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Ժողովածուում քննարկվում են 1960—1980-ական թվականներին 

Արաբական արևելքի երկր ներում. Իրանում և Թուրքիա յում տեղի ունե-

ցած կարևոր քաղաքական իրադարձությունները և սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման, միջազգային հարաբերությունների աոանձին խնդիրներ* 

Լուսաբանված են նշված երկրների պատմական զարգացման, գաղա-

փարախոսության ու գրականության զանազան հարցեր։ ֆգալի տեղ կ 

Հատկացված նաև բանասիրության հարցերին։ 

4՝ իրք է՛ հասցեագրվում է պատմաբանների, միջազգայնագետների, բա-

նասերների լայն շրջաններին։ 
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ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՍՈՑԻԱԼ- ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐ 

Ա. Ռ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

ԹՈԻՐՔԻԱ8ՈԻՄ «ՆՈՐ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԿՈՆՑԵՊՑԻԱՅԻ» ՄՇԱԿՄԱՆ 
2ԱՐ8Ի ՇՈԻՐՋԸ (XX դ. 30-ԱԿԱն թթ.) 

4-րդի Ժամանակաշրջանում ծավալվող գաղափարական սուր պայ-

քարը, ի թիվս այլևայլ միջոցների, ներառել է պատմագիտությունը՝ լայ-

նորեն օգտագործելով նրա հին ու նորագույն տվյալները։ Ահա թե ին-

չու, ներկայումս, բուրժուական պատմական քննադատության կոն-

ցեպցիաներին _ նվիրված աշխատություններն առավել քան կարևոր 

նշանակություն են ստանում։ 

Սովե տական թուրքագետները մեծ եերդրում ունեն Թուրքիայի 

հասարակական-քաղաքական մտքի պատմությունն ուսումնասիրելու 

գործում։ Տարբեր տարիներ Լո։-1ս են տեսել բազմաթիվ հրատա-

րակություններ՝ նվիրված թուրք գիտնականների պատմական հետա-

զոտություններին։ Թ՛ուրքական պատմագիտության մակարդակի և ար-

դի վիճակի մասին կարևոր հետևություններ և գնահատականներ ենք 

գտնում թուրք պատմաբանների աշխատություններին, թուրքական 

գիտական պարբերականներին նվքւրված գրախոսականներում, ինչպես 

նաև առանձին մենագրությունն երում տեղ գտած պատմագիտական 

ակնարկներում և թուրքական պատմագիտության առանձին պրոբլեմ-

ներ արծարծող հոդվածներում1։ 

Թուրք պատմաբանների մեծամասնության համար հիմնական է 

մնում իր արմատներով՚ դեպի բուրժուական նացիոնալիզմի դոկտրի-

նան գնացող, XX դարի 20—30-ական թվականների բարեփոխում-

ների ժամանակ ձևավորված «նոր պատմական կոնցեպցիան})։ 

Սովետական պատմագրության մեջ այդ խնդիրը հատուկ հետա^-

զոտոլթյան առարկա չի դարձել, թեև մեր արևելագետների մի շարք 

աշխատություններում այդ առթիվ կարելի է գտնել արժեքավոր շատ 
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•փաստեր և դիտարկումներԱյս Հարցին հպանցիկ անդրադարձել են 

նաև արևմտյան որոշ գիտնականներ3։ 

Հենվելով հիմնականում թուրքական աղբյուրների վրա, մենք 

նպատակ ունենք քննարկել «նոր պատմական կոնցեպցիայիս ստեղծ-

ման պատճառներն ու պայմանները, ինչպես նաև ցույց տալ, թե այն 

ինչպիսի արտացոլում է գտել թուրքական պատմական ընկերության 

առաջին աշխատություններում։ 

1918—1923 թթ. ազգային պայքարի ավարտից և Թուրքական 

•հանրապետության հիմնադրումից հետո երկրի առջև դրվեց տնտե-

սության, քաղաքականության և մշակույթի ասպարեզում արմատա-

կան վերափոխություններ մտցնելու խնդիրը։ Թուրքական ազգային 

բուրժուազիայի առաջնահերթ խնդիրներից մեկը դարձավ այնպիսի 

գաղափարախոսության մշակում ը, որի միջոցով կարողանար պատմա-

՛կանորեն հիմնավորել ինքնուրույն զարգացման իր իրավունքը։ Եվ 

նացիոնալիզմը դարձավ նորաստեղծ՛ բուրժուազիայի գաղափարախո-

սությունը, որն իր արտացոլումը գտավ նաև այսպես կոչված սնոր 

պատմական կոնցեպցիայում»։ 

Իշխանության դԼոլխ անցնելով, քեմալականները ձևականորեն 

հրաժարվեցին պանթյոլրքիզմի գաղափարախոսությունից և քազա֊ 

քականութոմւից։ 1921 թ. դեկտեմբերին, ելույթ ունենալով Ազգային 

մեծ ժողովում, Մուստաֆա Քեմալ Աթ աթոլրքը հայտարարեց. «Պարո-

նայք, մեր համաքաղաքացիներից, հավատակիցներից և հայրենա-

կիցներից ամեն մեկը մտովին կարող է ունենալ իր մեծ իդեալը, նա 

ազատ է և ինքնուրույն։ Ոչ ոք իրավունք չունի խառնվելու նրա գոր-

՛ծերին։ Սակայն Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովը հետևում է հիմնա-

վոր և կայուն քաղաքականության, որը կոչված է ազգային որոշակի 

Սահմաններում ապահովելու թուրքերի կյանքը և անկախությունը։ 

Ազգը ներկայացնող Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովը և նրա կառա-

վարությունը ամենևին հեռու են պատրանքներից և իրենց քաղաքա-

կանության մեջ բավական համեստ ու իրատես են... Պարոնայք, այս 

ազգն այսօր կառափնարանի հասցրած գործողությունների և արարք-

ների արմատները թաքնված են պատրանքների ու զգացմունքների 

մեջ»*։ 

Քեմալականները փոխեցին անգամ <rթյուրքչուլոլքJ) տերմինր, որը 

միաժամանակ նշանակում էր թուրքիզմ (այսինքն՝ թուրքական նա-

ցիոնալիզմ), և թյուրքիզմ (այսինքն՝ պանթյուրքիզմ), փոխարինելով 
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այն " մ ի լլի յե թ չի լի քյ> բառով (Հետագայում՝ «ոլլոլսչոլլուք»), որ նշա-

նակում է նացիոնալիզմ։ Մ ի լլի յեթ չի լիք՛ը հայտարարվեց ժողովբդա֊ 

հանրապետական կուսակցության լոզունգներից մեկը և մտավ նրա 

ծրագրի մեք'։ 

(՛այց ո՛ւ քեմա լականները, և ո՛չ էլ ինքը՝ Քեմալ Աթաթոլրքը, 

հետևողական չգտնվեցին պանթ յոլրքիզմի դատապարտման հարցում։ 

Աթաթուրքը հետագայում ներողամտություն դրսևորեց մի շարք ան-

ձանց գործողության հանդեպ, որոնց հոդվածներում և գրքերում պրո-

պագանդվում էր այդ հետադիմական գաղափարախոսոլթյոմւը, և դա 

վկայում է բուրժուական գաղափարախոսության մեշ և երկրի հասա-

րակական կյանքում հետադիմական միտումների դեմ պայքարելու 

չկամությունն ու անկարողությունը։ նույնպիսի անհետևողականություն 

դրսևորվեց նաև Աթաթոլրքի առա շ քաշած (Гնոր պատմական կոնցեպ-

ցիայի» և թե թուրքական պատմական կոնգրեսի աշխատանքների 

նկատմամբ։ 

Օսմանյան միապետության կործանումից հետո քեւՀալականների 

առաք դրվեց համազգային պետություն ստեղծելու խնդիրը (1920 թ. 

հունվարի 28-ի Ազգային համաձայն ագրով որոշված սահմանների 

շրջանակումի։ Այս իմաստով Աթաթուրքը առաջնահերթ էր համարում 

Vմարդկանց գիտակցությունից արմա՛տախիլ անել միապետության 

կամ իսլամական աշխարհի հանդեպ եղած հավատարմության գաղա-

փարը՝ փոխարինելով այն հայրենիքին նվիրվածության գաղափարովս՛։ 

Այս նպատակին հասնելու միջոցներից մեկը համարվեց պատ-

մությունը, իսկ նրա նախաձեռնությամբ ստեղծված Թուրքական պատ-

մական ընկերությոմւը^ կոչված էր դաոնալու գաղափարախոսության 

և մշակույթի ասպարեզում պետական քաղաքականությունն անցկաց-

նող միջնորդ։ Թուրք գիտնականների առջև դրված էր իր էությամբ 

նացիոնալիստական խնդիր, այն է՝ ապացուցել ան ա տոլի ական թուր-

քերի բնիկ լինելը և դրանով իսկ «գիտականորեն» հիմնավորել նրանց 

իրավունքը Փոքր Ասիայի տարածքի նկատմամբ։ Պատմության հան-

դեպ քեմալականների նման ակտիվությոմւը պատահական չէր։ Ինչ-

պես հայտնի է, 1919—1922 թթ. Արևմտյան Ան ատոլի ան գրաված 

հույները հայտարարել էին, թե այն պետք է պատկանի Հունաստա-

նին, քանի որ այդտեղ հնում գոյություն է ունեցել հունական քա-

ղաքակրթություն։ Իտալացիները ևս, վկայակոչելով այն փաստը, որ 

Անատոլիան ժամանակին մտել է Հռոմ հական մեծ կայսրության մեջ, 

1919—1921 թթ. գրավեցին Հարավային Անատոլիան9։ 
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Որպեսզի նման հայտարարությունները անհիմն նկատվեին, Աթա-

,թուրքը թուրք գիտնականներին կոչ արեց Թուրքիայի տարածքում ապ-

րած հնագոլյն բնակիչների մեջ փնտրել ժամանակակից թուրքերի 

նախնիներին։ 

Բացի դրանից քեմալականները գտնում էին, որ թուրքերին նվիր-

ված եվրոպական գիտնականների աշխատությունների մեծ մասը ոչ 

օբյեկտիվ բնույթ է կրում։ Սկզբում թուրքերին համարում էին erաստ-

ծո պատիժJ>10t Հետագայում, երբ ակնհայտ դարձավ Եվրոպայից Օս-

մանյան կայսրության հետ մնալը, նրան սկսեցին վերաբերվել քամա. 

հըրանքով և արհամարհանքով["» 

Աթաթոլրքը գտնում էր, որ պատմությունը պիտի դաոնա ազգա-

յին պայքարի հոգևոր ճակատը։ «Թուրքերի և եվրոպացիների դարա-

վոր թշնամական հարաբերությունների հետևանքով, — գրում էր նա,— 

համաշխարհային պատմագրության մեչ գերակշռում են թուրքերի 

հանդեպ արհամարհանքի և թշնամական վերաբերմունքի արդյունք 

Հանդիսացող հայացքները։ Թուրքերին նայել են որպես երկրորդական, 

յւոլոր իմաստներով հետամնաց մի ժողովրդի։ Թուրքերին նայել են 

յսոսկ որպես ռազմիկների, ասպատակիչների։ 

Բացի այդ, եվրոպական պետությունները ապավինելով պատմա-

կան վւաստերին, առաջ են քաշել այն գաղափարը, թե թուրքերը իրա-

վազոր չեն այն տարածքների նկատմամբ, որտեղ դարեր ի վեր ապ-

րել են։ Այս պնդումները հիմք հանդիսացան բաժանելու Օսմանյան 

կայսրությունը՝ առա չին համաշխարհային պատերազմի ավարտինя12« 

<rԹուրքերի նկատմամբ նման անբարյացակամությունը Աթաթոլր֊ 

.քի հոգում խոր զայրույթ առաջացրեցJ), — գրում է Ու. Իղեմիրը՝-3։ 

Ասվածից արդեն պարզ է, որ քեմալական շարժման հաղթանա-

կից հետո քեմալականները «լուրջЯ պատճառներ ունեին դիմելու 

պատմության ուսումնասիրությանը։ 20-ական թվականներին Թոլր-

քիայում ճանապարհորդած սովետական հետազոտող Ցոլ. Տիշանսկին 

իր հուշերում գրում է. «Մուսթաֆա ֊Քեմալն իր ողջ ժամանակը վատ-

նում է պատմալեզվաբանական որոնումների վրա։ Հատուկ հանձնա-

ժողովի օգնությամբ, որի կազմում են թուրք համարյա բոլոր և եվրո-

պացի որոշ գիտնականներ, նա ստեղծում է իր պատմական տեսոլ• 

թյունը, որը կոչված է ապացուցելու, թե թուրքերը հնագոլյն քաղաքա-

կիրթ ժողովուրդն երից են, սկզբնավորել են հետագա մի շարք քաղա-

քակրթությունները և որ նրանք բարբարոս ու հետամնաց չենJ)14» Թուր-
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քիայի պատմությանը առնչվող նյութերը ուսումնասիրելու գործում 

ներգրավեցին բոլոր նրանց, ովքեր զբաղվում էլամ կարող Էին զբաղ-

վել պատմությամբւ Նյութերի հիման վրա կազմվում Էին հաշվետվու-

թյուններ և ներկայացվում Աթաթոլրքին։ Այս հետազոտությունների 

արդյունքը եղավ Աթաթուրքի պատրաստած <rԹուրքական պատ մ ութ քան 

հիմնական ուղղոլթ յունները» աշխատությունը15,որի առածաբանում 

ասվա՛ծ Էր. ՞Մեր նախնիները, որ մեծ տերություններ են ստեղծեի 

դարձան նաև մեծ քաղաքակրթությունների ստեղծողներ։ Մեր պարտքն 

Է՝ հետազոտել, ուսումնասիրել, և թուրքական ժողովրդին ու ողչ աշ֊ 

խարհին պատմել այդ մասին։ Եթե ՛թուրք երեխաներն իմանան իրենց 

նախնիների մեծագործությունները, նրանք իրենց մեջ ուժ կգտնեն ա-

վելի կարևոր գործեր իրականացնելու համարյ>16» 

Այս աշխատանքի ելակետային դրույթն՛երից մեկը հետևյալն Էր. 

հնագույն ժամանակներում, երաշտի և տնտեսական այլ բնույթի պատ-

ճառների հետևանքով, Միջին Ասիայից քոչվորները մեծ տեղաշարժ 

են կատարել։ Քոչվոր այս ցեղերը խոսել են թյուրքական լեզուներով 

և' պատկանել են ալպիական կարճագլուխ ռասային։ Նրանք վերա-

բնակեցված վայրերն են բերել իրենց առաշավոր մշակույթը։ Այս 

դրույթը դարձավ պաշտոնական «նոր պատմական կոնցեպցիայի» 

հիմքը։ Դրա ապացուցմանը նվիրվեց թուրք գիտնականների ուսում -

նասիրսւթ յոէնների մի ամբողջ շարք։ 

Այս դոկտրինայի լույսի տակ դասախոսներ պատրաստելու համար 

որոշվեց 1932 թ. հուլիսին ստեղծել հատուկ դասընթացներ։ Հետա-

գայում դրանք ստացան Թուրքական ա ռաշին պատմական կոնգրես 

անվանումը, և նրա արձանադրոլթյոմւներն Էլ հրատարակվեցին այդ 

անվանմ ամբI7» \ 

Այդ կոնգրեսը կազմակերպվեց Թուրքիայի ժողովրդական կրթու-

թյան մինիստրության կողմիցէ Մասնակցում Էին 232 հոգի, այդ թվում՝՜ 

Ատամբոլլի համալսարանի պատմության պրոֆեսորներ, լիցեյների} 

դպրոցների և ուսումնական այլ հաստատոլթյունների դասախոսներէ 

Բնականաբար, կոնգրեսի հիմնական ուշադրությունը բևեռված Էր 

թուլ ւրերի ծագումնաբանության խնդրին։ Թուրք գիտնականները որո-

շեցին ապացուցել Անատոլիայում թուրքերի բնիկ լինելը, ծայրահեղ 

դեպքում՝ նեոլիթի ժամանակներից բնավորվելը։ Այս հարցին Էր մաս-

նավորապես նվիրված Աֆեթ Ինանի «Նախապատմական շրջանում և 

պատմության արշալույսինЯ1® զեկուցումը, ուր նա կանգ առավ հետև-

յալ հարցերի) վրա. 
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Երկրի տարիքը։ Մ ի չին Ասիայի տեղագրությունը™։ ժողովուրդ֊ 

ների տարածումը և բնակեցումը Երկրի վրա։ Ռասաների հարցը: Ո՞վ է 

Միջին Ասիայի բնիկ ժողովուրդը20ւ 

Իր զեկուցման մեչ Աֆեթ Ինանը նկատում է, որ «...դժվար է 

պնդել, թե մարդկությունը երկրի վրա առաչացել է կոնկրետ մի տե-

ղում։ Բայց մարդկության բարձր քաղաքակրթության օրրանը կա-

րող էր լինել և եղել է միմիայն երկրի մեկ կետում՝ Միչին Ասիայում։ 

Պատմական հեռավոր այդ դարաշրջանում,—ըստ Աֆեթ Ինանի, — երկ-

րագնդի բոլոր անկյուններում ապրել են երկայնագլուխ մարդիկ։ Մի-

շին Ասիայում առաջացել է մի ուրիշ ռասա, որը և փաստորեն ստեղ-

ծել է նեոլիթի մշակույթը։ Հենց նրանք էին, որ առաջին անգամ յու-

րացնելով հողագործությունը և անասնապահությունը՝ մարդկության 

առջև բացեցին մետաղի դարաշրջանը։ Նրանք խոսել են մեկ լեզվով՝ 

թյոկրքերեն։ Այս ռասան Միջին Ասիայից տարաբնակեցվեց տարբեր 

վայրերում՝ իր հետ տանելով «բարձր» մշակույթ։ Նա «բարձր կուլ-

տուրա» է տարել Իրան, Հնդկաստան, Փոքր Աս իա և Եվրոպա։ Այդ 

ռասայի մի ճյուղն էլ խեթերն են, այսինքն՝ պրոտոթոլրքերը, որոնք բնա-

կեցրել են Անատոլիան»։ 

«Արևմտյան գիտնականները գտնում են,—շարունակում է Ա. Ինա-

նը,— որ եվրոպական քաղաքակրթության հիմնադիրները եղել են ա-

րիական ցեղերը։ Նույնիսկ նրանց ինքնանվան մեջ արի կամ ար յա, 

նկատվում է թուրքական ակունքը։ Այն է՝ ար-էր (տղամարդ, մարդ— 

Ռ. Հ.): Արիական համարվող լեզուներում պետք է փնտրել նախ և ա-

ռաջ թուրքական արմատներ, և ոչ թե հնդկական կամ պարսկական։ 

Այս հարցում պետք է սպասել մեր թուրք գիտնականների բացատրու-

թյուններին»21,— եզրափակում է նա։ 

Հարց է ծագում, ինչի՞ց ելնելով են կատարվում նման եզրահան-

գումներ։ Ամենից առաջ մարդաբանության փաստերից։ Տարիների 

ընթացքում Ա. Ինանը առողջապահության, լուսավորության և պաշտ-

պանության մինիստրությունների աջակցությամբ հետազոտել է ավելի 

քան 64 հազար մարդկանց, որի արդյունքներն ամփովւված են նրա 

«Թուրք ժողովրդի մարդաբանական բնութագիրը և թուրքական պատ-

մությունը» աշխատության մեջ։ Այս կամ այն շրջանի բնակիչները 

հետազոտվել են առանց նրանց ազգային պատկանելությունը նկատի 

առնելու և դա արվել է միանգամայն գիտակցաբար։ Հեղինակը դրում է, 

որ ցանկացել է 3ՈԼ10 տալ ^՝ոլՐՔհա11' բնակչության ռասսւյսւկան 

միասնականությունը22» «Սկսած նեոլիթի ժամանակներից (Քում թե-
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վ/եի պեղումները) մինչև օսմանները, մարդկային կմախքները մար-

