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ԿԻԼԻԿԻԱՆ ԱՄՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ 1919−1920 ԹԹ. 
ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ

Լի լիթ Հր. Հով հան նի սյան
ՀՀ ԳԱԱ պատ մու թյան ի նս տի տուտ, Հա յաս տան

Վա շինգ տո նի Ազ գային ար խի վում պահ պան վող և 1931−1947 թթ. Ա ՄՆ կա ռա վա րու թյան՝ 
ա ռան ձին հա տոր նե րով պաշ տո նա պես հրա տա րա կած Պե տա կան դե պար տա մեն տի դի վա-
նա գի տա կան փաս տաթղ թե րը ու շագ րավ և կարևոր նյութ են պա րու նա կում Կի լի կիայի վե րա-
բե րյալ: Դրանք լույս են սփ ռում 1919−1920 թթ. Փա րի զի խա ղա ղու թյան մի ջազ գային վե հա-
ժո ղո վում Կի լի կիայի քա ղա քա կան կար գա վի ճա կի, սահ ման նե րի, նրա նկատ մամբ ման դատ 
սահ մա նե լու, ե րկ րա մա սից ան գլիա կան զոր քը դուրս բե րե լու և Կի լի կիան ու Սի րիան ֆրան-
սիա կան զոր քով օ կու պաց նե լու հար ցե րի վե րա բե րյալ Ա ՄՆ-ի, Մեծ Բրի տա նիայի, Ֆրան սիայի 
և Ի տա լիայի ղե կա վար նե րի, վե հա ժո ղո վում այդ պե տու թյուն նե րը ներ կա յաց նող պատ վի րա-
կու թյուն նե րի միջև ըն թա ցած բա նակ ցու թյուն նե րի վրա: Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու-
թյան և ա րևմ տա հայե րի շա հե րը ներ կա յաց նող հայ կա կան եր կու պատ վի րա կու թյուն ներն այդ 
բա նակ ցու թյուն նե րից ա կն կա լում էին Հայ կա կան հար ցի ար դա րա ցի լու ծում: Հա յաս տան աշ-
խար հի հյու սի սարևե լյան հատ վա ծում հայ կա կան ան կախ պե տա կա նու թյան վե րա կանգն ման, 
հա մաշ խար հային պա տե րազ մում Քա ռյակ միու թյան պար տու թյան պայ ման նե րում Հայ կա կան 
հար ցի ար դա րա ցի լուծ ման հրա մա յա կա նը ցե ղա սպա նու թյան զոհ դար ձած հայ ժո ղովր դի հա-
մար հան գում էր Միա ցյալ և Ան կախ Հա յաս տա նի ստեղծ մա նը: Սույն հոդ վա ծում Ա ՄՆ պետ-
դե պար տա մեն տի դի վա նա գի տա կան փաս տաթղ թե րի քննու թյամբ լույս է սփռ վում հետևյալ 
խնդիր նե րի վրա. ա րդյո՞ք ի րա տե սա կան էր հայ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան շրջա նակ նե րի՝ 
ա պա գա Հա յաս տա նի սահ ման նե րում Կի լի կիան ը նդ գրկ ված տես նե լու ա կն կա լի քը և ա րդյո՞ք 
Գլ խա վոր դաշ նա կից պե տու թյուն նե րի՝ Մեծ Բրի տա նիայի, Ֆրան սիայի, Ա ՄՆ-ի, Ի տա լիայի 
հա մար ա ռաջ նային էին կի լի կիա հայե րի ան վտան գու թյան և ե րկ րա մա սի ի նք նա վա րու թյան 
կամ ան կա խու թյան խնդիր նե րը։

Բա նա լի բա ռեր՝ Ա դա նայի վի լայեթ, Օս մա նյան կայս րու թյուն, Փա րի զի խա ղա ղու թյան մի-
ջազ գային վե հա ժո ղով, Տա սի խոր հուրդ, Չոր սի խոր հուրդ, ման դատ, Վուդ րո Վիլ սոն, Սայքս-
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Ներածություն

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տա կան փու լում փոքր ու ճնշված ազ գե րի քա ղա-
քա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ Ա ՄՆ նա խա գահ Վ. Վիլ սո-
նի հայ տա րա րու թյուն նե րը Ան տան տի ե րկր նե րի քա ղա քա կան օ րա կարգ էին բե րել 
բռնա զավ թում նե րի սկզ բուն քից հրա ժար վե լու և մեծ տե րու թյուն նե րից ճնշված ժո ղո-
վուրդ նե րի ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քը հար գե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը1, ո րով լուրջ հար-
ված էր հասց վել 1915−1916 թթ. Օս մա նյան կայս րու թյան ա սիա կան տի րույթ նե րի մաս-
նատ ման վե րա բե րյալ ան գլո-ֆ րանս-ռու սա կան գաղտ նի հա մա ձայ նագ րե րին: Չնա-
յած դրան, Գլ խա վոր դաշ նա կից տե րու թյուն նե րի փոխ հա մա ձայ նու թյամբ, պարտ ված 
Թուր քիային վե րա բե րող հար ցե րի քննարկ ման հիմ քում դր վում է 1916 թ. մայի սի  
16-ին Լոն դո նում ստո րագր ված Սայքս-Պի կոյի ան գլո-ֆ րան սիա կան հա մա ձայ նա գի-
րը: Ը ստ դրա՝ Տյու րո սից մինչև Ա լեք սանդ րետ ձգվող ծո վա մերձ շրջա նը, Կի լի կիան, 
Հա րա վային Հա յաս տա նը գե րիշ խա նու թյան ի րա վուն քով անց նում էին Ֆրան սիային:

Կի լի կիայի հար ցի քննարկ ման ըն թաց քի վրա ա նուղ ղա կիո րեն ազ դող գոր ծոն է 
դառ նում խորհր դայ նա ցած Ռու սաս տա նի դուրսմ ղու մը աշ խար հի հետ պա տե րազ մյան 
կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցից, քա նի որ դրա հետևան քով Միա ցյալ և Ան կախ Հա յաս-
տա նի գա ղա փա րի ի րա կա նաց ման՝ հայ ժո ղովր դի հույ սե րը կկապ վեին բա ցա ռա պես 
Ա րև մուտ քի հետ, ի սկ Կի լի կիայի ճա կա տա գի րը՝ թուր քա կան հար ցի ամ բող ջա կան 
լուծ ման: Ա կն հայտ էր սա կայն, որ Կի լի կիայի հար ցի լուծ ման գոր ծում վճ ռո րոշ դե րա-
կա տա րում պի տի ու նե նային աշ խար հա քա ղա քա կան ակ տոր ներ Մեծ Բրի տա նիան, 
Ֆրան սիան և Ա ՄՆ-ն: Թեև վեր ջինս մինչև հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ա վար տը 
չե զո քու թյուն էր պահ պա նում Օս մա նյան կայս րու թյան հան դեպ, այ նուա մե նայ նիվ հայ 
ազ գային-քա ղա քա կան շրջա նակ նե րում գե րիշ խող էր այն տե սա կե տը, որ «ԱՄՆ-ը 
կա րող է իր ա ռան ձին դիր քի շնոր հիվ խո շոր դեր խա ղալ թուր քա հայ կա կան հար ցի 
վերջ նա կան վճ ռի խնդրում»2՝ չե զո քաց նե լով Կի լի կիայի նկատ մամբ ֆրան սիա կան 
ծրագ րե րը3:

Կիլիկիան և կիլիկիահայերը հետպատերազմյան շրջանում ԱՄՆ-ի 
իրականացրած արևելյան քաղաքականության վերաբերյալ պաշտոնական 

առաջարկներում

Դեռևս 1917−1918 թթ. պետ քար տու ղար Ռ. Լան սին գի նա մա կագ րու թյու նը Մեծ Բրի-
տա նիա յում Ա ՄՆ դես պան Ո ւոլ թեր Փեյ ջի, Ա ՄՆ-ում Մեծ Բրի տա նիայի դես պան Ռու-
ֆուս Ռե դին գի, Եվ րո պա յում Ա ՄՆ կա ռա վա րու թյան հա տուկ ներ կա յա ցու ցիչ Էդ վարդ 
Հաու զի, Դաշ նա կից նե րի գե րա գույն ռազ մա կան խորհր դում Ա ՄՆ-ի ներ կա յա ցու ցիչ-

1 Հա յաս տա նի ազ գային ար խիվ (այ սու հետև՝ ՀԱԱ), ֆ. 57, ց. 1, գ. 151, թ. 12-13, 20-21:
2 ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 154, թ. 1: Նշենք, որ Ա ՄՆ-ն Օս մա նյան կայս րու թյա նը պա տե րազմ չէր հայ տա-
րա րել. նրանց միջև դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն նե րը խզո ղը թուր քա կան կողմն էր: Papers 
Relating to the Foreign Relations of the United States. 1917 Supplement 1, The World War (Washington, D. 
C.: US Government Printing Office, 1931), 603։
3 ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 154, թ. 17-18:
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նե րի՝ ռազ մա կան գնում նե րի և ֆի նանս նե րի գծով՝ Օս կար Քրոս բիի և գե նե րալ Թաս-
քեր Բլի սի, Ֆե լիքս Սմի թի, Մեծ Բրի տա նիա յում Ա ՄՆ-ի գոր ծե րի հա վա տար մա տար 
Իր վին Լո լի նի հետ վկա յում են, որ Ա ՄՆ-ի դի վա նա գի տա կան շրջա նակ նե րում ոչ թե 
մար դա սի րա կան, այլ աշ խար հա քա ղա քա կան շա հե րի տե սան կյու նից էր կարևոր վում 
Օս մա նյան կայս րու թյան և Ռու սաս տա նի սահ ման նե րում ապ րող հայե րի ֆի զի կա կան 
ան վտան գու թյան ա պա հով ման խնդի րը: Ը նդ ո րում՝ ա մե րի կյան կա ռա վա րու թյու նը 
հետևո ղա կա նո րեն խու սա փում էր ի րեն կաշ կան դել որևէ ֆի նան սա կան և ռազ մա-
կան պար տա վո րու թյամբ՝ դա հա մա րե լով Մեծ Բրի տա նիայի պար տա կա նու թյու նը 
կամ էլ բարձ րաց նե լով Ա ՄՆ-ի ու Ան տան տի դաշ նա կից տե րու թյուն նե րի միաս նա կան 
ո րո շում նե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի հար ցը: Ա ՄՆ-ի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը 
մեկ նա բա նե լիս էլ Պետ քար տու ղա րու թյունն ը նդ գծում էր, որ այն հե ռու է տա րած-
քային հա վակ նու թյուն նե րից ու շա հա դի տա կան նկա տա ռում նե րից և ա ռաջ նորդ վում 
է միայն մար դա սի րա կան մղում նե րով4: Ցե ղա սպա նու թյան զոհ դար ձած, թուր քե րի 
նոր հար ձա կում նե րին և բռնու թյուն նե րին են թա կա, քաղ ցի ու հի վան դու թյուն նե րի 
ճի րան նե րում մի կերպ գո յատևող հայե րի բե կոր նե րին Ա ՄՆ-ի ցու ցա բե րած օգ նու-
թյու նը նույն պես քո ղարկ վում էր մար դա սի րա կան մղում նե րով: Այս ի մաս տով ար-
ժա նա հի շա տակ է Հա յաս տա նի և Սի րիայի օգ նու թյան ա մե րի կյան բա րե գոր ծա կան 
կո մի տեի գոր ծու նեու թյու նը, ո րը 1918 թ. վեր ջե րին Ա ՄՆ կա ռա վա րու թյան գի տու-
թյամբ ու ա ջակ ցու թյամբ պատ րաստ վում էր հու մա նի տար ներ խու ժում ի րա կա նաց նել 
Մեր ձա վոր Արևելք5: Նաև նշենք, որ, հաշ տու թյան վե րա բե րյալ վիլ սո նյան դրույթ նե-
րի հի ման վրա, Օս մա նյան կայս րու թյան, Հա յաս տա նի ու Կով կա սի ա պա գա վար-
չա քա ղա քա կան կա ռուց ված քի և ի րա վա վի ճա կի վե րա բե րյալ Ա ՄՆ-ում քննարկ վում 
էին տար բեր նա խագ ծեր: Այս պես, Ռ. Լան սին գը նա խա գա հին ա ռա ջար կում էր Օս-
մա նյան կայս րու թյու նը Եվ րո պայից դուրս մղե լուց հե տո Կ.Պո լի սը դնել մի ջազ գային 
պրո տեկ տո րա տի՝ հո վա նա վո րու թյան տակ, ի սկ Հա յաս տա նը և Սի րիան հանձ նել 
որևէ կամ մի քա նի ե րկ րի հո վա նա վո րու թյա նը: Ի րա վա ցիո րեն կան խա տե սե լով հաշ-
տու թյան բա նակ ցու թյուն նե րում Մեծ Բրի տա նիայի և Ֆրան սիայի փոխ հա մա ձայ նեց-
ված հա կազ դե ցու թյու նը Ա ՄՆ-ի ա ռա ջարկ նե րին՝ պետ քար տու ղա րը հրա հան գում էր 
ա մե րի կյան դի վա նա գետ նե րին` Վա շինգ տո նի կա ռա վա րու թյան ար տա քին քա ղա քա-
կա նու թյու նը մեկ նա բա նե լիս շեշ տել դրա մար դա սի րա կան և ան շա հախնդիր բնույ թը: 
Ի սկ հան րա պե տա կան սե նա տոր Հեն րի Լոջն ա ռա ջար կում էր ստեղ ծել ան կախ Հա-
յաս տան՝ կազմ ված «Թուր քա հա յաս տա նից» ու «Ռու սա հա յաս տա նից», Կի լի կիայից 
ու ի րա նա կան Ա դր բե ջա նի հա յաբ նակ հյու սի սային մար զե րից, ո րոնց վրա, ամ բողջ 

