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Գևորգ Վարդանյան

Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մում պարտ վե լուց և Մուդ րո սի զի նա-
դա դա րը (1918 թ. հոկ տեմ բե րի 30) ստո րագ րե լուց հե տո Օս ման յան կայս րութ յու նը 
հայտն վեց խիստ ծանր վի ճա կում: Զի նա դա դա րի պայ ման նե րի հա մա ձայն` Թուր-
քիան պար տա վոր վում էր իր զոր քե րը դուրս բե րել Անդր կով կա սից` հասց նե լով 
մինչև պա տե րազ մը գո յութ յուն ու նե ցող սահ ման նե րը: Իր հեր թին կա ռա վա րող 
իթ թի հա դա կան վեր նա խա վը փոր ձում էր պահ պա նել Բա թու մի պայ մա նագ րով 
(1918 թ. հու նի սի 4) ձեռք բե րած տա րածք նե րը, ուս տի ձգձգում էր զոր քե րի դուրս բե-
րու մը: 1918 թ. նո յեմ բե րի 24-ին թուր քա կան սպա յա կույ տը տե ղե կաց վեց դաշ նա կից-
նե րի գե րա գույն ռազ մա կան խորհր դի ո րոշ ման մա սին, ո րի հա մա ձայն` պա հանջ-
վում էր թուր քա կան զոր քե րի դուրս բե րու մը Կար սից, Ար դա հա նից և Բա թու մից1:

 Տա րա ծաշր ջա նում աշ խար հա քա ղա քա կան նոր ի րադ րութ յու նը կա ռա վա րող 
վեր նա խա վին ստի պեց ո րոշ փո փո խութ յուն ներ մտցնել մո տե ցում նե րի և կի րառ-
վող մի ջոց նե րի մեջ: Անդր կով կա սին տի րա նա լու հա մար Թուր քիան ա ռայժմ չէր 
կա րող ռազ մա կան բաց գոր ծո ղութ յուն ներ ծա վա լել: Աշ խար հա քա ղա քա կան 
հա ջող ի րադ րութ յու նը և դ րան նա խոր դած եր կա րատև նա խա պատ րաս տութ-
յուն ներն ար դեն հան գեց րել էին նրան, որ Անդր կով կա սում 1918 թ. կով կաս յան 
թա թար նե րը հայ տա րա րե ցին Ադր բե ջան ան վա նու մով պե տութ յան ստեղծ ման 
մա սին2: Մ յուս կող մից թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը սկսե ցին լուրջ մի ջո ցա ռում-
ներ ձեռ նար կել նո րաս տեղծ անդր կով կաս յան հան րա պե տութ յուն նե րում` Հա յաս-
տա նում և Վ րաս տա նում, աշ խու ժաց նե լու մու սուլ ման զանգ ված նե րի ան ջա տո ղա-
կան ձգտում նե րը, դրդե լու նրանց ակ տիվ գոր ծո ղութ յուն նե րի, այ նու հետև հան-
դես գա լու որ պես նրանց հո վա նա վոր3: 

1 Հովհաննիսյան Ռ. Գ., Հայաստանի Հանրապետություն, հատոր I. Առաջին տարին, 1918- 1919  
( ՀՀ  ԳԱԱ պատմ. ինստ., խմբ.` Ա. Խառատյան), Եր., ‹‹Տիգրան Մեծ››, 200 5, էջ 218:
2 Այդ մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Демоян Г., Турция и Карабахский конфликт (в конце XX - 
начала XXI веков). Историко-сравнит ел ьн ый  а на лиз, Ереван, 2006, стр. 4 7-48. Տե՛ս նաև հետևյալ 
աշխատությունը՝ Варданян Т., Азербайджанцы: История одного незавершенного этнопроекта. 
Историко-этнологический очерк, Москва: Русская панорама, 2012.
3 Այստեղ հարկ է նշել, որ Բաթումի մարզի մուսուլ մաններին թուրքական իշխանություններն օգ-
տագործել էին դեռևս 1918 թ. ամռանն այստեղ կազմակերպված ‹‹հանրաքվեի›› առիթով: ‹‹Հանրաք-
վեն›› անցկացվում էր բոլոր հնարավոր անօրինական միջոցներով, երբ տեղական բնակչության 
զգալի մասը կոտորվել էր, իսկ ընտրություններին մասնակցում էին թուրքերի կողմից այստեղ 
բերված մարդիկ: Նման պայմաններում ‹‹հ անրաքվեն›› չէր կարող չվ եր ածվել ‹‹կատ ակ եր-
գության››, երբ իրենք՝ թուրքերն էին խախտում Բրեստի պայմանագրի չորրորդ հոդվածը: Տե՛ս 
Бадалян Х.А., Турецко-германская экспансия в Закавказье 1914- 19 18 гг., Ереван, «Айастан», 1980, 
էջ 92: Նպատակը պարզ էր . իթթիհադականները փորձում էին օրինական տեսք տալ իրենց 
զավթողական քաղաքականությանը` կեղծ ընտրությունների միջոցով հասնելով ‹‹ինքնորոշման››, 
ապա նաև Թուրքիայի հետ միացման: Այնուամենայնիվ իրադարձությունների հետագա ընթացքը 
հնարավորություն չտվեց իրացնելու ‹‹հանրաքվեի›› արդյունքները:
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Այս մո տե ցումն ու ներ մի շարք ա ռա վե լութ յուն ներ:
1. Ան մի ջա կան ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներ չմղե լով անդր կով կաս յան հան րա-