դաբանական տեսակետից Համարյա նույն բնույթի են»23։ Այսպիսով, 

եզրակացնում է Ա.❁ Ինանը, «.Համարյա միշտ տիրողները և հպատակ-

ները սրստկանել են նույն այդ էթնոսին»2*։ 

Ինչպեււ տեսնում ենբ, Հեղինակի նենգափոխված եզրահանգում-

ները հարմարեցված են իրենց առջև դրված խնդիրներին։ Մի բան,, 

որ արժեքազրկում է նրա հավաքած փաստական «հարուստ» նյութը: 

ժողովրդական կրթ ոլթյան մինիստր էսադ բեյը (Բոզքուրթը) ե ֊ 

լայք՛ ունենալով թուրք պատմաբանների առաջին կոնգրեսում, ա մ ֊ 

բիոնից հայտարարեց, որ թուրքերեն լեզուն ?նախալեղոլ» է և որ այն 

Հիմքն է բոլոր մյուս լեզուների2^t 

Կոնգրեսում այդ մասին խոսեց նաև Ռըֆաթ Սամիհը իր «Թուրք 

լեզվի կապը մյուս լեզուների հետ» զեկուցման մեջ26։ 

«նոր պատմական կոնցեպցիան» ապացուցելու համար թուրք գիտ-

նականներն սկսեցին դիմել այնպիսի հակագիտական մեթոդների, 

ինչպիսիք են Հնչյունաբանական սովորական նմանությունները։ նրանք 

«գտան», որ «խաթի», «էթի» բառերը (ինքը՝ Աթաթոլրքն առաջարկեց 

խեթերին անվանել «էթի») ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ թուրքական «աթա» 

(նախահայր) բառը2?։ 

Ռեշիդ Գալիբն իր «Թուրքական ռասան և ընդհանուր ակնարկ 

քաղաքակրթության պատմության» զեկուցման մեջ հայտարարեց, թե 

Միջագետքի քաղաքակրթությունը՝ 

1. տեղական (բնիկ) չէր, 

2. նրա ստեղծողը Միջին Ասիայից եկվորներն են, 

3. շումերները եղել են թոՆրանցիներ, ավելի ճիշտ՝ թուրքեր28« 

Իր «Ընդհանուր ակնարկ էգեյան քաղաքակրթության առաջացմանв 

զեկուցման մեջ Հասան Ջամիլ Չեմբելը ասում էր, թե «Խեթերը, շու-

մերները, եգիպտական և էգեյան քաղաքակրթությունները մեկ շղթայի 

օղակների նման ձգվում են Ալթայից»29։ 

Թուրք քաղաքական գործիչները, ապա նաև գիտնականները որո-

շեցին մարդկության «նախահայրը» լինելու Հպարտոլթունը ներշնչել 

իրենց ժողովրդին, նրան վերագրելով աշխարՀի մյուս ժողովուրդն երի 

կուտակած վաստակն ու արժանիքները։ Այսպես, օրինակ, էսադ բեյը 

Հայտարարեց, թե Հենց թուրքերն են «առաջինը վառել Համաշխար-

հային մշակույթի ջահերը» և «փրկել Եվրոպան քարանձավային կյան-

քից» Щ 
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Սրանք լոկ ճամարտակություններ չեն՝ թռած այդ ժամանակվա 

ժողովրդական մինիստրի շոլրթերից։ Լուսավորության ասպարեզում 

նրանք վարում էին շատ որոշակի քաղաքականություն, այն Է՝ երի-

տասարդությանը դաստիարակել ծայրահեղ ազգայնամոլության ոգով։ 

«Նոր պատմական կոնցեպցիայի» գլխավոր դրույթներն ընկան 

«Թարիհ» քառահատոր գրքի հիմքում, որ դարձավ պատմության դա-

սագիրք31։ «Թարիհ»-ում թուրք գիտնականները ավելի հեռուն գնացին։ 

Թուրքերի տաղանդին վերագրվեց մշակույթի ծաղկումը Հին Չինաս-

տանում32, սկյութների33 մոտ, Հնդկաստանում34, Եգիպտոսում35 և այլուր, 

հենվելով եվրոպական գիտնականների վրա56, որոնք երբեմն «թու-

րան ական» են համարում ոչ սեմական և ոչ հնդեվրոպական ժողո-

վուրդևերին և ցեղերին՝ ամենևին էլ այդ տերմինի տակ նկատի չունե-

նալով թուրքերին։ Ահա թե ինչ է գրում «Թաիհ»-ը գրչության առա-

ջացման մասին. «Այն ստեղծվել է թուրքերի կողմից նախապատմա-

կան ժամանակաշրջանում և տարածվել է ամբողջ աշխարհումв37։ Հայտ-

նի է, որ մ.թ.ա. IV դարի վերջին և Ш-ի սկոբին Հարավային Մ իջա֊ 

դետքում առաջացավ հնագոլյն գրչություն։ Առաջավոր Ասիայի հա-

մարյա բոլոր ժողովուրդները փոխառնելով շումերներից սեպագրերի 

համակարգը, հարմարեցրին այն իրենց լեզվական առանձնահատկու-

թյուններին38։ Եթե հետևելու լինենք թուրք գիտնականների տրամա-

բանությանը, համաձայն որի շումերները նախաթո կրքերն են, ապա 

ողջ մարդկությունը պետք է հենց նրանց «պարտական» լինի, այւք 

մեծագույն նվաճման համար։ 

Ինչպես տեսնում ենք, թուրքական գիտնականները իրենց վար-

կածները հիմնավորելու համար դիմել են հին աշխարհի ժողովոլրդ-

ների պատմության առանձին փաստերին։ Ուսումնասիրությունների 

ժամանակ կոնկրետ փաստերին անդրադառնալը դրական երևույթ £ 

համարվում։ Սակայն, ինչպես նշել է Վ. Ի. Լեն ինը, «Փաստերը, եթե 

դրանք վերցվեն իրենց ամբողջության, իրենց կապի մեջ, ոչ միայն 

համառ են, այլև անվերապահորեն ապացոլցիչ բան են։ Մանր փաս-

տերը, եթե դրանք վերցվում են ամբողջությունից դուրս, կապից 

դուրս, եթե դրանք կցկտուր և կամայական են, հենց միայն, խաղա-

լիք են կամ որևէ էլ ավելի վատ բան»39։ 

Թուրք գիտնականները նենգափոխելով փաստերը, պատմական 

առանձին կոնկրետ ոլսումնասիրոլթյոմւների արդյունքները, «Փոքր 
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Ասիայում գոյություն ունեցած բոլոր քաղաքակրթությունները վերա-

գրում են թուրքական տաղանդավոր ՜ազգինJ)40« 

Հանրապետության հռչակումից հետ՛ո թուրք պատմաբանների գըլ-

խավոր ուշադրությունը կենտրոնացվեց «զուտ թուրքական անցյալիյ> 

որոնումների վրա։ Այս կապակցոլթամբ մեծ հետաքրքրությամբ ու-

սումնասիրվում էին թուրքերի էթնիկական ակունքները և փորձեր էին 

արվում ապացուցելու ԱնատոլիայոսՏ նրանց բոլորից վաղ երևան գալը։ 

Սովետական գիտնական Դ. Ե. Երեմեևը, բնութագրելով 30-ական 

թվականների թուրքական պատմագիտութ յունը, գրում է, որ այն չի 

խուսափել «աճման հիվանդություններիցJ>41t Հազիվ թե կարելի լինի 

«հիվանդություն/) անվանել որոշակի նպատակներով պատմոլթյւււնը գի-

տակցաբար խեղաթյուրելը, մանավանդ.- որ XX դարի 30-ական թվա-

կաններին առաջ քաշված «նոր պատմական կոնցեպցիանX), այսօր էլ 

շարունակում է հիմնադրոլյթ մնալ թուրքական պատմական ընկերու-

թյան աշխատանքներում, ինչս/ես դա նշված է նրա կանոնադրության 

մեջ։ Թուրքական առաջին պատմական կոնգրեսի ամբիոնից, քառա-

հատոր «Թ՚արիհի» էջերում և այլ աշխատությունն երում թուրք գիտ-

նականները հայտարարում էին, որ պատրաստվում են գրել իրենց 

աղգի «իսկականս պատմությունը՝ ի տարբերություն եվրոպական հե-

ղինակների, որոնք կանխակալ դիրքերից են ներկայացրել «իրենց 

ազդի պատմությունը3>։ 

Ինչպես բնորոշ է բուրժոլական գիտությանը, այդ խնդրի իրա-

կանացման հարցում էլ նրանք հետևողական չգտնվեցին։ Եվրոպական 

նացիոնալիզմին նրանք հակադրեցին իրենց ն ացիոն ալ-շովինիզմ ը։ 

«Նոր պատմական կոնցեպցիանJ) մշակվեց թուրքական բոլրժուական 

նացիոնալիզմի զարգացման մթնոլորտում՝ միաժամանակ հանդիսա-

նալով նրա արդյունքը և խթանը։ Իսկ, թե ինչպես է արտահայտվում 

այն ժամանակակից թուրքական պատմագիտության մեջ և' ինչպիսի 

փոփոխություններ է կրել, դա արդեն հատուկ ուսումնասիրության 

նյութ tl 
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А. Р. О Г А Н Е С Я Н 

К ВОПРОСУ О ВЫРАБОТКЕ В ТУРЦИИ 
«НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОИ К О Н Ц Е П Ц И И » 

(30-е гг. XX в.) 

Р е з ю м е 

Статья посвящена анализу причин и условий выработки в 
Турции «новой исторической концепции» (30-с гг. XX в.), ее от-
ражению в первых трудах созданного тогда же Турецкого исто-
рического общестза. После победы кемалистского движения, для 
обоснования прав на создание собственной государственности, 
турецкими буржуазными идеологами перед учеными была пос-
тавлена задача: доказать автохтонность анатолийских турок, 
извечность их обитания на территории Малой Азии. Целый ряд 
работ турецких ученых был посвящен ее доказательству. Став-
шая официальной доктриной эта концепция и сегодня остается 
руководствующей в работах Турецкого исторического общества. 
Используя, в основном, турецкие источники, автор показывает 
националистическую сущность этой концепции, дает критику пер-
вых работ турецких историков, созданных в ее духе. 

1 Տե՛ս Ռ. Ն ա հ ա կ յ ա ն , II ո վետ ա ֊թուր բա կան հարաբերությունների պատմության հա-

կագիտական լուսաբանումը ժամանակակից թուրք պատմագրության մեշ, Երևան, 

1964 թ., b . UiurqnjuiK, Ռ. ՍաՍակյան, Հայ մողուէրգի նոր շրշան ի պատմության 

նենգափոխումը թուրք պատմագրության մեշ, Երևան, 1963 թ., Т В б р И Т И Н О В а 

А. С . Фальсификация истории средневековой Турции в кемалистскои ис 
ториографии. -Византийский временник", VII, 1953, Ц 9—31-, С. Ф -
О р е ш к о в а „Кризис" исторической науки и некоторые новые направле-
ния исторических исследований в современной Турции, .Великий Октябрь 
и Т у р ц и я т е з и с ы и резюме докладов й сообщений научной конференции 
(1977, Тбилиси). М., 1977, էջ e i — в в , 

2 Տե՛ս М. К. Зулалян, Вопросы древней и средневековой истории Армении 
в освещении современной турецкой историографии. Ереван, 1970; Д. Е. Ере-
меев, Этногенез турок, М „ 1971. 
3 Այդ թվում կարելի Է նշել В . L e w i s , The emergence of modern Turkey. 

London, 1962; D. K u s h n e r . The r lse of turkfsh nallonallsni, London, 1977. 
4 Atatiirkiin söylev ve demecler l , Ist, 1945, с. 1, s. 193-194-
5 Aykut §ere f . K a m a l l s m . ( C H P progranunin izahl), Its. 1936, s . 20—25. 
6 Տե՛ս Мустафа Кемаль (Ататюрк). Путь новой Турции, М., 1934. т. 4, с. 333. 
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7 В. L e w i s , ор. c l., р. » i » . 
Н Այն հիմնադրվել է 1931 թ. Նախկին ք՛ուրք ա կան պատմության ուսումնասիրման 

րնկԼրու թյսւն փոխարեն՛. Նորաստեղծ ընկերության կանոնադրության մեշ նշված 

էր, որ այն կոչված է ՛նոր պատմական կոնցեպցիայի* լույսի տակ պարրերա-

րար իրականա/յնելու պատմական ուսումնասիրություններւ 

U Համաձայն ք/ուդրոսի ղինադադարի, Հույներն օկուպացրին Արևմտյան Անատո-

ւիան: Տե՛ս Севрски: ։ мирный договор и я м ы , подписанные г, Лозанне, М. 
1927, с. Ш — X I I . r»33jei Азиатской Турции (По секретные документам б. 
Министерства иио :трт1 .ых дел) М. И21: ЦЬ.чсугдинов План-л раз-
дел» султанской Турции и использование ее и вооруженной интервенцин 
Ангаиты против Советской России (1918—1919). —Турецкий сборник, М., 
1958, У 32 -17, 

10 The , s c o u r a g e s of Cjod*—St. Lane-Pool , Tu tkey . N e w York, 1914, էչ з, 
11 XIX դարում եվրոպական կապիտալիսսւական պետությունների կողմից Ասիայի 

Ա Աֆրիկայի մի շարք երկրների ոաղութացման և գաղութային կայսրություն՛ 

ների1 Բրիտանական, Ֆրանսիական, Գերմանական և այլոց ստեղծման ժամանակ 

Ավրոպայում լայն տարածում դտավ հետամնաց Արևելքի և առաջադեմ Արև-

մուտքի կոնցեպցիանt Տեսականորեն այն Հիմնավորված էր Հեգելի պատմափի-

լիսոփայական սխեմայումւ Այն տարրերում էր այսպես կոչված Vպատմական 

ժողովուրդներ», որոնց թվ]ւն էին վերադրվում հին հույներն ու հռոմեացիները, 

եվրոպայի քրիստոնյա մողովուրդներըւ «Ոչ պատմական» մողովուրդների շարքին 

էին վերադրվում Արևելքի ժողովուրդները։ Տե՛ս Г в Г в Л Ь . Ф и - Ю С О ф Н Я ПСТОрИИ. 

Сочинения, г. VIII, М—Л, 1935. 
12 ТТК, Islam Anslklopedls i , , 0 cüz, Ist. 1949, 787. 

13 U . Jgdemlr . Yillann f i n d e n . Ankara . 1976,- гоа . 
14 Ю. Тишанский По новой Турции. ОГИЗ, 1933, с. 120. 
15 Tüilc tarihlnln ana ha i lan . Ist. 1930. 
IG Նույն տեղումւ 

17 Bfrlncl Türk Tarlli Kongresl (Konferanslar ve mözakere zabitiari) , I s tanbul , 
1932. Հետագայում՝ IT Kongres l . 

18 ТагIIlten evvel ve tarlh feerlnde, I TT Kongres l . 
19 Համաձայն թուրքական պատմագրության ավանդույթների, Մէզէն Ասէա ա շ՛-

իւ արհադր иг կան հասկացության մեջ Աֆեթ Ինանը ընդգրկում կ նաև Պամ իրն 

ու Ալթս՚յըւ 

20 Այս զեկուցման հիմնական դրույթները հետագայում զարգացվեցին Dr. Afetinan. 

Afetinan. Türklye halkinin antropoloj lk karakterleri ve lürkiye tarihi (Türk 
Jrklnln vatanl Anadolu) . Ankara , 1947 գրքումս 

21 էԱրիացիд> բառը, որպես հնդեվրապական ցեղերի անվանում, դանում ենք պատ-

մ՛ության մեջ աոաջին թուրքերի ի հայտ գալուց մի քանի հազարամյակ առաջ։ 
Տե՛ս История Древнего Востока, М., .1979, с. 349—350. 