4 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, 1917−1920. Compiled and transl. by Gayane 
G. Makhmourian. Ed. V. R. Aglyan (Yerevan: Institute of History of NAS of Armenia, 2020), doc. № 39, 
35-36։
5 Այս մա սին ման րա մասն տե՛ս նույն տե ղում, փաստ. № 2, 11-13, փաստ. № 3, 13, փաստ. № 5, 14, 
փաստ. № 6-7, 14-15, փաստ. № 8, 15-16, փաստ. № 9, 16, փաստ. № 13, 18-19, փաստ. № 18, 22-24, 
փաստ. № 19, 24, փաստ. № 35, 33, փաստ. № 39, 35-36, տե՛ս նաև Գա յա նե Մախ մու րյան, «Հա յաս-
տանն ու Հայ կա կան հար ցը Ա ՄՆ-ի 1917−1918 թթ. քա ղա քա կա նու թյան ո լոր տում», Ա ռա ջին աշ խար-
հա մար տը և հայ ժո ղո վուր դը (պատ մու թյուն և ար դիա կան խնդիր ներ), մի ջազ գային գի տա ժո ղո վի 
զե կու ցում նե րի ժո ղո վա ծու, խմբ. Ար մեն Մա րու քյան (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ի նստ., 2015), 164-169:
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Ա նդրկով կա սի հետ միա սին, պետք է տա րած վեր Ա ՄՆ-ի ման դա տը6: Այս նա խագ-
ծե րը ո րո շա կիո րեն ազ դում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա րևմ տա մետ ար-
տա քին քա ղա քա կան կողմ նո րոշ ման ձևա վոր ման վրա: Վ. Վիլ սո նը կարևո րում էր 
պարտ ված պե տու թյուն նե րի գա ղութ նե րի և նրանց իշ խա նու թյա նը են թա կա տա րածք-
նե րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի ու վար չա քա ղա քա կան կա ռա վար ման տա րածք նե-
րի կա ռա վա րու մը կազ մա կեր պել հո վա նա վոր պե տու թյուն նե րի նշա նակ ման մի ջո ցով 
այն պես, որ հե տա գա յում բա ցառ վեր են թա հո վա նա վո րյալ տա րածք նե րի զի նագ րավ-
ման հնա րա վո րու թյու նը, հո վա նա վոր պե տու թյուն նե րը նպաս տեին ի րենց հանձն ված 
տա րածք նե րի զար գաց մա նը՝ հա նուն բա րե կե ցու թյան և ա ռանց նրանց բնա կան ու 
մարդ կային ռե սուրս նե րը շա հա գոր ծե լու հա վակ նու թյուն նե րի: «Այն տեղ, որ տեղ ժո-
ղո վուր դը և տա րած քը զար գա ցած չեն, հարկ է ա պա հո վել նրանց զար գա ցու մը, որ-
պես զի ե րբ ժա մա նա կը գա, նրանք ի րենց շա հե րի ըն կալ մամբ ի րա վա սու լի նեն ար-
տա հայ տե լու ի րենց ցան կու թյուն նե րը հա րա բե րու թյուն նե րի վերջ նա կան ձևի վե րա-
բե րյալ, ո րը, միգուցե, կհան գեց նի ման դա տա կիր տե րու թյան հետ միա վոր վե լու՝ այդ 
ժո ղո վուրդ նե րի ձգտ մա նը»7,– նշում էր Վ. Վիլ սո նը:

Կիլիկիան Տասի խորհրդի և Չորսի խորհրդի դիվանագիտական 
քննարկումներում

1919 թ. հուն վա րի 29-ին Տա սի խորհր դի8 նիս տին Դեյ վիդ Լլոյդ Ջոր ջի ներ կա յաց րած 
ման դա տա կիր պե տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ բա նաձևի նա խագ ծում ա ռա ջարկ վում 
էր ոչ միայն Գեր մա նիային զրկել գա ղութ նե րից, այլև Թուր քիայից ամ բող ջու թյամբ 
ան ջա տել Հա յաս տա նը, Սի րիան, Մի ջա գետ քը, Պա ղես տի նը և Ա րա բիան: Ը նդ ո րում՝ 
շեշտ վում էր, որ պա տե րազ մի ըն թաց քում թուր քե րը սար սա փե լի կո տո րած նե րի էին 
են թար կել հայե րին և թուր քահ պա տակ այլ քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ նե րի9: Նախ կի նում 
օս մա նյան տի րա պե տու թյա նը են թա կա տա րածք նե րում պի տի սահ ման վեր որևէ 
հզոր պե տու թյան ման դա տը կամ խնա մա կա լու թյու նը: Ման դա տը պի տի տր վեր բո-
լոր դաշ նա կից տե րու թյուն նե րի հա մա տեղ ո րոշ մամբ՝ քվեար կու թյամբ10: Միա ժա մա-
նակ, բարձ րա ձայ նե լով Օս մա նյան կայս րու թյու նից, Կով կա սից և Ռու սաս տա նի հա-
րա վարևե լյան մա սից բրի տա նա կան զի նագ րա վող զոր քի շու տա փույթ դուրս բեր ման 
իր կա բի նե տի ո րոշ ման ու տա րա ծաշրջա նում խա ղա ղու թյուն, ան վտան գու թյուն և 
կա յուն զար գա ցում ա պա հո վե լու ծախ սա տար ու ժա մա նա կա տար խնդիր նե րի լուծ-
ման հոգ սը Ա ՄՆ-ին հանձ նե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին՝ Դ. Լլոյդ Ջորջն ա ռա-

6 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 39, 35-36; Գա լուստ Գա լո յան, Հա-
յաս տա նը և մեծ տե րու թյուն նե րը 1917−1923 թթ. (Երևան, «Գի տու թյուն», 1999), 57-59:
7 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 52, 44.
8 Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վի ա ռա ջին ղե կա վար մար մի նը: Գոր ծել է վե հա ժո ղո վի աշ խա-
տան քի ա ռա ջին մեկև կես ա մս վա ըն թաց քում: Նրա նում ը նդ գրկ ված են ե ղել Ա ՄՆ-ի, Մեծ Բրի տա-
նիայի, Ֆրան սիայի, Ի տա լիայի, Ճա պո նիայի կա ռա վա րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը և ար տա քին գոր-
ծե րի նա խա րար նե րը:
9 Նույն տե ղում, փաստ. № 56, 51-52:
10 Նույն տե ղում, փաստ. № 52, 44:
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ջար կում էր, որ հենց Ա ՄՆ-ն վերց ներ այդ տա րածք նե րի ման դա տը11: Ը նդ ո րում՝ 
նա կարևո րում էր, որ ման դա տա կիր պե տու թյու նը կամ պե տու թյուն նե րը ո րոշ ված 
լի նեին նախ քան հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քումն Օս մա նյան կայս րու թյան հետ12: 
Սա հրա շա լի հնա րա վո րու թյուն էր Վ. Վիլ սո նի հա մար, կշ ռա դատ ված դի վա նա գի-
տա կան քայ լե րով և ա ռանց վտան գե լու բրի տա նա-ա մե րի կյան հա րա բե րու թյուն նե-
րը, գրա վե լու այն դիր քե րը, ո րոնք պատ րաստ վում էր թող նել Մեծ Բրի տա նիան տա-
րա ծաշրջա նում: Հուն վա րի 30-ին Վ. Վիլ սո նը պա հան ջում է ըն դու նել ման դա տակ րի 
հա մա կարգ Օս մա նյան կայս րու թյան բո լոր զավթ ված տա րածք նե րի և գեր մա նա կան 
գա ղութ նե րի հա մար13: Հա ջորդ օ րը վե հա ժո ղո վի Տա սի խոր հուրդն ըն դու նում է բրի-
տա նա կան պատ վի րա կու թյան վե րոն շյալ բա նաձևի նա խա գի ծը14: Ա վե լին՝ վե հա ժո-
ղո վում ա ռա ջին ան գամ պաշ տո նա պես դր վում է Հա յաս տա նի, Սի րիայի, Մի ջա գետ-
քի, Պա ղես տի նի և Ա րա բիայի նկատ մամբ Ա ՄՆ-ի՝ որ պես ման դա տակ րի պատ րաս-
տա կա մու թյան հար ցը: Վ. Վիլ սո նը դրան տա լիս է դի վա նա գի տա կան պա տաս խան. 
«Որ չա փով չպետք է խու սա փեմ հոգ սից, որ Միա ցյալ Նա հանգ նե րը չստա նա որևէ 
ա ռա վե լու թյուն այս պա տե րազ մից, նույն չա փով էլ չեմ հո գա լու, որ նա խու սա փի որևէ 
բե ռից կամ պարտ քից: Թեև դժվար է գտնել ի նչ-որ բան, որ այն քան ան ցան կա լի լի-
նի ըն դուն վե լու Միա ցյալ Նա հանգ նե րի ժո ղովր դի կող մից, որ քան ռազ մա կան պա-
տաս խա նատ վու թյունն է Ա սիա յում»15: Նա խա գահն ակ նար կում էր, որ բա ցա ռու թյուն 
կա րե լի է ա նել միայն Հա յաս տա նի հա մար, սա կայն հրա ժար վում տրա մադ րել զի-

11 Նույն տե ղում, փաստ. № 55, 50-51, № 57, 53-54: 1917 թ. վեր ջե րից Ան տան տի և նրան դաշ նա կից 
պե տու թյուն նե րի «մեծ քա ղա քա կան խա ղում» ա ռանց քային էր դար ձել տա րած քային հար ցե րը փոխ-
կապ վա ծու թյամբ լու ծե լը: Այս պես, Մեծ Բրի տա նիան բարձ րաց նում է 1915−1916 թթ. ան գլո-ֆ րանս-
ռու սա կան գաղտ նի հա մա ձայ նագ րե րը վե րա նայե լու հար ցը՝ ա կն կա լե լով ստա նալ նավ թա ռատ Մո-
սու լը: Եվ քա նի որ դաշ նա կից նե րը չէին շտա պում հս տակ ար ձա գան քել դրան, Դ. Լլոյդ Ջոր ջը հայ-
տա րա րում է բրի տա նա կան զորքն Օս մա նյան կայս րու թյու նից դուրս բե րե լու և Կով կասն Ի տա լիային 
զի ջե լու Մեծ Բրի տա նիայի պատ րաս տա կա մու թյան մա սին: Միայն Մեր ձա վոր Արևել քում միայ նակ 
մնա լու տխուր հե ռան կա րը ստի պում է Ֆրան սիային հա մա ձայ նել Մո սու լի զիջ մա նը Մեծ Բրի տա-
նիային: Այ նու հետև ան գլիա կան դի վա նա գի տու թյու նը կենտ րո նա նում է ֆրան սիա ցի նե րին Սի րիայից 
դուրս մղե լու խնդրի վրա՝ քա ջա տե ղյակ լի նե լով Սի րիայի և ո ղջ Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քի 
ման դա տը ստա նա լու Ա ՄՆ-ի հա վակ նու թյուն նե րին: Մեծ Բրի տա նիայի հա մար կարևոր էր նաև, որ 
Վ. Վիլ սո նը վի ճար կում էր Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում Ռու սաս տա նի ի րա վունք նե րը հար գե լու ան-
հրա ժեշ տու թյու նը՝ միա ժա մա նակ նշե լով, որ Միա ցյալ Նա հանգ նե րը շա հագրգռ ված է ստա նալ այդ 
տա րած քի ման դա տը:
12 Նույն տե ղում, փաստ. № 58, 57-58, փաստ. № 92, 92-93, փաստ. № 97, 99, փաստ. № 147, 153:
13 Նույն տե ղում, փաստ. № 57, 54-55:
14 Նույն տե ղում, փաստ. № 58, 56-59:
15 Նույն տե ղում, փաստ. № 58, 58-59: Ը ստ 1919 թ. հու նի սի 22-ին մի խումբ ա մե րի կյան պե տա կան 
գոր ծիչ նե րի՝ Ա ՄՆ նա խա գա հին ուղղ ված, ա պա հու նի սի 28-ին պետ քար տու ղա րի օգ նա կան Վի-
լյամ Ֆի լիփ սի մի ջո ցով Փա րի զում գոր ծող խա ղա ղու թյան ա մե րի կյան պատ վի րա կու թյանն ու ղարկ-
ված հա մա տեղ գրու թյան՝ ա մե րի կյան հա սա րա կու թյու նը շա հագրգռ ված էր հայ ժո ղովր դի բա րօ րու-
թյամբ և ա կն կա լում էր Հա յաս տա նի ան կա խու թյան վե րա կանգ նու մը՝ որ պես պար տա դիր և սրբա-
զան պարտք: Այդ նպա տա կի ի րա գործ ման հա մար ա ռա ջարկ վում էր, ա ռանց սպա սե լու հաշ տու թյան 
պայ մա նագ րի կնք մա նը, Հա յաս տան ու ղար կել նյու թա կան և ռազ մա կան օգ նու թյուն, որ պես զի հայե-
րը կա րո ղա նային թուր քե րից ա զա տագ րել այն բո լոր հայ կա կան տա րածք նե րը, ո րոնք նշված էին 
Միա ցյալ և Ան կախ Հա յաս տա նի սահ ման նե րի վե րա բե րյալ Միա ցյալ Հա յաս տա նի պատ վի րա կու-
թյան հու շագ րում: Այս մա սին տե՛ս նույն տե ղում, փաստ. № 132, 139-140:
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նագ րա վող ու ժեր՝ շեշ տե լով, որ Ա ՄՆ-ն չի ե ղել պա տե րազ մի մեջ Թուր քիայի դեմ16: 
Ակ տի վո րեն քննարկ վում էր նաև հայ կա կան ան կախ պե տու թյան ա պա գա սահ-

ման նե րի հար ցը: Տա սի խորհր դի փետր վա րի 4-ի նիս տում Հու նաս տա նի վար չա պետ 
Է լև տե րիոս Կի րիա կու Վե նի զե լո սը, պա տաս խա նե լով այդ հար ցին, նշում է, որ հայ կա-
կան պե տու թյու նը պետք է ը նդ գրկի հայ կա կան վեց վի լայեթ նե րը ռու սա կան Հա յաս-
տա նի, Տրա պի զո նի և Ա դա նայի վի լայեթ նե րի հետ միա սին: Ի սկ Մեծ Բրի տա նիայի 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Ար թուր Բալ ֆու րը, հիմք ըն դու նե լով փաս տա ցի ի րա-
վի ճա կը, փետր վա րի 13-ի նիս տում շեշ տում է, որ Հա յաս տա նի տա րած քում մահ մե-
դա կան նե րի հա մե մատ փոք րա թիվ լի նե լու հանգամանքով պայմանավորված, հայե-
րի ի նք նո րո շու մը հա վա նա բար չի հան գեց նի հայ կա կան փոք րա մաս նու թյան կյան քի 
պայ ման նե րի բա րե լավ մա նը: Դրան ի պա տաս խան՝ ա մե րի կա ցի մի սիո ներ, դոկ տոր 
Հո վարդ Բլիսը նկա տում է, որ գա ղու թային տի րա պե տու թյու նից ա զա տագր ված յու-
րա քան չյուր ժո ղովր դի նկատ մամբ հաղ թա նա կած տե րու թյուն նե րի մշա կած կա ռա-
վար ման մե թո դը պետք է ը նտր վի տվյալ ժո ղովր դի պատ մա կան, սո ցիալ-տնտե սա-
կան զար գաց ման մա կար դա կին և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան՝ 
ա պա հո վե լով ա ռա վե լա գույն ար դա րու թյուն շա հագր գիռ ժո ղո վուրդ նե րի հա մար17:

Մար տի 20-ին հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վի Չոր սի խորհր դի18 նիս տում Վ. Վիլ-
սոնն ակ նար կում է Հա յաս տա նի ա րևմ տյան և արևե լյան հատ ված նե րի նկատ մամբ 
միաս նա կան ման դատ սահ մա նե լու նա խընտ րե լիու թյան մա սին՝ դա հիմ նա վո րե լով 
1915−1916 թթ. ան գլո-ֆ րանս-ռու սա կան գաղտ նի հա մա ձայ նագ րե րից Ռու սաս տա նի 
հրա ժար մամբ, հետևա բար Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի մեծ մա սի նկատ մամբ նրա շա հե-
րի ու հե տաքրք րու թյուն նե րի ի րա վա կան հիմ քի վե րաց մամբ, Արևե լյան Հա յաս տա նի 
նկատ մամբ ռու սա կան ազ դե ցու թյան կորս տով և ամ բողջ Հա յաս տա նի բնակ չու թյան 
ցան կու թյու նը հաշ վի առ նե լու, այդ ե րկ րի ու նրա բնակ չու թյան տնտե սա կան, սո ցիա-
լա կան, հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան զար գաց ման աս տի ճա նին հա մա պա տաս խան 
ման դատ սահ մա նե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ19: Ա պա, որ պես ու շագ րավ լրա ցում, Ա ՄՆ 
նա խա գահն ակ նար կում է նաև Կի լի կիայի, Սի րիայի, Պա ղես տի նի, Մի ջա գետ քի և 
Թուր քիայի՝ Օս մա նյան կայս րու թյան բո լոր տա րածք նե րի նկատ մամբ միաս նա կան 
ման դատ սահ մա նե լու կարևո րու թյան ու նպա տա կա հար մա րու թյան մա սին՝ մատ նան-
շե լով այդ տա րածք նե րի զար գաց ման խնդիր նե րի շաղ կապ վա ծու թյու նը, բնակ չու թյան 
զար գաց ման աս տի ճա նը, ցան կու թյուն նե րը: Վ. Վիլ սո նը վճ ռա կան էր, որ Հա յաս-