պե տութ յուն նե րի դեմ` կա րե լի էր տե ղի մու սուլ ման տար րի ու ժե րով ան ջա տել ո րոշ 
շրջան ներ` այդ գոր ծում օգ տա գոր ծե լով թուր քա կան բա նա կի հրա հան գիչ նե րին և 
ս պա նե րին: 

2. Ա ռա ջի կա յում Փա րի զում նա խա տես վում էր գու մա րել խա ղա ղութ յան վե հա ժո-
ղով, որ տեղ կա րե լի էր ներ կա յաց նել մու սուլ ման տար րի ‹‹պա հան ջա տի րութ յու նը›› 
և հ նա րա վո րութ յան դեպ քում ո րոշ ա ռա վե լութ յուն ներ ստա նալ:

3. Ապս տամ բած մու սուլ ման տար րը կա րող էր ա պա վի նել նո րաս տեղծ Ադր բե-
ջա նի Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տութ յան օգ նութ յա նը:

Նշ ված խնդրի լուծ ման հա մար իթ թի հա դա կան վեր նա խա վը փոր ձեց մի մի ջոց 
կի րա ռել, ո րը նոր էր թուր քա կան ծա վա լա պաշ տութ յան մեջ: Խոս քը վե րա բե րում 
է ‹‹ար հես տա կան պե տութ յուն ներ›› կամ ա վե լի ճիշտ կլի նի ա սել ‹‹ար հես տա կան 
պե տա կան կազ մա վո րում ներ›› ստեղ ծե լուն: Նշ ված ե ղա նակն ա ռա ջին ան գամ 
կի րառ վել էր Բալ կան յան պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ, երբ Արևմտ յան Թ րա կիա յում 
հռչակ վել էր ‹‹թուր քա կան հան րա պե տութ յու նը››: Այն ժա մա նակ ևս  ակ տի վաց նե-
լով տե ղի փոք րա մաս նութ յուն կազ մող մու սուլ ման նե րին` 1913 թ. սեպ տեմ բեր-հոկ-
տեմ բեր ա միս նե րին կազ մա վո րեց ‹‹Արևմտ յան Թ րա կիա յի ժա մա նա կա վոր կա ռա-
վա րութ յու նը››: Ի րա կա նում, սա կայն, ողջ իշ խա նութ յու նը կենտ րո նաց ված էր ‹‹ Հա-
տուկ կազ մա կեր պութ յան››4 և դ րա ղե կա վար նե րից Սու լեյ ման Աս կե րիի ձեռ քում5: 
Այդ ա մե նի գլխա վոր նպա տակն Ադ րիա նա պոլ սի հար ցում զի ջում ներ ստա նալն էր6: 

4 ‹‹Հատուկ կազմակերպությունը›› (‹‹Teşkılat-ı Mahsusa››) - Ռազմական նախարարության հա-
տուկ զինված կազմակերպություն` ստեղծված Էնվեր փաշայի կողմից, որն ունի բացառիկ դեր 
Հայոց ցեղասպանության իրականացման գործում: Չնայած տարա ծվ ած տեսակետներից մեկի 
համաձայն` կազմակերպության պաշտոնական հիմնադրումը թվագրվում է 1914 թ. օգոստոսով, 
ըստ երևույթին, Հատուկ կազմակերպության պաշտոնական հիմնադրումը միայն գոյություն 
ունեցող իրավիճակի վավերացումն էր: Հստակ է, որ դրա անդամները որպես առանձին ջոկատ 
գործել են դեռևս 1912-1913 թթ. ընթացքում: Դրա օգտին է նաև այն, որ ըստ կազմակերպության 
ակտիվ անդամ Էշրեֆ Քուշչուբաշըի` այն ստեղծվել է 1911-1913 թթ. (տե՛ս Stoddard Philip, Teşkilâtı 
Mahsusa: Osmanlı Hükûmeti ve Araplar 1911-1918: Teşkilâtı Mahsusa Üzerine Bir Ön Çalışma, İstanbul, 
Arma Yayı nl ar ı, 2003, էջ. 54): Թուրքական որոշ աղբյուրներում ‹‹Teşkılat-ı Mahsusa›› անվանումը 
տարածվում է մինչև 1914 թ. գործող այդ խմբի վրա: Տե՛ս Zurcher E. J., The Unionist Factor: The Role of 
the Committee of Union and Progress in the Turkish National Movement 1905–1926, Leiden, E. J. Brill, 1984, 
էջ 59։
5 А вакян А., Чер кесский фактор в Османской империи и Турции (вторая половина X1X - первая 
четверть XX вв.), Ереван, изд. «Гитутюн», 2001, стр. 227-228.
6 Բալ կա նյան երկ րորդ պա տե րազ մը (191 3 թ. հու նի սի 29 - օգոս տո սի 10) ըն թա նում էր Բուլ ղա րի ա յի 
և Բալ կա նյան առա ջին պա տե րազ մում (1912 թ. հոկ տեմ բե րի 8- 1913 թ. մա յի սի 30) նրա դաշ նա կից 
Սեր բի ա յի, Հու նաս տա նի, Չեռ նո գո րի ա յի, Ռու մի նի ա յի և հա կա ռա կորդ Օս մա նյան կայս րու թյան 
մի ջև: Առա ջին պա տե րազ մում Օս մա նյան կայս րու թյու նը, ի թիվս այլ եվ րո պա կան տա րածք նե-
րի, կորց րեց նաև Ադ րի ա նա պո լի սը: Երկ րորդ պա տե րազ մում ար դեն Բուլ ղա րի ան չկա րո ղա-
ցավ դի մադ րել իր նախ կին դաշ նա կից նե րին և նրանց մի ա ցած Օս մա նյան կայս րու թյա նը: 1913 թ. 
օգոստոսի 10-ի Բուխարեստի պայմանագրի ստորագրումից որոշ ժամանակ անց (Բուլղարիայի 
և վերոնշյալ Բալկանյան պետութ յունների միջև) Բուլղարիան 191 3 թ. սեպտեմբերի 29(30)-ին 
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Թուր քե րը հա սան ի րենց նպա տա կին, քա նի որ Բալ կան յան երկ րորդ պա տե րազ մից 
հե տո Ադ րիա նա պո լի սը մնաց Թուր քիա յին: 