22 Dr . A f e t i n a n , ор. clt . , вв. 
23 ՛Նույն տեղում, էջ 49ւ 

24 Նույն տեղում t 
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25 I TT Kongres l . . . , s . s . 7—S. 
26 Այդ թեզը հետագայում իր արտահայտությունը գտավ լեզվի ծագման, այսպես 

կոչված «արևային թեորիայումս։ 

27 Բ՚ուրքիայում 30-ական թթ. հայտնվեցին անգամ բանկեր փքուն անվանումներով՝ 

я Ս ում եր բա նկ* («Շումերական բանկս) և էէթիբանկя (вԽեթական բանկ»)։ 

Ժամանակակից գիտությունն ապացուցել Է, որ խեթերենը պատկանում Է 

հնդեվրոպական լեզուների շարքին։ Տե՛ս J . G . M a c q u e e n , T h e h l t t i t e s a i l d 

thelr contemporarles in As la Minor, London, 1975; J . Meinart , Ear l les t 
civllizatlons on the Near Eas t , London, 1965: В . И в а н о в , Хеттский я з ы к 
M., 1963, И. Д ь я к о н о в , Предыстория армянского народа, Ереван, 1968. 
Ժամանակակից որոշ թուրք գիտնականներ ընդունում են խեթերի հնդեվրո_ 

Պական ծագումը. Տե՛ս Э р з е н А ф и ф , Восточная Анатолия и Урарту. АН 
Арм С С Р , Центр научной информации по общественным наукам, Науч-
но-информационный бюллетень по общественным наукам. Серия III, № 
10/64, Ереван , 1983, с. 19: 

28 I TT Kongres l . . , 117: 
29 Նույն տեղում, Էշ 201։ 

30 Նույն տեղում, Էշ 6։ 

31 Tarlh, Ist . 1932. 
32 Նույն տեղում, հ. 1, Էշ 55, 59։ 

33 նույն տեղում, Էշ 69—71։ 

34 Նույն տեղում, Էշ 74— 75, 

35 Նույն տեղում, Էշ 103—105։ 

36 Օր.՝ ժ. Մորգանին, Է. Պիթթարին և այլոց։ 

37 Tarlh, С. I, 41. 
38 Տե՛ս История Древнего Востока, с. !81—182. 

39 Վ. Ի. Լենին, ԵԼԺ, հ. 30, Էշ 430։ 

40 U. I g d e m i r . Yillarln f i n d e n , s . 303: 
41 Դ . b . b r b l l b l i , թուրքերի ծագումը, Երևան, 1975, Էշ 26։ 



<k Ա. ՄԱՆԱՍՅԱՆ 

ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵԶ «ԲԱՏ ԴՌՆԵՐԻ» 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ. սԱԽՈՂՈԻՄԸ 

Եգիպտոսի սոցիալ-տնտեսական կյանքում 70-ական թթ. սկիզբը-

բնութադրվոս! է նշանակալից փոփոխություններով։ Պրեզիդենտ նա-

սերի Հանկարծահաս մաՀը, որը Հանգեցրեց երկրռւմ քաղաքական ղե-

կավարության փոփոխմանը, տեղի ունեցավ այն պահին, երբ ճգնա-

ժամային ւԱւճակում գտնվող տնտեսության ոլորտում անհրաժեշտու-

թյուն էր դարձել անհապաղ միջոցառումների ձեռնարկումը։ Երևան 

էին եկել տնտեսական աճի նվազման նշաններ՝ 1969—1970 թթ. 6,9 տո-

կոսի դիմաց 1970—1971 թթ. այն իջել էր 4,8 տոկոսի1։ 1967 թ. իս-

րայելական ագրեսիան նյութական մեծ կորուստներ պատճառեց, ռազ-

մական ծախսերն աճեցին, որոնց ծավալը 70-ական թվականների 

սկզբում համապատասխանում էր Եգիպտոսի ազգային համախառն ար-

տադրանքի• 25 տոկոսին։ Մոլեգնում էր դրամարժեքի անկումը, չէր 

բավականացնում մթերքը, համախառն արտադրանքը կտրուկ նվա-

զում էր։ 

Զարգացող երկրների տնտեսության պետական հատվածի սովո-

րական թերությունները պատճառ և առիթ ծառայեցին հետադեմ տար-

րերի ելույթների համար, որոնք սկսեցին ավելի Հաճախակի և ավելի 

բարձրաձայն խոսել պետՀաւռվածի վերացման Լ տնտեսության ղե-

կավար բարձունքները մասնավոր ձեռնարկություններին Հանձնելու.. 

մասին։ Այդ ժամանակ առաջ եկած «ոլյլոլ ճշգրտման շարժումըJ) 

եգիպտական Հեղափոխության կերպարանափոխման ընթացքի նախեր-

գանքն էր։ 

Եգիպտական «նոր կապիտալիստներըորոնց առաջնահերթ նպա-

տակը մասնավոր ձեոնարկա տիրական գործունեությունը պետության 

վերահսկողությունից դուրս բերելն էր, իսկ վերջնականը՝ երկրի տըն-

տես ութ յան առավել շաՀութաբեր ճյուղերում տիրապետող դիրքերի • 

2 - 6 3 5 / л Г % % 

Vjj S.nh\-Hiy(;VSai Գք՝նԴԱ?£քն V 



գրավումը, ոգևորված կառավարության աջակցությունից, հանդես էին 

գալիս հենց պետական ձեռնարկության գաղափարի քննադատությամբ, 

պատճառաբանելով, որ պետական ձեռն արկոլթ յունն երր փաստորեն 

մշտապես աշխատում են ոչ լրիվ կարողությամբ* քանի որ ներքին 

շուկայում նրանց որևէ մրցակցություն չի սպաոնում։ Ձայներ էին 

հնչում, որոնք պահանջում էին պետական հատվածի գլխավոր վար-

չութ յունն ե րի արժեթղթերի վաճառք, դրամատնային, վալյուտային ու 

հարկային համակարգի վերափոխման, արտահանման — ներմուծման 

գործառությունների բնագավառում պետհատվածի դիրքերի թուլացում։ 

«նախկին ժամանակաշրջանի սխալների ուղղմանJ) պատրվակով 

Եգիպտոսի պրեզիդենտ Սադաթը 1971 թ. փե տրվարին հայտայւարեց 

հինգ հազար խոշոր հողատերերի՝ նախկինում խլված հողերի դիմաց 

դրամական փոխհատուցում տալու, 800 խոշոր կալվածատերերի հոդը 

վերադարձնելու և բռնագրավման քաղաքականությունից հրաժարվելու 

մասին։ Ուշադրության են արժանի այդ նույն տարում հրապարակված 

երկու օրենքները՝ «Արաբական կապիտալի ներդրումների մասինս 

Հ№ 65) և «Արտաքին առևտրի և զարգացման եգիպտական դրամա-

տան հիմնադրման մասինи (Mi 77), որոնք մատչելի էին դարձնում 

Եգիպտոսի տնտեսության մեջ օտարերկրյա կապիտալի սերթավւան-

ցումը2։ 

Համաձայն Л® G5 օրենքի արաբական և այլ օտարերկրյա կա-

պիտալ ներդրումների բերած շահույթները հինգ տարի ազատվում էին 

եկամտահարկից, օգտագործած կապիտալ ներդրումներից ստացված 

մաքուր շահույթը կարող էր փոխադրվել արտասահման ներդրման՝ 

վալյուտայով։ Օրենքը երաշխավորում էր ներդրման պահից հինգ տա-

րի անց հետագա հինգ տարիների ընթացքում օտարերկրյա կապիտա- < 

լի դուրս բերում երկրից։ Օտարերկրացի մասնագետներին իրավունք 

էր տրվում օտարերկրյա վալյուտայով արտասահման փոխադրել իրենց 

աշխատավարձի կեսը։ 

№ 77 օրենքը նպատակ ուներ արտասահմանից արտոնյալ պայ-

մաններով օտարերկրյա վալյուտայով միջոցներ ներգրավել պետական 

և մասնավոր ընկերությունների և ուղղակի ներդրումային գործարք-

ների համար։ Բանկային ավանդները աղգայնացման կամ բռնագրավ-

ման ենթակա չէին, ավանդատների եկամուտները զերծ էին մնում 

հարկումներից, իսկ դրամատան գործառււլթ յունն երը դուրս էին մնում 

եգիպտական օրենքների իրավասությունից։ 
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Այժմ արդեն ակնհայտ դարձավ նոր ղեկավարության տնտեսա-

կան կողմնորոշումը։ Դա հույսն Արևմուտքի հետ կապելու, եգիպտա-

կան տնտեսության ֆինանսավորման համար օտարերկրյա մա սնա-

ւ/որ և ս/ետական կասլիտալի ներգրավման նպատակով ներդլլումա-

յին մթնոլորտ ստեղծելու քաղաքականությունն էր։ նոր ուղղության 

սկզբան քները ձևակերպվեցին 1974 թ. հրապարակված «Հոկտեմբեր-

յան աշխատանքային փասսւաթ ղթում», որը պաշտոնապես հաստատեց 

Եգիպտոսի սոցիալ-քաղաքական կողմնորոշման կտրուկ փոփոխոլ֊ 

թ յանրէ 

(քք՛աց դոներիս քաղաքականությունը իրավական հենքի վրա դնե-

լու և օտարերկրյա կապիտալին ա ղգա յն ա ցում ի ց ու բռնագրավվում/) ց 

երաշխիքներով ապահովելու հասար, այդ նույն 1974 թ. եգիպտական 

կառավարությունը հրապարակեց «Արաբական և օտարերկրյա ներ-

դրումների և աղատ գոտի ների մասինս Л? 43 օրենքը3։ Չորս գլխից 

բաղկացած այդ օրենքը (1 — «Արաբական և օտարերկրյա ներդրոլմնե-

րըէ>, 2—«Բազմազգ ձեռնարկախմբերը3—«Արաբական և օտար֊ 

երկրյա ներդրումների և աղատ գոտիների գլխավոր վարչությունը 

4—«Ազատ դոտիներըս օտարերկրյա կապիտալին հնարավորություն 

ավեց մուտք գործել արդյունաբերություն, լեռնարդյոլնահանոլթյուն և 

դրամատները, այսինքն՝ այն ճյուղերը, որոնք նախկինում պատկանում 

Էին պետական հատվածին։ Աղատ գոտիներում գործող միջազգային 

կազմակերպություններն ու ընկերություններն աղատվում Էին ամեն 

կարգի հարկերից։ Օտարերկրյա կապիտալը կարող Էր իր գործունեու-

թյունը վարել առանց երկնչելու պետական վերահսկողությունից։ Հիմնը֊ 

վեց Արաբական և օտարերկրյա ներդրումների գլխավոր վարչություն։ 

Տնտեսության և պլանավորման մինիստրությանը ենթակա այդ վար-

չության հիմնական պարտականությունն Էր «բաց դռներիJ) քաղաքա-

կանության շրջանակներում հաստատել տնտեսական ծրագրերը։ 

1975 թ. հրապարակվեց պետական հատվածի գլխավոր վարչու-

թյունների վերացման մասին օրենքը։ Այս օրենքը անխուսափելի արդ-

յունքն Էր պաշտոնական այն հայտարարությունների, որոնք պնդում 

Էին, թե «ամբողջ պետհատվածի միասնական ծրագրի որևէ անհրա-

ժեշտություն չկա, քանի որ տնտեսական գործունեության յուրաքան-

չյուր ճյուղ, նույնիսկ յուրաքանչյուր արտադրական միավոր կարիք 

ունի իր զարգացման սեփական ծրագրերի, որոնք հաշվի են\ առնում 

տնտեսության այս կամ այն օբյեկտի արտադրական գործունեության 

առանձնահատկությունն ու յուրահատկությունը*։ 
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Աւսպիսով, այդոլհետև պետ դ՛ատվածում կենտրոնացված պլանա-

վորման համակարգը դադարեց գոյություն ունենալուց։ Բացի այդ, 

պետական վերահսկիչ կոորդինացիոն հաստատությունների վերացման 

հետ մեկտեղ օրենքը մասնավոր անձանց թույլ տվեց ձեռք բերել պետ֊ 

հատվածի ընկերությունների արժեթղթեր, իսկ մասնավոր հատվածի 

մասնագետներին՝ մտնել պեյոհատվածի ընկերությունների վարչական 

խորհոլրդների կազմի մեջ։ 

1975 թ. ընդհանուր ազգային արտադրության մեշ առաջին անգամ 

պետհատվածի մասնարաժինը նվաղեց 54,5 տոկոսից՝ 53,3 յոոկոսի։ 

Ի լրումն դրա՝ ԵԱՀ-ի կառավարական գերատեսչությունները քննարկե-

ցին և հավանոլթյոմ.՛ տվեցին պետական 95 կազմակերպությունների 

և հաստատությունների ապաազգայնացման հարցին, որոնց մեջ էին Նաև 

Կահիրեի և Ալեքսանդրիայի փոխադրական ծառայությունները, ճա-

նապարհների շինարարությունն ու շահագործումը, հողաբարելավումը, 

երկաթահանքային համալիրը, հեռահաղորդակցոլթյունը և այլն։ Պետ-

հատվածի գործարանները հնարավորություն ստացան սեփական վալ-

յուտային ֆոնդի առկայության դեպքում և կամ օտարերկրյա վարկե-

րով ֆինանսավորելիս, առան՛ց նախնական թույլտվության ապրանք-

ներ ներմուծեք։ 

Չնայած այս օրենսդրական վավերագրումներին և եգիպտական 

մամուլում լայնորեն գովաբանվող օգուտներին ու առավելություններին, 

որ ինչպես Եգիպտոսին, այնպես էլ զարգացած ւկապիտալիստական 

երկրներին իբր բերում է «բաց դոներիJ) քաղաքականությունը, սկզբնա-

կան շրջանում եգիպտական տնտեսության մեջ օտարերկրյա ներ-

դրումները ծայրահեղորեն դանդաղ էին աճում։ Դա առաջին հերթին 

վերաբերում էր օտարերկրյա մասնավոր ներդրումներին։ 1975 թ. 

1974 թ. համեմատությամբ ո՛չ վարկային գործառությունների աս-

պարեզում և ո՛չ էլ փոխառություններ տրամադրելու գործում արևմտա֊ 

եվրոպական պետություններից կապիտալի հոսքի և Եգիպտոսի հետ 

անտեսական համագործակցության ծավալի մեծացում չէր նկատվում։ 

1976 թ. վերջին ԵԱՀ֊ի տնտեսության մեջ ներդրված էր ընդամենը 

75 մլն. դոլար օտարերկրյա մասնավոր կապիտալe« 

Օտարերկրյա կապիտալի թույլ հոսքից մտահոգված եգիպտական 

կառավարությունը դիմեց նոր զիջումների։ 1977 թ. վերանայվեց 1974 թ. 

(ГԱրաբական և օտարերկրյա ներդրումների և ազատ գոյոիների մասին3) 

օրենքը և Л? 32 օրենքով նրա մեջ փոփոխումներ մտցվեցին՛1։ Գլխավոր 
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փովախություններից մեկն էր կապիտալի և եկամուտների ոչ թե պաշ-

տոնական, այլ փոխանակման կուրսով երկրից արտարկելու թոլյլա-

տըրումը։ Փոփ՛ոխությունները ընդլայնեցին նաև արաբական և այլ 

օտարերկրացի ներդրողների կապիտալների հնարավոր ներդրման ո ֊ 

լորտները։ Մտցվեց ևս մի փոփոխություն, որի համաձայն Եգիպտոսի 

բաժինը համատեղ բաժնետիրական ընկերությունների մեշ լպետք է 

լիներ 50 տոկոսից պակաս, իսկ տեխնիկա և տեխնոլոգիա մատակա-

րարող ընկերությունները պիտի ընդունեին համատեղ արտահանող ըն-

կերությունների տեսք։ 

Այս միջոցառումների հետևանքով օտարերկրյա մասնավոր ձեռ-

ն արկ ատի րա կան գործունեության որոշ աշխուժացում նկատվեց, սակայն 

այդ աշխուժությունը արտահայտվեց ոչ թե արդյունաբերության կամ 

գյուղատնտեսության մեշ, ինչպես նախատեսում էր եգիպտական կա֊ 

ոավարությունը, այլ անարտադրողական ոլորտներում։ «Պետհատվածի 

ձեռնարկությունները տեղական և օտարերկրյա մասնավոր հատվածի 

մրցակցությանը չդիմանալով աշխատոս! են սոսկ իրենց կարողության 

քառորդով, շատերը փակվում են։ Օրինակ, պետհատվածի 235 ձեռ-

նարկություններից 70-ական թվականների վերջին մնացին միայն 7֊ըJ>8« 

Չնայած ինչպես գների մակարդակի, այնպես էլ բաշխումների ո ֊ 

լորտի անարխիայի դեմ կառավարության միջոցառռլմներին, աշխա-

տավորական զանգվածների գրությունը շարունակում էր մնալ ծանր։ 

1980 թ. հունվարին ընդունված 10 տոկոսով աշխատավարձը բարձրաց-

նելու և ապրուստի թանկացմ ան դեմ նպաստ ահա տուցում մտցնելու 

մասին որոշումը պետհատվածի աշխատավորների համար ցանկալի 

արդյունք չտվեց, դրամարժեքի նվազման աղետավոր չափի հետևան-

քով, որը 80-ական թվականների սկզբին հասավ 60 տոկոսիՏ։ 

«Ինֆիթ ահիյ) տարիներին անե րևակա յելիորեն աճեց կաշառակե-

րությունը։ Այդ հսկայական շղթան սկսվում էր միջնորդներից և հաս-

նում մինչև կառավարության անդամները։ Այսպես, ԵԱՀ-ի վարչա-

պետի նախկին տեղակալ Ա. Սուլթանը ամերիկյան а Վեստինգհաոլզ 

էլեկտրիկ քորփորեյշնից» ստացել էր 332 հազ. դոլար՝ 30 մլն. դոլարի 

էլեկտրատեխնիկական սարքավորում մատակարարելու գործարքագիր 

ստորագրելու համար10, իսկ «Բոինէթ ընկերությունը, կաշառելով քա-

ղաքացիական օդատորմիղի մինիստր նուհին, Եգիպտոսին վաճառեց 

խոտան շարժիչներով ինքնաթիռներ"» 
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Չէր լուծվում նաև բնակարանային սուր խնդիրը։ 1979 թ. Եգիպտոսը 

կարիք ուներ 1,11 մլն. բնակարանի, բայց կառուցվեց միայն 2? հազար։ 

1980 թ. Կահիրեոլմ անօթևանների թիվը հասավ 400 հազարի։ Տարե-

կան մոտ 80 հազ. կահիրեցիներ թողնում են իրենց բնակարանները։ 

Արագ աճող բնակվարձը նրանց կարողություններից վեր է, քանի որ 

տանտերերը պահանջում են երկրռւմ միջին ամսական աշխատավարձը 

100 անգամ գերազանցող մի գումար։ 

70-ական թթ. ընթացքում կառավարությունը ի վիճակի չեղավ լու-

ծել նաև փոխադրամիջոցների խնդիրը։ Մոտ 10 միլիոնանոց Կահիրեի 

բնակչությանը հասնում էր ընդամենը 11 հազ. ավտոբուս։ Ալեքսանդրիա 

քաղաքի փոխադրամիջոցների գլխավոր վարչությունը ճապոնական 

(ГՄիցոլբիսի» ընկերությունից գնեց տրամվայի հնացած նմուշներ, հրա-

ժարվելով ՉՍԱՀ֊ի արտահանող կազմակերպությունների օգտավետ ա֊ 

ռաջարկից։ Այդ շահ ան են գութ յան մասնակիցն երի հասցրած ընդհանուր 

վնասը գնահատվեց 8 մլն. դոլար12։ 

аԲաց դռներիJ> քաղաքականությունը դիպչում էր նաև գյուղատնտե-

սությանը։ (ГԻնֆիթահի» քաղաքականության շրջանակներում եգիպտա-

կան գյուղում իրագործված սոցիալ-տնտեսական միջոցառումները 

ուղղված էին խոշոր և միջին հողատերերի մեջ ձեոնարկատիրական գոր-

ծունեության քաջալերմանը։ Արդեն հիշատակված 1971 թ. վերափո-

խումներից բացի, նախկին խոշոր հողատերերի 600 ընտանիքների հո-

ղերի և ունեցվածքի վերադարձման համար 1974 թ. վերսկսվեց մի նոր 

արշավ, իսկ 1975 թ. օրենք ընդունվեց հողատերերի և վարձակալների 

միջև հարաբերությունների փոփոխման վերաբերյալ։ Վարձավճարի 

չափը բարձրացվեց 20—25 տոկոսով, հողատերերն իրավունք ստացան 

լուծարքել վարձակալման պայմանագիրը, եթե գյուղատնտեսության 

տարեշրջանի ավարտից երկու ամիս անց վարձակալողը մուծած չլինի 

վարձավճարը։ Նոր հողերի յուրացման խնդիրը լուծելիս կառավարու-

թյունը ձգտում էր ներգրավել մասնավոր կապիտալին՝ քաջալերելով 

օտարերկրյա կապիտալի մասնակցությամբ խառն ընկերությունների 

ստեղծումը։ Ըստ եգիպտական մամուլի հաղորդումների, այդպիսի ըն-

կերությունների ստեղծման վերաբերյալ համաձայնություններ ձեռք 

բերվեցին ԳՖՀ֊ի, ԱՄՆ-ի, Հարավսլավիայի, Սուդանի հետ13» Գյուղում 

տնտեսական «ազատական\ացման» քաղաքականությունը հանգեցրեց 

միջին ու խոշոր հողատերերի, հարուստ քաղաքացիների և առևտրա-

կանների կողմից հողերի ձեռքբերմանը։ 
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Գյուղատնտեսության բնագավառում վերափոխությունները 70-ական 

թթ. կեսին ձնեյյին նոր երևույթ՝ գյուղատնտեսական առևտրի պա-

կասորդէ Գյուղատնտեսական ներմուծման և արտահանման միջև 

ճեղքվածքը սկսեց անընդհատ մեծանալ և չնայած այն ծրագրերին, 

որոնք նպատակամղված են գյուղատնտեսական արտադրության ետ 

մնալու պատճառների վերացմանը, երկրի բնակչության աճի զսպմանը, 

որևէ նախադրյալ չկա, որ մոտակա տարիներին Եգիպտոսը կկարո-

ղանա իրեն ապահովել սննդամթերքովւ 

Գյուղատնտեսական մթերքների հարաբերականորեն աննշան ներ-

մուծողից վերջին տարիներին Եգիպտոսը, մասնավորապես ցորենի ներ-

մուծման գծով, գրավում է աշխարհում 5-րդ տեղը։ Այսպես, 1979 թ. 