16 Նույն տե ղում, փաստ. № 57, 54, փաստ. № 58, 57, փաստ. № 92, 93-94:
17 Նույն տե ղում, փաստ. № 63, 65-66:
18 1919 թ. մար տին փո խա րի նել է Տա սի խորհր դին: Չոր սի խոր հուր դը Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա-
ժո ղո վի ա ռա վել կարևոր հար ցե րը քննար կող և դրանց վե րա բե րյալ ի րա վա կան ո րո շում ներ կա յաց-
նող ղե կա վար մար մին էր, ո րի կազ մում էին Ա ՄՆ-ի, Մեծ Բրի տա նիայի, Ֆրան սիայի և Ի տա լիայի 
կա ռա վա րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը:
19 Նախ կին Օս մա նյան կայս րու թյան ո ղջ տա րած քի նկատ մամբ միաս նա կան ման դա տի գա ղա փա-
րին կողմ նա կից էին Մ. Բրիս տո լը, Հ. Մոր գեն թաուն, Կ. Դո ջը և Կ. Գեյթ սը։ Ա մե րի կյան հո վա նա վո-
րու թյան ներ քո ան կախ Հա յաս տա նի ստեղծ ման կողմ նա կից ներ էին Ջ. Բար թո նը, Մ. Գրաֆ ֆա մը, 
Վ. Պի տը, Ջ. Ո ւայ թը և Ու. Ջ. Սմի թը։ Махмурян Гаянэ, Армения в политике США 1917−1923 гг., ред. 
А. В. Гамбарян (Ереван: Ин-т истории НАН Армении, 2018), 75։
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տա նը և Կի լի կիան պետք է ամ բող ջու թյամբ ան ջատ վեին Թուր քիայից՝ դա րեր ի վեր 
«հ պա տակ ժո ղո վուրդ նե րի վատ կա ռա վար ման, նաև վեր ջին տա րի նե րին հայե րի ու 
այլ ժո ղո վուրդ նե րի սար սա փե լի կո տո րա ծի պատ ճա ռով»20։ Նա շեշ տում է, որ Կի լի-
կիան Հա յաս տա նի ման դա տի մեջ նե րա ռե լու նպա տա կը Հա յաս տա նը Մի ջերկ րա-
կան ծով դուրս գա լու հնա րա վո րու թյամբ ա պա հո վելն է: Դա, ը ստ Ա. Ա հա րո նյա նի, 
նշա նա կում էր, որ Կի լի կիայի միա ցու մը Հա յաս տա նին դիտ վում էր որ պես վեր ջի նիս 
ման դա տը վերց նե լու ա մե րի կյան նա խա պայ ման21։ Ը ստ Վ. Վիլ սո նի՝ ե թե Հա յաս տա-
նի հա րա վային մա սում ու Կի լի կիա յում լի ներ մի ման դա տա կիր պե տու թյուն, ի սկ հյու-
սի սում՝ մեկ այլ, ա պա կա ռա ջա նար բա խում նե րի մեծ վտանգ, քա նի որ «ան հանգս-
տու թյուն ա ռա ջաց նող» բնակ չու թյու նը հա րա վում է ր22: Ա ՄՆ նա խա գա հը նախևա ռաջ 
նկա տի ու ներ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի հա րա վում և Կի լի կիա յում մե ծա մաս նու թյուն 
կազ մող մահ մե դա կան նե րին, ո րոնք, օ գտ վե լով տա րա ծաշրջա նում Ա ՄՆ-ի, Մեծ Բրի-
տա նիայի, Ֆրան սիայի ու Ի տա լիայի միջև առ կա ա ռևտ րատնտե սա կան հա կա սու-
թյուն նե րից, կա րող էին ը նդ դի մա նալ ման դա տային կա ռա վար մա նը։ Հնա րա վոր է, որ 
նա նկա տի ու ներ նաև մահ մե դա կան նե րի սաստ կա ցող բռնաճն շում նե րը քրիս տո նյա-
նե րի, մաս նա վո րա պես կի լի կիա հայե րի նկատ մամբ, ո րոնք, ֆրան սիա կան կա ռա վա-
րու թյու նից ստա նա լով Կի լի կիային ի նք նա վա րու թյուն կամ ան կա խու թյուն տա լու խոս-
տում, ծան րակ շիռ ներդ րում էին ու նե ցել Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի սի րիա-պա ղես-
տի նյան ռազ մա ճա կա տում ֆրան սիա կան զոր քի հաղ թա նակն ա պա հո վե լու գոր ծում, 
ի սկ պա տե րազ մում Օս մա նյան կայս րու թյան պար տու թյու նից հե տո վե րա դառ նում էին 
ե րկ րա մաս՝ այն վե րա կանգ նե լու, շե նաց նե լու, ի նք նա վա րու թյուն կամ ան կա խու թյուն 
ստա նա լու հույ սով։ Այդ է վկա յում 1919 թ. ապ րի լի 6 –ին Ա. Ա հա րո նյա նի՝ Փա րի զի 
վե հա ժո ղո վի քար տու ղա րու թյանն ու ղար կած հու շա գի րը, ո րում նշված էր Կի լի կիա-
յում 150 հազ. հայ տա րա գիր նե րի հա մախմբ ման և, ի տար բե րու թյուն Ա րևմ տյան Հա-
յաս տա նի, նրա տնտե սա կան դրու թյան բա րեն պաստ լի նե լու մա սին։ Փաս տաթղ թում 
նաև նկա րագր ված էր քա ղա քա կան ծանր դրու թյու նը Կի լի կիա յում: Ը ստ հայ կա կան 
պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րի՝ Պա ղես տի նում մարտն չած ֆրան սիա կան հինգ հա զա-
րա նոց Հայ կա կան լե գեո նի տե ղա կա յու մը ե րկ րա մա սում «վա խեց րել էր» թուր քե րին։ 
Նրանք սպառ նում էին վրեժխնդիր լի նել հայե րից23։ 

Ֆ րան սիայի վար չա պետ Ժորժ Կլե ման սոն և Դ. Լլոյդ Ջոր ջը պաշտ պա նում են Վ. 
Վիլ սո նի տե սա կե տը, նաև ման դատ նե րի հար ցը տե ղում հա մա պար փակ ու սում նա-
սի րե լու նպա տա կով Մեր ձա վոր Արևելք ու Ա նդր կով կաս ա ռա քե լու թյուն ու ղար կե լու 
վե րա բե րյալ նրա ա ռա ջար կը24: Հա յաս տա նի ման դա տի խնդի րը գործ նա կան և շա-
հա դի տա կան տե սան կյու նից դի տար կող՝ Օգ նու թյան ա մե րի կյան վար չու թյան ղե կա-
վար Հեր բերտ Հու վե րի պնդ մամբ ևս՝ ա մե րի կյան ման դա տը Հա յաս տա նով սահ մա-
նա փա կե լը սխալ է ր՝ հաշ վի առ նե լով այդ ե րկ րի ա վեր ված ու քայ քայ ված վի ճա կը, 

20 Նույն տե ղում, 76:
21 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 2, գ. 51, թ. 6:
22 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 76, 77-78.
23  Махмурян, Армения в политике США 1917−1923 гг., 78.
24 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 76, 77-80, № 92, 91-92.
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մա նա վանդ որ Հա յաս տա նը պաշտ պա նե լու և վե րա կանգ նե լու հա մար Ա ՄՆ-ից պա-
հանջ վե լու էին 100 մլն ա մե րի կյան դո լար, ա մե նա քի չը 50−100 հա զ. զին վոր և եր կար 
տա րի նե րի ծանր աշ խա տանք25: Ի սկ Ռ. Լան սին գը մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն-
նե րի հետ պա տե րազ մյան հա մա կար գում զար գա ցած Հա յաս տան ու նե նա լու հա մար 
ա ռա ջար կում էր հան գա մա նո րեն քննար կել նրա սահ ման նե րի հար ցը, ի նչ պես նաև 
նկա տի առ նել Կի լի կիա յում, Կ.Պոլ սում և այլ շրջան նե րում 20 հազ. պատ րաստ ված 
կա մա վո րա կան նե րին, ո րոնք կար ճա ժամ կետ վե րա պատ րաստ մամբ կա րող էին հա-
մալ րել ՀՀ զին ված ու ժե րը26:

1919 թ. մայի սի 14-ին Չոր սի խորհր դի նիս տում Ա ՄՆ նա խա գահն իր պե տու թյան 
ա նու նից և Սե նա տի պար տա դիր հա մա ձայ նու թյան պայ մա նով ըն դու նում է Կ.Պոլ սի, 
սև ծո վյան նե ղուց նե րի և Հա յաս տա նի ման դա տը:

Հա յաս տա նի սահ ման նե րը հա մա ձայ նեց վե լու էին ա մե րի կյան, բրի տա նա կան, 
ֆրան սիա կան և ի տա լա կան պատ վի րա կու թյուն նե րի միջև և միաս նա կան պայ մա նա-
վոր վա ծու թյան դեպ քում ըն դուն վե լու էին ա ռանց դաշ նա կից Գե րա գույն խորհր դին 
դի մե լու: Թուր քիայի ման դա տը բա ժան վե լու էր Հու նաս տա նի, Ի տա լիայի և Ֆրան-
սիայի միջև27:

Հա յաս տա նի նկատ մամբ ա մե րի կյան ման դա տի հար ցը քննարկ վում է նաև Չոր-
սի խորհր դի 1919 թ. մայի սի 17-ի և 21-ի նիս տե րում28: Ներ կա յաց նե լով բրի տա նա կան 
պատ վի րա կու թյան պաշ տո նա կան տե սա կե տը Ա նա տո լիայի ման դա տի վե րա բե րյալ՝ 
Դ. Լլոյդ Ջոր ջը շեշ տում է, որ այ սու հետև ան թույ լատ րե լի է հայե րի, հույ նե րի և ա րաբ-
նե րի վրա թուր քե րի գե րիշ խա նու թյու նը: Նա ա ռա ջար կում է միայն այն տա րածք նե րի 
կա ռա վա րու մը թուր քե րին թող նել, որ տեղ նրանք մե ծա մաս նու թյուն էին կազ մում, ի սկ 
Հա յաս տա նի և Կի լի կիայի հա մար սահ մա նել միաս նա կան ման դատ՝ այն հանձ նե լով 
մեկ կամ մի քա նի պե տու թյան: Մեծ Բրի տա նիայի վար չա պե տը շեշ տում է, որ բրի տա-
նա կան պատ վի րա կու թյան հա մար նա խընտ րե լի է Կ.Պոլ սում և սև ծո վյան նե ղուց նե-
րում, Ա նա տո լիա յում, Կի լի կիա յում և Հա յաս տա նում՝ նե րա ռյալ կով կա սյան տա րա-
ծաշրջա նը, Ա ՄՆ-ի միաս նա կան ման դա տի ի րա գոր ծու մը: Նա ա ռա ջար կում էր, որ 
Ֆրան սիային հանձն վեր Սի րիայի, ի սկ Մեծ Բրի տա նիային՝ Մի ջա գետ քի և Պա ղես-
տի նի ժա մա նա կա վոր ման դա տը: Ե թե Ա ՄՆ-ն Ա նա տո լիայի ման դա տը չվերց ներ, այդ 
տա րա ծաշրջա նը են թարկ վե լու էր թուր քա կան սուլ թա նի գե րիշ խա նու թյա նը՝ ա ռանց 
ման դա տակ րի: Բրի տա նա կան պատ վի րա կու թյան դիր քո րո շու մը ձևա կերպ վում է 
«Թուր քա կան կայս րու թյու նում կար գա վոր ման ուր վա գիծ» խո րագ րով հու շագ րում, 
ո րը Դ. Լլոյդ Ջոր ջը մայի սի 21-ին ներ կա յաց նում է Չոր սի խորհր դին29: Հեր բերտ Հու-
վե րը դեմ էր նախ կին Օս մա նյան կայս րու թյան ոչ թուր քա կան տա րածք նե րից միայն 
Հա յաս տա նի հանձն մա նը Ա ՄՆ-ի հո վա նա վո րու թյա նը: Հա յաս տա նի ման դա տի հետ 
կապ ված ծախ սերն ու դժվա րու թյուն նե րը հա տուց ված տես նե լու հա մար նա ցան կա լի 

25 Նույն տե ղում, փաստ. № 135, 142:
26 Նույն տե ղում, փաստ. № 146, 152-153, Махмурян, Армения в политике США, 121։
27 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 99-100, 103-104.
28 Նույն տե ղում, փաստ. № 105, 107-110, փաստ. № 108, 112-118:
29 Նույն տե ղում, փաստ. № 109, 118-119:
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էր հա մա րում, որ Ա ՄՆ-ին տր վեր նաև Մի ջա գետ քի ման դա տը, բայց, հաշ վի առ նե լով 
Մեծ Բրի տա նիայի շա հերն այդ տա րած քում, ա ռա ջար կում էր, որ Հա յաս տա նի ման-
դա տը վերց ներ Մի ջա գետ քի ման դա տը ստա ցած պե տու թյու նը30: Մեծ Բրի տա նիայի 
և Ֆրան սիայի կա ռա վա րող շրջա նակ նե րում դեմ չէին Ա ՄՆ-ի ազ դե ցու թյա նը Կի լի-
կիայի մի մա սում, սա կայն ա նըն դու նե լի էին հա մա րում նրա ներ կա յու թյունն Ա նա տո-
լիա յում և, որ պես դրա հետևանք, Բոս ֆո րից մինչև Կով կաս ձգվող ըն դար ձակ տա-
րած քում մեկ պե տու թյան միաս նա կան ման դա տի հաս տա տու մը։ Պա տա հա կան չէ, 
որ 1919 թ. մայի սի 21-ին Կի լի կիայից հրա ժար վե լու պատ րաս տա կա մու թյուն հայտ նած 
Ֆրան սիայի վար չա պե տը մայի սի 31-ին հայտ նում է այն տեղ զորք ու ղար կե լու մտադ-
րու թյան մա սին՝ վկա յա բե րե լով վիլ սո նյան «14 կե տե րից» 12-ր դը, ո րով նա խա տես վում 
էր Կի լի կիայի ի նք նա վա րու թյու նը31։ Կի լի կիայի հար ցում Ֆրան սիայի դիր քո րո շումն 
աս տի ճա նա բար կոշ տա նում է ր։ Ու շագ րավ է, որ Վ. Վիլ սո նի ծրագ րե րում սև ծո վյան 
նե ղուց նե րին տր վող հա մե մա տա բար փոքր նշա նա կու թյու նը վկա յում էր դրանց գլխա-
վոր մր ցա կից Կի լի կիայի տրանս պոր տային դե րի ը նդ լայն ման մա սին32։ 

