориальных потерь стало то, что НКАО, 
Совет с кая Армения и ее правопреемница — Третья Республика 
Ар ме ния, оказались в стратегически неблагоприятных усло ви
ях. И только благодаря героическим победам армян в Арцахской 
освободительной войне стало возможным освобождение 
незаконно отошедших к Советскому Азербайджану неко то
рой части армянских территорий, которые ныне составляют 
неотъемлимую часть Нагорно–Карабахской Республики (Арцах). 

SUMMARY

In the book, on the basis of the many–sided research of archival 
documents and materials, scientific and historical literature are 
presented the territorial losses of both Soviet Armenia and NKAR. For 
the first time in the Armenian historiography it is system presented 
the policy of the Communist Party and Soviet governmental bodies 
in formation of the borders in 1920–1930’s, including the process 
of forcible annexation of native Armenian lands to Turkey, Soviet 
Azerbaijan and Soviet Georgia.

As a result of the research, it has been revealed that according 
to the Russian–Armenian Erevan Treaty of December 2, 1920 Soviet 
Russia recognized Soviet Armenia within the territory constituting more 
than 43000 km2. But afterwards, the position of Soviet Russia in the 
question of the formation of the borders of Soviet Armenia changed. 
In spite of some diplomatic efforts of the authorities of Soviet Armenia 
to achieve a just decision relating to the question of its borders, the 
Bolsheviks illegally (by the Moscow and Kars Soviet–Turkish treaties of 
1921) ceded to Turkey Armenian territories of Kars and Ardahan, the 
district of Surmalu (Surb Mari) (with Holy for Armenians Mountain 
Ararat–Masis); the district of Nakhijevan was unlawfully put under 
the protectorate of Soviet Azerbaijan and on July 5, 1921 Nagorno–
Karabakh was illegaly annexed to the latter. As a result, at the end 
of 1921–the beginning 1922 the territory of Soviet Armenia varied in 
the range of 32000–33000 km2. Territorial losses of Soviet Armenia, 
compared with the agreement of December 2, 1920 constituted more 
than 10000–11000 km2. 
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On March 1922, after the formation of the Transcaucasian Federation 
among the questions between Soviet Armenia, Soviet Azerbaijan and 
Soviet Georgia the territorial–border issues were the most problematic. 
Due to the principal disagreements these disputes continued to the 
dissolution of the Federation in 1936.

As a result of the realization of of the Armenian–Georgian 
territorial demarcation substantial Armenian territories (Javakhk, 
Northern Lori) turned out to be included in Soviet Georgia. A part of 
Lori, the former Neutral zone, remained in Soviet Armenia, but in this 
section of the Armenian–Georgian border the ArmSSR subsequently 
had some territorial losses too. It should be noted that the establishment 
of a final border between the two neighboring republics during the 
Transcaucasian Federation did not reach the end, and the process of 
validation of the border between them remained incomplete.

The most difficult was the process of the territorial demarcation 
between Soviet Armenia and Soviet Azerbaijan. The key disputes were 
concerning the frontier regions the Shnogh–Ayrum section of the border, 
the area of Alagyolar lakes, 21 villages of Kapan and 3 villages of Meghri. 
The study of the archival documents obviously show that the question of 
the disputed territories was decided to the detriment of the interests of 
the Armenian side. As a result, the Armenian statehood appeared to be 
limited within vulnerable borders on the territory of only 29742.59 km2. 

Until the mid of 1921 Nagorno–Karabakh was an Armenian separate 
administrative territorial unit, in fact a sovereign state formation; it 
had never been a member of the newly formed artificial “Azerbaijan” 
state. On July 5, 1921, by the decision of the Caucasian Bureau of 
the CC RCP (B) all the Nagorno–Karabakh (as an autonomous region) 
was illegally handed over to Soviet Azerbaijan. The authorities of the 
latter, however, did not hurry with the release of Nagorno–Karabakh 
as a regional autonomy. Only under severe political pressure of the 
Soviet leadership of Armenia and the Soviet Transcaucasian Federation 
(in particular A. Myasnikyan) Soviet Azerbaijan in the beginning of 

July 1923 finally declared the formation of the Autonomous Oblast 
of Nagorno Karabakh (AONK) which, according to the new Soviet 
Constitution of 1937, was renamed Nagorno–Karabakh Autonomous 
Region (NKAR). However, in violation of the above–mentioned decision 
of the Caucasian Bureau, the autonomous region has been allocated 
only from the part of Nagorno Karabakh the rest of its territory 
artificially formed «Azerbaijani» districts — «Kurdistan», Gyandja 
(Аrm. Gandzak), Kelbajar (Arm. Karvachar), Jabrayil (Arm. Jrakn), 
Lachin (Arm. Berdzor) and others. Thus, from the entire territory of 
Mountainous Artsakh (Nagorno Karabakh), which was about 8000 
square km., in 1923–1924 Azerbaijani authorities cut about 3,000 
square km. In this case, however, the territorial losses were not over. 
According to the Constitution (the Regulations) of AОNK of 1924, 
where were mentioned also towns and villages included in its territory, 
the total area was up to 5,000 square km. However, in subsequent 
years, the Azerbaijani authorities periodically cut off from it about 600 
square km territory with a predominantly Armenian population which 
was incorporated to neighboring areas. As a result — at the end of the 
1930s the territory of Nagorno–Karabakh was only 4,400 square km. 
Moreover, the NKAR was artificially cut off from Soviet Armenia with 
which it had had though small (about 6–8 km.) but a common border.

Thus, as a result of the territorial losses in the 1920–1930s 
NKAR, Soviet Armenia and later its legal successor the Third Republic 
of Armenia appeared from the strategic perspective in unfavorable 
conditions. Due to the heroic victory of the Armenians in the Artsakh 
Liberation War has been liberated a considerable part of the Armenian 
territories annexed to Azerbaijan during the Soviet period. They 
constitute inseparable part of the NKR — the Artsakh Republic.
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