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ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՄՈՍԿՎԱՅՈՒՄ ԼԵՎՈՆ ՇԱՆ ԹԻ ԵՎ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ
Պ ԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒ ՆՆԵՐԻ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅ ԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
ԱՇՈՏ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
Մենք մեր հոդվածներից մեկում1 մանրամասնորեն վերլուծության ենք ենթարկել ՀՀ Բյուրո–կառավարության Խորհրդային Ռուսաստանի հետ վարած բանակցությունների առաջին փուլը, որը փաստորեն անպտուղ է վերջանում: Նման
ավարտի առումով իր կարևորագույն պատճառն է ունենում այն հանգամանքը,
որ Շանթի գլխավորած պատվիրակությունը, կամ ավելի ճիշտ Շանթը կտրուկ
կերպով դեմ է դուրս գալիս թուրքերի հետ առանձին բանակցությունների
գնալուն, որի դեպքում հնարավոր էր խուսափել այնպիսի աղետալի իրողությունից, ինչպիսին էր 1920թ. հայ–թուրքական պատերազմը և որով, կարծում ենք,
հնարավոր կլիներ պահել 1914թ. ռուս–թուրքական սահմանները: Փորձենք առավել հիմնավոր ապացուցել այս տեսակետների ճշտությունը: Այլ խոսքով՝ որոնենք այն հարցերի պատասխանները, թե արդյոք ճիշտ վարվեց Շանթը, երբ
արգելեց պատվիրակության մյուս անդամներին՝ առանձին բանակցությունների
մեջ մտնելու նույն օրերին Մոսկվայում գտնվող Բեքիր Սամի բեյի պատվիրակության հետ, ինչ հետևանքներ կարող էին տալ այդ բանակցությունները՝ կայանալու դեպքում և արդյոք չէին նպաստի բոլշևիկների հետ ՀՀ կնքելիք պայմանագրի նախագծի վավերացնելուն, որի շուրջը բանակցում էին Չիչերինի և Կարախանի հետ: Այս հարցին մենք նախկինում դարձյալ անդրադարձել ենք, բայց
ոչ խորությամբ, որի կարիքն այսօր զգացվում է՝ Հայաստանի առաջին Հանրապետության շրջանի հայ քաղաքական մտքի որոշ սայթաքումների լիարժեք
մատնանշման տեսանկյունից: Նախ, դիմենք պատվիրակության թերևս դիվանագիտական հատկանիշներով օժտված միակ անձնավորության՝ Ա. Տերտերյանի
վկայություններին: Վերջինս գրում է, որ ինքն ու Լ. Զարաֆյանը կողմ էին թուրքերի հետ բանակցություններ վարելուն, բայց Շանթը կտրուկ դեմ էր դրան: Ահա
նրա վկայությունն ամբողջությամբ. «Մոսկուայում էր գտնւում Թուրք Ազգային
Մեծ Ժողովի պատուիրակութինը Բէքիր-Սամի բէյի գլխաւորութեամբ, որ առաքելութիւն ունէր խորհրդային կառավարութեան հետ բանակցութիւններ վարելու:
Ես եւ Լեւոն Զարաֆեանը առաջարկեցինք ընկ. Լ. Շանթին մասնաւոր տեսակցութիւններ ունենալու թուրք պատուիրակութեան հետ եւ աշխատելու իրար
հասկացողութեան գալ տաճիկների հետ, իսկ եթէ այդ չյաջողուէեր, գոնէ շօշափած կը լինէինք իրենց տրամադրութիւնները: Առաջարկ բերողներս այն կարծիքին էինք, որ տաճիկները գոհ պիտի մնային, եթէ մենք կարողանայինք երկուստեք գոյութիւն ունեցող վէճերը կարգադրել առանց Սովետական Ռուսաստանի