գյուղատնտեսական արտադրանքի ներմուծումը կազմեց 2 մլրդ. դոլար, 

որը երկու անգամ ավելի է գյուղատնտեսական արտահանումից և 7 

անգամ գերազանցում է 1970—1973 թթ. ներմուծումը14» 

Պետական հատվածի դիրքերի վրա հարձակման և մասնավոր ձեռ-

նարկ ատի բակ ան գործունեության քաջալերման քաղաքականությունը 

նմյաստեց հասարակության սոցիալական շերտավորման ուժեղացմա-

նը՝ մի կողմից պորտաբույծ բուրժուազիայի եկամուտների աճին, մյուս 

կողմից աշխատավորական լայն զանգվածների կենսամակարդակի ցած-

րացմանը։ 

80-ական թթ, սկղբին «բաց դոների» քաղաքականության կործա-

նարար հետևանքների մասին սկսեց գրել նույնիսկ եգիպտական պաշ-

տոնական մամուլը։ Այսպես, կառավարող Ազգային֊ժողովրդական կու-

սակցության զեկուցագրում խոսվում էր եկամուտների բաշխման մեջ 

լուրջ խախտումների մասին։ Եվ իսկապես, 70-ական թթ. երկրռւմ ըն-

թա՛նում էր եկամուտների վերաբաշխման պրոցես, հօգուտ ունևոր խա-

վերի։ 1982 թ. սկզբի տվյալներով ԵԱՀ֊ի բնակչության 1/20 տիրում էր 

ազգային համախառն արտադրանքի 80 տոկոսին այն ժամանակ, երբ 

եգիպտացիների 2/3-ը կիսաքաղց էր։ 

«Ինֆիթ ահի3) քաղաքականության շնորհիվ հարստացած եգիպտա-

ցիների նոր խավը Սադաթի օրոք իրեն վստահ էր զգում, իմանա-

լով, որ համարյա որևէ վերահսկողության չենթարկվելով ցածր վար-

ձատրվող պաշտոնյաների կողմից, որոնց կաշառում էր, ինքը կարող է 

հասնել .այն ամենին, ինչն իրեն պետք է։ Իրենց շրջապատելով շքեղու-

թյամբ, նորահարուստները ոչ միայն չէին փորձում սքողել այդ, այլ 

նույնիսկ կարծես ի ցույց էին դնում։ Դրանով իսկ նրանք գրգռում էին 
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բնակչության ընչազուրկ մեծամասնությանը։ Հենց այդ անսքող հակա-

դրոլթւուններն էլ դարձան ֆունդամենտալիզմի տարածման և տարասեռ 

կրոնական ծայրահեղական խմբավորումների ազդեցության ընդլայնման 

գլխավոր պատճառներից մեկը, որոնց զոհն էլ դարձավ Սադաթը, որը 

ֆոմւդամ են տա լի и տների աչքում մարմնավորում էր «ինֆիթահի»՝ որպես 

«արևմտյան կենսաձևի» դրսևորման արատները։ 

Որպեսզի մեղմի ժողովրդական լայն զանգվածներին և Հանգստացնի 

բուրժուազիայի տարբեր խավերին, ԵԱՀ-ի նոր պրեզիդենտ Մոլբարաքը 

առա չ քաշեց «պայքար կաշառակերության դեմ» կարգախոսը։ Սադաթի 

մահին հաջորդած ժամանակամիջոցում եգիպտական նորաՀարուստների 

ֆինանսական շահանենգությունների բացահայտման հետ կապված խայ-

տառակությունները ավելի մեծ թափ ստացան՛. Ըստ որում զերծ չմնացին 

նույնիսկ Սադաթի ընտանիքի անդամներն ու մերձավորները, որոնք 

մասնակցություն էին ունեցել շահութաբեր գործարքներին։ Կառավարուէ 

թյան կողմից վերահսկվող մամուլը, պրեզիդենտ Մոլբարաքի իշխանու-

թյան գլուխն անցնւելուցՀ անմիջապես հետո, պահանջեց պաշտոնա-

տար այն անձանց հեռացումը, որոնք կասկածվում էին 1[աշառակերոլ-

թյան մեջ։ 

Գիտակցելով սոցիալական աղաղակող հակադրությունների սպառ-

նացող պայթյոմւի վտանգավորությունը, իշխանություններն ամեն կերպ 

փորձում են ժողովրդին համոզել, թե իրենց ձգտումն է վերականգնել 

սոցիալական արդարությունը՝ անհոգ շահամոլների սանձահարումը, 

այլասերված տարրերին պատասխանատվության ենթարկելը։ 

Այսպիսին է եգիպտական տնտեսության մեջ «բաց դռների» քաղա-

քականության ձախողումների իրական պատկերը՝ տնտեսական զար-

գացման անկախ ոսլու փոփոխման, ՍՍՀՄ-ի և մյուս սոցիալիստական 

երկրների հետ համակողմանի համագործակցությունից հրաժարվելու 

օրինաչափ հետևանքը։ 



Ж . А. МАНАСЯН 

И З Д Е Р Ж К И ПОЛИТИКИ «ОТКРЫТЫХ Д В Е Р Е Й » 
В ЭКОНОМИКЕ ЕГИПТА 

Начало 70-х годов охарактеризовалось значительными пе-
ременами в социально-экономической жизни Египта: пришедшее 
к власти новое политическое руководство провозгласило полити-
ку «открытых дверей». 

• В данной статье автор рассматривает проблему воздействия 
политики «открытых дверей» на экономику А Р Е в период нахож-
дения у власти президента Садата. 

Автор подчеркивает такие пагубные последствия этой поли-
тики как ослабление государственного сектора, усиление эко-
номической зависимости А Р Е от развитых стран империалисти-
ческого лагеря, усиление социальной дифференциации общества 
—рост доходов паразитической буржуазии с одной стороны, и 
снижение жизненного уровня широких трудящихся масс—с дру-
гой. 
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յ 
Գ. Վ . ՆՈվԻԿՈՎՍ. 

ՆԱՍԵՐԻ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ 

նասերիզմի գաղափարախոսությունը արտահայտում է Եգիպտոսի 

յղատմության մոտ քսանամյա փուլի համար բնորոշ հավասարա֊ 

կըշռված քաղաքականություն վարելու և միջին ուզան հետևելու ձգտու-

մը ւ նասերիղմի գաղափարախոսության ձևավորումը նման էր «ճոճա-

նակի երերմանը, որի ձախ ճոճման լայնույթին անմիջապես հետևում 

.էր աջ լայնույթն։ 

• Նասերն անցել է բարդ և հակասական ուղի՝ պրեզիդենտական ա՛ 

թոռն զբաղեցրած վ։ ոխ գնդապետից մինչև համաշխարհային մասշտաբի 

քաղաքական գործիչ, որը հաղթահարելով իր դասակարգային և դա-

սային սահմանափակվածությունը կարողացավ հասնել մինչև իմպե-

րիալիզմի ու սեփական խոշոր ու մասամբ նաև միջին բուրժուազիայի 

դեմ պայքարելու անհրաժեշտության և անխուսափելիության ըմբռնմա-

նը։ 

՛Սասերի տեսական պրպտումները հիմնականում պայմանավորվում 

էին երկրռւմ և դրանից դուրս ստեղծված կոնկրետ իրավիճակով։ Մին-

չև «Ազատ սպաներս կազմակերպության ստեղծումը հրա քաղաքական 

հայացքները հաճախ համընկնում էին «մուսուլման եղբայրներիյ> հա-

յացքների հետ, բարձրանում մինչև ձախ խմբերի քաղաքական ծրա-

գրերն հասկանալու փորձերը, սակայն, նա երբեք չհարեց նւախահեղա-

փոխական Եգիպտոյւոլմ գոյություն ունեցող որևէ քաղաքական հոսանքի։ 

Գաղափարախոսության նկատմամբ նվազագույն և ինչ-որ չափով 

ստիպողական հետ՛աքրքրությունը պայմանավորեց նա սերի քաղաքա-

կան աշխարհայացքի ուշացած ձևավորումը։ Ինչպես նկատել է Ր. 9եյ-

կերը, «Եգիպտական հեղափոխությունն ավելի շուտ մշուշոտ նացիո-

նալիզմի վրա էր խարսխված, քան հետևողական գաղափարախոսու-

թյանս2։ 
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Նա и Լ րի գաղափարախոսության որակական թռիչքների, տնտեսա-

կան և քաղաքական կյանքի կոնկրետ փոփոխություններին նրա գա-

ղափարախոսության հարմարվելու մասին է վկայում այն հանգամանքը, 

որ Նասերի 18 տարի իշխանության գլուխ գտնվելու ընթացքում (հաշված-, 

նաև իշխանության ամրապնդման համար նրա մղած պայքարի տարի-

ները) Եգիպտոսում ստեղծվեցին երեք քաղաքական կազմակերպություն-

ներ, հաստատվեցին վեց սահմանադրություններ, հինգ անգամ համար-

յա ամբողջությամբ փոխվեց Դսւհլ]ւսնեւփ կազմը և երեք անգամ՝ 1955, 

1962 և 1968 թթ. ընդունվեցին վարչակ արգի գործունեության ծրա-

գրեր։ Հետևաբար, խոսել նասերի գաղափարախոսության մասին երկրի 

կոնկրետ իրադրությունից կտրված, արմատապես սխալ է։ 

նասերի գաղափարախոսությունը բաղկացած էր մի քանի տարրե-

րից, որոնցից կարևորագույնները կապված էին եգիպտական իրականու-

թյունում երկու տասնամյակների ընթացքում տեղի ունեցած ներքին 

պրոցեսների աստիճանական իմաստավորման, իսլամական գործոնի և 

նացիոնալիզմի հետ։ Ոչ պակաս կարևոր դեր էր կատարում նաև Եգիպ-

տոսի նկատմամբ արևմտյան երկրների դիրքորոշումը։ Մեզ համար ա֊ 

ռավել հետաքրքրություն ներկայացնում է նասերի փի/իսոփայոլթյան 

առաջին բաղկացուցիչ տարրը։ 

Հեղափոխության առաջին փուլի տեսաբաններից Իհսան Աբդալ 

Կադդոլսը գրել է. «Բանն այն է, որ տվյալ փուլում հեղափոխությունը 

կարիք ունի ավելի շուտ պրակտիկ գործերի, քան տեսական դատողու-

թյունների կամ վերլուծություններին։ Այսպիսի պարզունակ մոտեցման 

հետ համաձայնվել չի կարելի, քանի որ գաղափարական համապատաս-

խան հենակետի ստեղծման անհրաժեշտությունն ակնհայտ էր, քանի որ 

ընդհուպ մինչև 60֊ական թթ. սկիզբը Նասերի փիլիսոփայության ան-

կյունաքարը դասակարգերի և դասակարգային պայքարի գոյության 

մարքսիստական ըմբռնման ամբողջական մերժումն էր։ Հեղափոխության 

երկրորդ տարեդարձի տոնակատարության ժամանակ, 1954 թ. հուլիսի 

23-ին, Նա սերը հետևյալն հայտարարեց. «Ըստ էության, մեր պետու-

թյունը ամբողջ ժողովրդի պետություն է և արտահայտում է բոլոր դա-

սակարգերի շահերը։ Այն բանվորների և գյուղացիների, ծառայողների և 

ուսանողների, կապիտալ ունեցողների և մտավորականների պետու-

թյուն է, աղքատների և չունևորների, ուժեղների և հարուստների պե-

տություն։ Մեր պետությունը ամբողջ ազգին է ծառայում»*։ 

Չնայած վերևում բերված մեջբերում ում Նա սերը թվում է մի քանի-

դասակարգեր և ղասեր, չպետք է մոռանալ, որ մինչև 1960—1961 թթ* 
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այդ ասելով ուղղակիորեն հասկացվում էր аհարուստներ3) և erաղքատ֊ 

ներս։ Ավելի ուշ ի հայտ եկան <rշահագործողներJ) և <rշահագործվող-

ներа հասկացությունները։ 

Այս փուլի նասերի փիլիսոփայության ոչ պակաս կարևոր գործոնը 

պրոլետարիատի դիկտատուրայի խնդրի նկատմամբ խիստ բացասական-

վերաբերմոմյքն էր, որը մինչև վերջ անփոփոխ մնաց։ Ըստ նասերի 

եգիպտական հեղափոխությունը պետք է լիներ հենց «համազգային 

հեղափոխոլթյոմւ», որը ազգա յին-աղա տա գրական հեղափոխություն լի-

նելով առավել ընդունելի էր, և, հետևաբար, գաղափարական նվա-

զագույն հիմք պետք է դառնար ազգային միասնությանը։ Ընդհուսք 

մինչև 1960 թ. համագործակցելով եգիպտական բուրժուազիայի բո-

լոր խավերի հետ, երկրի տնտեսությունում բացառիկ իրավունքներ 

տալով նրան, վարչակարգը պետք է պաշտպան եր նրան նաև քաղաքա-

կան մարզում, շարունակելով ժրաջանությամբ քարոզել դասակարգա-

յին հաշտության տեսությունը. «Մենք ցանկանում ենք անցում կատա-

րել •հետադիմական դիկտատուրայից դեպի ամբողջ ժողովրդի դեմո-

կրատիա..., մենք մեր երկրռւմ ցանկանում ենք հասարակական հակա-

սությունները լուծել խաղաղ ճանապարհովЛ5։ Այսպիսի գաղափարական 

կեցվածքը նաև հետևանք էր հեղափոխությունից առաջ և նրա առաջին՛ 

տարիներին կուռ քաղաքական ծրագրի բացակայության, ինչպես նաև 

Եգիպտոսում գոյություն ունեցող որևէ քաղաքական հոսանքի ենթարկ-

վելու եգիպտական ղեկավարության չկամության։ Սակայն, 60-ական 

թթ. սկզբի ն եգիպտական հասարակարգի «վերդասակարզ այն ութ յան» 

տեսությունը անհաջողություն կրեց։ «Մենք սխալ գործեցինք, հաշտու-

թյուն կնքելով հետադիմական տարրերի հետ։ Մենք կարծում էինք, որ 

ինչքան էլ մեծ լինեն մեր հակասությունները, նրանք այնուամենայնիվ 

մեր ժողովրդի զավակներն են, և որ մենք մեկ բախտի տեր ենք։ Բայց-

փորձը ցույց տվեց, որ այդպես մտածելով մենք սխալվել ենք։ Փորձը 

ցույց տվեց, որ հետադիմությունը, լինելով իմպերիալիզմի հենարան-

ներից մեկը, չի խորշում իր հերթին հենվել նրա վրա, որպեսզի խլի Ժո֊ 

ղովրդից նրա սոցիալական նվաճումները։ Փորձը ցույց տվեց, որ հե-

տադիմությունը պատրաստ է դաշինքի մեջ մտնել իմպերիալիզմի հետ՛ 

իր կորցրած դիրքերը վերականգնելու համար...։ Հետադիմությունը չա-

րաշահեց ժողովրդական զանգվածների բարությունը, համբերությունը Խ 

բարեկեցությունը...։ 
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Դրա համար էլ ես հեղափոխությունը շարունակելուց, նրա դրոշը 

.ավելի բարձրացնելուց բացի, ուրիշ ելք չեմ տեսնում...» Այժմ մենք 

պետք է ամբողջապես վերագնահատենք մեր հասարակարգի իդեալ-

ներն ու բարքերը նոր, ավելի խորը հիմքերի վրա»*, 

Ստեղծված իրավիճակում Նասերին անհրաժեշտ էր նոր սոցիա-

լական հենարան գտնել հեղափոխության խորացող ընթացքի համար։ 

Այդպիսի հենարան կարող էին դառնալ եգիպտական հասարակարգի 

այն բոլոր դասակարգերն ու խավերը, որոնք շահագրգռված էին ար-

մատական փոփոխություններով։ Հենց այդ վազում է շրջանառության 

մեջ մտցվում «աշխատավոր ժողովրդի զավակներս տերմինը, որը հա-

վաքական անուն էր նշելու համար "Հգյուղացիներին, բանվորներին, 

զինվորներին, մտավորականությանը և ազգային կապիտալին»7։ ՛Սա-

սերն ավելի է հեռու գնում։ Խարտիայի մասին զեկուցումում նա փոր-

.ձում է որոշել եգիպտացիների՝ հասարակության այս կամ այն դասա-

կարգին կամ խավին պատկանելու սահմանները. «Բանվոր է նա, ով 

ստանում է աշխատավարձ և արհմիության անդամ է։ Գյուղացի է նա, 

ով իր ընտանիքի բոլոր անդամների հետ տիրում է ոչ ավելի, քան 25 

ֆեդդան հողակտորի, ապրում է իր հողակտորում և որի համար հո-

ղագործությունը գոյության հիմնական միջոց է։ Մտավորականներ են 

բոլոր նրանք, ովքեր գյուղատնտեսական աշխատողների մեջ չեն մըտ-

նում, չեն աշխատում արտադրությունում, մանր արտադրողներ և զին-

ված ուժերի ներկայացուցիչ չեն»Տ։ Այս սահմանումները վկայում են 

իր հասարակարգի դասակարգային կառուցվածքի գնահատման խընդ-

րոլմ դասակարգային մոտեցում ի հայտ բերելու Ъш и երի ձգտման մա-

սին։ Արձանագրելով, որ «նոր սահմանադրությունը պետք է բանվոր-

ներին և գյուղացիներին տրամագրի ժողովրդական և քաղաքական 

կազմակերպությունների բոլոր մակարդակների տեղերի կեսը»Տ, եգիպ-

տական հեղափոխության տեսությունը նոր որակական թռիչք գործեց։ 

Այդ ժամանակ արդեն նասերը մոտ էր սոցիալիզմի գիտական ըմբըռն-

մանը։ Ի միջի այլոց, ինքը՝ պրեզիդենտը, երբեք չի նույնացրել իր աշ-

խարհայացքը մարքսիզմի հետ. «մարքսիզմն ունի իր փիլիսոփայու-

թյունը, և նրա հետ հաշվի չնստել չի կարելի, բայց մարքսիզմը չի 

ընդունում կրոնը։ Այստեղ ես սկզբունքորեն նրա հետ համաձայն չեմ։ 

նա րնդռլնում է պրոլետարիատի դիկտատուրան, խոսում մի դասա-

կարգի մյուսի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մասին։ Այս հար-

ցերում մենք տարբեր կարծիքներ ունենք։ Հե տևաբար, մեր սոցիա-
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լիղմը մի բան է, իսկ կոմունիզմը՝ այլ բանJ>'°< Իսկ Գիզայում Արա֊ 
բական սոցիալիստական միության անդամների խորհրդակցությունում,. 
1966 թ. գարնանը• Նա սերն հայտարարեց. «Եթե մարքսիզմը պայմա-
նականորեն ձևակերպենք 20 կետերով, ապա դրանցից տասնութի տակ 
ես պատրաստ եմ ստորագրել։ Միայն երկու կետ են մեզ տարանջա-
տում մարքսիստներից, այն է՝ պրոլետարիատի դիկտատուրան և վե՛ 
րաբերմոմւքը կրոնի նկատմամբ»11 յ 