Անդր կով կա սում, ան շուշտ, քա ղա քա կան ի րադ րութ յու նը և  ու ժե րի հա րա բե-
րակ ցութ յունն այլ էր: Այս տեղ անհ րա ժեշտ էր հա մախմ բել մու սուլ ման նե րին, ո րը 
պա հան ջում էր կազ մա կերպ չա կան մեծ աշ խա տանք: Ա ռա ջին քայ լը ե ղավ 1918 թ. 
նո յեմ բե րի 5-ին Կար սի մահ մե դա կան խորհր դի ստեղ ծու մը Հիլ մի (Ու րան) բե յի և 
Ֆահ րեդ դին (Էր դո ղան) բե յի գլխա վո րութ յամբ: Կազ մա կերպ չա կան ա ռու մով կար-
ևոր էին նաև 1918 թ. նո յեմ բե րի 14-15-ին և հատ կա պես 1918 թ. նո յեմ բե րի 30-դեկ-
տեմ բե րի 2-ը Կար սում գու մար ված կոնգ րես նե րը: Ս տեղծ վեց Կար սի Իս լա մա կան 
ազ գա յին խոր հուր դը` բաղ կա ցած 12 հո գուց: Այն ղե կա վար վում էր Ֆահ րեդ դին բե յի 
և Ջ հան գի րօղ լու Իբ րա հի մի կող մից7: Այս ա մե նը կա տար վում էր ան մի ջա կա նո րեն 
թուր քա կան 9-րդ բա նա կի հրա մա նա տար գե նե րալ Յա կուբ Շև քի8 փա շա յի հրա-
հանգ նե րով և ցու ցում նե րով: Մահ մե դա կան խոր հուր դը կա րո ղա ցավ ոտ քի հա նել 
մոտ 8.000 մարդ9: Այժմ ար դեն թուր քա կան ու ժե րի հե ռա նա լուց հե տո նշված շրջան-
նե րում կազ մա վոր ված խոր հուր դը և ն րա են թա կա յութ յան տակ ե ղած ու ժե րը կա րող 
էին լուրջ գոր ծոն դառ նալ:

1919 թ. հուն վա րի 17-18-ին շուրջ հար յուր պատ վի րակ ներ հա վաք վե ցին Կար-
սում՝՝ խորհր դա ժո ղո վի: Այն նա խա գա հում էր Չըլ դը րից Է սադ Օք թա յը10: Խորհր-
դա ժո ղո վը ո րո շեց, միա վո րե լով Կար սի, ինչ պես նաև մյուս շրջան նե րի շու րա նե րը, 
հռչա կել Հա րա վարևմտ յան կով կաս յան ժա մա նա կա վոր ազ գա յին կա ռա վա րութ-
յուն11: Ըն դուն ված սահ մա նադ րութ յան հա մա ձայն, ո րը բաղ կա ցած էր 18 հոդ վա ծից, 
Հա րավարևմտ յան կով կաս յան ժա մա նա կա վոր ազ գա յին կա ռա վա րութ յան իշ խա-
նութ յու նը տա րած վում էր Ա ջա րիա յից` Սև ծո վից մինչև Նա խիջ ևան` պարս կա կան 
սահ մա նի մոտ12: Նո րաս տեղծ կա ռա վա րութ յունն օգ տա գոր ծե լու էր թուր քե րե նը՝ 
որ պես պաշ տո նա կան լե զու, ու նե նա լու էր օ րենս դիր մար մին (մեջ լիս` կազմ ված 64 

Օսմանյան կայսրության հետ ստ որագրեց Կոստանդնուպոլսի պայմանագիրը, որով էլ, ի թիվս 
շրջակա այլ տարածքների, վերջինիս զիջեց Ադրիանապոլիսը: Այս իրադ արձությունների մասին 
ավելի մանրամասն տե՛ս Ri chard C. Hall, The Balkan Wars, 1912-1913: Prelude to the First World War, 
London, Routledge, 2000; Edward Erickson, Defeat in Detail: The Ottoman Army in the Balkans, 1912-1913, 
Westport, Ct: Preager, 2003): Ահա մի նչ այս պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը Բուլ ղա րի ա յի վրա ճնշում 
գոր ծադ րե լու հա մար էր, որ երիտ թուր քերն այս տեղ կի րա ռե ցին ար հես տա կան պե տա կան կազ մա-
վո րում ստեղ ծե լու մե  թո դը: Տե՛ս Авакя н А., Черкесский фактор  в Османской империи и Турции..., 
стр. 227-228:
7 Հովհաննիսյան Ռ. Գ., նշվ. աշխ., էջ 219:
8 Յակուբ Շևքի (Սուբաշը) փաշան (1876- 1939 թթ.) թուրք ռազմական գործիչ է: Մասնակցել է Բալկա-
նյան պատերազմներին, եղել Առաջին աշխարհամարտի մի  շարք կարևոր թատերաբեմերում, 1918-
1919 թ.թ. եղել է Օսմանյան 9-րդ բանակի հրամանատար: Նա ե ղել է Մալթա աքսորված երիտթուրք 
գործիչների շարքում, ապա վերադարձել և ակտիվորեն մասնակցել է Ազգայնական շարժմանը:
9 Նույն տե ղում , է ջ 22 0: 
10 Էսադ Օքթայ ը (1887-1972 թ.թ.) մասնագիտությամբ բժիշկ  է եղել: 
11 Նու յն տեղում, էջ 223:
12 Նույն տեղում, էջ 224:
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պատ գա մա վո րից` 60 մու սուլ ման, 3 հույն և մեկ մո լո կան ռուս), որն ընտր վե լու էր 
ժո ղովր դա վա րա կան ըն թա ցա կար գով` լիա զո րութ յուն ու նե նա լով նշա նա կել մշտա-
կան կա ռա վա րութ յուն:

Հա րա վարևմտ յան կով կաս յան կա ռա վա րութ յունն իր առջև խնդիր էր դրել 
միա վո րել Կար սի, Բա թու մի, Ար դա հա նի, Ա խալց խա յի, Ա խալ քա լա քի, Շա րու րի, 
Նա խիջ ևա նի, Սուր մա լուի և Եր ևա նի (մի մա սի) գա վառ նե րը և հաս նել այդ շրջան-
նե րի ընդգրկ մա նը ‹‹հան րա պե տութ յան›› կազ մի մեջ13: Այդ տա րածք նե րը ‹‹մասն 
էին կազ մում›› ևս  եր կու ար հես տա կան պե տա կան կազ մա վո րում նե րի` ‹‹Ա րաքս յան 
թուր քա կան հան րա պե տութ յան›› և ‹‹Ա խալց խա յի ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րութ-
յան››14: Դ րանք պետք է դառ նա յին տե ղա կան կա ռա վա րութ յուն ներ, ո րոնք հնա րա-
վո րութ յուն կտա յին ե րիտ թուր քե րին զոր քե րը դուրս բե րե լուց հե տո պահ պա նե լու 
ազ դե ցութ յու նը տա րա ծաշր ջա նում և հող նա խա պատ րաս տեին հե տա գա յում թուր-
քե րի վե րա դար ձի հա մար: Սա կայն ինչ պես Ա խալց խա յի, այն պես էլ ‹‹Ա րաքս յան 
հան րա պե տութ յու նը››, նման լի նե լով ի րենց ա ռաջ դրած խնդիր նե րով և ն պա տակ-
նե րով, այ նուա մե նայ նիվ, այն քան ու ժեղ և կազ մա կերպ ված չէին, որ քան Կար սի 
կա ռա վա րութ յու նը:

Կար սում փաս տա ցի իշ խա նութ յու նը հայտն վեց մու սուլ մա նա կան շու րա յի (խոր-
հուրդ) և ն րա ստեղ ծած մար մին նե րի ձեռ քում: Միայն դրա նից հե տո գե նե րալ 
Յա կուբ Շև քի փա շան սկսեց օս ման յան 9-րդ բա նա կի դուրս բե րու մը Կար սից` միա-
ժա մա նակ զենքն ու զի նամ թերքն ամ բողջ Կար սի մար զով մեկ թաքց նե լով և թող նե-
լով ա ռան ձին սպա նե րի` տե ղի մու սուլ ման նե րին օգ նե լու և ն րանց ուղ ղութ յուն ցույց 
տա լու հա մար15: Կար սի մու սուլ ման նե րը լավ զին վել էին և նույ նիսկ ու նեին գնդաց-
րա յին վաշ տեր16: 

Թուր քա կան ծա վա լա պաշ տութ յու նը փոր ձում էր ա մեն կերպ օգ տա գոր ծել մու-
սուլ ման բնակ չութ յա նը՝ ար հա մար հե լով ան գամ այն փաս տը, որ ազ գա յին խմբե րից 
Կար սի մար զում մե ծա մաս նութ յուն էին կազ մում հա յե րը և  ոչ թե թուր քե րը: Կար սի 
մար զը Ռու սա կան կայս րութ յանն էր միա վոր վել 1877-1878 թ.թ. ռուս-թուր քա կան 
պա տե րազ մի ա վար տից հե տո: 20-րդ դա րի սկզբին մար զը վար չա կա նո րեն բա ժան-
ված էր չորս օկ րու գի` Կար սի, Կաղզ վա նի, Ար դա հա նի և Օլ թիի: 1916 թ. տվյալ նե րով 
մար զի բնակ չութ յան թի վը կազ մում էր 404 305 մարդ: Ա ռա ջին եր կու օկ րուգ նե րում 
հա յե րը կազ մում էին մե ծա մաս նութ յուն ( Կար սում 191.970 բնակ չութ յու նից հա յեր էին 
80 752-ը, թուրք-թա թար ներ` 50 790, մնա ցա ծը՝ հույ ներ, ռուս ներ, քրդեր և  այլն, իսկ 
Կաղզ վա նի օկ րու գում 83.208 բնակ չութ յու նից հա յեր էին 34 721-ը, թուրք-թա թար ներ՝ 