Այս պի սով, քննարկ վում էր ման դա տի եր կու տար բե րակ։ Դրան ցից մե կով նա խա-
տես վում էր Ա նա տո լիայի և Կ.Պոլ սի ման դա տը հանձ նել որևէ պե տու թյան, ի սկ Հա-
յաս տա նի նը, Մի ջա գետ քինն ու Սի րիայի նը՝ մեկ այլ պե տու թյան։ Մյուս տար բե րա կով 
ա ռա ջարկ վում էր Ա ՄՆ-ին հանձ նել կա՛մ Հա յաս տա նի, Մի ջա գետ քի, Սի րիայի ու Կի լի-
կիայի ման դա տը, կա՛մ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նինը՝ սև ծո վյան նե ղուց նե րով հան դերձ, 
և ը ստ հնա րա վո րու թյան, Արևե լյան Հա յաս տանինն ու ո ղջ Կով կա սինը ևս՝ «մինչև 
Ռու սաս տա նում կար գու կա նո նի հաս տա տու մը»։ Ա ՄՆ-ն և Ան տան տի պե տու թյուն-
նե րը, օ գտ վե լով Կով կա սում, Ա նդր կով կա սում, Մեր ձա վոր Արևել քում Ռու սաս տա նի 
ռազ մա քա ղա քա կան ազ դե ցու թյան էա կան նվա զու մից, այդ տա րածք նե րը՝ Կի լի կիայով 
հան դերձ, դի տար կում էին որ պես մեկ ը նդ հա նուր տա րա ծաշրջան, որ տեղ ձգտում էին 
ու նե նալ ֆի նան սատնտե սա կան ի րա վունք ներ և ար տո նու թյուն ներ՝ ա ռանց տե ղի ժո-
ղո վուրդ նե րի ան վտան գու թյունն ու խա ղաղ գո յակ ցու թյունն ա պա հո վե լու ի րա կան, 
միև նույն ժա մա նակ ծախ սա տար և ժա մա նա կա տար պար տա վո րու թյան։

Կիլիկիայի հարցը Քինգ-Քրեյնի և Ջ. Հարբորդի ամերիկյան 
պատվիրակությունների զեկուցագրերում

Կի լի կիայի հար ցում ա մե րի կյան իշ խա նու թյուն նե րի դիր քո րոշ ման աս տի ճա նա կան 
զար գա ցումն ար տա ցոլ վում էր նաև Թուր քիա յում Ա ՄՆ լիա զոր ներ Չարլզ Քրեյ նի 
և Հեն րի Քին գի՝ 1919 թ. օ գոս տո սի 28-ին Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վին և Վ. 
Վիլ սո նին ներ կա յաց րած զե կու ցագ րում33, ա պա Ջ. Հար բոր դի գլխա վո րած ռազ մա-

30 Նույն տե ղում, փաստ. № 135, 141-142:
31 Махмурян, Армения в политике США, 90, 123.
32 Նույն տեղում, 102:
33 Զե կու ցագ րի՝ Հա յաս տա նին վե րա բե րող հատ վա ծի բո վան դա կու թյունն ամ բող ջու թյամբ տե՛ս 
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Paris Peace Conference 1919, Vol. XII 
(Washington, D. C.: US Government Printing Office, 1947), 802-848; Armenia in Documents of the U. S. 
Department of State, doc. № 199, 200-217։
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կան ա ռա քե լու թյան՝ հոկ տեմ բե րի 16-ին պետ դե պար տա մեն տին, այ նու հետև Սե նա-
տին ներ կա յաց րած զե կու ցագ րում34, ո րոն ցով ձևա վոր վում է Կ.Պոլ սից և Ա նա տո-
լիայից մինչև Ա րևմ տյան Հա յաս տան ու Ա նդր կով կաս ա մե րի կյան միաս նա կան ման-
դա տի վե րա բե րյալ նա խա գահ Վ. Վիլ սո նի նա խա գի ծը:

Չ. Քրեյ նի ու Հ. Քին գի, այ նու հետև Ջ. Հար բոր դի ա ռա քե լու թյուն նե րի նպա տա-
կը Ա րևմ տյան Հա յաս տա նին ան կա խու թյուն տա լու և հայ կա կան պե տու թյան սահ-
ման նե րի, Կի լի կիան ա մե րի կյան ման դա տի մեջ ը նդ գրկե լու և Կ.Պոլ սի, սև ծո վյան նե-
ղուց նե րի հար ցե րը միաս նա կան ման դա տի տե սան կյու նից տե ղում ու սում նա սի րելն ու 
դրանց վե րա բե րյալ գործ նա կան լու ծում ներ ա ռա ջար կելն էր: Ա ՄՆ պետ դե պար տա-
մեն տի փաս տաթղ թե րը վկա յում են, որ եր կու ա մե րի կյան ա ռա քե լու թյուն նե րի գոր ծու-
նեու թյունն էլ հա մընկ նում է տա րա ծաշրջա նից բրի տա նա կան զոր քի դուրս բեր ման` 
օ գոս տո սի 15-ին Բա թում նա վա հանգս տում սկս ված գոր ծո ղու թյա նը, ո րի հետևան քով 
մի ջազ գային դի վա նա գի տա կան շրջա նակ նե րում ա ճել էին մի կող մից ան հանգս տու-
թյու նը հայ ժո ղովր դի ֆի զի կա կան ան վտան գու թյան և հայ կա կան պե տա կա նու թյան 
պահ պան ման հար ցե րում, ի սկ մյուս կող մից՝ տա րա կու սան քը, որ ան գամ ստեղծ ված 
պայ ման նե րում ա մե րի կյան կա ռա վա րու թյու նը հրա ժար վում էր զորք հատ կաց նել՝ հայ 
ժո ղովր դին «թուր քե րի, վրա ցի նե րի, թա թար նե րի և պար սիկ նե րի հա մա տեղ հար-
ձակ ման» վտան գից պաշտ պա նե լու նպա տա կով35: Ը ստ պետ քար տու ղա րի տե ղա-
կալ Ֆրենք Լայոն Փոլ քի և Մեծ Բրի տա նիա յում Ա ՄՆ դես պան Ջոն Վի լյամ Դեյ վի-
սի՝ վա շինգ տո նյան կա ռա վա րու թյու նը չէր կա րող զորք ու ղար կել մի եր կիր, ո րի դեմ 
Ա ՄՆ-ն պա տե րազ մի մեջ չէր գտն վում: Ո ւս տի, Հա յաս տա նին օգ նե լու միակ տար բե-
րա կը, նրա հա մոզ մամբ, այն էր, որ Վ. Վիլ սո նը Կոնգ րե սում Հա յաս տա նի ման դա տի 
հար ցը բարձ րա ձայ ներ՝ տա րա ծաշրջա նում ա մե րի կյան ա ռա քե լու թյուն նե րի ու սում-
նա սի րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի հի ման վրա36: Ը ստ այդմ՝ Հ. Քին գը և Չ. Քրեյ նը 
ան հրա ժեշտ էին հա մա րում թուր քա կան կայս րու թյու նից Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ան-
ջա տու մը և հայ կա կան պե տու թյան ստեղ ծու մը՝ դա հա մա րե լով հայե րի դեմ ի րա գոր-
ծած ցե ղա սպա նու թյան հա մար օս մա նյան պե տու թյա նը քա ղա քա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լու մի ջոց: Ի րենց զե կու ցագ րի IV բաժ նում, ո րը վեր նագր ված 
էր «Կի լի կիա», նրանք նաև շեշ տում էին հայե րի ցան կու թյու նը՝ «միա վո րել Կի լի կիան 
Հա յաս տա նին՝ ա մե րի կյան ման դա տի ներ քո»37։ Բայց ել նե լով այն ի րո ղու թյու նից, որ 
1894−1896, 1908−1909 և 1915−1916 թթ. «սար սա փե լի կո տո րած նե րից» հե տո այդ տա-
րած քում հայե րը փոք րա մաս նու թյուն էին կազ մում թուրք և քուրդ վե րաբ նա կիչ նե րի 
հա մե մատ, ան հնար էր հա մար վում ծո վից ծով ան կախ Հա յաս տա նի ստեղ ծու մը: Դա, 

34 ՀԱԱ, ֆ. 450, ց. 2, գ. 6ա, թ. 1-40: Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The 
Paris Peace Conference 1919, Vol. II (Washington, D. C.: US Government Printing Office, 1934), 841-874. 
Ջ. Հար բոր դի ա ռա քե լու թյան զե կու ցա գի րը 1919 և 1920 թթ. տպագր վել է Վա շինգ տո նում՝ “Report 
of the American Military Mission to Armenia” վեր նագ րով: Տե՛ս Armenia in Documents of the U. S. 
Department of State, doc. № 255, 305-339։
35 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 35, թ. 187-191: Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 
173, 177, № 174, 178-179, № 175, 180-182, № 178, 184։
36 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 175, 183, № 179, 185. 
37 Նույն տե ղում, փաստ. № 199, 200:
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ը ստ ա մե րի կյան գոր ծիչ նե րի, կն շա նա կեր հայ փոք րա մաս նու թյան տի րա պե տու թյուն 
այլ ժո ղո վուրդ նե րի մե ծա մաս նու թյան նկատ մամբ, ին չը կա ռա ջաց ներ վեր ջին նե րիս 
ը նդ դի մու թյու նը՝ հայե րին դնե լով ա նա պա հով ու ան պաշտ պան դրու թյան մեջ: Ը ստ 
նրանց՝ հայե րը չու նեին ան հրա ժեշտ նե րուժ՝ ա պա հո վե լու ըն դար ձակ ան կախ պե տու-
թյան կեն սու նա կու թյու նը38։ Հ. Քին գը և Չ. Քրեյնն ա ռա ջար կում էին հայ կա կան պե-
տու թյու նը ստեղ ծել այն տա րած քում, որ տեղ ե րաշ խա վոր ված լի ներ հայե րի ա զա տու-
թյու նը թուր քե րի գե րիշ խա նու թյու նից: Ը ստ նրանց՝ այդ նա խադ րյալն ա պա հո վում էին 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը և հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ ռուս-
նե րի զի նագ րա ված ա րևմ տա հայ կա կան տա րած քը՝ ել քով դե պի Սև ծով: Ը ստ ա մե րի-
կյան ա ռա քե լու թյան ան դամ նե րի՝ այդ տա րածքն այն քան մեծ չէր, որ հայե րը չկա րո-
ղա նային զի նագ րա վել և պա հել, բա ցի այդ՝ չա փա վոր սահ ման նե րում Հա յաս տանն 
ա րագ կվե րա կանգն վեր որ պես կեն սու նակ պե տու թյուն: Հայե րը պետք է կենտ րո նա-
նային նշված տա րած քում, ի սկ մահ մե դա կան բնակ չու թյունն այն տե ղից աս տի ճա նա-
բար դուրս բեր վեր: Չա փա վոր, այ սինքն՝ «պատ մա կան Հա յաս տա նի» սահ ման նե րում 
հայ կա կան պե տու թյան ստեղծ ման դեմ թուր քերն ու քրդերն այլևս չէին կա րող բո ղո-
քել։ Բա ցի այդ՝ նշված տա րած քից թուր քե րի ու քրդե րի ար տա գաղթն ա վե լի հեշ տո-
րեն կի րա գործ վեր, քան շատ ա վե լի ըն դար ձակ տա րած քից: Չա փա վոր տա րած քում 
հայե րը կարճ ժա մա նա կում կա րող էին մե ծա մաս նու թյուն կազ մել և հաս նել ի նք նա-
կա ռա վար ման, ի սկ ե րկ րի ման դա տային կա ռա վար մա նը նրանց մաս նակ ցու թյու նը 
կկր ճա տեր դրա ժամ կե տը: Միև նույն ժա մա նակ, չա փա վոր տա րած քում միա տարր 
հայ բնակ չու թյամբ ազ գային պե տու թյան ստեղ ծու մով «կ վե րա նար ըն դար ձակ տա-
րած քով Մեծ Հա յաս տան ստեղ ծե լու՝ հայե րի հնա րա վո րու թյուն նե րի վտան գը», ի նչն 
ան հանգս տաց նում էր թե՛ մեծ տե րու թյուն նե րի, թե՛ Թուր քիայի ղե կա վար նե րին, նաև 
քիչ կլի նեին ման դա տա կիր պե տու թյու նից ա կն կալ վող ռազ մա կան և ֆի նան սա կան 
ծախ սե րը: Ման դա տա կիր պե տու թյան վե րահսկո ղու թյու նը շա րու նակ վե լու էր այն քան 
ժա մա նակ, մինչև հայե րը կազ մեին բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյուն Հա յաս տա նի սահ-
ման նե րում և պատ րաստ լի նեին ի նք նա կա ռա վար ման ու ի նք նա պաշտ պա նու թյան: 
Հա յաս տա նը պետք է զար գա նար որ պես բու ֆե րային պե տու թյուն թուր քե րով և ա րաբ-
նե րով բնա կեց ված շրջան նե րի միջև39: Հա կա ռակ դեպ քում «հայե րը կանգ նած են չա-
փից շա տը վերց նե լու և ա մեն ի նչ կորց նե լու ի րա կան վտան գի ա ռջև»40, – նշված էր 
Հ. Քին գի և Չ. Քրեյ նի զե կու ցագ րում: Կի լի կիան, որ տեղ հայե րը կազ մում էին բնակ-
չու թյան հա զիվ 25 %-ը, Հա յաս տա նի ման դա տի մեջ կա րող էր ը նդ գրկ վել միայն այն 
դեպ քում, ե թե մեծ տե րու թյուն նե րին չհա ջող վեր Ա նա տո լիա յում հիմ նել միա տարր և 
զար գա ցող պե տու թյուն41: Հ. Քին գի և Չ. Քրեյ նի կար ծի քով՝ եվ րո պա ցի նե րը զի ջում նե-
րի չէին գնա Կի լի կիա յում։ Միև նույն ժա մա նակ նրանք ի րա տե սա կան չէին հա մա րում 
Ա ՄՆ-ի հա վակ նու թյուն նե րը Կի լի կիայի նկատ մամբ։ Ո ւս տի ա ռա ջարկ վում էր ե րկ րա-