միջամտութեան: Տաճիկները աւելի պատճառներ ունէին կասկածանքով մօտե-

1 Աշոտ Ներսիսյան, ՀՀ Բյուրո-կառավարության և Խորհրդային Ռուսաստանի բանակցությունների առաջին փուլը, տես «Ակունք», ԵՊՀ ԻՄ գիտական հոդվածների ժողովածու,
թիվ 1(10), Երևան, 2014, էջ 3-15:

5

նալու սովետական կառավարութեան բարեկամական անկեղծ զգացմունքներին,
քան թէ մենք`հայերս:
Չնայած, որ մեր առաջարկը որեւէ վնաս չէր կարող բերել մեր Դատին, բայց եւ
այնպէս ընկ. Շանթը բուռն կերպով ընդդիմացաւ թուրքերի հետ տեսակցութեան
գաղափարին: Առարկեց, որ նախ`լիազօրուած չենք տաճիկների հետ բանակցելու եւ երկրորդ` որ ինքը կողք-կողքի չի՛ նստի մեր ազգի ջարդարարների հետ:
Աշխատում էինք համոզել, որ այստեղ լիազօրութեան խնդիր չկայ, այլ տրամադրութիւններ շօշափելու հարց եւ եթէ պէտք լինի, Հայաստանի կառավարութիւնից հետագային կը ստանանք անհրաժեշտ լիազօրութիւնները: Ինչ վերաբերում է երկրորդ առարկութեան`գտնում էինք, որ դիւանագիտական յարաբերութիւնների մարզում զգացմունքը անելիք չունի, այլ միայն սառը դատողութիւնը եւ
մեր ժողովրդի շահը:
Դժբախտաբար, այդ խնդրում մեզ չյաջողուեց համոզել ընկ. Շանթին, եւ մենք
էլ նպատակայարմար չգտանք, առանց նրա համաձայնութեան, շփման մէջ
մտնելու տաճիկ պատուիրակութեան հետ եւ ցաւով յետ կանգնեցինք մեր մտադրութիւնից»2:
Այս մեջբերումից, այսպիսով, պարզ է, որ թուրքերի և բոլշևիկների հարաբերություններն անկեղծ չէին: Վերջիններս իրար այնքան էլ չէին վստահում, մի
հանգամանք, որ կարող էր առիթ հանդիսանալ հայ–թուրքական բանակցությունների համար: Ա. Տերտերյանը, որը հակված էր բանակցությունների գնալուն, ցավով է մատնանշում, որ Շանթը կտրականապես արգելում է դրանք՝
տուրք տալով զգացմունքներին, որոնք անհարիր են դիվանագիտական արվեստին: Հարկավ, կասկածից զերծ է, որ եթե բանակցությունները տեղի ունենային,
թուրքերը նույնպես, ինչպես և բոլշևկները պահանջելու էին, որ հայերը հրաժարվեին Դաշնակիցներից, ինչն ամենևին հեշտ չէր: Ակնհայտ էր նաև, որ նրանք
հայերին առաջարկելու էին հրաժարվել տարածքային առումով մաքսիմալիզմից
և ավելի չափավոր լինել իրենց պահանջների մեջ: Այս ամենով հանդերձ,
կարծում ենք, որ ստեղծված իրավիճակում դա կլիներ ամենաճիշտ քայլը, որի
արդյունքում հայերը կխուսափեին նոր արհավիրքներից և զրկանքներից: Եվ սա
մենք շեշտում ենք ոչ թե գրեթե մեկդարյա հեռավորությունից փաստաբանի կեցվածք որդեգրելով, այլ՝ այն եզրակացությունների հիմքով, որոնք կատարել են այս
դեպքերի ականատեսներն ու գլխավոր վկաները: ՀՀ և ՀՅԴ բազում գործիչներ հետագայում խոսոտվանել են, որ ճակատագրական սխալ են թույլ տվել՝ չգնալով
թուրքերի հետ առանձին բանակցությունների: 1920թ. ամռանն ու աշնանը
ստեղծված բարդ իավիճակում իրենց իրատեսորեն դրսևորած գործիչներից Ալ.