13 Кадишев А. Б., Интервенция и гражданская война в Закавказье, Москва, Воениздат, 1960, стр. 170.
14 Ար հես տա կան պե տա կան կազ մա վո րում ներ ստեղ ծե լու թուր քա կան եր կու նա խագ ծեր: Այս պես 
կոչ ված ‹‹Արաքսյան թուրքական հանրապետությունը›› կազ մա վոր վեց 1918 թ. վեր ջին Ջա ֆար ղու լի 
խան Նա խի ջև անս կու գլխա վո րու թյամբ և ան կում ապ րեց 1919 թ. հու նի սին հ այ կա կան ու ժե րի կող-
մի ց Նա խիջ ևա նի առ ժա մա նա կյա ազա տագր մամբ: 
15 Հովհաննի սյան Ռ. Գ., նշվ. աշխ., էջ 226:
16 ‹‹Յառաջ››, 1919 հունվարի 29 :
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5 717-ը, մնա ցա ծը՝ քրդեր, հույ ներ և  այլն)17: 
Հաշ վի չառ նե լով այս կար ևոր հան գա ման քը` ինք նահռ չակ կա ռա վա րութ յու նը 

պա  հան ջում էր ճա նա չել իր ի րա վունք նե րը Կար սի, Բա թու մի, Ա խալց խա յի, Ա խալ-
քա լա քի, Շա րու րի և Նա խիջ ևա նի նկատ մամբ18: Նոր հան րա պե տութ յու նը ե րաշ խա-
վո րում էր իր բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա վա սա րութ յու նը` ան կախ ազ գա յին, կրո նա-
կան կամ սո ցիա լա կան պատ կա նե լութ յու նից19, սա կայն ինչ պես ցույց է տա լիս ի րա-
դար ձութ յուն նե րի ըն թաց քը, դա չէր վե րա բե րում հա յե րին: 

Այս հան գա ման քը չա փա զանց կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի այն ա ռու մով, որ 
լրա ցու ցիչ ա պա ցույց է Կար սի շու րա յի` որ պես պե տա կան կազ մա վոր ման, շին ծու 
և  ար հես տա կան լի նե լը: Ի րեն կա ռա վա րութ յուն հա մա րող մար մի նը հա վակ նում 
էր կա ռա վա րել մի շրջան, որ տեղ հաշ վի չէին առն վում հիմ նա կան բնակ չութ յան 
շա հե րը: Դ րան գու մար վում է նաև Կարս քա ղա քը որ պես կենտ րոն ընտ րե լը, ո րը 
մար զի ա մե նա հա յա շատ վայ րե րից էր: Ինչ պես նշում է պատ մա բան Է. Զոհ րաբ յա նը. 
‹‹Ն պա տա կը պարզ էր, ինք նո րոշ ման շղարշ տա լով այս կազ մա վոր մա նը` խո չըն դո-
տել պան թուր քիզ մի պլան նե րի տե սա կե տից խիստ կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նե-
ցող այս տա րածք նե րի միա ցու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա նը և պահ պա նել 
հնա րա վո րութ յուն` ա պա գա յում կրկին դրանց տի րա նա լու, կամ հա կա ռակ դեպ քում` 
Ադր բե ջա նին միաց նե լու հա մար››20:

Դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ Ռու բե նը նշում է, որ անգ լիա ցի նե րի կող մից շու րա յի 
ան դամ նե րի ձեր բա կա լու մից հե տո կազմ վել է նոր խոր հուրդ: Այս նոր շու րան էր, 
որ ղե կա վա րում էր Կար սի մու սուլ ման նե րին: Ան գամ հայտ նի չեն ե ղել նրա ան դամ-
նե րի ա նուն նե րը, քա նի որ, ըստ Ռու բե նի, այս նոր շու րան գոր ծում էր շատ զգույշ 
և կազ մա կերպ ված21: Ռու բե նը նշում է նաև, որ ո րոշ տար բե րութ յուն կար Նա խիջ-
ևա նի և Կար սի մու սուլ ման նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի մար տա վա րութ յան մեջ: Այս-
տեղ` Կար սում, նրանք կար ծես նպա տակ էին դրել պահ պա նե լու մու սուլ ման նե րին, 
նրան ցից կազ մա կերպ ված ուժ ստեղ ծե լու, դրսևո րե լու համ բե րա տա րութ յուն` սպա-
սե լով Թուր քիա յում դեպ քե րի զար գաց մա նը: Այդ գոր ծե լա կեր պի ա ռա վե լութ յունն 
այն էր, որ երբ Թուր քիան հար մար ա ռիթ ու նե նար վե րա դառ նա լու Կարս, ի րենք 
կմտնեին թուր քա կան տի րա պե տութ յան մեջ22:

Կար սի մար զի տա րած քում հռչակ ված Հա րա վարևմտ յան կով կաս յան կա ռա-
վա րութ յան նպա տակ նե րի մեջ էր մտնում Հա յաս տա նի թու լա ցու մը հայ կա կան 