38 Նույն տե ղում, փաստ. № 199, 204-205:
39 Նույն տե ղում, փաստ. № 199, 207-209:
40 Նույն տե ղում, փաստ. № 199, 209:
41 Գա յա նե Մախ մու րյա նի կար ծի քով՝ Հ. Քին գի և Չ. Քրեյ նի զե կու ցագ րում ա րևմ տա հայե րի թիվն 
ար հես տա կա նո րեն նվա զեց ված է։ Махмурян, Армения в политике США, 90, 135-136։
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մա սը թող նել թուր քե րի տի րա պե տու թյան տակ, ա մե րի կյան միաս նա կան ման դա տը 
կենտ րո նաց նել Հա յաս տա նում, Ա նա տո լիա յում և Կ.Պոլ սում կամ այդ տա րածք նե րից 
յու րա քան չյու րի հա մար սահ մա նել ե րեք ա ռան ձին ման դատ ու դրանք հանձ նել մեկ 
պե տու թյան։ Այդ պի սով Կի լի կիան կորց նում էր կարևո րու թյու նը որ պես Փոքր Ա սիա 
ներ թա փան ցե լու ու ղի. նա խա պատ վու թյու նը տր վում էր Բոս ֆո րին: Ի վեր ջո Հ. Քին գը 
և Չ. Քրեյ նը կանգ են առ նում հետևյալ տար բե րա կի վրա՝ սահ մա նել մեկ ը նդ հա նուր 
ման դատ ո ղջ Փոքր Ա սիայի հա մար՝ ա ռանց Մի ջա գետ քի և Սի րիայի՝ նրա նում նե րա-
ռե լով Հա յաս տա նի և Կ.Պոլ սի ման դատ նե րը: Այդ ե րեք ման դատ նե րից ա մե նա ծան-
րը հա մար վում էր Հա յաս տա նի նը, քա նի որ հայ կա կան պե տու թյու նը ստեղծ վե լու էր 
հիմ քից՝ միա վո րե լով տևա կան ժա մա նակ եր կու տար բեր պե տու թյուն նե րի կազ մում 
գո յատևած հայ կա կան տա րածք նե րը: Դա հնա րա վոր էր ի րար շաղ կապ ված մի քա նի 
նա խադ րյալ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում: Մաս նա վո րա պես՝ թուր քե րը գործ նա կա նո-
րեն պի տի ըն դու նեին միաս նա կան ման դա տի գա ղա փա րը, թուր քա կան պե տու թյու նը 
պետք է հրա ժար վեր Հա յաս տա նի նկատ մամբ տա րած քային հա վակ նու թյուն նե րից, 
նպաս տեր հայե րի հայ րե նա դար ձու թյա նը, հո գար, որ հայե րը նյու թա կան հա տու ցում 
ստա նային 1915−1916 թթ. տե ղա հա նու թյան, բռնա գաղ թի և զանգ վա ծային կո տո րած-
նե րի հետևան քով ու նե ցած վնաս նե րի հա մար: Բա ցի այդ՝ Ռու սաս տանն էլ պետք է 
հրա ժար վեր Արևե լյան Հա յաս տա նից, ի սկ Ա ՄՆ-ի դաշ նա կից պե տու թյուն ներն ը ստ 
ա մե նայ նի ա ջակ ցեին նրան: Այս նա խադ րյալ նե րի բա ցա կա յու թան դեպ քում Ա ՄՆ-ն 
պետք է հրա ժար վեր Փոքր Ա սիայի ման դա տից42: 

Այս պի սով, Հ. Քին գը և Չ. Քրեյ նը թե րա հա վատ էին ան կախ Հա յաս տան ստեղ-
ծե լու գա ղա փարն ի րա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյան հար ցում: Ի նչ վե րա բե րում է նրանց 
ա ռա ջարկ նե րի ի րա գործ մա նը, ա պա այդ դեպ քում ման դա տի ժամ կետն ա վարտ-
վե լուց հե տո Փոքր Ա սիա յում տնտե սա կան և ռազ մա քա ղա քա կան ան գե րա զան ցե լի 
ա ռա ջա տար էր լի նե լու Թուր քիան, ո րը բնա կա նա բար օգ տա գոր ծե լու էր բո լոր հնա-
րա վո րու թյուն նե րը՝ կրկին տի րա նա լու Հա յաս տա նին:

Հ. Քին գի և Չ. Քրեյ նի զե կույ ցը գա լիս է սրե լու Ա ՄՆ դե մոկ րատ նա խա գահ Վ. 
Վիլ սո նի և հան րա պե տա կան մե ծա մաս նու թյուն ու նե ցող Սե նա տի լար ված փոխ հա-
րա բե րու թյուն նե րը։ Սե նա տը պա հան ջում էր, որ նա խա գա հը ման դատ նե րի հար ցում 
իր քա ղա քա կա նու թյու նը հիմ նա վո րեր ռա ցիո նալ, պրագ մա տիկ փաս տար կում նե րով, 
մինչ դեռ Վ. Վիլ սո նը նա խընտ րում էր բա րո յա կան փաս տարկ ներն ու ար դա րա ցում-
նե րը։ Սե նա տում և նրա մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի կո մի տեում հակ ված էին 
պաշտ պա նե լու հայ կա կան ան կա խու թյան գա ղա փա րը՝ Հա յաս տա նի և Կի լի կիայի 
ման դատն ըն դու նե լու հե ռան կա րի փո խա րեն։ Դրա վկա յու թյու նը 1919 թ. սեպ տեմ բե-
րի 9-ին Սե նատ ներ կա յաց ված № 106 բա նաձևն էր, ո րը պատ րաս տել էին սե նա տոր, 
Հա յաս տա նի ան կա խու թյան ա մե րի կյան կո մի տեի (ՀԱԱԿ) գոր ծա դիր մարմ նի ան-
դամ, դե մոկ րատ Ջ. Շ. Վի լյամ սը և մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի սե նա տա կան 
կո մի տեի նա խա գահ Հ. Կ. Լո ջը43։ 

42 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 199, 220-221.
43 № 106 բա նաձևը նա խա տե սում էր փաս տա ցի գո յու թյուն ու նե ցող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան, Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի, Կի լի կիայի, Տրա պի զո նի, Պարս կաս տա նի Ա դր բե-
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Ան տան տի տե րու թյուն նե րի կա ռա վա րու թյուն ներն էլ, ի րենց հեր թին, կաս կա ծում 
էին, թե Վ. Վիլ սո նը ձգտում էր հաս տատ վել մի ջերկ րա ծո վյան ա վա զա նում Ֆրան սիայի 
փո խա րեն։ Այ դու հան դերձ, Կի լի կիայի նե րա ռու մը Ա ՄՆ-ի հե տաքրք րու թյուն նե րի ո լորտ 
ա ռա ջաց նում է Ֆրան սիայի և Մեծ Բրի տա նիայի ան բա րյա ցա կա մու թյու նը։ Պա տա հա-
կան չէ, որ ՀՀ ղե կա վա րու թյան և Փա րի զում գոր ծող հայ պատ վի րակ նե րի հետ հան-
դի պում նե րի ըն թաց քում եվ րո պա ցի դի վա նա գետ նե րը չէին թաքց նում, որ Ա ՄՆ-ի ցան-
կու թյամբ էր Կի լի կիան ը նդ գրկ վել ա պա գա ՀՀ քար տե զի մեջ։ Խու սա փե լով հայ կա կան 
տա րածք նե րի ման դա տի վե րա բե րյալ հու սադ րող կան խա տե սում ներ ա նե լուց, բայց և 
չբա ցա ռե լով Ֆրան սիայի հրա ժա րու մը Կի լի կիայից, նրանք նաև ձգտում էին պար զել, 
թե հայե րը հնա րա վոր հա մա րո՞ւմ էին այդ ե րկ րա մա սի զի ջու մը մեկ այլ պե տու թյան։ 
Միև նույն ժա մա նակ Մեծ Բրի տա նիան, Ֆրան սիան և Ի տա լիան հրա ժար վում են մաս-
նակ ցել Թուր քիա յում ման դատ նե րի ու սում նա սի րու թյան մի ջազ գային հանձ նա ժո ղո վի 
աշ խա տանք նե րին, ո րն էլ ձևա վոր վում ու իր ա ռա քե լու թյունն ի րա կա նաց նում է որ պես 
զուտ ա մե րի կյան հանձ նա ժո ղով։ Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վում ևս Հ. Քին գի 
և Չ. Քրեյ նի ա ռա ջար կու թյուն նե րը դի վա նա գի տա կան քննար կում նե րի ա ռար կա չեն 
դառ նում: Ա մե րի կյան ա ռա քե լու թյան ար դյունք նե րը պա տաս խան չէին տա լիս Ա ՄՆ 
նա խա գա հին հու զող բո լոր հար ցե րին: Ա հա թե ին չու է 1919 թ. սեպ տեմ բե րին Ա նդր-
կով կաս և Փոքր Ա սիա ու ղարկ վում ա մե րի կյան բազ ման դամ նոր ա ռա քե լու թյուն՝ Վ. 
Վիլ սո նի վստա հու թյու նը վայե լող գե նե րալ Ջեյմս Հար բոր դի գլխա վո րու թյամբ՝ Հա յաս-
տա նի ման դա տին ա ռնչ վող հար ցե րը հա մա կող մա նիո րեն ու սում նա սի րե լու և Կոնգ րե-
սին հա մա պա տաս խան զե կու ցա գիր ներ կա յաց նե լու նպա տա կով, ո րը ո րո շիչ պետք է 
լի ներ Միա ցյալ և Ան կախ հայ կա կան պե տու թյան ստեղծ մա նը վե րա բե րող հար ցե րում 
թե՛ Ա ՄՆ-ի, թե՛ նրա դաշ նա կից պե տու թյուն նե րի վերջ նա կան դիր քո րո շու մը ձևա վո րե-
լու տե սան կյու նից44: Եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րը նպա տա կա հար մար չեն հա մա րում 
ներ կա յաց ված լի նել նաև այս ա ռա քե լու թյան կազ մում:

Ջ. Հար բոր դի ա ռա քե լու թյան զե կու ցա գի րը, ո րը հոկ տեմ բե րի 16-ին ներ կա յաց վում է 
պետ դե պար տա մենտ, այ նու հետև՝ Սե նատ, բաղ կա ցած էր հետևյալ չորս բա ժին նե րից.

ա) հայ ժո ղովր դի պատ մու թյունն ու ներ կա վի ճա կը,
բ) քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը և ա ռա ջարկ ներ այն կար գա վո րե լու ուղ ղու թյամբ,
գ) Թուր քիայի և Ա նդր կով կա սի ման դա տի հետ կապ ված պայ ման ներն ու խնդիր-

նե րը,
դ) թեր և դեմ նկա տա ռում նե րը ման դա տը ստանձ նե լու հար ցում45:

ջան նա հան գի հյու սի սային մա սի ան կա խու թյան ճա նա չում և ան վտան գու թյան ա պա հո վում ը նդ հուպ 
ռազ մա կան ու ժի կի րառ ման մի ջո ցով։ Դեկ տեմ բե րի 18-ին լար ված քննար կում նե րից հե տո ՀԱԱԿ 
ղե կա վա րու թյու նը նրա նա խա գա հի գլխա վո րու թյամբ հե ռագ րում է Ա ՄՆ նա խա գահ Վ. Վիլ սո նին, 
որ դա տա պար տում է նախ կին Օս մա նյան կայս րու թյան ման դա տի գա ղա փա րը՝ այն հա մա րե լով շա-
հա վետ միայն թուր քե րի հա մար։ Կո մի տեա կան նե րը պնդում էին ՀՀ-ն ան հա պաղ ճա նա չե լու և նրան 
տնտե սա կան ու ռազ մա կան ա ջակ ցու թյուն ցույց տա լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Ը նդ ո րում՝ «Հա յաս-
տան» ան վան ներ քո նկա տի էր ա ռն վում Երևա նից մինչև Կի լի կիա ըն կած տա րած քը՝ նե րա ռյալ ծո-
վեզ րը։ Махмурян Гаянэ. Армения в политике США 1917−1923 гг., 292-293։ 
44 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 174, 178-180.
45 Նույն տե ղում, փաստ. № 255, 300-332:
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Հաշ վի առ նե լով Կ.Պոլ սի, Ա նա տո լիայի, Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի և Ա նդր կով կա-
սի հիմ նախնդիր նե րի ը նդ հան րու թյու նը՝ Ջ. Հար բոր դի ա ռա քե լու թյան զե կու ցագ րում 
ա ռա ջարկ վում էր այդ տա րածք նե րը դնել մեկ պե տու թյան՝ Ա ՄՆ-ի եր կա րա ժամ կետ 
հո վա նա վո րու թյան ներ քո՝ դրանց ար դյու նա վետ վե րահսկո ղու թյունն ա պա հո վե-
լու նպա տա կով: Շեշ տե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ցան կու թյու նը, որ ՀՀ-ի, 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց վի լայեթ նե րի և Կի լի կիայի հա մար սահ ման վեր որևէ մեծ 
տե րու թյան միաս նա կան ման դա տը, զե կու ցագ րում կար ծիք էին հայտնում, որ այդ 
ման դա տը կա րող էր տևել եր կար տա րի ներ, մինչև Սահ մա նա դիր ժո ղո վը մշ տա կան 
կա ռա վար ման վերջ նա կան ձև կո րո շեր46։ Ա ռա քե լու թյան ի րա վա կան հար ցե րով փոր-
ձա գետ, գն դա պետ Ջաս պեր Բրին թոնն այս ա ռի թով ա ռա ջար կում էր «Հա յաս տան» 
վար չա քա ղա քա կան միա վո րի սահ ման նե րում ը նդ գրկել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նը և միայն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ե րեք վի լայեթ նե րը՝ Վա նը, Բիթ լի սը և Է րզ-
րու մը (հա մա նուն քա ղա քի հար ցը են թա կա էր քննարկ ման – Լ.Հ.)՝ ել քով դե պի Սև 
ծով: Նրա հա մոզ մամբ՝ այդ շրջանն ը նդ գրկե լու էր ոչ ա վե լին, քան Ա րևմ տա հա յաս-
տա նի հա մար հայե րի պա հան ջած տա րած քի կե սը, ի սկ դա այն քան քիչ է ր՝ բա վա-
րա րե լու հա մար հայե րի ազ գային պա հանջ նե րը, որ, ը ստ փոր ձա գե տի, «քիչ հա վա-
նա կան էր լի նե լու» այդ պի սի Հա յաս տա նի դեմ նրա հարևան նե րի հա կազ դե ցու թյու-
նը: Ը ստ Ջ. Բրին թո նի՝ թեև իր ա ռա ջար կը Հայ կա կան հար ցի լուծ ման նվա զա գույն 
տար բե րակ էր, այ նուա մե նայ նիվ կա րող էր բա վա րա րել հայ րե նիք վե րա դառ նա լու, 
ազ գային օ ջախ ու նե նա լու հայե րի պա հան ջը: Հա յաս տա նի շրջա նի ստեղ ծու մը հա վա-
նա բար ըն դու նե լի կլի ներ նաև թուր քե րի հա մար, ո րոնց մեծ մա սը, բա ցա ռու թյամբ օս-
մա նյան պե տու թյան տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյան վե րա կանգ նում պա հան ջող 
թուրք ազ գայ նա կան նե րի, հաշտ վել էր Հա յաս տա նի վերջ նա կան կորս տի գա ղա փա րի 
հետ և եր ջա նիկ կլի ներ Հայ կա կան հար ցից ա զատ վել թուր քե րի հա մար նվա զա գույն 
տա րած քային կորս տով: Ջ. Բրին թո նի հա մոզ մամբ՝ որ քան ան թույ լատ րե լի էր Հա յաս-
տա նի են թար կու մը թուր քա կան կա ռա վար մա նը, նույն քան ան ցան կա լի էր նոր ու ըն-
դար ձակ սահ ման նե րով ան կախ Հա յաս տա նի ստեղ ծու մը և հե ռան կա րում հնա րա վոր 
ռու սաս տա նյան հա մա դաշ նու թյան նրա կլա նու մը, մա նա վանդ, որ հայե րը կան խատ-
րա մադր ված են անց նել Ռու սաս տա նի կող մը47:

Զե կու ցագ րի «Թուր քիայի և Ա նդր կով կա սի ման դա տի հետ կապ ված պայ ման ներն 
ու խնդիր նե րը» բաժ նում կարևոր վում էր ման դա տային գո տում Ա ՄՆ կա ռա վա րու թյան 
ան կաշ կանդ գոր ծու նեու թյան հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի ա պա հո վու մը։ Այդ 
նպա տա կով բարձ րաց վում էր Ռու մե լիա յում, Բոս ֆո րում, Ա նա տո լիա յում և Ա նդր կով կա-
սում տե ղա կայ ված օ կու պա ցիոն զոր քե րի դուրս բեր ման հար ցը՝ բա ցա ռու թյամբ Զմյուռ-
նիա յում գտն վող հինգ հու նա կան դի վի զիա նե րի և սև ծո վյան բա նա կի ու Կի լի կիայի 
ան գլիա կան, ֆրան սիա կան, ի տա լա կան ստո րա բա ժա նում նե րի 50 հազ. զին վոր նե րի։ 
Նաև ա ռա ջարկ վում էր, Կ.Պոլ սից բա ցի, այլ կա յա նա տե ղի ներ ևս ու նե նալ ա մե րի կյան 
նա վե րի հա մար, ո րոնց թվում նշվում էր Կի լի կիայի Մեր սին նա վա հան գիս տը48։

46 Նույն տե ղում, փաստ. № 255, 311:
47 Նույն տե ղում, փաստ. № 250, 289-292:
48 Նույն տե ղում, փաստ. № 255, 321, 323:
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Ջ. Հար բոր դի ա ռա քե լու թյան ան դամ նե րը դեմ էին Օս մա նյան կայս րու թյու նից ան-
ջատ ան կախ հայ կա կան պե տու թյան ստեղծ մա նը այն պատ ճա ռով, որ Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նում և Կի լի կիա յում, որ տեղ թուր քե րը կո տո րել էին ա վե լի քան մեկ մի լիոն 
հայի, մե ծա մաս նու թյուն էր կազ մում մահ մե դա կան բնակ չու թյու նը։ Ը ստ զե կու ցագ-
րի՝ Օս մա նյան կայս րու թյան նկատ մամբ մեկ պե տու թյան միաս նա կան ման դա տի 
դեպ քում հայե րը և թուր քե րը կլի նեին հարևան ներ, ոչ թե՝ հա կա ռա կորդ ներ, ո րոնց 
միջև ան խու սա փե լի կլի նեին խանդն ու ա տե լու թյու նը: Ա ռա քե լու թյան եզ րա կա ցու թյու-
նը հետևյալն էր. «Հայ կա կան հար ցը չի կա րող լուծ վել Հա յաս տա նում: Այն չի կա րող 
վերջ նա կա նա պես լուծ վել ա ռանց պա տաս խա նե լու եր կու հար ցի.

Ի՞նչ պետք է ա նել Թուր քիայի հետ, 
Ի՞նչ է պատ րաստ վում ա նել Ռու սաս տա նը»49:
Նույն միտքն է ար տա հայտ ված նաև հոկ տեմ բե րի 16-ին Ջ. Հար բոր դի՝ Ռ. Լան-

սին գին ուղղ ված հե ռագ րում, ո րի հիմ նադ րույթ նե րը հան գում էին հետևյա լին. Հա յաս-
տա նի և Ա նդր կով կա սի ման դատն ա ռանց Ա նա տո լիայի և Կ.Պոլ սի ձեռն տու չէ. նախ՝ 
սպաս վե լիք ծախ սերն այն քան մեծ են, որ ար ժեզրկում ե.ն ման դա տը, այ նու հետև՝ 
գործ նա կա նո րեն ան հնար է այդ տա րած քում ա պա հո վել օ րի նա կա նու թյուն, կար գու-
կա նոն, կյան քի և ու նեց ված քի ան վտան գու թյուն, ա պա նաև շեշտ վում էր, որ ման դա-
տա կիր պե տու թյու նը գործ նա կա նո րեն զրկ ված էր լի նե լու ի րա կան իշ խա նու թյու նից, 
քա նի դեռ թուր քա կան պե տու թյան վե րահսկո ղու թյան ներ քո էր գտն վում Կ.Պո լի սը: 
Այս պայ ման նե րում Ջ. Հար բոր դը խիստ կաս կա ծե լի էր հա մա րում Հա յաս տա նի և 
Ա նդր կով կա սի ման դա տի վերջ նա կան հա ջո ղու թյու նը50, ի սկ Մեծ Բրի տա նիայի ար-
տա քին գոր ծե րի նա խա րար Ջորջ Նա թա նի ել Քեր զո նը Հա յաս տա նի հա մար ա ռան-
ձին ման դատ սահ մա նե լու որևէ ան հրա ժեշ տու թյուն չէր տես նում՝ ա ռա ջար կե լով այդ 
պար տա կա նու թյու նը կամ բե ռը փո խան ցել Ազ գե րի լի գային51:

Փաս տո րեն, ա մե րի կյան միաս նա կան ման դա տի նա խագ ծում նպա տա կա հար մար 
էր դիտ վում Կի լի կիան թուր քե րի տի րա պե տու թյան տակ թող նե լը, ո րի դեպ քում ան-
խու սա փե լի էր լի նե լու կի լի կիա հայե րի ցե ղա սպա նու թյան ու ե րկ րա մա սի հա յա թափ-
ման մռայլ հե ռան կա րը։ Երևա նից մինչև Կի լի կիա ձգվող ըն դար ձակ տա րած քում, որ-
տեղ գլխա վո րա պես ներ կա էին Ռու սաս տանն ու Մեծ Բրի տա նիան՝ ի րենց շա հե րով, 
որ պես Ա ՄՆ-ի հու սա լի ու ազ դե ցիկ քա ղա քա կան հե նա րան դի տարկ վում էր թուրք 
տար րը՝ ա մե նաստ վա րը տա րա ծաշրջա նում և փոր ձա ռուն՝ դեռևս միջ նա դա րից իր 
պե տա կա նու թյան ա նընդ հա տու թյան ա ռու մով: 

Այս պի սով, թեև ա մե րի կյան միաս նա կան ման դա տի գա ղա փարն ուղղ ված էր 
Ա ՄՆ-ի ռազ մա կան և նավ թային հե տաքրք րու թյուն նե րի բա վա րար մանն ու քո ղարկ-
ված էր ա ռա ջա դի մա կան նպա տա կով՝ նպաս տել տա րա ծաշրջա նի բո լոր ժո ղո վուրդ-
նե րի սո ցիալ-տնտե սա կան, քա ղա քա կան զար գաց մա նը, նրանց նա խա պատ րաս տել 

49 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Paris Peace Conference 1919, Vol. II, 
861.
50 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 255, 314-315.
51 Նույն տե ղում, փաստ. № 271, 348: Махмурян, Армения в политике США, 362։ 
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ան կա խու թյան և մի մյանց հետ խա ղաղ գո յակ ցու թյան, այ նուա մե նայ նիվ նրա նում կար 
թե՛ Հա յաս տա նի ան կա խու թյան գա ղա փա րի և թե՛ ո ղջ հայ ժո ղովր դի ֆի զի կա կան 
ան վտան գու թյան դեմ ուղղ ված սպառ նա լիք. նույ նիսկ Կի լի կիան ու Ա րևմ տյան Հա-
յաս տանն ամ բող ջու թյամբ ա մե րի կյան միաս նա կան ման դա տի սահ ման նե րում ը նդ-
գրկե լու պա րա գա յում հնա րա վոր է, որ հե տա գա յում՝ ման դա տի ժամ կե տի ա վար տից 
հե տո Թուր քիան ոչ միայն չհ րա ժար վեր Ա րևմ տյան Հա յաս տա նից և Կի լի կիայից, 
այլև, օ գտ վե լով Հա յաս տա նի ա րևմ տյան և արևե լյան մա սե րի միա ցյալ լի նե լու ի րո-
ղու թյու նից, իր ազ դե ցու թյու նը հաս տա տեր նաև Արևե լյան Հա յաս տա նում: Հարցն այն 
է, որ Կ.Պո լի սը, սև ծո վյան նե ղուց նե րը, ո ղջ Ա նա տո լիան, Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը և 
Ա նդր կով կա սը մեկ պե տու թյան ման դա տի մեջ միա վո րելն ը ստ էու թյան նշա նա կում 
էր պահ պա նել Թուր քիայի տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյու նը, վե րաց նել Հա յաս-
տանն ի բրև պատ նեշ հա մա թուր քա կա նու թյան ճա նա պար հին, ուղ ղա կիո րեն նպաս-
տել Թուր քիայի ու Կով կա սի մահ մե դա կան և թուր քա լե զու ժո ղո վուրդ նե րի միջև ան-
մի ջա կան կա պի ստեղծ մա նը, թու րա նա կան պե տու թյան ձևա վոր մա նը, պայ ման ներ 
ստեղ ծել, որ պես զի թուր քե րը դառ նային ե րկ րի գլխա վոր տե րե րը և ման դա տի ժամ կե-
տի ա վար տից հե տո շա րու նա կեին հայե րի բնաջնջ ման քա ղա քա կա նու թյու նը52: Պա-
տա հա կան չէ, որ, ը ստ Ջ. Հար բոր դի ա ռա քե լու թյան զե կու ցագ րի, բազ մա թիվ թուրք 
բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա ներ պաշտ պա նում էին Օս մա նյան կայս րու թյան ո ղջ տա-
րած քում մեկ պե տու թյան՝ Ա ՄՆ-ի ման դա տը հաս տա տե լու գա ղա փա րը53: Հետևա-
բար, հայ ազ գային շա հե րի տե սան կյու նից Ջ. Հար բոր դի ա ռա քե լու թյան նա խա գի ծը 
ոչ միայն թուր քան պաստ էր, այլև Քինգ-Ք րեյ նի նա խագ ծի հա մե մատ ա վե լի հա կա-
հայ կա կան: Ա մե րի կյան ա ռա քե լու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րում Կի լի կիան 
կարևոր վում էր լոկ Ա ՄՆ-ի ֆի նան սատնտե սա կան ու ռազ մա քա ղա քա կան շա հե րի 
տե սան կյու նից և այն քա նով, որ քա նով նրա տա րած քով հնա րա վոր կա րող էր լի նել 
եր կա թու ղային և ծո վային ու ղի նե րով մի մյանց կա պել Մեր ձա վոր Արևել քը, Կով կասն 
ու Եվ րո պան։ Ը նդ ո րում՝ Կի լի կիան դի տարկ վում էր ի բրև սև ծո վյան նե ղուց նե րի մր-
ցա կից, որ կա յուն քա ղա քա կան ի րադ րու թյան պա րա գա յում նույ նիսկ նա խընտ րե լի էր 
իր ծո վեզ րի լայ նու թյամբ և բարձր թո ղու նա կու թյամբ։ 

Կիլիկիայի հարցը ԱՄՆ պետդեպարտամենտի 1920 թ. փաստաթղթերում

Ըստ ա մե րի կյան պետ դե պար տա մեն տի վա վե րագ րե րի՝ 1920 թ. սկիզ բը տագ նա պա լի 
էր կի լի կիա հայե րի հա մար թե՛ Կի լի կիայի հար ցի դի վա նա գի տա կան քննար կում նե-
րի և թե՛ ե րկ րա մա սում տե ղի ու նե ցող դեպ քե րի ա ռու մով։ Հուն վա րի 15-ին Ա ՄՆ-ում 
ՀՀ դես պան Ար մեն Գա րոն (Փաստր մա ճյան) պետ քար տու ղա րին ու ղար կած իր գրու-
թյամբ հայտ նում էր հայե րի ան հանգս տու թյու նը Փա րի զի վե հա ժո ղո վում Հայ կա կան 

52 Այս մա սին տե՛ս Լի լիթ Հով հան նի սյան, «Հա յաս տա նը «Կով կա սյան տան» թուր քա կան և Կ. Պո-
լիս −Անդր կով կաս միաս նա կան ման դա տի ա մե րի կյան ծրագ րե րում», Ժա մա նա կա կից քա ղա քակրթա-
կան գոր ծըն թաց նե րը և հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի զար գաց ման հիմ նախնդիր նե րը Հա յաս տա-
նում, գի տա կան նս տաշրջա նի նյու թե րի ժո ղո վա ծու, խմբ.՝ Հա կոբ Հա կո բյան և ու րիշ ներ (Երևան, 
«Նոյյան Տա պան», 2004), 110-125: 
53 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 255, 315-316.
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հար ցի շու տա փույթ լուծ ման և ազ գային ա կն կա լիք նե րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու-
թյուն նե րի ա ռն չու թյամբ՝ կապ ված եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի մտադ րու թյան հետ՝ 
շա րու նա կե լու վե հա ժո ղո վի աշ խա տանք ներն ա ռանց ա մե րի կա ցի նե րի հե տա գա մաս-
նակ ցու թյան։ Հի շա տա կե լով 1915−1916 թթ. գաղտ նի հա մա ձայ նագ րե րը, ը ստ ո րոնց՝ 
Կի լի կիան Դիար բե քի րի, Խար բեր դի ու Սե բաս տիայի հետ ան ցել էր ֆրան սիա ցի նե-
րին, դես պա նը նշում էր, որ «ան շա հախնդիր Ա մե րի կայի ազ դե ցիկ մի ջամ տու թյան 
մեջ» էր հայ ժո ղովր դի վաս տա կած ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու հե ռան կա րը։ Ա. 
Գա րոն նաև տե ղե կաց նում էր, որ իր կա ռա վա րու թյու նը չի հա վակ նում Կի լի կիային՝ 
Ա ՄՆ-ին թող նե լով ե րկ րա մա սի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի և սահ ման նե րի վերջ նա-
կան ո րո շու մը54։ Սա կայն այդ դիր քո րո շումն այլևս չէր կա րող ու նե նալ որևէ գործ նա-
կան նշա նա կու թյուն, քա նի որ Ա ՄՆ-ն պատ րաստ վում էր հե ռա նալ ակ տիվ քա ղա քա-
կա նու թյու նից՝ անց նե լով «մե կու սաց ման»։