Խատիսյանը հետևյալն է գրել. «Իսկ համաձայնութիւնը քէմալականներու հետ:
Մենք շատ ենք խօսած անոնց մտայնութեան մասին. անոնք կ’ընդունեին
Հայաստանը թոյլ, նիհար, 20-30 000 քառակուսի քիլոմետր սահմաններով, առանց
նաւահանգիստի, չորս կողմեն սեղմուած: Բայց այնուամենայնիւ, հէնց ժամանակ
շահելու համար եւ հնարաւոր դասավորութիւններու տեսակետէն`թուրք գործիչներու հետ խօսակցութիւնները իր ժամանակին կրնային օգտակար ըլլալ, եւ

2

«Հայրենիք» ամսագիր, թիւ 2, Փետրուար, 1954, էջ 12-13:
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այդպիսի խօսակցութիւններու համար ոչ բոլոր հնարաւորութիւնները օգտագործուեցան»3:
Նույն Ալ. Խատիսյանի հետ ունեցած հետագա հանդիպումներում թուրքերը,
սակայն, առաջարկել են ավելի լայն սահմաններով Հայաստան և ոչ մեկը չի կարող վստահորեն պնդել, որ նրանք անկեղծ չէին: Մեկ այլ առիթով մենք հետևյալն
ենք գրել. «Քեմալի հետ հաշտությունը կարող էր հնարավոր դառնալ 1920թ. Հունիս-հուլիսին, երբ նրա դրությունն աղետալի էր, քանզի պարտություն էր կրում
հունական բանակից և դաշնակիցներից: Հետաքրքիր է, որ նման խորհուրդ Ալ.
Խատիսյանին տվել են և Հարբորդը և ամերիկյան գերծովակալ Բրիստոլը»4:
Այսպիսով ստացվում է, որ Քեմալի համար հայերի հետ հաշտություն ցանկալի էր հենց այն օրերին, երբ Մոսկվայում բոլշևիկների հետ բանակցություններ էր
վարում Շանթի պատվիրակությունը, երբ քեմալականների դրությունն այնքան էլ
բարվոք չէր և Չիչերինը վարում էր խուսանավողական քաղքականություն: Միանըշանակորեն պարզ է, որ հայերի բանակցությունները բոլշևիկների, ինչպես
նաև քեմալականների հետ դուր չէր գալու Դաշնակիցներին: Բայց հղված հոդվածում մենք ապացուցել ենք, որ Սևրի պայմանագրի կնքելուց առաջ արդեն պարզ
էր, որ այն չէր իրականանալու և Դաշնակիցներն էլ՝ ի հակակշիռ բոլշևիկների
արդեն օգոստոս ամսին փորձում էին սերտ հարաբերություններ ձևավորել քեմալականների հետ, որը նշանակում է, որ հայերն ավելի շուտ պետք է գնային
դրան: Մեր կարծիքով ամենևին պատահական չէր, որ իրենք՝ Դաշնակիցներն էլ
և մասնավորապես ամերիկացիները, նույն խորհուրդն էին տալիս հայերին:
1920թ. հուլիսին Կ. Պոլսում գտնվող Ալ. Խատիսյանը հանդիպում է Ամերիկայի
դերծովակալ Բրիստոլին և հույս հայտնում, որ կիրականանա Վիլսոնի խոստումը հայերին քաղաքական օգնություն ցույց տալու առումով: Բրիստոլն
անմիջապես հետևյալն է ասում. «Ուիլսոնը բոլորովին չ’արտահայտեր իր ժողովուրդի կարծիքը, ան կ’ըսէ այն, ինչ որ բոլորովին չի համապատասխաներ ամերիկացիներու շահերուն ու տեսակէտներուն: Դուք այդ մասին պատրանքներ
պէտք չէ ունենաք»5: Բրիստոլն այնուհետև շեշտում է, «թե առհասարակ ինք իր
պարտքը կը համարէ նախազգուշցնել հայ քաղաքական գործիչները, որ իրենք
թուրքերու հետ փնտռեն մերձեցում` իրենց պահանջները հասցնելով նվազագոյնի, հակառակ պարագային նրանց կը սպասէ ծանր ապագայ: Արդարութիւնը