17 Шахатунян, А., Административный передел Закавказскаго края, Тифлис, Тип. Ашхатавор, 1918, 
стр. 72-74.
18 Kazemzadeh Firuz, The struggle for Transcau ca si a (1917-1920), with an introduction by Micheal Karpov-
ich, New York: Philosophical Library, 1951, p. 199.
19 Նույն տեղում, էջ 199:
20  Զոհրաբյան Է. Ա., Նախիջևանյան հիմնահա րց ը և Հայաստանի ‹‹դաշնակիցները›› (1918 թ. 
դեկտ. – 1920 թ. ապրիլ), Եր., 2002 թ., էջ 37:
21 Ռուբէն, Հայ Յեղափոխականի մը յիշատակները, Է հատոր, Երևան, ‹‹Ադանա››, 1990, էջ 210:
22 Նույն տեղում, էջ 211:
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ու ժե րի վրա ա վա զա կա յին միա վոր նե րի ու ժե րի հար ձա կում նե րի մի ջո ցով23: Այս 
ա ռու մով ու շագ րավ են պատ մա բան Հայկ Դե մո յա նի եզ րա հան գում նե րը, ո րոնց 
հա մա ձայն` կազ մա վո րե լով այդ պի սի խա մա ճի կա յին պե տա կան միա վոր ներ, 
թուր քա կան կող մի հե տապն դած ռազ մա վա րա կան նպա տա կը կա պի ստեղ ծումն 
էր Ադր բե ջա նի և Նա խիջ ևա նի ու Սև ծով յան ա փի միջև: Միա ժա մա նակ նպա տակ 
էր դրված ստեղ ծե լու բու ֆե րա յին գո տի թուր քա կան ու ժե րի և կով կաս յան հան րա-
պե տութ յուն նե րի միջև24: 

Մու սուլ մա նա կան խոր հուր դը գո յութ յուն ու նե ցավ Կար սում անգ լիա կան գե նե-
րալ-նա հան գա պե տութ յան հետ զու գա հեռ: Անգ լիա ցի ներն էլ ի րենց հեր թին էին 
փոր ձում օգ տա գոր ծել այդ կա ռա վա րութ յունն ի րենց շա հե րի հա մար: Պա տա հա կան 
չէ, որ 1919 թ. փետր վա րի 15-ին Ն. Ժոր դա նիան Անգ լիա յի ներ կա յա ցու ցիչ Ֆորս թեր 
Ուո կե րի հետ զրույ ցի ժա մա նակ նշել է, որ այդ նոր կա ռա վա րութ յու նը բա ցա հայտ 
հայ տա րա րում է, որ գտնվում է Անգ լիա յի հո վա նա վո րութ յան տակ25:

Կար սի մար զի թա թար բնակ չութ յունն ընդգրկ վում էր մեծ կամ փոքր զո րա ջո-
կատ նե րի մեջ, դրանց ա ջակ ցում և զի նում էին թուր քե րը, ով քեր պետք է նա հան-
ջեին նա խա պա տե րազմ յան ի րենց սահ մա նը26: Այդ ա մե նը կա տար վում էր Կար սի 
մար զի գրե թե բո լոր թա թա րաբ նակ գյու ղե րում թուր քա կան և գեր մա նա կան սպա-
նե րի ղե կա վա րութ յամբ, և դա այն պայ ման նե րում, երբ հայ բնակ չութ յունն ա պա հո-
վութ յան ոչ մի ե րաշ խիք չու ներ: 

Կար սի շու րան իր գո յութ յան կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում ե ղել է թուրքական 
սվինների աջակցությամբ ոտքի կանգնած Ադր բե ջա նի Դե մոկ րա տա կան Հան-
րա պե տութ յան ու շադ րութ յան կենտ րո նում: Ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե րը, 
ան մի ջա կան կապ չու նե նա լով ար հես տա կան այդ միա վոր ման ստեղծ ման հետ, 
այ նուա մե նայ նիվ փոր ձել են օգ տա գոր ծել և  ա ջակ ցել դրա գո յութ յա նը: Ադր բե ջա-
նա կան իշ խա նութ յուն նե րը չէին կա րող ա նու շադ րութ յան մատ նել Կար սը Հա յաս-

23 Демоян Г., Турция и Карабахский конфликт..., стр. 49.
24 Демоян Г., Внешняя политика Турции и Карабахский Конфликт, с. 77-79. 

Ընդ հա նուր առ մամբ թուր քա կան ծա վա լա պաշ տու թյան մեջ կի րառ վո ղ այս մո տեց մա նը հայ 
պատ  մագ րու թյան մեջ հա մե մա տա բար քի չ է անդ րա դա րձ կա տար վե լ: Չնայած Կարսի մարզում 
ծավալված իրադարձություններ ի մասին համառոտ կամ ընդարձակ անդրադարձներ կան մի շարք 
պատմաբանների գործերում, այնուամենայնիվ, դրանք Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության 
ծիրում դիտարկելու և տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական զարգացումների տեսանկյունից 
մեկնաբանելու առումով պետք է առանձնացնել Հայկ Դեմոյանի դիտարկումները: 
25 Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշումն այս հարցում միանշանակ դժվար է գնահատել: Սկզբնա կան 
շրջա նում բրի տա նա ցի նե րը նա խընտ րում էին չվստա հել հա յե րին` երկյուղելով , ըստ իրենց, նրանց 
ռուսասիրությունից, որը կարող էր մեծացնել Ռուսաստա նի  ազդեցությունը, ուստի հրաժարվում 
էին Հարավարևմտյան Կովկասյան կառավարության դեմ կտրուկ գործողություններից: Սա կայն 
ժա մա նա կի ըն թաց քում տես նե լով Կար սի շու րա յի խռո վա րար գոր ծո ղությ ան սաստ կա ցու մը և ազ-
դե ցու թյան  գո տու մե  ծա ցու մը՝ ի վերջո հանգ եց մուսուլմանական խորհուրդը տապալելու մտքին: 
Այդ մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Հովհաննիսյան Ռ. Գ., նշվ. աշխ., էջ 227-234: Кадишев А.Б., 
указ. соч., стр. 171.
26 Rawlin son A., Adventures in the Nea r East 1918 – 1922, New York, Dodd, Mead an d Co mpany, 1924, p.  
151.
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տա նի Հան րա պե տութ յան տա րած քում ի րենց ծա վա լած քայ քա յիչ գոր ծու նեութ յան 
ժա մա նակ: Երբ 1919 թ. Կար սը միա վոր վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա նը, Ադր-
բե ջա նը հրա ժար վեց ճա նա չել դա, ա վե լին՝ իր դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց-
չին` Մ. Խան- Թե քինս կուն հրա հան գեց հետև յա լը. ‹‹Ան հա պաղ կա՛պ հաս տա տե ցեք 
Ղար սի կա ռա վա րութ յան հետ: Ցու՛յց տ վեք նրան ա մեն տե սակ ա ջակ ցութ յուն, ի մա-
ցե՛ք, թե ինչ կա րիք ներ ու նի, հե ռագ րե ցեք մեզ` անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ ձեռք առ նե լու 
հա մար…»27: Այս հա ղոր դագ րութ յունն ինք նին ներ կա յաց նում է այս հար ցում Ադր բե-
ջա նի քա ղա քա կա նութ յան էութ յու նը:

1919 թ. ապ րի լին, կապ ված անգ լիա ցի նե րի ո րոշ ման հետ, Խան- Թե քինս կին հե- 
ռագ րում է Ադր բե ջա նի արտ գործ նա խա րա րութ յուն՝ ա ռա ջար կե լով. ‹‹Անհ րա ժեշտ է 
բո ղո քել Հնդ կաս տա նի, Թուր քես տա նի, Աֆ ղանս տա նի, Մա լա յան կղզի նե րի և Կով-
կա սի ողջ մահ մե դա կան նե րի, ինչ պես նաև Հաշ տութ յան վե հա ժո ղո վի ա ռաջ անգ-
լիա ցի նե րի այն ցան կութ յան դեմ, ո րով նրանք մի քա նի մի լիոն մահ մե դա կան նե րին 
են թար կում են թվով կես մի լիոն հա յե րին››28:

Կար սի մար զում ինք նահռ չակ կա ռա վա րութ յան ստեղ ծու մը, լի նե լով թուր քա կան 
կող մի գոր ծու նեութ յան ան մի ջա կան արդ յունք, այ նուա մե նայ նիվ, ներ կա յաց վում է 
որ պես ադր բե ջա նա կան: Ինչ պես Նա խիջ ևա նի շրջա նում հռչակ ված ‹‹Ա րաքս յան 
հան րա պե տութ յու նը››, այն պես էլ Կար սի Հա րա վարևմտ յան Կով կաս յան կա ռա վա-
րութ յան ստեղ ծու մը պայ մա նա վոր վում են ‹‹այն ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ տութ յամբ, որ 
ստեղծ վել էր շրջա նի և ն րա բնակ չութ յան հա մար թուր քա կան զոր քե րի հե ռա նա լուց 
հե տո››29: Այդ տե սա կե տը հատ կա պես ակ տիվ պաշտ պան վում է ադր բե ջան ցի պատ-
մա բան Ա. Հա ջի ևի կող մից, ով ևս  ընդգ ծում է, որ իբր Կար սի և Բա թու մի մար զե րի 
տա րած քում ձևա վոր վում էր ան կախ պե տա կա նութ յուն, որն ա վե լի շատ հակ վում 
էր դե պի ԱԴՀ, քան Թուր քիա30: Ադր բե ջա նա կան պատ մագ րութ յան մեջ տա րած-
ված այս տե սա կե տը չի հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նութ յա նը: Այդ ինք նահռ չակ 
պե տա կան կազ մա վո րում նե րի ստեղծ ման գլխա վոր նպա տա կը Թուր քիա յի կող մից 
Նա խիջ ևա նի, Շա րու րի, ինչ պես նաև Կար սի մար զի տա րած քի զավ թումն էր` այդ 
նպատակի համար օգ տա գոր ծե լով մու սուլ ման բնակ չութ յա նը:

1919 թ. ապ րի լի 10-ին գենե րալ Թոմ սո նը հրա պա րա կեց հայ տա րա րութ յուն « Հա -
րավարևմտյան Կովկասյան կառավարության» լու ծար ման մա սին` նշե լով, որ Հաշ-
տութ յան վե հա ժո ղո վը պետք է ո րո շի Կար սի և մ յուս վի ճե լի տա րածք նե րի վերջ-
նա կան կար գա վի ճա կը31: 1919 թ. ապ րի լի 12-ին զի նա թափ ա նե լով շեն քը հսկող 
պա հակ նե րին` ձեր բա կա լե ցին պառ լա մեն տի և կա ռա վա րութ յան ան դամ նե րին: 