Նասերը բազմիցս հայտարարել է, որ իր ուղին հեղափոխության՛ 
ուղին է, որի վերջնական նպատակն է սոցիալիզմի եգիպտական մո-
դելի կառուցումը։ 1956 թ. ՛Սասերն առաջին անգամ փորձեց եգիպ-
տական հ աս սւրակոլթյոԼնը ներկայացնել եռամիասնական բանաձև-
վով՝ «սոցիալիստական, կոոպերատիվ, դեմոկրատական»։ Նա պնդում՛ 
էր, որ կոոպերատիվ, սոցիալիստական, դեմոկրատական է այն հա-
սարակությունը, որում բարձրանում է կենսամակարդակը, կա սոցիալա-
կան արդարություն, վերացված են ֆեոդալիզմն ու շահագործումը, կա-
պիտալի .տիրապետությունը, հնարավորություններ են որոնվում երկրի 
յուրաքանչյուր բնակչի համար։ Չկան այլևս տերեր ու ստրուկներ։ 
«Մենք բոլորս քաղաքացիներ ենք մի հանրապետության։ Մենք հա-
վասար ենք, ունենք սեփական արժանապատվության զգացում»12։ 
1961 թ. հոկտեմբերի 16-ին ժողովրդին ուղղված ուղերձում պրեզիդեն-
տը նկատեց. «Սոցիալիզմի ամենապարզ և ակնառու սահմանումն այն 
է, որ սոցիալիզմի ժամանակ ազգային եկամուտը բոլոր քաղաքացի-
ների ընդհանուր սեփականությունն է։ Բայց առանց ազգային եկամտի 
օբյեկտիվ և արդարացի բաշխման, այն (սոցիալիզմը—Ч1. Ն . ) չի լինի 
բոլոր քաղաքացիների սեփականությունը»13։ Նույն ուղերձում Նասերն-
հետևյալը հայտարարեց. «Մենք այժմ կարիք չունենք նոր սոցիալիս-
տական օրենքների, որոնք կհամալրեն արդեն մեր ունեցած սոցիալիս-
տական օրենքները»։ Եգիպտական հեղափոխության հիմնա գրույթը, 

որը կանխորոշում էր- նրա առանձնահատուկ գիծը, մասնավոր սեփա-
կանության անձեռնմխելիության ընդունումն էր («մենք հավատում՛ 
ենք չշահագործույ սեփականության գոյությանը շահագործող սեփա-
կանության հետ միասին») և Հողի ազգայնացման անհրաժեշտության 
ժխտումը («մենք հավատում ենք անձնական սեփականությանը՝ հողի 
մասնավոր սեփականությանը»)1*։ 

Նասերը լավ հասկանում էր, որ սոցիալիզմի կառուցում ը վայր-
կենական գործ չէ։ Ելույթ ունենալով Ազգային ժողովի 11-րդ նստա-



շըրջանում, 1964 թ. նոյեմբերին նա ասաց. «Մենք առայժմ հեռու ենք 

սոցիալիստական պետություն լինելուց, մենք գտնվում ենք կապիտա-

լիզմից սոցիալիզմին անցնելու անցումային շրջանում, քանի որ սո-

ցիալիզմը չի նշանակում միայն մի քանի գործարանների ա զգայնա-

ցում։ Մեր անցումային շրջանի սոցիալիզմը դեռ չի ձերբազատվել 

ֆեոդալիզմի մնացուկների, կապիտալիզմի և բյուրոկրատիզմի ազդե-

ցությունից...։ Անցումը սոցիալիզմին՝ աշխատավոր ժողովրդի դեմո-

կրատական արդարացի հասարակարգին, կարող է իրագործվել միայն 

սոցիալիզմի ուժերի աճի ուղիով։ Սոցիալիզմը ժողուէրդի իշխանու-

թյուն £յ>15« I 

Իր ճառերում եգիպտական հեղափոխության առաջնորդը պնդում էր, 

որ Եգիպտոսում կառուցվող սոցիալիզմը ամբողջապես համապատաս-

խանում էր երկրի զարգացման պայմաններին և որ երկրռւմ կառուցվող 

դեմոկրատական, կոոպերատիվ, սոցիալիստական հասարակարգը «ա֊ 

զատված կլինի տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական շահագոր-

ծումից»™։ 

Եգիպտական հասարակության առաջընթաց շարժումն իմաստա-

վորելու փորձերը դրսևորվեցին նաև դեմոկրատիայի հարցում։ 1959 թ. 

«Մեր սոցիալական հեղափոխությունը» գրքույկում նասերը գրում էր. 

«Մեզանում կային կուսակցություններ և կար արևմտյան դեմոկրա-

տիայի մոդել, որին կուրորեն հետևում էին։ Դեմոկրատիա այսոլհետ 

չի նշանակում խոսքեր և կուսակցություններ։ Իսկական դեմոկրատիան 

այն է, որում անհատն ազատ կլինի, հասարակությունը նույնպես ա-

ղատ կլինի, և կկառուցվի առողջ հիմքերի վրա։ Այդպիսի դեմոկրա-

տիան ստեղծվում է սոցիալիստական, կոոպերատիվ հասարակություն 

կառուցելու ճանապարհով, որի ստեղծումից հետո չի մնա այնպիսի 

մարզ, որը կվաճառահանի երկիրը կամ կտիրապետի նրանյ>17< 

Դեմոկրատիայի հարցերին է նվիրված Ազգային գործողություն-

ների խարտիայի հինգերորդ գլուխը։ Այնտեղ արձանագրված է հետև-

յալը. «Դեմոկրատիան քաղաքական ազատություն է...»։ Քաղաքական 

դեմոկրատիան չի կարող անջատվել սոցիալական դեմոկրատիայից, 

,քաղաքական դեմոկրատիան չի կարող իրագործվել որևէ դասակարգի 

միանձնյա տիրապետության պայմաններում։ Դեմոկրատիան ամբողջ 

ժողովրդի իշխանությունն է և նրա գերիշխանությունըJ)18 և այլն։ Նա֊ 

սերը շատ էր սիրում «առողջ դեմոկրատիա» արտահայտությունը, բայց 

•.գերադասում էր չվերծանել այն։ 
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Այսպես էր իրավիճակը թղթի վրա> Իրականում ակնհայտ էր 

տիրապետող վարչակարգի խոսքերի և գործերի միջև եղած տարբե-

րությունը, որում, .անկասկած, արտահայտվում էր եգիպտական ղե-

կավարության մանրբուրժուական բնույթը։ 

Հենը ղեկավարության դասակարգային и ահ մ անափակվսձծոլ-՛ 

թյոլնը, նրա վախը ժողովրդական զանգվածներից գործնականորեն ի 

շիք դարձրին եգիպտական ժողովրդի մասնակցությունը հեզափոխոլ-

թյանր, չնայած հակաիմպերիալիստական և հակաֆեոդալական հեղա-

փոխության խնդիրները լուծելիս «նրանք («Ազատ սպաներըл — Н\ Ն.) 

կարող էին աջակցություն գտնել առաջադիմական և դեմոկրատական 

լայն շրջանակներում։ Բայց նրանք այդ չարեցին մի շարք սուբյեկտիվ 

(ճշտորոշ գաղափա բա խո սոլթյոձ;, բավականաչափ քաղաքական փոր՛ 

ձի բացակայությունինչպես նաև օբյեկտիվ (առաջադիմական կազ-

մակերպությունների տարանջատվածությոմւ, որը և նրանց միջև առա-

ջացրել էր մրցակցական ոգի) պատճառներովя'9« Դեռ ավելին, երկրի 

ղեկավարությունը ոչ մի կերպ չէր ցանկանում թույլ տալ ժողովրդա-

կան զանգվածների մասնակցությունը պետության կառավարմանը և 

միայն ճակատագրական, ճգնաժամային իրադրություններում էր Նա-

սերը դիմում ժողովրդին։ Եգիպտական ժողովուրդը շատ հազվադեպ 

էր նախաձեոնությոձ։ դրսևորում և դուրս գալիս երկրի քաղաքական 

թատերաբեմ։ Այդ բանն ունի մի քանի պատճառ։ Առաջին հերթին 

պրեզիդենտ Նասերի անձը. «Նասերը օրենքի աղբյուր էր և հնարավո-

րության սահմաններում օգտագործում էր առաջնորդի ժողովրդակա-

նությունը՝ ա՜զգային միասնոլթյոմւը առերևույթ պահպանելու համար։ 

Դրա համար էլ նա ժողովրդին համախմբում էր միայն իր անձով և• 

հասարակության բոլոր մնացած ընտրախավերին դեն նետելով, թույլ 

չէր տալիս միջանկյալ հաստատությոմւներին կանգնել իր սեփական 

պետական իշխանության և զանգվածների միջև։ Պատասխանատվու-

թյունն իր վրա վերցնելն հանգեցրեց ժողովրդի մեծամասնության ան-

պատասխանատվությանըЛ2®» Երկրորդ, ժողովրդի պասիվ աջակցու-

թյունը ապահովվում էր կոնկրետ միջոցներով, այն է՝ ին քն ակա լութ յան 

տապալումը, անգլիացիների վտարումը երկրից, հողային բարեփո-

խումները, ազգայնացոլմները և այլն։ Բացի այդ, ինչպես ճշտորեն 

նշել է Լ. Բինդերը, «Կառավարությունն ու ժողովուրդը նույնացվում էին 

ոչ միայն ձևական դեմոկրատական իմաստով, այլ նաև թույլատրելի 

քաղաքական դիրքերի սահմաններում և դափնեպսակները բաժանե֊ 

•3—G35 
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լիսյ>21» Իր դերն ունեցավ նաև վարչակարգի կողմից ուզածդ կազմա-

կերպված ընդդիմության խստորեն ճնշումը, ինչը, բավականին ակնա-

ռու ցույց տվեց իշխանության ամրապնդման պայքարի փուլը (1952— 

1954 թթ.)։ Եվ վերջապես պակաս կարևոր չէր նաև Նասերի թերահա-

վատորեն տրամադրված լինելն իր ժողովրդի հանդեպ։ «Հեղափոխու-

թյան փիլիսոփայություն» աշխատությունում Նասերը գրել է. «Մեր 

ուղին քաղաքական և տնտեսական ազատությունն է, և մեր դերը 

նրանում խնամակալի դեր է։ Մեր ժողովուրդն այժմ նման է քարա-

վանի, որը փորձում է ընթանալ կենտրոնական ճանապարհով, բայց՛ 

նա բազմաթիվ հարվածներ է կրում...։ Դրանից քարավանը կարող է 

կազմալուծվել։ Խմբերը կարող են մոլորվել։ Մեր դերն այն է, որ հա-

վաքենք ցրված մասերը, օգնենք նրանց գտնելու ճիշտ ճանապարհը»22։ 

Տասներկու տարի անց այս վերաբերմունքը ոչ մի փոփոխություն-

չկրեց, «մեզ վրա է ընկած ժողովրդին դաստիարակելու պարտականու-

թյունը!>23« 

Ակամայից հարց է ծագում, արդյո՞ք Նասերը դիկտատոր չէրէ 

Եգիպտացի հայտնի հրապարակախոս Մոլհամմեդ Հասանեյն Հեյքալը 

այս հարցին բացասական պատասխան Է տվել, պնդելով, որ Նասերը• 

ժողովրդի ցանկությունն Էր կատարում, երբ ոչնչացրեց միապետոլ-

թ յունը, ազգայնացրեց Սոլեղի ջրանցքի ընկերությունը և այլն։ Հ ե յ ֊ 

քալն ընդունում Էր, որ «Այդ փոզում (50-ական թվականների վերջ-

60-ական թվականների սկիզբ) հասարակական քաղաքականության-

ստեղծման գործում ժողովուրդը չէր մասնակցում, և Եգիպտոսը Նա-

սերի ժամանակ դեմոկրատիա էր ըստ համաձայնության և ոչ թե ըստ. 

մասնակցությանV2*։ Շատ անհամոզիչ է հնչում, քանի որ վերևից որոշ-

ված հեղափոխությունը, դիտարկվող ամբողջ ժամանակահատվա-

ծում, երկրի կառավարման մեջ պահպանեց դեկրետիվ բնույթ, հենց-

դրա համար էլ նասերյան փուլի Եգիպտոսի պատմության արևմտյան 

հետազոտողների բացարձակ մեծամասնությունը, ինչպես նաև մի-

շարք արաբ հեղինակներ այն եզրակացությանն են հանգում, որ Նա-

սերը դիկտատոր էր։ Ավելի ուշ՝ 1983 թ., այս եզրահանգմանն է ե-

կել նաև Հեյքալը, գրելով, որ «Մենք ամբողջովին գտնվում ենք մեկ-

և միակ իշխանության շրջանակներում։ Սա է դեմոկրատիայի պրոբ-

լեմը Եգիպտոսում։ Դեմոկրատիայի պրոբլեմը Եգիպտոսում ավելին ԷՒ 

քան դեմոկրատիայի ճգնաժամըJ>25» 

Կցանկանայինք բերել իր՝ Նասերի կարծիքն այս առթիվի ամե-

րիկյան «Քոլոմբիա բրոթքասթինգ սիսթեմ» ռադիոհաղորդումների ըն֊ 
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կերութ յան թղթակից Ֆրենք Քիփ բինդին տված հարցազրույցում։ Այն 

հարցին, թե ի՞նչ է ինքը մտածում դիկտատի մասին, պրեզիդենտը պա-

տասխանեց. «Եթե մեր զգոնությունն ու ձգտումը՝ ժողովրդի ջանքերը 

մոբիլիզացնել և ուղղել ապագայի կառուցման համար նշանակում են 

դիկտատուրա, ապա ես, ամենայն հավանականությամբ, դիկտատոր եմ։ 

Կարելի է այսպիսի համեմատություն հիշել, հովիվը պահպանում է 

հոտը գայլերի հարձակումից և նրանց թույլ շի տալիս պատառոտել ոչ-

խարներին։ Այդ հովիվը գայլերի աչքոլ </) արդյոք դիկտատոր չէ՞...» 

Դա ասել է ձեր հռչակավոր առաջնորդ Աբրահամ Լինքոլնը» Այնպես 

որ, իրերի նկատմամբ վերաբերմունքը կապված է տեսակետիցս261 

Մենք հակված ենք կարծելու, որ դիկտատի տարր (և ոչ փոքր), 

անկասկած, տեղ գտել է, սակայն, պրեզիդենտի գաղափարախոսու-

թյունում տեղի են ունեցել լուրջ փոփոխությւններ, որոնք արտահայ-

տվել են նրա ցանկությունում՝ ժողովրդին տալ իրոք դեմոկրատական 

իրավունքներ։ Դեռ ավելին, կյանքի վերջին տարիներին պրեզիդենտը 

Հնորխց իր դասակարգային պատկանելիության շրջանակներում) հան-

գեց պետության կառավարման մեջ ժողովրդի մասնակցության ան-

հրաժեշտության մտքին, հասկանալով, որ հեղափոխությունը զանգ-

վածներն են կատարում, և ոչ թե մարդկանց մի փոքր խումբ, և կամ, 

մանավանդ, մեկ, թեկուզ և ականավոր, անձնավորություն։ Ինչպես 

նկատել է նասերը «Հակասությունները, որոնց մենք բախվում ենք 

հետադիմական ու կապիտալիստական հասարակարգից սոցիալիստա-

կանին անցնելիս, պահանջում են ժողովրդական զանգվածների, աշխա-

տավոր ժողովրդի հետ մերձեցում։ Եկել է ժամանակը, երբ մենք պետք 

է հենվենք ժողովրդի գիտակցականության և ոչ թե կառավարության 

միջամտության վրաս27» ժողովրդական զանգվածների նկատմամբ 

՛Նասերի վերաբերմունքի նման փոփոխումը ճշտորեն երևում է նրա 

իշխանության տարիներին ստեղծված քաղաքական կազմակերպություն-

ները վերլուծելիս, երր զանգվածների դերին բացասաբար վերաբեր-

վելուց նա անցավ ոչ միայն քաղաքական կազմակերպության ստեղծ-

ման անհրաժեշտության գիտակցմանը, այլև որոշակի քայլեր կատա-

րեց սոցիալիստական երանգի կո՛ւսակցության միջուկը ձևավորելու 

գործում։ Եթե սկզբում Նասերը համոզված էր, որ «կուսակցությունը 

միակ ճանապարհն է, որով գաղութարարությունը կարող է թափան-

ցել երկիրս28 և որ Եգիպտոսում քաղաքական կազմակերպությունների 

երևան գալու հետ մեկտեղ «մարդիկ մոռացան իրենց հիմնական նպա-
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տակները և բոլոր ջանքերն ուղղեցին մի ջկուսակցական երկպառակու-

թյուններին J)291[ ապա նրա հայացքների Էվոլյուցիան այդ հարցում 

ցույց Է տալիս հետևյալ արտահայտությունը. «...քաղաքական կազ-

մակերպության առկայությունը ւ-ոցիալիստական միության շրջանակ-

ներում վերջինիս կոլժեղացնիս™։ 

Պրեզիդենտի հայացքների այսպիսի Էվոլյուցիան վկայում Է, որ 

լինելով սկզբում դիկտատորական վարչակարգ, Եգիպտոսը դանդաղ, 

բայց ճշտորեն գնում Էր դեպի դեմոկրատիա։ Եվ մենք ոչ մի բարոյա-

կան իրավունք չունենք Եգիպտոսի պատմության այդ շրջանը միանշա-

նակորեն դիկտատորական համարել։ 

Г. В. НОВИКОВА 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИДЕОЛОГИИ НАСЕРА 

Р е з ю м е 

В статье изложены некоторые компоненты философии пре-
зидента Насера, связанные с постепенным осмысливанием внутрен-
иых процессов, имевших место в египетской действительности на про-
тяжении двух десятилетий. Прослеживается постепенное отступ-
ление воззрений Насера от теории «надклассовое™» египетского 
общества до приближения к научному пониманию социализма, 
рассматривается эволюция взглядов президента в отношении к 
народным массам; дается краткая характеристика «египетского 
социализма». 
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ԻՐԱՔԻ ԿՈՄԿՈՒՍԸ ЬЧ ԱՌԱՋԱԴԻՄԱԿԱՆ Ո ԻԺԵՐԸ ԿԱՆԱՆՑ 
ԱսԱՏԱԳՐՈԻԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՅՔԱՐՈՒՄ (1970-ԱԿԱՆ ԹԹ.) 