կը պահանջէ անգամ մըն ալ ըսել,-շարունակում է Խատիսեանը,-որ գրեթէ նոյնանման խորհուրդ տուաւ ինձ նաեւ Հարբորտը, բայց ավելի մեղմ ձեւով»6:
Այսպիսով, Դաշնակիցներն իրենք էլ հասկացնում էին, որ իրենց վրա հույս
պետք չէ դնել և լավ կլինի, որ հայերը փորձեն լեզու գտնել թուրքերի հետ:
Կարևոր է այն հարցի պատասխանի որոնումը, որ հայերը եթե բանակցեին թուրքերի հետ, վերջիններս տարածքային զիջումների կգնային, թե ոչ: Մենք համոզված ենք, որ կգնային երկու դեպքում. ա. եթե հայերը հրաժարվեին Դաշնակիցներից, բ. չխզելով կապը նրանց հետ՝ միաժամանակ բանակցեին թուրքերի հետ:
Թեև ընդհանուր առմամբ այն համոզմունքն էր տիրում, որ թուրքերի հետ
3 Խատիսեան Ալ., Հայաստանի հանրապետութեան ծագումն ու զարգացումը, Պէյրութ,
1968, էջ 204:

Աշոտ Ներսիսյան, Սևրի պայմանագրի ձախողման պատճառները, տե’ս «Հյուսիսափայլ»,
Հյուսիսային համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010, էջ 20:
5 Ալ. Խատիսեան, նշվ. աշխ., էջ 230:
6 Նույն տեղում, էջ 230-231:
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խոսելիք չկա, բայց, չնայած դրան, 1920թ. ամռանը Ալ. Խատիսյանն անհրաժեշտ է
գտնում հանդիպել ներքին գործոց նախարար Րեշատ փաշայի հետ: Նա
վերջինիս բացատրում է, որ «ցանկալի է փոխադարձ համաձայնութեան միջոցով
որոշել Միացեալ Հայաստանի սահմանները` մտցնելով հայկական հողամասերու մէջ վեց վիլայէթներու կարեւոր մասը, նավահանգիստ մը եւ այսպէսով լուծել մեր դարավոր վէճը:
Մեր առաջին տեսկցութեան միջոցին,-գրում է Ա. Խատիսեանը,-Րեշատը աւելի կը լսէր: Երկրորդ անգամ ան, աւելի գործօն էր կարծիքները արտայայտելու
մէջ, թէեւ ընդհանրապես սաստիկ վերապահ էր: Ան թուղթի վրայ գծեց Հայաստանի հնարաւոր սահմանները` մտցնելով Հայաստանի հողերու մէջ ամբողջ
ռուսական Հայաստանը, Ալաշկերտի եւ Բասէնի հովիտները եւ իբրեւ նավահանգիստ Րիզեն: Այսպէսով`Վանը, Մուշը, Էրզրումը եւ Տրապիզոնը կ’անցնեին
Թուրքիային»7:
Այն հարցի մասին, որ թուրքերը հայերին կարող էին խաբել, մենք հետևյալն
ենք գրել, որին հեշտ չի հակադարձելը կամ չհամաձայնվելը. «Բոլոր նրանց,
ովքեր գտնում են, որ քեմալականների հետ բանակցութիւնները ոչինչ չէին կարող տալ, կարելի է հարց տալ, թէ 1920թ. Ամրանը (Յունիս-Յուլիս), երբ Քեմալը
նեղ դրութեան մէջ էր, հայոց հետ դաշինքը գոնէ չէր փրկի Արեւմտեան Հայաստանի մի մասը եւ չէր կասեցնի պատերազմը Հայաստանի Հանրապետութեան
հետ: Այս հարցին ոչ մէկը չի կարող վերջնական ժխտողական պատասխան տալ:
Հակառակը յանգեցրեց նրան, որ Թուրքիան Հայաստանը համարեց Անտանտի
դաշնակից եւ Ռուսատանի օգնութեամբ ուժեղանալով` ստիպեց Դաշնակիցներին թեքուել իր կողմը`ի վնաս Ռուսաստանի, իսկ Հայաստանը, մեկուսանալով
ու մնալով դաշնակիցներ-Ռուսատան-Թուրքիա օղակի մէջ, ահաւոր պարտութիւն կրեց եւ մասնատուեց: Եւ Սեւրի պայմանագիրը մնաց թղթի վրայ…»8:
Հիրավի, մենք համոզված ենք, որ եթե Լ. Շանթը առաջնորվեր ոչ թե հույզերով,
այլ սառը բանականությամբ, ապա` հնարավոր է, որ Մոսկվայում ստորագրվեր
հայ-ռուսական համաձայնագրի նախագիծը և ավելի ամրապնդվեր Խորհրդային
Ռուսաստանի տեղը ՀՀ արտաքին քաղաքականության կողմնորոշումներում:
Հնարավոր է, որ Զանգեզուրի և Նախիջևանի հարցում բողոքեր Ադրբեջանը, բայց
գոնե դրանով կկասեցվեր շատ չանցած ռուս-ադրբեջանական համատեղ հարձակումը հիշյալ տարածքների և Զանգեզուրի վրա: Ոչ մեկը չի կարող վերջնականապես հերքել, որ քեմալականներից ավելի նեղ տարածքներ պահանջելու դեպքում`վերջիններս կհարձակվեին Հայաստանի վրա և Դաշնակիցների դեմ նրանց
և բոլշևիկների դաշինքը ուղղված կլիներ նաև Հայաստանի Հանրապետության
դեմ: Կասկածից զերծ է, որ Հայաստանը վերջը կխորհրդայնացվեր, բայց ամենայն հավանականությամբ ավելի լայն սահմաններով: Չէ՞ որ Վրաստանը, որը
Ռուսաստանի հետ 1920թ. հունիսի 7-ին կնքել էր իր անվտանգությունն ու անկախությունն երաշխավորող պայմանագիր, նույնպես բռնությամբ խորհրդայնացվեց: Բայց այստեղ խնդիրը վերաբերվում է նրան, որ ՀՀ քաղաքական ղեկավարության միջև ընդհանրության չէր հասել այն համոզմունքը, որ պետք էր ամեն
կերպ լեզու գտնել թուրքերի հետ, որն ինչ որ տեղ նշանակում էր ռուսների հետ և
այդ դեպքում աննախադեպ բաժանման չէր ենթարկվի Հայաստանը 1920-21թթ.-
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ին: Ելնելով ասվածից, մենք չենք կարող մեր համաձայնությունը չհայտնել
սփյուռքահայ պատմաբան Ռուբինա Փիրումյանին, որն այս կարևոր հարցերին
անդրադառնալով, հետևյալ ընդհանրացմանն է հանգել. «Եթէ հայ եւ թուրք պատուիրակները, առանց ռուսների միջնորդութեան, փորձէին իրենց հարցերը լուծել, մանավանդ այն ժամանակ, երբ հայ-թրքական հակադրութիւնները դեռ
սաղմնային էին, գուցէ կարելի կլինէր հետագայ արյիւնահեղութեան առաջն
առնել»9:
Հայ-թուրքական փոխզիջումային հիմքով բանակցությունները դրականորեն
կարող էին ազդել նաև հայ-բոլշևիկյան և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա: Չգնալով դրան, հայ քաղաքական ղեկավարները նպաստեցին Հայաստանի մեկուսացմանը, որովհետև Դաշնակիցները նրան օգնելու մտադրություն
ամենևին չունեին, ռուսները չէին կարող թուրքերին պարտադրել ավելի լայն
սահմաններով Հայաստան, քանի որ վերջինս այն տպավորությունն էր թողնում,
որ ոչ մի գնով չի հրաժարվելու Սևրի արդեն ձախողման դատապարտված պայմանագրից և կառչած է Դաշնակիցներից: Այդ պայմաններում նրան չէր կարող
ավելի ձեռնտու լինել Քեմալին դեմ գնալը, նույնիսկ 1914թ. սահմաննեը պահելու
առումով, քանի որ ինչպես ցարական, այնպես էլ բոլշևիկյան Ռուսաստանի գերխնդիրը եղել և մնում էր անգլիացիներին նեղուցների վրա երբեք չտեսնելը,
թեկուզ և դրա համար պահանջվեր ստեղծելու նոր Թուրքիա: Կարծում ենք, որ