Մինչ այդ՝ 1920 թ. հուն վա րի 19-ին Հին գի խորհր դի55 ան դամ պե տու թյուն նե րը ո րո-
շում են փաս տա ցի (դե ֆակ տո) ճա նա չել Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը՝ պայ մա-
նով, որ ճա նա չու մը չէր կան խո րո շում հայ կա կան պե տու թյան ա պա գա սահ ման նե րի 
հար ցը: Ջ. Քեր զո նի մեկ նա բա նու թյամբ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը նախ կին 
Ռու սա կան կայս րու թյան մասն է ե ղել և պատ րաստ է Ա դր բե ջա նի և Վրաս տա նի հետ 
միա նա լու հա կա բոլշևի կյան պայ քա րին: Այդ հան գա ման քը պետք էր օգ տա գոր ծել՝ 
փաս տա ցի ճա նա չե լով Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը: Ը ստ Ջ. Քեր զո նի՝ հե տա-
գա յում՝ Օս մա նյան կայս րու թյան հետ հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը ստո րագ րե լիս, 
Հա յաս տա նի ճա նաչ ման փաս տը չէր կա րող որևէ պար տա վո րու թյամբ կաշ կան դել 
դաշ նա կից պե տու թյուն նե րին՝ վերջ նա կա նո րեն ո րո շե լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան և Թուր քիայի միջև պե տա կան սահ մա նա գի ծը56: Հա յաս տա նի ան կա խու թյան 
ճա նաչ ման հար ցի վե րա բե րյալ Ա ՄՆ-ի պաշ տո նա կան դիր քո րո շու մը ձևա կերպ վում 
է 1920 թ. հուն վա րի 27-ին, ե րբ պետ քար տու ղա րի պաշ տո նա կա տար Ֆ. Փոլ կը Ֆրան-
սիա յում Ա ՄՆ դես պան և Հին գի խորհր դում ա մե րի կյան պատ վի րա կու թյան ղե կա-
վար Հյու Քեմպ բել Ո ւոլեյ սին հե ռագ րով հրա հան գում է դաշ նա կից պե տու թյուն նե րի 
Գե րա գույն խորհր դին հա ղոր դե լու, որ Ա ՄՆ-ն հա մա ձայն է վեր ջի նիս ո րոշ մա նը Հա-
յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը փաս տա ցի ճա նա չե լու վե րա բե րյալ՝ պայ մա նով, որ դա 
չէր կան խո րո շում հայ կա կան պե տու թյան ա պա գա սահ ման նե րի հար ցը, և ոչ ա վե-
լին: Հե ռագ րում ը նդ ծվում էր, որ Ա ՄՆ-ն չէր պատ րաստ վում փաս տա ցի ճա նա չել Հա-
յաս տա նը, քա նի դեռ վերջ նա կա նո րեն ո րոշ ված չէր նրա պե տա կան սահ մա նա գի ծը 
Թուր քիայի հետ57: Նույն օ րը հա ման ման հրա հանգ են ստա նում նաև Կ.Պոլ սում Ա ՄՆ 

54 Махмурян, Армения в политике США, 335.
55 Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վի ղե կա վար մար մին նե րից է ր՝ բաղ կա ցած Ա ՄՆ-ի, Մեծ Բրի-
տա նիայի, Ֆրան սիայի, Ի տա լիայի և Ճա պո նիայի կա ռա վա րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րից: Պարտ-
ված Գեր մա նիայի հետ Վեր սա լի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մից հե տո զբաղ վել է նրան դաշ նա կից 
պե տու թյուն նե րի հետ հաշ տու թյան պայ մա նագ րե րի նա խա պատ րաստ մամբ:
56 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 291, 375.
57 Նույն տե ղում, փաստ. № 295, 380-381:
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գե րա գույն կո մի սար Մարկ Լամ բերտ Բրիս տո լը և Վ. Հաս կե լը58: Ներ կա յաց ված դի-
վա նա գի տա կան փաս տաթղ թե րը վկա յում են, որ Հայ կա կան, այդ թվում և Կի լի կիայի 
հար ցի լու ծումն այ նուա մե նայ նիվ կախ ման մեջ էր դր վում դաշ նա կից պե տու թյուն նե-
րի և Թուր քիայի միջև հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մից: Դա լուրջ հար ված էր 
ՀՀ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան ա րևմ տա մետ ուղ ղու թյա նը, քա նի որ նվա զում էին 
Կի լի կիան ա պա գա հայ կա կան ան կախ պե տու թյան սահ ման նե րում ը նդ գրկե լու հայե-
րի հույ սե րը։ Այդ մա սին իր մտա հո գու թյունն է ար տա հայ տում Հայ կա կան ազ գային 
պատ վի րա կու թյան ղե կա վար Պ. Նու բա րը՝ 1920 թ. փետր վա րի 18-ին նա խա գահ Վ. 
Վիլ սո նին ու ղարկ ված հու շագ րում նշե լով, որ փա րի զյան Գլ խա վոր խոր հուրդն ը ստ 
էու թյան մտա դիր է Կի լի կիան թող նել օս մա նյան տի րա պե տու թյան տակ, քա նի որ այդ 
ե րկ րա մա սում Ֆրան սիային հե տաքրք րում են միայն իր տնտե սա կան ի րա վունք ներն 
ու ար տո նու թյուն նե րը։ Նա նաև ը նդ գծում էր, որ Կի լի կիայի ա մե րի կյան ման դա տին 
կա րող էր փո խա րի նել դրան հա մար ժեք ֆրան սիա կան իշ խա նու թյու նը՝ ե րկ րա մա-
սը Թուր քիայից ամ բող ջու թյամբ ան ջա տե լով հան դերձ։ Փետր վա րի 21-ին Ա ՄՆ նա-
խա գա հին հա ման ման գրու թյուն է ու ղար կում նաև Ա. Գա րոն59։ Ա ՄՆ հա սա րա կա-
կան-քա ղա քա կան շրջա նակ նե րում ևս ժա մա նակ առ ժա մա նակ բարձ րա ձայն վում էր 
մտա հո գու թյուն Հա յաս տա նի ա մե նա բա րե բեր հատ վա ծը՝ Կի լի կիան, Ֆրան սիային 
զի ջե լու ա ռն չու թյամբ60։ Ֆրան սիա կան կա ռա վա րու թյունն էլ, իր հեր թին, Վա շինգ տո-
նում Ֆրան սիայի դես պա նի մի ջո ցով ձգտում էր հա վաս տիա ցում ներ կոր զել Ա ՄՆ կա-
ռա վա րու թյու նից, թե «արդյոք մտա դի՞ր է Միա ցյալ Նա հանգ նե րի կա ռա վա րու թյու նը 
հրա ժար վել Արևե լյան գոր ծե րում ու նե ցած իր հե տաքրք րու թյուն նե րից, … թե՞ ը նդ հա-
կա ռա կը … նա խա տե սում է … պա հան ջել ազ դե ցու թյան, գոր ծո ղու թյան և պա տաս-
խա նատ վու թյան իր բա ժի նը խա ղա ղու թյան վերջ նա կան և ռազ մա կան վե րա կանգն-
ման գոր ծում»61։ Միև նույն ժա մա նակ Կի լի կիայի շուրջ օ ղա կը գնա լով սեղմ վում է ր։ 
Բրի տա նա ցի նե րը, որ Փա րի զի վե հա ժո ղո վում բա ցա հայտ հայ տա րա րել էին, թե նյու-
թա կան ու մարդ կային ռե սուրս ներ չու նեն զի նա թա փե լու թուր քե րին և ա պա հո վե լու 
Կի լի կիայի ան վտան գու թյունն ու խա ղաղ զար գա ցու մը, օ գտ վե լով ա մե րի կա ցի նե րի 
բա ցա կա յու թյու նից, աս տի ճա նա բար նե ղաց նում էին հայ կա կան ա պա գա պե տու թյան 
սահ ման նե րը և՛ Կի լի կիա յում, և՛ Խար բեր դում, և՛ Է րզ րու մում, և՛ սև ծո վյան հատվա-
ծում62։ Ջ. Քեր զոնն այդ գոր ծե լա կեր պը բա ցատ րում էր նրա նով, որ Փա րի զի վե հա-
ժո ղո վում թուր քե րի հա մար «զ գա յուն» հար ցե րի վե րա բե րյալ ցան կա ցած կտրուկ ո րո-
շում կամ ար մա տա կան լու ծում կա րող էր ա ռաջ բե րել վեր ջին նե րիս դի մադ րու թյու նը։ 
Նա կողմ նա կից էր Թուր քիայի հետ հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քումն ա րա գաց նե-
լուն, թեև վստահ չէր, որ այդ պայ մա նա գի րը վերջ նա կա նո րեն կխա ղա ղեց ներ Մեր-
ձա վոր Արևել քը և մի քա նի ա միս ան ց չէր հան գեց նի տա րա ծաշրջա նում ի րադ րու թյան 
էլ ա վե լի սր ման։ Ը ստ Ջ. Քեր զո նի՝ հաս տատ էր միայն այն, որ Ա ՄՆ-ն պի տի հրա-

58 Նույն տե ղում, փաստ. № 296, 382:
59 Նույն տե ղում, 340-341։
60 Նույն տե ղում, 353։
61 Նույն տե ղում, 354։
62 Махмурян, Армения в политике США, 362.
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ժար վեր Կի լի կիայի ման դա տից հօ գուտ Ֆրան սիայի63։ Փաս տո րեն ի րենց ար դա րա-
ցի ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար պայ քա րում հայե րը մնա ցել էին միայ նակ։ 
Նրանց միակ հույ սը հայ կա կան զի նուժն է ր։ Քե մա լա կան նե րը պատ րաստ վում էին 
ձա խո ղել Թուր քիային պար տադր վե լիք հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը։ Որևէ ազ դե-
ցիկ պե տու թյուն չէր ե րաշ խա վո րում հայ ժո ղովր դի ան վտան գու թյու նը ՀՀ-ում, նրան 
միաց վե լիք ա րևմ տա հայ կա կան տա րածք նե րում և Կի լի կիա յում, ա վե լին՝ նրանց ա ռա-
ջարկ վում էր մո ռա նալ Կի լի կիայի մա սին։ 

Այս ի րադ րու թյու նը նպաս տա վոր էր քե մա լա կան նե րի հա մար, ո րոնք մտա դիր էին 
ա ռա ջին ի սկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում հա յա թա փել Կի լի կիան։ Ար դեն փետր վա րի 
13-ին Զմյուռ նիա յում ա մե րի կյան գլխա վոր հյու պա տո սը հա ղոր դում էր Կի լի կիա յում 
քե մա լա կան նե րի լայ նա մասշ տաբ հար ձակ ման, ե րկ րա մա սից ֆրան սիա կան զոր քի 
դուրսմղ ման, ի նչ պես նաև Զեյ թու նում, Ֆռ նու զում, Ֆըն տը ճա գում և հա րա կից գյու ղե-
րում հա վաք ված հայ փախս տա կան նե րի ահ ռե լի մարդ կային կո րուստ նե րի մա սին64։ 
Թուր քե րի փետր վա րյան հար ձա կու մը հե րո սա բար ետ է մղ վում Այն թա պում՝ չնա յած 
նրա ճա նա պարհ նե րի շրջա փակ մա նը, տե ղի հայե րի դեմ ցե ղա սպա նա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րին, ո րոնց նաև զոհ է դառ նում մի քա նի ա մե րի կա ցի մի սիո ներ65։ 

Այս դեպ քե րին զու գա հեռ՝ 1920 թ. փետր վար-մարտ ա միս նե րին Լոն դո նում դաշ-
նա կից տե րու թյուն նե րի դես պան նե րի, ա պա ապ րի լի 19-26-ին Սան Ռե մո յում (Ի տա-
լիա) տե րու թյուն նե րի Գե րա գույն խորհր դի խորհր դա ժո ղով նե րում 1917-1919 թթ. դաշ-
նա կից տե րու թյուն նե րի դի վա նա գի տա կան քննար կում նե րով հա մա ձայ նեց ված ի րա-
վա քա ղա քա կան սկզ բունք նե րի հի ման վրա վերջ նա կա նա պես մշակ վում է Թուր քիայի 
հետ հաշ տու թյան պայ մա նագ րի նա խա գի ծը: Ապ րի լի 23-ին Ա ՄՆ կա ռա վա րու թյու նը 
փաս տա ցի ճա նա չում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը66: Դրա նից ան մի ջա պես 
հե տո Սան Ռե մոյի խորհր դա ժո ղո վը հա վա նու թյուն է տա լիս Միա ցյալ Հա յաս տա-
նի ստեղծ մա նը՝ Թուր քիայի հետ նրա սահ ման նե րի, մաս նա վո րա պես Է րզ րումն ու 
Տրա պի զո նը Միա ցյալ Հա յաս տա նի սահ ման նե րում ը նդ գրկե լու հար ցը շա րու նա-
կե լով կա պել Ա ՄՆ-ի՝ Հա յաս տա նի ման դա տը և հայ-թուր քա կան սահ մա նագծ ման 
ի րա վա րա րու թյու նը ստանձ նե լու խնդիր նե րի հետ, ո րոնց քննարկ մանն ա մե րի կյան 
կող մը, ել նե լով իր կա ռա վա րու թյան որ դեգ րած քա ղա քա կան նոր դիր քո րո շու մից, 
չէր մաս նակ ցել: Նման ա ռա ջար կով ապ րի լի 26-ին Գե րա գույն խոր հուր դը Սան Ռե-
մոյից դի մում է Ա ՄՆ կա ռա վա րու թյա նը և նա խա գահ Վ. Վիլ սո նին՝ նկա տի ու նե նա-
լով այդ պե տու թյան շա հերն ու հե տաքրք րու թյուն ներն Արևե լյան, մաս նա վո րա պես 
Հա յաս տա նի հար ցում67: Միև նույն ժա մա նակ, եվ րո պա կան դի վա նա գետ նե րը հա-
վե լում են, որ Ա ՄՆ կա ռա վա րու թյա նը հե տաքրք րող Կի լի կիան դուրս էր թողն վե լու 

63 Նույն տե ղում։
64 Նույն տե ղում, 305։
65 Նույն տե ղում, 307։
66 Նույն տե ղում, փաստ. № 304, 389:
67 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1920. In 3 vols., vol. III (Washington, D. 
C.: US Government Printing Office, 1936), 770; Armenia in Documents of the U. S. Department of State, 
doc. № 306, 391-396.
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ա մե րի կյան ման դա տային գո տուց։ Դա ա նըն դու նե լի հա մա րող Հա յաս տա նի ան կա-
խու թյան և օգ նու թյան Ֆի լա դել ֆիայի կո մի տեն մայի սի 5-ին հան դես է գալիս Ա ՄՆ 
նա խա գա հին ուղղ ված «Ա մե րի կան և Հա յաս տա նը» խո րագ րով հայ տա րա րու թյամբ։ 
Նրա նում ա ռա ջարկ վում էր ճա նա չել «հայ կա կան կա ռա վա րու թյու նը, ո րի լիա զո րու-
թյուն նե րը տա րած վում են վեց վի լայեթ նե րի թուր քա կան Հա յաս տա նի վրա՝ նե րա ռյալ 
Տրա պի զո նի նա հան գը, հա մա նուն նա վա հան գիս տը և Կի լի կիա նա հան գը… Մեր սին 
ծո վային նա վա հանգս տով»68։ Նույն օ րե րին Կի լի կիայի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի 
հար ցը քննարկ վում էր հայ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան շրջա նակ նե րում, և դրանց 
ար դյունք նե րը դի վա նա գի տա կան խո ղո վակ նե րով հասց վում էին Վա շինգ տոն։ Հայե-
րի հա մար ըն դու նե լի եր կու տար բե րակ նե րից մե կը Կի լի կիա յում Ֆրան սիայի ման դա-
տի հաս տա տումն էր, մյու սը՝ ե րկ րա մա սի նե րա ռու մը ա մե րի կյան միաս նա կան ման-
դա տի սահ ման նե րում69։ Սա կայն 1920 թ. մայի սի 17-ին պետ քար տու ղար Բ. Քոլ բիի՝ 
դես պան Հ. Ք. Ո ւոլեյ սին ուղղ ված հե ռագ րից պարզ է դառ նում, որ նա խա գահ Վ. 
Վիլ սո նը պաշ տո նա պես հա մա ձայն էր Գե րա գույն խորհր դի ո րո շում նե րի հի ման վրա, 
այ սինքն՝ ա ռանց Կի լի կիայի, ստանձ նել Հա յաս տա նի սահ ման նե րը ո րո շող ի րա վա-
րա րի ա ռա քե լու թյու նը70:

Վա շինգ տո նի ազ գային ար խի վում պահ պան վում են վա վե րագ րեր, ո րոն ցում 
նկա րագր ված են, վե րոն շյալ դի վա նա գի տա կան ի րա դար ձու թյուն նե րին զու գա հեռ, 
1920 թ. Կի լի կիա յում տե ղի ու նե ցող ող բեր գա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը։ Մայի սի 30-
ին Ան կա րայի թուրք-ֆ րան սիա կան զի նա դա դա րի ստո րագ րու մից հե տո, ո րի հի ման 
վրա՝ ֆրան սիա կան զոր քը թող նում է Սի սը և տե ղա փոխ վում Ա դա նա, քե մա լա կան-
նե րի գոր ծո ղու թյուն ներն ա վե լի սան ձար ձակ են դառ նում. քա ղա քում հայե րին ար-
գել վում էր բա ցել խա նութ նե րը, ար վար ձան նե րում և մեր ձա կա գյու ղե րում մշա կել 
հո ղա տա րա ծու թյուն նե րը։ Հա ճա խա կի էին մահ մե դա կան ներն առևան գում հայե րին, 
Մա րա շում վտանգ ված էր 5 հազ. հայ փախս տա կա նի կյան քը։ 1920 թ. սեպ տեմ բե-
րի 21-22-ին քե մա լա կան նե րը նոր հար ձա կում են սկսում կի լի կիա հայե րի դեմ, ո րի 
ըն թաց քում նաև դրսևոր վում է Սև րի պայ մա նագ րի կն քու մից հե տո Ֆրան սիայի հա-
կա հայ կա կան կեց ված քը։ 1920 թ. նոյեմ բե րի 11-ին Զմյուռ նիա յում գտն վող ար քե պիս-
կո պոս Մու շեղ Սե րո բյա նը Ա ՄՆ նա խա գահ Վ. Վիլ սո նին հաս ցեագ րած նա մա կում 
վկա յում էր, որ ֆրան սիա ցի նե րը նպա տա կադր վել էին ցրել կի լի կիա հայե րի իշ խա նու-
թյան մար մի նը Ա դա նա յում՝ Ազ գային միու թյու նը, նաև զի նա թա փել կա պի տան Ջոն 
Շիշ մա նյա նի ի նք նա պաշտ պա նա կան ջո կա տը, 140 հազ. կի լի կիա հայի է վա կուաց նել 
Ա լեք սանդ րետ, Բեյ րութ, Զմյուռ նիա, Կ.Պո լիս կամ Երևան։ Ար քե պիս կո պո սը նշում 
էր, որ Կի լի կիա յում դրու թյու նը սկսել էր բար դա նալ դեռևս 1919 թ. հոկ տեմ բե րից, ե րբ 
հայե րին ար գե լել էին զբաղ վել գյու ղատնտե սա կան աշ խա տանք նե րով ու բռնա գաղ-
թեց րել Մեր սին, Տար սոն, Ա դա նա, ի սկ հայ կա կան ան շարժ և շար ժա կան գույ քին տի-

68 Հայ տա րա րու թյան հե ղի նա կը Հայկ Յար դու մյանն է ր։ Հայ տա րա րու թյու նը նաև ստո րագ րել էին 
Ու. Ջ. Սմի թը, Ֆ. Լ. Վալ դոն և Ֆ. Փ. Փաուեր սը։ Махмурян, Армения в политике США, 373։ 
69 Նույն տե ղում, 363, 380-381, 385:
70 Armenia in Documents of the U. S. Department of State, doc. № 308, 397-398.
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րա ցել էին մահ մե դա կան նե րը71։ Ի սկ Ա ՄՆ-ում ա պաս տա նած հայ փախս տա կան Մա-
նա սե Սևա կի վկա յու թյամբ՝ քե մա լա կան նե րի պա շա րած Հա ճըն քա ղա քը զրկ ված էր 
պա րե նից, ի սկ հայե րի ի նք նա կազ մա կերպ ման, ա ռա վել ևս ի նք նա պաշտ պա նու թյան 
բո լոր փոր ձե րը թշնա մին կան խում է ր։ Ա վե լին՝ ֆրան սիա ցի սպա նե րը ևս զբաղ ված 
էին հայե րի թա լա նով։ Նրանք և ի տա լա ցի նե րը գոր ծար քի մեջ էին քե մա լա կան նե րի 
հետ. զենք էին վա ճա ռում նրանց և հայե րից կո ղոպտ ված հարս տու թյուն նե րից ստա-
նում ի րենց բա ժի նը72։ Գ. Մախ մու րյա նի ի րա վա ցի գնա հատ մամբ՝ ֆրան սիա ցի նե րի 
պահ ված քը բա ցատր վում էր նրա նով, որ Դա մաս կո սը գրա վե լուց հե տո Ֆրան սիայի 
կա ռա վա րու թյունն իր ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց րել էր Սի րիա յում և Լի բա նա նում, 
որ տեղ ծրագր ված էր միաս նա կան ման դա տի ստեղ ծում։ Այս պայ ման նե րում Կի լի-
կիան լռե լյայն հանձն վում էր թուր քե րին՝ ե րկ րա մա սում ֆրան սիա կան տնտե սա կան 
ար տո նու թյուն նե րի պահ պան ման դի մաց73։ 

ԱՄՆ պետ դե պար տա մեն տի փաս տաթղ թե րը վկա յում են, որ Ա ՄՆ-ն բնավ շա-
հագրգռ ված չէր Կի լի կիայի ման դա տով և չէր պատ րաստ վում գործ նա կան քայ լեր ձեռ-
նար կել կամ ստանձ նել որևէ մի ջազ գային-ի րա վա կան պար տա վո րու թյուն կի լի կիա-
հայե րի ան վտան գու թյան ա պա հով ման ուղ ղու թյամբ: Դա բա ցատր վում էր ոչ միայն 
Կ.Պո լիս – Ա նա տո լիա – Ա րևմ տյան Հա յաս տան – Ա նդր կով կաս միաս նա կան ման-
դա տից բխող ան խու սա փե լի ֆի նան սատնտե սա կան ու ռազ մա քա ղա քա կան դժվա-
րու թյուն նե րով, Ա ՄՆ-ի և նրա եվ րո պա կան դաշ նա կից նե րի սուր հա կա սու թյուն նե րով, 
այլև դրանց հա մա տեքս տում ե րկ րի նա խա գահ Վ. Վիլ սո նի ու Կոնգ րե սի տա րա ձայ-
նու թյուն նե րով: Այդ պայ ման նե րում Վ. Վիլ սոնն ի րեն ա ջակ ցող պաշ տո նյա նե րի հետ 
ուղ ղա կի ան զոր էր ի րա գոր ծե լու Կի լի կիայի ման դա տի վե րա բե րյալ իր տված խոս-
տում նե րը՝ ա ռաջ նորդ վե լով բա ցա ռա պես մար դա սի րու թյան վեհ գա ղա փար նե րով: 

Ա մե րի կյան դի վա նա գի տա կան փաս տաթղ թե րը նաև վկա յում են, որ դաշ նա կից 
տե րու թյուն նե րը ևս գործ նա կա նո րեն շա հագրգռ ված չէին լու ծե լու Կի լի կիայի ու նրա 
հայ բնակ չու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման խնդի րը: Ը ստ 1920 թ. Սև րի պայ-
մա նագ րի՝ Կի լի կիայի ման դա տը տր վում է Ֆրան սիային՝ հիմք ըն դու նե լով 1916 թ. 
Սայքս-Պի կոյի ան գլո-ֆ րան սիա կան գաղտ նի հա մա ձայ նա գի րը: Դա ե րկ րա մա սը 
քե մա լա կան Թուր քիային վե րա դարձ նե լու սկիզբն էր: Ֆրան սիան, ձգտե լով այդ պե-
տու թյու նից ստա նալ իր պե տա կան պարտ քը, 1921 թ. Ան կա րայի ֆրանս-թուր քա կան 
պայ մա նագ րով՝ Կի լի կիան վե րա դարձ նում է Թուր քիային՝ դառ նա լով ե րկ րա մա սի 
հա յա թափ ման և կի լի կիա հայե րի նոր ցե ղա սպա նու թյան հան ցա կի ցը:

Հայ ժո ղո վուրդն ապ րում է հեր թա կան ող բեր գու թյու նը, բայց ա րդյո՞ք քա ղում է 
պատ մու թյան հեր թա կան և մեր օ րե րում ևս խիստ ար դիա կան դասն այն մա սին, որ 
աշ խար հի ազ դե ցիկ պե տու թյուն նե րի հա մար մար դա սի րա կան հայ տա րա րու թյուն նե-
րը լոկ ի րենց ի րա կան նպա տակ ներն ու հա վակ նու թյուն նե րը քո ղար կե լուն ուղղ ված 
դի վա նա գի տա կան հնարք են, և որ ազ գային պե տու թյուն ու պե տա կա նու թյուն կեր-
տե լու տե սան կյու նից ա ռաջ նային պետք է լի նի նախևա ռաջ սե փա կան մարդ կային, 

71 Махмурян, Армения в политике США, 450.
72 Նույն տե ղում։
73 Նույն տե ղում։
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ռազ մա կան, տնտե սա կան, հում քային, ֆի նան սա կան և այլ հնա րա վո րու թյուն նե րի ու 
կա րո ղու թյուն նե րի սթափ գնա հա տու մը։ 

Այս պի սով, 1919−1920 թթ. Ա ՄՆ պետ դե պար տա մեն տի փաս տաթղ թե րը սկզբ-
նաղ բյու րային կարևոր ար ժեք ու նեն։ Դրանք բա ցա հայ տում են Կի լի կիայի հար ցում 
Ա ՄՆ-ի քա ղա քա կա նու թյան աս տի ճա նա կան փո փո խու թյու նը եվ րո պա կան դաշ նա-
կից պե տու թյուն նե րի դի վա նա գի տա կան ճնշ ման ներ քո, ներ կա յաց նում են ե րկ րա մա-
սի տնտե սա կան և ռազ մա քա ղա քա կան կարևո րու թյու նը մեծ տե րու թյուն նե րի մեր ձա-
վո րարևե լյան ծրագ րե րում՝ ամ բող ջաց նե լով Կի լի կիայի ու կի լի կիա հայե րի պատ մու-
թյու նը նոր, ու շագ րավ փաս տե րով։ 

CILICIA IN THE DOCUMENTS OF THE U.S. STATE DEPARTMENT  
IN 1919−1920 

Lilit Hr. Hovhannisyan
Institute of History of National Academy of Sciences, Armenia

SUMMARY

The diplomatic documents from the U.S. Department of State stored at the National Archives of 
the USA in Washington and Republic of Armenia in Yerevan, which were officially published in 
volumes by the U.S. Government yet in 1931-1947, contain remarkable material on Cilicia. They 
throw light upon the negotiations between the leaders of the United States, Great Britain, France, Italy 
and delegations representing those countries at the 1919-1920 Paris International Peace Conference 
on political status and borders of Cilicia, establishment of a mandate for it, withdrawal of British 
troops from the region, occupation of Cilicia and Syria by French troops. The documents of the 
State Department reveal the contradictions between the Great Powers on the above-mentioned issues, 
describe their interests in the region. Records for the meetings of the Council of Ten of February 
4, Council of Four of March 20, May 14, 21, 31 and Council of Five of July 18, August 25, 1919 are 
valuable from this point of view.

The “Scheme for settlement in the Turkish Empire” of May 21, 1919, reflects the position of 
the Prime Minister of Great Britain D. Lloyd George on Cilicia. The U.S. President W. Wilson’s 
approaches concerning Cilicia are reflected in reports of the U.S. Commissioners in Turkey C. Crane 
and H. King of August 28, 1919, and the chief of the military mission to Armenia General J. Harbord 
of October 16, 1919. The difficulty of the Turkish border demarcation through Cilicia is presented in 
a note issued by the Allied Supreme Council on April 26, 1920, to U.S. Secretary of State B. Colby.

The U.S. State Department diplomatic documents confirm that the Allies were practically not 
interested in resolving the issue of ensuring the security of Cilicia and its Armenian population. 
Based on the 1916 Sykes-Picot Anglo-French secret agreement, the 1920 Treaty of Sèvres provided 
for the transference of the mandate of Cilicia to France. It became the beginning of handing over the 
land to the Kemalist Turkey. Thus France, seeking to receive its state debt from Turkey, became an 
accomplice to the new genocide of Cilicia Armenians.

Key words: Adana vilayet, Ottoman Empire, Paris International Peace Conference, Council of 
Ten, Council of Four, mandate, United and Independent Armenia, Woodrow Wilson, Sykes-Picot 
Agreement, Treaty of Sèvres, Armenian Genocide.
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КИЛИКИЯ В ДОКУМЕНТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА США В 1919−1920 ГГ.

Лилит Гр. Оганисян
Институт истории Национальной академии наук, Армения

РЕЗЮМЕ

Дипломатические документы Государственного департамента США, хранящиеся в Национальных 
архивах США в Вашингтоне и Республики Армения в Ереване и официально изданные в томах 
правительством США еще в 1931-1947 гг., содержат примечательный материал о Киликии. 
Они проливают свет на переговоры, состоявшиеся на Парижской международной мирной 
конференции в 1919-1920 гг. между руководителями и делегациями США, Великобритании, 
Франции, Италии о политическом статусе и границах Киликии, определении для нее мандата, 
выводе британских войск из региона, оккупации Киликии и Сирии французскими войсками. 
В документах Госдепартамента раскрываются противоречия между великими державами по 
вышеуказанным вопросам, описываются их интересы в регионе. С этой точки зрения особенно 
ценны протоколы заседаний Совета Десяти от 4 февраля, Совета Четырех от 20 марта, 14, 21, 31 
мая и Совета Пяти от 18 июля, 25 августа 1919 года.

“Схема урегулирования в Турецкой империи” от 21 мая 1919 г. отражает позицию премьер-
министра Великобритании Д. Ллойд Джорджа по Киликии, а подходы президента США В. 
Вильсона в отношении Киликии отражены в докладах уполномоченных США в Турции Ч. Крейна 
и Г. Кинга от 28 августа 1919 г. и начальника военной миссии в Армению генерала Дж. Харборда 
от 16 октября 1919 г. Сложность демаркации турецкой границы через Киликию представлена в 
ноте Верховного совета Союзников от 26 апреля 1920 г. госсекретарю США Б. Колби.

Дипломатические документы Госдепартамента США подтверждают, что Союзники практи-
чес ки не были заинтересованы в решении вопроса обеспечения безопасности Киликии и ее ар-
мянского населения. На основании англо-французского секретного соглашения Сайкс-Пико 1916 
года Севрский договор 1920 года предусматривал передачу мандата Киликии Франции. Это стало 
началом передачи региона Кемалистской Турции. Таким образом, стремясь получить свой госу-
дарственный долг от Турции, Франция стала соучастницей нового геноцида киликийских армян.

Ключевые слова: вилайет Адана, Оттоманская империя, Парижская мирная международная 
конференция, Совет Десяти, Совет Четырех, мандат, Объединенная и Независимая Армения, 
Вудро Вильсон, соглашение Сайкс-Пико, Севрский договор, Геноцид армян.
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