Արաբական արևելքի շատ երկր ներում, այդ թվում և Իրաքոլմ, 

կանանց ազատագրության հարցը անմիջականորեն առնչվում է դե-

մոկրատիայի դրսևորման հետ։ Կանանց շարժումը սկզբնավորվել և 

զարգացել է Արևելքի երկրներին յուրահատուկ պայմաններում։ CrՄեր 

շարժումը սկզբնավորվել է երկրի ծայրահեղ հետամնացության պայ-

մաններում, այդ հանգամանքը չի կարելի անտեսել, կանայք տնից 

բացակա յելու և որևէ հավաքի կամ ցույցի մասնակցելու համար պե.տք 

է անպատճառ թույլտվությո՜ւն վերցնեին ամուսնուց կամ ծնողներիցt 

Կանանց մեծամասնությունը չորս պատերի մեշ էր պարփակված, մե-

կուսացած հասարակական կյանքից, այդ պատճառով էլ այսօր հիմ-

նական հարցը այն է, թե ինչպես հասնել կնոշ դերի ուժեղացմանը հա-

սարակական կյանքում»1,—ընդգծել է Իրաքի կանանց շարժման ճա-

նաչված գործիչ, Իրաքի կոմկուսի Կենտկոմի անդամ Նազիհա Դուլեյ֊ 

մին, 

Կանանց շարժման տարբեր փուլերում Իրաքի կոմկուսը գործել է 

երեք հիմնական ուղղություններով տարածել կանանց ազատագրու-

թյան հարցի մասին առաջադիմական գաղափարները և մ արքս ֊լե-

նին յան .տեսությունը, բացահա յտել փոխադարձ կապը այդ հարցի և 

համահայրենասիրական խնդիրների, ինչպես նաև բանվորների և գյու-

ղացիների դասակարգային պայքարի միջև, մշակել կոնկրետ ծրագրա-

յին կոչեր, հասցնել դրանք աշխատավոր կանան\ց լայն զանգվածներին, 

ուսումնասիրել նրանց վիճակը և այն խնդիրները, որոնք վերաբերում 

են կենցաղին, հաշվի առնել նրանց կարծիքը, տպավորությունները և 

այլն։ Կազմակերպչական առումով կանանց դեմոկրատական կազմա-

կերպությունն երում ներգրավելու և կին կոմունիստների թիվյը ավելաց-

նելու նպատակով, Իրաքի կոմկուսը կարևոր է համարում կանանց գոր-
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ծանեութ յան աշխուժացումը երկրի արհմիութենական կյանքում։ Այս-

տեղ պետք է նախաձեռնություն ցուցաբերեն նաև հենց իրենք արհ-

միությունները, շատ կարևոր է հենց իրենց՝ արհմիությունների վճռա-

կանությունն ու հետևողականությունըJ)2,—ընդգծում էին կոմունիստ-

ները։ 

Իրաքի կոմկուսի ծրագրային փաստաթղթերում պատշաճ ուշա-

դրության է դարձված գյուղական շրջանների կանանց հետ տարվող 

աշխատանքին։ Այդ կանանց մեծամասնությանը անգրագետ էր։ 7 0 ֊ 

ական թվականներին ընդունված օրենքների և որոշումների մեծ մ ա ֊ 

սը, որոնք վերաբերում էին կանանց ազատագրության հարցին, ոլշա֊ 

դըրութ յունից դուրս էին թողնում գյուղական շրջաններում բնակվող 

կանանց վիճակը։ Այդ կանայք անտեղյակ էին հասարակական ֊քա-

ղաքական կյանքի ընդհանուր բարեփոխություններին։ «Դա վերաբե-

րում է մինչև իսկ առավել գիտակից գյուղացիներին։ Եթե գյուղացին 

ինքը գիտակցում է, որ իրեն շահագործում են, ապա այդ նույն միտքը 

չի հասնում նրա կնոջը։ Մենք պետք է գտնեինք որևէ մեկին, որը մ ը շ ֊ 

տապես և սերտորեն կապված լիներ գյուղի կյանքի հետ։ Այդպիսիները 

կարող էին լինել ուսուցիչներ, բժիշկներ։ Վերջին ժամանակներս մենք 

կարողացել ենք հասնել նրան, որ իրենք գյուղացիները՝ մեր կուսակ-

ցական ընկերները, սկսել են իրենց ընտանիքների անդամներին ներ-

գրավել կանանց շարժման մեջ»^։ նաղիհա Դուլեյմիի այս խոսքերը 

ակնբախ են դարձնում Իրաքի կանանց շարժման բարդություններն ու 

դժվարությունները։ 60-ական թթ. վերջին և 70- ական թթ. սկզբին երկ-

րռւմ տարվող առաջադիմական հասարակական ֊տնտեսական բարե-

փոխությանն երի ընթացքում հասոմւացել էր նաև կանանց վերաբե-

րող կոնկրետ միջոցառումների անցկացումը։ Իրաքի կոմկուսի ծրա-

գրային փաստաթղթերում հասարակական կյանքում կանանց ներգրավ-

ման հարցին հատկացված են հատուկ բաժիններ։ 

1970 թ. սեպտեմբերին Իրաքի կոմկուսի II համագումարում 

ուշադրության է դարձված կանանց ամուսնության և ամ ո ւււն ա լուծու-

թյան, կտակի, ժառանգության, տղամարդկանց հետ հավասար աշ-

խատավարձի, աշխատավոր կանանց վիճակի բարելավման հարցերին։ 

Մեկ անգամ ևս ընդգծված է հասարակական կյանքում կանանց դերի 

բարձրացման կարևորությունը*։ 

1970 թ. Իրաքում ընդունվեց նոր աշխատանքային կոդեքս։ 151 

հոդվածի համաձայն սահմանվում էին կանանց և տղամարդկանց հա 
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մար Հավասար աշխատավարձ, աշխատաժամ, կենսաթոշակ և աշխա-

տանքային իրավունքներէ Ըստ 79 Հոդվածի § 1-ի արգելվում Էր 

կանանց աշխատանքը գիշերային ժամերին, ինչպես նաև կանանց 

առողջությանը վնասող ցեխերում և արտադրամաս երում։ 81 Հոդ-

վածը и աՀ մ ան ում Էր աշխատանքային կրճատված օր Հղի կանանց 

Համար: Կոդեքսն ունի Համապատասխան կետեր, որոնք վերաբերում 

են Հղի կանանց վարձատրությանը արձակուրդի և նորածնին կերա-

կրելու ժամանակ5։ 

Կարևոր Է նկատել, որ արտագրության ոլորտի կանանց այս 

տարրական իրավունքների օրինականացումը նպաստեց նաև կանանց 

ակտիվացմանը Հասարակական կյանքում։. 

70-ական թթ. աոաջին կեսին, իր աշխատանքն!՝։րր խթանեց նաև 

յ՚րաքի կանանց Լիգան։ Աշխուժացան Արաբական արևելքի կանանց 

կաղժ ակերպությոլնների միջև փոխադարձ կապերը։ 

1973 թ. մարտին Բաղդադում կայացած Իրւսքի կանանց կոնֆե-

րանսը ընթացավ <ГԿանանց տեղը Հեղափոխական շինարարության 

ավանգարդում Է» նշանաբանով։ Կոնֆերանսի մասնակիցների ուշա-

դրության կենտրոնում Էին Իրաքի կանանց շարժման ծավալման 

խնդիրները, կանանց մասնակցոլթյոմւը ազգային շինարարության 

Հարցերում, նրանց դերի ուժեղացումը ժողովրդական ձեռքբերումների 

պաՀպանության գործում։ Հետագա տարիներին Լիգան Ռամսիյա Խեյ-

րիի, իսկ նրանից Հետո Մանալ ալ-Ալուսի6 գլխավորությամբ արդ-

յունավետ աշխատեց և զարգացրեց Իրաքի կանանց ազատագրման 

Հիմնական նպատակներն ու ուղղությունները, շարունակելով այղ. կազ-

մակերպության բարի ավանդությունները, որոնք սկիզբ Էին առել 

դեռևս առաջիս նախագահի՝ կանսւնց շարժման վետերան ՆազիՀա 

Դուլե /միի գլխավորությամբ։ Նշենք, որ ՆազիՀա Դուլեյմին 1959 թ. 

Հուլիւ՚ին Աբդել Քերիմ Կասեմի կառավարման ժամանակ նշանակվեց 

մունցիպալքւտետների մինիստր։ Նա առաջին կինն Էր Արաբական 

Արևելքում, որին վստաՀվեց մինիստրոլթյոմ։ ղեկավարել։ Նշենք նաև, 

որ 1969 թ. դեկտեմբերի 31 ֊ին կառավարության վերակառուցման ա-

ռիթով, նոր կառավարության կազմում ընդգրկվեց նաև Սաոլդի Խալիլ 

Իսմաիլին՝ երկրորդ կին մինիստրը, Իրաքում, որին վստաՀվեց բարձ-

րագույն կրթության մինիստրի պաշտոնը7։ 

70-ական թթ. առաջին կեսին աշխուժացան Իրաքի կանա Ьд Լ ի ֊ , 

գայի կապերը Սիրիայի, Եգիպտոսի, Լիբանանի և արաբական այլ 
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երկրների կան ահ ւյ կազմակերպությունների միջև։ Կանանց միջազ-

գային դեմոկրատական ֆեդերացիայի չանքերււվ անց Էին կացվում 

տարբեր միջոցառումներ, այդ թվում պարբերական թեմատիկ սեմի-

նարներ։ Քննարկվււււ։ Էին քաղաքական, անտեսական և մշակութային 

կյանքում կանանց դերի ուժեղացման հարցերը։ 

Ուշադրության արժանի Է այն վւաստր, որ 1970 թ. սեպտեմբե-

րի 28-ին Բաղդս/դում կայացա՛յ կանանց բողոքի ցույց, հազարա-

վոր կանանց մասնակցությամբ, ի աջակցություն պաղեստինյան 

շարժման։ ՛միաժամանակ հղվեց ուղերձ պաղեստինյան ազատագրու-

թյան շարժման կազմակերպությանը, որի տակ ստորագրեցին ինչս/ես 

Իրաքի կանանց Լիգայի, այնպես Էլ Քուրդստանի կանանց կազմակեր-

պության ղեկավարները, որոնք հանդես Էին զալի.: տեղահան պաղես-

տինցի կանանց և երեխաների վիճակի մտահոգությամբ։ 1Տ73 թ. 

հոկտեմբերի 8-ին Իրաքի կանանց Լիգան դիմեց բոլոր կանանց իս-

րայելական ագրեսիան դաւ,ւապարտելւէլ կոչով, նշելով <rԴիմում ենք 

կանպյյց վճռականորեն և միասնական շարքով կանգնել մեր ժողովյպի, 

ինչպես նաև Եգիպտոսի և Սիրիայի արաբական ժողովոլրդների առա-

ջադիմական աժերի կողքին, դատապարտելով իսրայելահան նոր ագրե-

սիանrj>8» Իրաքի կանանց Լիգայի ներկայացուցիչները մասնակցեցին 

նաև Ասիայի և Աֆրիկայի երկրներ/'։ կանանց սիմպոզիումի աշխա-

տանքներին՝ «Կինը և հասարակական զարգացումըя թեմայով, որ 

կայացավ 1975 թ. մարտին Ալեքսանդոիայում և կազմակերպված Էր 

Ասիայի և Ա.ֆրիկայի ժողովուրդների համերաշխության կազմակեր-

պության կողմից, կանանց միջազգային տարվա, շրջանակներում 

Այդ սիմպոզիումի մասնակիցները առաջարկեցին ստեղծել Ասիայի և 

Աֆրիկայի կանանց կազմակերպությունների օգնության ֆոնդ և կոչ 

արեցին ամրապնդել համ ագործակցութ յոմւը միջազգային, դեմոկրա-

տական կազմակերպոլթյո ւների հետ։ Այդ միջոցառմանը մասնակցող 

կանայք հույս հայտնեցին իրենց ավանդը ներդնելու ազատագրվող 

երկրների ժողովուրդների պայքարում՝ հանան տնտեսության զարգաց-

ման, անկախության և իրենց ազգային հարստությունների վրա վե-

րահսկողության, պետությունների հետ տնտեսական հարաբերություն-

ների ամրապնդման, իրավահավասար իրավունքների հիմքի վրա։ 

Ընդունված փաստաթղթում նշված Է հիտլերյան ֆաշիզմի դեմ պատ-

մական հաղթանակի երեսնամյա հոբելյանի նշանակությանը և Բան֊ 
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յգունդում կայացած կոնֆերանսի քսանամյակի լրանալու տարելիցը10» 

Այդ հավաքների կին մասնակիցները հստակ պատկերացնում էին 

կանանց դերը հսւս արա կա կան֊ քաղաքական կյանքում, պատասխա֊ 

նատվութ յունը իրենց երկրներում կանանց շարժման զարգացման 

ուղղությամբ։ Կանանց միջազգային տարվա առիթով Իրաքի կանանց 

Լիգայի գործադիր կոմիտեն մշակեց ամբողջական ծրագիր, ելնելով 

երկրի կանանց վիճակի պահանջներից։ Մեծ տեղ հատկացվեց ուսման 

և մշակույթի խնդիրներին։ Հանձնարարականներում նշված էր, որ 

«լուսավորության և պրոպագանդայի մարմինների միջոցով անհրա-

ժեշտ է անցկացնել դաստիարակչական աշխատանք կանանց շրջա-

նում, որը կնպաստի նրանց հասարակական գիտակցության բարձ-

րացմանը։ նախապաշարումների և հետամնաց հայացքների դեմ 

պայքարում ազգային, մշակութային կյանքում կնոջ կարևոր դերի 

լուսաբանման հարցում կարևոր նշանակություն կարող են ունենալ 

տարբեր կարգի միջոցառումները, որոնք անց կկացվեն ողջ երկրի 

շրջանակներում Իրաքի կանանց Լիգայի և. այլ հասարակական կազ-

մակերպությունների ջանքերով.в11» 

Գործադիր կոմիտեն հանդես է գալիս ԼՐաՁուցիչ միջոցներով, 

որոնք նպատակ ոմւեին առավել չափով ներգրավել կանանց արտա-

դրության ոլորտում և նրանց առաջ քաշել ղեկավար պաշտոններում։ 

Արաբական երկրների կանանց համընդհանուր ֆեդերացիաս ամեն 

կերպ աջակցում և ուղղություն էր տալիս այդ միջոցառումներին12։ 

Սակայն նշենք նաև, որ չն՛այած կառավարության խոււտումներին՝ 

մեծապես աջակցել և նպաստել կանանց ազատագրմանը, Իրաքի կա-

նանց Լիգայի շատ նախաձեոնությոմւներ այդպես էլ չիրականացան։ 

1973 թ. հուլիսի 17-ին Իրաքի կոմկուսի և Բաաս-ի միջև ստորա-

գրվեց միացյալ գործողությունների և համագործակցության մասին 

խարտիան «ճակատը ողջ ժողովրդինն է, այն պատկանում է բան 

վորներին, գյուղացիներին, հեղափոխական ինտելիգենցիային, զին-

վորականներին և ոչ զինվորականներին, կանանց, արհեստավորնե-

րին, ուսանողներին և մտավոր ու ֆիզիկական աշխատանքի բոլոր 

մարդկանց։ Այդ ճակատի ստեղծումը նշանավորում է մեր ժողովրդի 

հեղափոխական շարժման գլխավոր նպատակի ձեռքբերումը և հան-

դիսանում է կարևոր շրջադարձային կետ մեր երկրի քաղաքական 

կյանքում.»131 
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Դեռևս 1968 թ. Իրաքի կոմկուսի առաջարկած նախագծիշատ 

դրույթներ արտացոլվեցին. Ազգային՛ գործողությունների խարտ ի այի 

էշերումI Իրաքի հայրենասիրական ազգային առաջադիմական ճա-

կատի ծրագրում ընդգծված է ժողովրդական մասսաների, այգ թվում 

և կանանց մոբիլիզացման կա րևորոլթ յունը, «Ժողովրդական մասսա-

ների մոբիլիզացումը» բաժնում նշված է՝ иբանվորների, գյուղացի-

ների, ուսանողների, ինտելիգենցիայի և կանանց համախմբումը արհ-

միությունների, ընկերությունների և միավորումների միջոցով օրի-

նական իրավունք է, ընդգծված խարտիայում՝5։ «Հեղափոխությունը 

գտնում է, որ երիտասարդ տղաների և աղջիկների համախմբումը 

երիտասարդական կազմակերպությունների վայն ցանցի օգնությամբ 

կարևոր անհրաժեշտություն է»16, «Հեղափոխությունը գտնում է, որ 

կնոջ մասնակցությունը բոլոր գոյություն ունեցող կազմակերպություն-

ներում, միություններում և հաստատություններում կարևոր անհրա-

ժեշտություն է, որ պետք է իրականացնել լայնորեն»։ 

»Հեղափոխությունը աջակցում է տարբեր կանանց կազմակեր-

պությունն երին,, նպատակ ունենալով հնարավորություն տալ կանանց 

գրավեք իրենց արժանի տեղը և ակտիվ զեր խաղալ հեղափոխական 

շինարարության գործում և ազգային պայքարում»17 ։ 

Ազգային գործողությունների խարտիան Իրաքի կանանց համար 

ապահովում էր տղամարդկանց հետ հավասար քաղաքական, տնտե-

սական, սոցիալական իրավունքներ։ 

«Բանվորական արհմիությունները, գյուղական միավորումները, 

ուսանողական և կանանց կազմակերպությունները կարող են ակտիվ 

գեր խաղալ հեղափոխական սոցիալական վերափոխումների իրակա-

նացման արագացման գործում եք իրենց ավանդը ներմուծել քաղա՛-

քական, տնտեսական և մշակութային բնագավառներում նոր հաջողու-

թյունների ձեռքբերման ճանապարհինJ)18 ընդգծված է խարտիայում»։ 

«Սոցիալական նպատակներ» բաժնում, (կետ 7) հանգամանորեն ներ-

կայացված են Իրաքի կանանց վիճակը և նրանց ազատագրման նշա-

նակությունը ամբողջ հասարակության համար։ «...Կինը, կրելով 

ճնշման, շահագործման և հետամնացության բեռը, որը կրել է մեր 

ժողովուրդը, կրել է նաև իր մարդկային արժանապատվության բոլոր 

նվաստացումները, որոնք խեղանդամել են նրա ազատ, գիտակից և 

ստեղծագործական մասնակցությոմյը հասարակական և մարդկային 

կյանքում»19։ Հայրենասիրական ազգային առաջադիմական ճակատի 
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մասնակիցները գանում են, որ «Սոցիալական վերափոխումների ըն֊ 