սա տվյալ իրավիճակում նոր Ռուսաստանի համար չարիքների փոքրագույնն էր:
Ցավոք, այս ամենը ուշացումով ըմբռնեց հայ քաղաքական միտքը:
Բանալի բառեր-Շանթի պատվիրակություն, Բեքիր Սամի բեյի պատվիրակություն, բանակցություններ, բոլշևիկյան Ռուսաստան, Քեմալական Թուրքիա,
Դաշնակիցներ, Սևրի պայմանագիր, Քաղաքական միտք, տարածքներ, սահմաններ, բաժանում:
Աշոտ Ներսիսյան, Մոսկվայում Լևոն Շանթի և թուրքական պատվիրակության բանակցությունների անհրաժեշտության հարցի շուրջ-Հոդվածում այն
տեսակետն է հիմնավորվում, որ 1920թ. Հունիս-հուլիս ամիսներին Մոսկվայում
բոլշևիկների հետ բանակցող Շանթի պատվիրակությունը պետք է քաղաքական
քաջություն ունենար առանձին բանակցելու նաև նույն օրերին այնտեղ գտնվող
Քեմալի ուղարկած Բեքիր Սամի բեյի պատվիրակության հետ՝ առավել նեղ սահմանների պահանջով: Այդ բանակցությունները կարող էին բացառել 1920թ. Հայթուրքական պատերազմը, ինչպես նաև փրկել 1914թ. սահմանները: Սակայն,
այդ բանակցությունները տեղի չեն ունենում, որի հետևանքով Հայաստանը դիտվում է Դաշնակիցների ջերմեռանդ կողմնակից, որը հետագայում նպաստում է
նրա մեկուսացմանը և բաժանմանը:
Aшот Нерсисян, Надобность перегаворов вокруг вопроса Левона Шанта и турецкой делегации в Москве-В статье основывается та точка зрения, что в Москве, в
июнь-июле месяцах 1920 г., делигация Шанта, ведя перегаворы с большевиками,
должна была иметь политическую смелость отдельно вести перегаворы одновре-
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менно и с делигацией Бекира Сами бея, отправленная Кемалем, которая находилась там в эти дни с тпебованием более узких границ. Эти перегаворы могли бы
исключить армяно- тупецкую войну 1920 года, а так же спасти границы 1914года.
Однако эти перегаворы не состоялись, в следствии чего Армения смотрелась, как
ярый сторонник коалиции, что и вдальнейшем способствует ее уединению и разделу.
Ashot Nersisyan, On the issue of the necessity of negotioations between Levon Shant
and the Turkish delegation in Moscow-This article is grounded on the view that Shant’s
delegation, negotiating with the Bolsheviks in Moscow in the June-July of the year
1920, should have had the courage to conduct negotiations within the same days with
Bekir Sami bey’s delegation sent by Kemal on the demand for narrower borders. Those
negotiations might have excluded the Armenian-Turkish war of 1920, as well as saved
the borders in 1914. Anyhow, those negotiations didn’t take place, in the result of
which Armenia was perceived as a fervent supporter of the Confederates, which later
brought to its isolation and separation.
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