27 Գաղտնի փաստաթղթերը. Ադրբէջանի դաւադրական գո րծունէութիւնից մի էջ, Երևան, Գլխ-
աւոր Շտաբի տպ., 1920, էջ 23:
28 Նույն տեղում, էջ 19:
29 Азербайджанская Демократическая Республика, Баку, «Елм», 1998, стр. 77.
30 Гаджиев Айдын, Демократиче ские республики юго-западного Кавказа, Ба ку, «Нурлан», 2004,
стр. 50-51. Հաջիևի առաջ քաշած տեսակետների քննադատությունը տե՛ս Կնյազյան Դ., էջ 65-66:
31 Kazemzadeh F., նշվ. աշխ., էջ 200:
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Ն րանք աք սոր վե ցին նախ՝ Բա թում, ա պա՝ Կ. Պո լիս, այ նու հետև՝ Մալ թա32: Ապ րի-
լի 19-ին իշ խա նութ յու նը փո խանց վեց Կար սի նա հան գա պետ նշա նակ ված Ս տե փան 
Ղոր ղան յա նին, իսկ ապ րի լի 28-ին հայ կա կան 2-րդ հետ ևա կա յին գուն դը փո խա րի-
նեց քա ղաքն ու ամ րութ յուն նե րը հսկող բրի տա նա ցի նե րին: Կար սը առ ժա մա նակ 
միա վոր վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա նը:

Այս պի սով, պայ մա նա վոր ված Մուդ րո սի զի նա դա դա րից հե տո Անդր կով կա-
սում ստեղծ ված ի րա վի ճա կով, թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը, նպա տակ ու նե նա-
լով թույլ չտալ Կար սի մար զի ան ցու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա նը, փոր ձեր 
ա րե ցին ակ տի վաց նելու տե ղի մու սուլ ման բնակ չութ յա նը և, օգ տա գոր ծե լով նրանց 
նե րու ժը, հաս նե լու այդ շրջա նի տրոհ մա նը և հե տա գա յում թուր քա կան պե տութ-
յա նը միա վոր մա նը: Այդ նպա տա կի հա մար նրանք օգ տա գոր ծե ցին ար հես տա կան 
պե տութ յուն ստեղ ծե լու, նրան կեղծ ժո ղովր դա վա րա կան կեր պա րանք հա ղոր դե-
լու մի ջո ցը: Ն ման մո տե ցու մը նոր-նոր էր ձևա վոր վում թուր քա կան ծա վա լա պաշ-
տութ յան մեջ, ո րը հե տա գա յում` 20-րդ դա րի հե տա գա տաս նամ յակ նե րին, կի րառ-
վեց հան րա պե տա կան Թուր քիա յի կող մից` այլ տա րածք ներ զավ թե լու հա մար (օր.` 
‹‹Հ յու սի սա յին Կիպ րո սի թուր քա կան հան րա պե տութ յան ստեղծումը››):

Կարսի մարզը Առաջին աշխարհամարտից հետո. երիտթուրքական մի 
նախագծի պատմություն
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Ամփոփում

Մուդ րո սի զի նա դա դա րից ստո րագ րու մից հե տո պատերազմում պարտություն 
կրած Օսմանյան կայսրությունը պարտավորվեց Անդր կով կա սից դուրս բե րել իր զոր-
քե րը մինչև Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը գո յութ յուն ու նե ցող սահ ման նե րը: Սա կայն 
թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը ձգձգում էին զոր քե րի դուրս բե րու մը: Ա վե լին, նրանք 
ստեղ ծում են Կար սի մահ մե դա կան խոր հուր դը, ա պա հռչա կում ‹‹ Հա րա վարևմտ յան 
կով կաս յան ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րութ յու նը››: Այդ քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա-
կան նպա տա կը նո րաս տեղծ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա նը նշված տա րածք-
նե րի ան ցու մը կան խելն էր: Ար հես տա կան պե տա կան կազ մա վո րում ներ ստեղ ծե-
լու ռազ մա վա րութ յու նը Թուր քիա յի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան մեջ լայ նո րեն 
օգ տա գործ վեց 20-րդ դա րի ըն թաց քում:

Բա նա լի բա ռեր՝ Օս ման յան կայս րութ յուն, Հա րա վարևմտ յան կով կաս յան ժա -
մա նա կա վոր կա ռա վա րութ յուն, Կարս, շու րա, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն, 
Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յուն:

32 Մալթա աքսորվածների մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Vartkes Yeghiayan, British Foreign Offi  ce 
Dossiers on Turkish Wa s Criminals (Passadena, CA: AAIC, 1991).
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Kars Province after World War I: History of a Young Turk Project

Gevorg Vardanyan

Summary

After the Mudros armistice Ottoman Empire had to withdraw its troops from 
Transcaucasia to the pre-World War I boundaries. However, the Turkish authorities 
delayed the removal of the soldiers. They established the Muslim Council of Kars and 
declared so-called South-Western Caucasian Provisional Government. The main goal 
of this policy was “to preserve” those areas and prevent their transition to the newly 
established Republic of Armenia. The attempts to create artificial state formations were 
largerly used in the Turkish foreign policy throughout the 20th century.

Keywords: Ottoman Empire, South - Western Caucasian Provisional Government, 
Kars, Shura, Republic of Armenia, Republic of Azerbaijan. 

Карсская область после Первой Мировой войны:
к истории одного младотурецкого проекта

Геворг Варданян

Резюме

После Мудросского перемирия Турция должна была вывести свои войска из За-
кавказья к границам, существующим до Первой мировой войны, однако турецкие 
власти задержали эвакуацию войск. Создав мусульманский совет Карса, они про-
возгласили так называемое ‹‹ Юго-Западное кавказское временное правительство››. 
Основной целью данной политики было недопущение перехода этих районов к 
новосозданной Республике Армения. Стратегия создания искусственных государ-
ственных образований широко использовалась в турецкой внешней политике на 
протяжении XX века.

Ключевые слова: Османская Империя, Юго-Западное кавказское временное пра-
вительство, Карс, Шура, Республика Армения, Азербайджанская Республика.