թացքի գլխավոր խնդիրներից է հատուկ հոգատարություն ցուցաբե-

րելը կնոջ նկատմամբ, որպեսզի նա կարողանա համակերպվել նոր 

պայմանների հետ»20։ 

Իրաքի առաջադիմական ուժերը կնոջ ազատագրության հարցի 

հետ էին կապում նաև աճող սերնդի դաստիարակության հարցը։ Միա-

ժամանակ հանձինս Իրաքի կանանց նրանք տեսնում էին անկախու-

թյան, ազատության, դեմոկրատիայի և հասարակական առաջընթացի 

համար պայքարող մարտիկների։ Այսպես, խարտիայում մասնավո-

րապես նշված է. «Մեր հասարակությունը, որի առջև դրված են 

իմպերիալիզմի, սիոնիզմի և ռեակցիայի, հետադիմության և մեզ 

շրջապատող այլ վտանգների դեմ պայքարի հարցերը, շպետք է զըրկ-

ված լինի մեր հասարակության կեսը կազմող կանանց ակտիվ օգ-

նությունից, բացի այդ կնոշ ազատագրումը կապանքներից և հետա֊ 

մնաց ութ յաս մնացորդների բոլոր ձևերից, հանդիսանում է նոր սերըն-

դի դաստիարակման ճիշտ սկիզբ, որը ընդունակ է կրելու հայրենա-

սիրական ե. ազգային պատասխանատվությունըD21» 

Կարևոր է նշել, որ Իրաքի ղեկավար Րաաս կրլսակցությոլնը իր 

փաստաթղթերում նշում է երկրի կանանց ազատս։ դրության րնթացքի 

արագացման նշանակությունն ու կարևորությունը։ Իրաքի Արաբական 

սոցիալիստական վերածննդի կուսակցության 8-րդ ռեգիոնալ համա-

գումարի քաղաքական հաշվետվության մեջ ասվում է, որ անհրաժեշտ 

է պայքարել հանուն «կանանց ըհդոմւակությոլնները նսեմացնող, նրանց 

մարդկային գոյությունը միակողմանի դիտող հետադիմական, հետա-

մնաց դրսևորումների և գաղափարների դիմակազերծման»22։ 

նշենք նաև, որ 70֊ական թթ. առաջին կեսը հարուստ է ներքին 

քաղաքական կյանքում դրական տեղաշարժերով։ Սոցիալ-տնտեսա-

կան վերափոխումների ծրագրի իրա/ւանացման ընդհանուր միտումը 

ուղղված էր Իրաքի ողջ հասարակության առաջադիմական զարգաց-

ման օգտին։ 70-ական թթ., ինչ խոսք, փոխվեց կնոջ վիճակն Իրա-

քում։ Բուլղար լրագրող Դոնկա Պ ետրոնովան, որը այցելել է Իրաք 

կանանց շարժման պատվիրակության կազմում, իր հոդվածն ան-

վանել է՝ «Իրաքի բաց ալքերը»։ նա նշել է. «թղթի ֆաբրիկայում կա-

նայք ղեկավարում էին բարդ տեխնիկան, հսկում էին ավտոսայլակ-

ները։ Բասրայում մենք հանդիպեցինք նկարչուհի Ադիլա Աբասի հետ 

(քաղաքում առայժմ միակ կին նկարչուհոլ)»։ «...Կանանց արդեն 
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շատ կար Լք ի է հանդիպել երկրի հասարակական, տնտեսական և մշա-

կութային կյանքի բոլոր բնագավառներում։ Հենց այն հանգամանթը, 

որ կանայք ավելի հաճախ են դուրս դալիս տնային տնտեսության 

իրենց նեղ աշխարհից, ավելի լայնորեն են մասնակցում հասարա-

կական արտադրության ոլորտում, ա ռաշին պլան է մղում մանկական 

հաստատությունների հարցը, որոնց գլխավոր կազմակերպիչը Իրաքի 

կանանց համընդհանուր ֆեդերացիան էս23։ Այնուհետև նշված է, որ 

Բաղզադում բացված «Բարաամ ալ֊ՏաոլրաՅ) մանկապարտեզը կա-

նանց կազմակերպության վերջին հաջողություններից է։ 

Հոգատարությունը մատաղ սերնդի հանդեպ նույնպես նոր երևույթ 

է Արևելքի շատ երերներում, այդ թվում և Իրաքում, որտեղ երեխա-

ները 7—8 տարեկանից ստիպված էին իրենք իրենց ապրուստը հո-

գալ։ Ազգային գործողությունների Խարտիայում հատկապես նշված է 

«Պետությունը նույնպես պետք՚ է հոգ տանի նախադպրոցական շըր֊ 

օանի երեխաների մասին, ընդարձակելով և զարգացնելով մսուրների 

և մանկապարտեզների ցանցը, քանի որ դրանք դաստիարակչական 

հաւ:տասՀու.թյուններ և միջոցներ են, որոնք հեշտացնում են պետու-

թյան կողմից կանանց առջև դրւ[ած խնդիրների իրականացումըЯ2>։ 

Երկրի առաջադիմական ուժերի համատեղ ջանքերով ղգալի չա-

փով նվաղել է անգրագիտության տոկոսը՝ հասնելով 28-ի, բարձ֊ 

րագուքն ուսումնական հաստատություններումդ ընդգրկված տղաների 

և աղջիկների թիվը գրեթե հավասարվել էէ Շեշտակի նվազել են 

եր/վ. աների մահացության դեպքերը։ Սոցիալական վերափոխումների 

ծրագոում մեծ ուշադրություն Է դարձված ժողովրդական /ոճավորու-

թյանը։ 1978 թ. վերջին ուսուցման ոլորտում ընդգրկված Էր երեխա-

ների ՏՕ%-ը քաղաքում և 60%-ը գյուղական շրջանն երում25։ Այս 

տվյալները Ուշադրության արժանի են մի այնպիսի երկրի համար, 

ուր 1958 թ. հուլիսի 14-ի հեղափոխության նախօրեին բնակչության 

անգրագիտության ցուցանիշը 85% Էր2Տ։ 

Միաժամանակ ավելացել է արդյունաբերության ոլորտում ընդ-

գրկված կանանց թիվը՝ 1972 թ. խոշոր արդյունաբերական կենտրոն-

ների բանվորների ընդհանուր թվի (13,741) 11,3%֊ը կանայք էին, 

1973 թ. 13%-ը27։ 1976 թ., թվով 248,5 հաղար արդյունաբերական 

աշխատողներից (չհաշվելով նավթարդյունաբերությունը), 20,53 հազար 

կամ ազգային արդյունաբերության աշխատողների 8 , 2 6 ° / ո ֊ ը կանայք 

էինշ8, 
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1977 թ. մարդահամարի տվյալներով, երկրի տնտեսությունում 

աշխատում էին 7—9 տարեկան 4590 երեխա, նրանցից մոտավո֊ 

րապես 4 0 ° / օ ֊ ը գյուղատնտեսության ոլորտում և նրան հարող ճյու-

ղերում, 24% ֊ ը վերամշակող արդյունաբերության և 14% ֊ լ ւ շինա-

րարության բնագավառներում։ Երկրի տնտեսության մեջ զբաղված էին 

10—14 տարեկան 141,608 երեխա, նրանց 63%-ը գյուղատնտե-

սության մեջ և հարակից ճյուղերում, շինարարության ոլորտում 

15% ֊ ը ։ Առաջին տարիքային խմբում աղջիկները կազմում էին ըն-

դամենը 16,5%, իսկ երկրորդում կեսը։ 

Աշխատունակ տարիքի ներքին ցուցանիշը՝ 15 տարեկան•, որ սահ-

մանված է օրենքով, համապատասխանում է ոչ լրիվ միջնակարգ կըր-

թությոմւ ունեցողների տարիքին և կիրառվում է 80-ական թթ. սկըզ֊ 

բից։ Աշխատանքային օրենքը արգելում է • 15—18 տարեկան դեռա-

հասնե՛րի ծանր և արտաժամյա աշխատանքի օգտագործումը գիշե-

րային ժամերին։ Մինչև 16 տարեկան դեռահասների աշխատօրի տևո-

ղությունը 7 ժամից չպետք է գերազանցի (հոդված 36)։ Վերջին տա-

րիներին ընդունված օրենքներն ու որոշումները (պարտադիր տար-

րական կրթության մասին օրենքը 1978 թ., երեխաների խնամակա-

լությունը պետության կողմից, պետական մանկական հաստատու-

թյունների հիմնումը, դեռահասների ընդգրկումը պետական սեկտո-

րի ձեռնարկություններում և այլ միջոցառումներ) զգալի չափով նվա-

զեցրին աշխատող դեռահասների թիվր, որը 1977 թ. կազմում էր 229 

հազար (15—19 տարեկան )վ 

70-ական թթ. վերջից 15—45 տարեկան բոլոր անգրագետ քա-

ղաքացիների համար կազմակերպվեցին հատուկ դասընթացներ։ 1977 թ. 

մարդահամարի տվյալներով անգրագետ բնակչոլթյսյն\ տեսակարար 

կշիռը կազմում էր 53%՝ կանանց շրջանում՝ 70,7%, տղամարդկանց՝ 

36%29 ։ 

Երկրի տարբեր շրջաններն էին ուղարկվում կոլլտուր-լոլս ավո-

րական բրիգադներ՝ կազմակերպված Իրաքի կանանցդ Լիգայի կող-

մից, որոնք օգնում էին կարգավորել բժշկական սպասարկումը և վե-

րացնել բնակչության անգրագիտությունը30։ 

Կնոջ ազատագրության ուղղությամբ կարևոր իրադարձություն էր 

ընտանիքի և ամուսնության մասին օրենքը։ Նշենք, որ դեռևս 1959 թ. 

ընդունված ընտանիքի և ամուսնության մասին միասնական կոդեքսը 

լրիվ նորություն էր՛ Իրաքի հասարակական կյանքում և դիտվեցy որ-
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պես 1958 թ. հուլիսյան հեղափոխության լավագույն ձեռքբերումներից 

մեկը։ Այդ մասին հիշատակում ենք, քանի որ հետագա տարիներին 

Իրաքի կանանց Լիգան բազմիցս անդրադարձել է այդ օրենքի կեն՛ 

սա գործ ման վիճակին։ ինչպես նշված է Իրաքի կանանց լիգայի հոդ-

վածում, որ գրվել է «Ժենշչինի միրա» միջազգային հանդեսի համար՝ 

ՀՀ Իր բնույթով առաջադիմական կոդեքսը հավանոլթյոմւ գտավ բնակ-

չության լայն խավերի կողմից։ Բայց նրա ընդոմւումից քիչ անց հե-

տադիմությունը անցավ հարձակման, կոդեքսում մտցված փոփոխու-

թյունները հանգեցրին նրան, որ 1963 թ. առաջադիմական միջոցա-

ռումների մեծամասնությունը ի չիք դարձավյ>31» 

Ընտանիքի և ամուսնության մասին նոր օրենքի նախագծոսէ Ի ֊ 

բաքի կանանց Լիգան նոր առաջարկություններ փոխանցեց։ «Կազ-

մակերպվում Էին լայն քննարկումներ, որոնց ժամանակ իրավաբան-

ները, փաստաբանները, դատավորները, ինչպես տղամարդիկ, այնպես 

Էլ կանայք, պարզաբանում Էին այն կարևոր փոփոխությունների բո-

վան ղակություն ր, որոնք նախատեսվում Էր մտցնել ընտանիքի և ա-

մոլսնոլթյան մասին օրենքի մեջ»32։ Ինչպես արաբական շատ երկրնե-

րոլմ, այնպես Էլ Իրաքում ընտանիքի և ամուսնության մասին օրենքը 

քաղաքացիական օրենքի մի մասն Է, և կարգավորում Է գույքային և 

անձնական հարաբերությունները։ 1977 թ. այդ օրենքը հավելվեց նոր 

կետերով հօգուտ Իրաքի կանանց։ Փովտոխռլթյունները վերաբերում 

Էին ժառանգության իրավունքին, խնամակալությանը, ամուսնալու-

ծությանը։ Ըստ նոր օրենքի, իրաքցի կինը իրավունք ունի ամուսնա-

լուծության, ստանալով ամուսնուց ապահարզան։ Ունեցվածքի բա-

ժանման ժամանակ կանայք տղամարդկանց հետ ոսւեն հավասար ի-

րա վանքն եր։ 

«Ես չհիշեցի որոշման բոլոր կետերը,—գրում Է «Իրաքի բաց աչ-

քերը» վերը նշված հողվածի հեղինակը, — սակայն դատելով իրաքցի 

ընկերուհիներիս հուզված և ուրախ տեսքից, պարզ Էր՝ տապալվել Էր 

կնոջ հանդեպ ունեցած վերաբերմունքի զարավոր ավանդույթների մի 

աշտարակ 1հա»°3։ 

1876 թ. մայիսին կայացավ Իրաքի կոմկուսի III համագումարը։ 

Կուսակ՛ցությունը ուղենշեց կնոջ ազատագրության նոր հարցեր և 

խնդիրներ։ Կուսակցությունն այդ .հարցին ,լուրջ ուշադրություն Էր 

դարձնում և կոչ Էր անում կոմունիստն երին հետևողականորեն աշ-

խատել կանանց, երիտասարդության, ուսանողության շրջանում՝ նպա-
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տակ ունենալով նրանց միավորել և դարձնել այնպիսի կազմակեր-

պություններ, որոնք իրենց ծրագրերը, գործունեությունը և ղեկավար 

մարմինների կառուցվածքը որոշելիս առաջնորդվեն ազգային դա֊ 

շինքի սկզբունքներով[34< 

1970— 1975 թթ. կին կուսակցականների թիվը ղգալի աճեց, ի ֊ 

բաքի կոմունիստները կարևոր խնդիր էին համարում կանանց կազ-

մակերպություններում կոմունիստների գործունեությունը, այդ կազ-

մակերպությունների աշխատանքներին ուղղություն տալու նպատա-

կով։ Իրաքի կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Ազիզ Մուհամ-

մեդը 3-րդ համագումարի հաշվետու զեկուցման մեջ ընդգծել է, որ 

չնայած առաջադիմական ազգային հայրենասիրական ճակատի ծրա-

գրում հաստատված է կանանց կաղմկերպոլթյունների գործունեու-

թյան նշանակությունը, սակայն երկրռւմ ստեղծված են կանանց և երի-

տասարդական կազմակերպություններում կոմունիստների դործոէնեոլ 

թյանը խանգարող պայմաններ։ erՑավոք, այդ ջանքերը, — նշել Է Ազիզ 

Մուհամեդը, — հաջողություն չունեցան (նկատի ունի Իրաքի կոմու-

նիստների ջանքերը կանանց կազմակերպություններում գործելու հա-

մար բաաս կուսակցության հետ համագործակցության դալը), քա-

նի որ շարունակվում Էին հետևողական պահանջները Դեմոկրատա-

կան երիտասարդության միությունը, Իրաքի հանրապետության համ-

ընդհանուր միությունը և Իրաքի կանանց Լիգան արձակելու մասին, 

այսինքն այն կազմակերպությունները, որոնց ղեկավարության կազ-

մում մասնակցում Էին մեր ընկերները։ 

Այդ ամենը կուսակցությանը ստիպեց որոշում ընդունել իր գոր֊ 

ծոմւեությոէնը ա1Դ կազմակերպություններում ժամանակավորապես 

ընդհատելու մասին, բարդությոձւներից խուսափելու համար, նպատակ 

ոմւենալով պահպանել երկու կուսակցությունների համ ագործակցու-

թյոմ։ը ճակատում, հույս ունենալով բարենպաստ պայմանների, այգ 

կարևոր դեմոկրատական գործոմւեոլթյան բնագավառում գտնելու հա-

մագործակցության ավելի հարմար եղանակл35» 

Իրաքի կոմկուսի ղեկավարի այս խոսքերը բնութագրում են ինչ-

պես Իրաքի կոմկուսի, այնպես Էլ կանանց Լիդաւի գործունեության 

ողջ բարդությոմւը։ Քաղաքական այսպիսի մթնոլորտում Իրաքի կոմ-

կուսը իր 3-րդ համագումարում ընդունեց կանանց ազատագրության մա-

սին բանաձև։ Բանաձևում ընդգծված Է բոլոր առաջադիմական ուժերի, 

հատկապես կանանց կազմակերպությունների ջանքերի ակտիվացման 
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անհրաժեշտությունը , լուծելու համար կանանց լրիվ ազատագրության 

հետ կապված խնդիրները և բարձրացնելու համար նրանց դերը երկ-

րի հասարակական և քաղաքական կյանքում։ Իրաքի կոմկուսը կու-

սակցական կազմակերպություններին կոչ էր անում «ակտիվացնել 

աշխատանք.<ր կանանց ներգրավելու համար աշխատանքային, հասա-

րակական և քաղաքական գործունեության մեշ, ինչպես նաե. նրանց 

մասնակից դարձնելու հանուն անգրագիտության վերացման պայ-

քարին, Իրաքի առաջադիմական զարգացման ընդլայնմանը սոցիալիզ-

մի ուղիով միակ ճշմարիտ հասարակարգի, ՈՐԸ. վերջնականապես 

կազատագրի կնոջը դասակարգային շահագործումից և սոցիալական 

ճնշումից, կապահովի նրա էիիրավ հավասարությունը կյանքի բ ո ֊ 

լոր ոլորտներումя36» 

70-ական թվականներին Իրաքի կանանց դերը նկատելի բարձ-

րացավ երկրի տնտեսական կյանքում։ Սակայն հասարակական-քա-

ղաքական կյանքում նրանց մասնակցության համար• Իրաքում բացակա-

յումդ էին նպաստավոր պայմաններ։ 

«Քաղաքական խտրականության պատճառով հազարավոր իրաք-

ցի կանայք ղրկված են այսօր աշխատանքի, ուսման, իրենց երեխա-

ներին խաղաղության ե. բարեկամության ոգով դաստիարակելու իրա-

վունքներից, քանի որ բաասիստական\ դաստիարակության և կրթու-

թյան ցանցը ներծծված է շովինիզմով.. .։ Կարևոր խնդիրը, որն այս-

օր կանգնած է մեր առջև, պայքարն է հանուն դեմոկրատիայի հաս-

տատման, քանի որ միայն այդ պայմանով է հնարավււր իրականում 

ապահովել ինչպես ողջ աշխատավորության, այնպես էլ կանանց իրա-

վունքները։ Մենք հանդես ենք գալիս հանուն այն նպատակի, որպեսզի 

կանանց քաղաքական իրավունքների թվում հաստատվի նաև սեփա-

կան էեգալ կազմակերպություն երում գործելու իրավունքը, որպեսզի 

առաջադիմական կանանց շարժումը առաջադիմի և զարգանայ>37է 

1977 թ. սկսվեցին երկրի առաջադիմական ուժերի և առաջին հեր-

թին կոմունիստների հետապնդումներն ու նրանց հալածանքները։ Հենց 

այդպես էլ վերնագրել է իր հոդվածը «Պրոբլեմի մի բա ի սոցիալիզմ ա» 

հանդեսում նազիհա Դուլեյմին՝ «Ընդդեմ ռեպրեսիաների և հետա֊ 

պընդումների»38։ Իրաքում դարձավ անհնար նաև այն միջոցառում-

ների իրականացումը, որոնք կանխատեսված էին կնոջ միջազգային 

տարվա առիթով։ 
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Ամփոփելով մեր խոսքը, նշենք, որ Իրաքի կոմկուսի կապերը կա-

՛նանց շարժման հետ ունի տասնամյակների պատմություն։ Դեոես 

1943 թ. Բաղդադոլմ\ կայացավ կանանց առաջին ցույցը։ Այն կազ-

մակերպված էր Իրաքի կոմկուսի կողմից։ Իրաքի կոմկուսի համար 

•հոբելյանական տարում 1984 թ. հրապարկվեց կուսակցության գործու-

՛նեությունն ամփոփող նյութ, այդ թվում (էԻրաքի կոմկուսի 50 տարին — 

էջեր Իրաքի կոմկուսի պատմությոմւիցя, ուր նշված է նաև Իրաքի կոմ-

կուսի հիմնադիր Ֆահդի հոդվածի մասին, տպագրված՝ «Ալ-Կաիդաя 

(«Հիմքս) թերթում 1943 թ.։ Այդ հոդվածում Ֆահդը նշել է՝ «Գլխավոր 

թշնամին, որը հանդես է գալիս կնոջ ապրելակերպի փոփոխության և 

նրան ստրկական վիճակից ազատելու դեմ, նույնն է, որը, ՛նաև հա-

կառակում է ժողովրդի ապրելակերպի փոփոխությանը և ազա-

տագրմանը։ Այդ թշնամին օտարերկրյա ազդեցությունն է և նրա հե-

նարանը՝ հետադիմությունը և ավանդույթները, որոնք լեն համապա-

տասխանում ժամանակակից դարաշրջանինа39» 

Անցել է ավելի քան քառասուն տարի, կանանց շարժումն Իր ա-

քում հասել է զգալի հաջողությունների։ Ամրապնդվել են Իրաքի կոմ-

կուսի կապերը կանանց Լիգայի հետ, որը 1982 թ. նշեց իր երեսնամ-

յակը։ Իրաքի կոմկուսի տպագիր օրգանների էջերում պարբերաբար 

լուսաբանվում են կանանց շարժման խնդիրները։ Սակայն կանանց 

շարժումը քաղաքական առումով, դեռևս մ ասսսա յական բնույթ չի 

կրում։ 

Երկրի կոմունիստները, ա ռաջա դի մ ա՛կան ՛հասարակական գոր-

ծիչները և կանանց շարժման ակտիվիստները գիտակցում են, որ «առ֊ 

ջևում դեռ հսկայական աշխատանք կա հենց իրենց՝ կանանց, մաս-

սայական կանանց շարժման համար։ Դրա հետ մեկտեղ կանանց շար-

ժումը, որը իր հատուկ խնդիրները ինքն է լուծում, չի կարող հա-

ջողության հասնել առանց բանվոր դասակարգի շարժման վրա հեն-

վելու, առանց սերտ կապերի մոնոպոլիաների դեմ, հանուն խաղա-

ղության, դեմոկրատիայի, սոցիալիզմի մղված պայքարիJ)40» 

Իրաքի կոմունիստների շուրջը ստեղծված անհանդուրժելի մթնո-

լորտը ստիպեց կուսակցության ղեկավարությանը 1979 թ. մայիսին 

որոշում ընդունել դուրս գալու Ազգային ճակատի կազմից և անցնել 

անլեգալ գործուն եության^ ։ 

Հայրենասիրական ազգային-առաջադիմական ճակատի փլուզու-

մով անավարտ մնացին նաև նրա ծրագրային փաստաթղթերի իրա-
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կանացումը, այդ թվում և վերը նշված այն կետերի պրակտիկ իրա-

գործումը, որոնք վերաբերում էին կանանց ազատագրության հար. 

ցին։ 

Իրաքի ղեկավար շրջաններին երկրի կանանց ազատագրության 

հարցր հետաքրքրում էր կապված տնտեսական զարգացման հետ։-

Ինչ խոսք, առաջադիմական տնտեսական վերափոխումների ուղղու-

թյամբ, զգալի տեղաշարժեր գիտվեցին նաև կանանց ազատագրու՛-

թյան հարցում։ Մեծ թվով կանայք դուրս եկան իրենց տների չորս 

պատերի շրջանակներից, ընդգրկվելով տնտեսության ոլորտում։ Նվա-

ղեց անգրագիտության տոկոսը։ Դրական տեղաշարժեր դիտվեցին 

լուսավորության բնագավառում։ 

Որքան էլ փոքր են 70-ական թթ. տոկոսային առավելոլթյոլննե-

րր նախկինի համեմատությամբ, որոնց մենք անդրադարձել ենք սույն-

հոդվածում, այնուհանդերձ նկատի ունենանք, որ խոսքը վերաբերում է 

արաբական աշխարհի ազատագրված երկրներից մեկին, որի նախա-

հանլէապետական շրջանի ցուցանիշները անգրագիտության, երեխա-

ների աշխատանքի շահագործման, կանանց վիճակի մասին անմխի-

թար էին-

Կանանց ազատագրության հարցը աշխատատար, ժամանակ պա-

հանջող խնդիր է Իրաքի պայմանն երում։ Միաժամանակ անհրաժեշտ են 

համապատասխան խթանումներ և դեմոկրատիայի լիակատար դրսևո-

րում։ Չնայած այն հանգամանքին, որ 70-ական թթ.• Իրաքի առաջադի-

մական ուժերի համար եղան ակտիվ ստեղծագործական տարիներ՝ կոմ-

կուսի երկու համագումարների գումարումը, ազգային ճակատի ստեղ-

ծումը և այլն, սակայն պրակտիկ գործունեության համար ռեալ պայ-

մաններ չապահովվեցին։ Կանանց շարժումը նշված ժամանակահատ-

վածում ընթանում էր դժվարին պայմաններում։ Ընդունված որո-

շումների և օրենքների շատ կետեր դժվար, կամ բոլոր՛ովին չէին կի-

րառվում։ Հարցականի տակ էր առնված մինչև անգամ Իրաքի կա-

նանց Լիգայի գոյության անհրաժեշտությունը։ Հետևողականությոմւ 

չցուցաբերվեց նաև 1975 թ. ընտանիքի և ամուսնության մասին օրեն-

քի կետերի կիրառման նկատմամբ, չնայած կանանց մասսաների-

խանդավառությանը։ 

1975 թ. սկսած դժվարին պայմաններ ստեղծվեցին Իրաքի կա-

նանց Լիգայի գործոմւեության համար։ Անդրադառնալով 70֊ական թթ. 

կանանց շարժման դասերին Նազիհա Դոլլեյմին аԻրաքի կանանց 
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Լիգայի երեսնամյա պայքարի փորձըD հոբելյանական հոդվածում 

գրում է. «1975— 79 թթ. ծանր տարիների ընթացքում, երբ Լիգայի 

գործունեությունը դադարեցված էր, հայրենասիրական և առաջա-

դիմական շարժումը համալրվեց երիտասարդ կանանց նոր խմբերով, 

որոնք լի էին խանդավառությամբ և պատրաստակամով} յամբ պայ-

քարելու համար հանուն կանանց իրավունքների՝ մեր երկրռւմ ստեղծ-

ված նոր պայմաններումa^t 

Ելնելով 80-ական թթ. սկզբի Իրաքի կանանց շարժման ընթացքի 

օրինակներից, կարելի է ասել, ինչպես յուրաքանչյուր առաջադիմա-

կան շարժում, այնպես էլ Իրաքի բնակչության կեսը կազմող կանանց 

շարժումը ունի զարգացման պոտենցիալ հնարավորություններ։ 

К. X. САМ В Е Л ЯН 

КОМПАРТИЯ и П Р О Г Р Е С С И В Н Ы Е СИЛЫ ИРАКА 
В Б О Р Ь Б Е ЗА ЭМАНСИПАЦИЮ Ж Е Н Щ И Н Ы 

(70-ые годы) 

Р е з ю м е 

В статье освещены вопросы эмансипации женщины в Ираке 
в 70-ые голы. Женское движение в стране зародилось н разви-
валось б специфических для стран Востока условиях. 

Большое место уделено деятельности Иракской компартии. 
На различных этапах женского движения компартия Ирака, 
действовала по трем основным направлениям: популяризация 
прогрессивных идей и марксистско-ленинских взглядов на проб-
лему оосвобождения женщины, вйявленне взаимосвязей между 
этим вопросом и общепатриотическнмн проблемами, а также 
классовой борьбой рабочих и крестьян; выработка конкретных 
программных лозунгов, доведнне их до широких масс трудящих-
ся женщин, изучение их положения и проблем: организационно, 
с целью вовлечь женщин в деятельность демократических орга-
ьизаций и приумножить число женщин—коммунисток. 

В программных документах Иракской компартии уделено 
должное внимание работе с женщинами-крестьянками. В 70-е 
годы большинство законов и постановлений не распространялись 
на женщин сельских местностей. Они были изолированы от об-
щих перемен в социально-экономической жизни. 
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Подчеркнута активизация деятельности Лиги иракских жен-
щин в первой половине 70-ы.х гг. Показаны международные свя-
зи этой организации. На фактическом материале показаны не-
которые изменения в положении женщин и детей, в связи с oej -
ществлением программы социально-экономических преобразова-
ний. В 1975—1979 гг. для деятельности Лиги Иракских женщин 
в стране не было возможностей. Уроки истории женского движе-
ния в Ираке убеждают, что это движение имеет потенциальные 
возможности. — 

В статье широко использованы программные материалы 
Иракской компартии (II, III съездов), Патриотического-нацпональ-
но-прогрессивного фронта. Гэольшой интерес представляют ста-
тьи Haiiixn Дулейми. 

1 «Проблемы мира и социализма», 19S0, Ле 3, с. 77. 
2 Նույն տեղո՚մ, էշ 70t 

3 Նույն տեղում, էշ 80։ 

4 ՄաշրոլՀ րաոնամաչ ալ֊հի՛ւր ալ֊շոլյուղի ալ-Իրաքի, Բաղդադ, 1970, էշ 36—37, 

К. X . С а м в з л я м , Рабочий класс Ирака в бор б ; за у п о о т е я п j i i i o i 
к ш г к о г о строл и демократию, 1979, Ереван, с. 23, 81, 94, 95. 

5 Աս՚Սաոլրա, Բաղդատ, 17, 5, 1975։ 

С «Бопгарскля женщина», 1978. .Y-՝ 12, с. 13. 
7 А. Ф. Федченко, Ирак в борьбе за независимость (1917—1969). — М . , 1970, 

с. 2äR. 
8 էէԱս֊Սակաֆա ալ-ԶէԱՀ՚ւդ.::.1, Բաղդադ, 1982, Дв 139, Էշ 138։ 

9 Տե՛ս К. X. Самвелян, Участие женщин Ирака d общественно-политиче-
ской ЖИЗНИ СТраНЫ (1945—1975 ГГ.) Մերձավոր և ՍԷ Հին ԱրեելբԷ երկրներ ե 

ժողովուրդներ, I X , Արաբական երկր՛ներ, Եբեան, 1978, էչ 144, 

10 «Женщины мира», 1975, № 2. 
11 Նույն տեղում, 1976, А! 4, էշ 44, 

12 Նույն տհղումէ 

13 «Устав Ii принципы действий -Патриотического н национально-прогрес-
сивного фронта в Ираке», Хельсинки, 1976, с. 14. 

14 «Ալ-Ախբար», Բեյրութ, 17.11.1968, 

15 «Устав Ii принципы действий Патриотического и национально-прогрессив-
ного фронта в Ираке», с. 17. 

16 Նույն տեղում t 

17 Նույն տեղում։ 

18 Նույն տեղում, Էշ 18t 

19 Նույն տեղում, Էշ 311 
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20 Նույն տեղում։ 

21 Նույն տեղում։ 

22 «Арабская нация едина, ее миссия бессмертна», Политичский отчет VIII 
регионального съезда, январь, 1974. Хельсинки, 1975, с. 187. 

23 «Болгарская женщина», София, 1978, № 12. с. 13. 
24 Устав и принципы..., с. 30-
25 «Болгарская женщина», 1978, Л° 12, с. 13. 
26 «Азия и Африка сегодня», 1979, Л» 1, с. 44. 
27 яԱս-Սակաֆա ալ-Տաղիդաւ>, Բաղդադ, М 11 ( 7 7 ) , 197Տ, էշ 5։ 

28 С. Г. Гришин, К. X. Самвелян, — Ирак,—спр. «Рабочий класс Азии», М... 
1985, с. 106. 

29 Նույն տեղում, էշ 108, 101։ 

30 «Женщины мира», 1976, Я» 4, с. 44. 
31 Նույն տեղում, 197Տ, М 2, էշ 42• 

32 Նույն տեղում։ 

33 «Болгарская женщина», 1978, № 12, с. 13. 
34 III Национальный съезд Иракской компартии, 1977, с. 68. 
35 Նույն տեղում, էշ 39—40։ 

36 Նույն տեղում, էշ 169։ 

37 «Проблемы мира и социализма», Прага, № 111, 1980, с. 80. 
38 Նույն տեղում, К 3, 1979, էշ 65։ 

39 «50 лет Иракской коммунистической партии» — (Строки из истории Ирак-
ской коммунистической партии), տեղը լ թիվը նշ,/ա» չէ, էջ ւօ, 

40 «Проблемы мира н социализма», 1980, 111, с. 81. 
41 «Политические партии», М., 1981, с. 140. 
42 <гԱս-Սակաֆա ալ֊շադիդա», Բաղդադ, 1982, Л? 139, էշ 115։ 
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Ա. Գ. ՍՏԱՍ՚ԲՈԼՅՅԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՃԱԿԱՏԻ ՄԱՍՆԱԿՅՈԻԹՅՈԻՆԸ 1978—1979 ԹԹ. 
ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆԸ 

1978— 79 թթ. իրանական հեղափոխությանն Ազգային ճակատ 

կազմակերպության մասնակցության հետ առնչվող հարցերի ուսում-

նասիրությունն ու լուսաբանումը չափազանց կարևոր է հեղափոխու-

թյան շարժիչ ուժերից յուրաքանչյուրի տեղի ու դերի որոշման համար։ 

Իրանի ազգային բուրժուազիայի քաղաքական կազմակերպու-

թյունր՝ Ազգային ճակատը պայքարի մեծ փորձ ուներ; Այն հիմնվել 

էր դեռևս ետ պատերազմ յան տարիներին Իրանում ծավալված ազգա-

յին ֊աղա տա գրական շարժման վերելքի շրջանում՝ 1949 թ.1, ազգային 

բուրժուազիայի նշանավոր գործիչ Մոլհամմադ Մոսադեղի նախաձեռ-

նությամբ և վճռական դեր էր խաղացել Իրանի նավթարդյունաբերու-

թյան աղգայնացմ ան գործում։ 1953 թ. օգոստոսի 19-ին\ տեղական 

հետադիմական շրջանների և օտարերկրյաՀ հատկապես ամերիկյան 

իմպերիալիստների համատեղ ջանքերով Իրանում կազմակերպված 

պետական հեղաշրջումից և գեներալ Ֆ. Զահ ե դի ի ռեժիմի հաստա-

տումից հետո Ազգային ճակատն, ամենադաժան ճնշումների են-

թարկվեց և, փաստորեն, դադարեցրեց իր գործունեությունը։ 

Ազգային ճակատի վերածնման համար երկրռւմ նպաստավոր 

իրադրություն ստեղծվեց 60-ական թվականների սկզբներին, երբ 

ներքին հակասությունների ծայրահեղ սրման պայմաններում Իրա-

նի Մոլհամմադ Ռեզա Փեհլևի շահը հարկադրված էր վերանայել իր 

տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական ըմբռնումները և, որոշ զի-

ջումների դիմել։ Ի հետևանք, ազգային բուրժուազիայի ուժերը հնա-

րավորություն ստացան կարճ ժամանակով վևրահամ ախ մրվել այս-

պես կոչված Երկրորդ Ազգային ճակատում (Քարիմ Սանջաբիի գլխա-

վորությամբ) և առաջ քաշել «ոչ հակամիապետական, բայց սահմա-

նադրականJ32 կազմակերպությանը բնորոշ պահանջներ, որոնք հան-
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գոսէ Էին սահմանադրական միապետության շրջանակներում բուր-

ժուա դեմոկրատական ազատությունների պահպանման/А 

1963 թ• հունիսին սակայն, ռեակցիայի սաստկացման պատ-

ճառով Երկրորդ Ազգային ճակատն ստիպված եղավ անցնել ընդհա-

տակէ 

1978—79 թթ- իրանական հեղափոխության նախօրեին երկրռւմ 

ստեղծված որոշակի քաղաքական իրադրության պայմաններում Ազ-

գային ճակատը, ինչպես և պետք Էր սպասել, ասպարեզ ելավ, և ա֊ 

մ են ա ակտիվ գործունեություն ծւսվալեց։ Նախկինում Ազգային ճակատի 

ճանաչված գործիչներից մի քանիսին հաջողվեց 1977 թ. նոյեմբերի 

19֊ին հիմնել Երրորդ Ազգային ճակատըл, որի կազմի մեշ մտան Ազ-

գային շարժման սսցիալիստական Լիգան՝ Քարիմ Սասշաբիի ղեկավա-

րությամբ, Իրան կուսակցությունը՝ Շահփոլր Բախթիարի ղեկավարու-

թյամբ, Իրանական ազդի կուսակցությունը՝ Գարի ուշ Ֆորուհարի ղե-

կավարությամբ և մի շարք պրոֆեսիոնալ միություններ ու խմբեր, ինչ-

պես՝ Մարդու իրավունքների Միությունը, Իրանական• ազատության 

շարժումը, փաստաբանների միությունը և այլն։ 

Ազգային ճակատի վերակազմավորումն այս անգամ հնարավոր 

դարձավ ռեժիմի այսպես կոչված «լիրե րալացմ ան քաղաքականու-

թյան» անցնելու հետևանքով, որը շահին պարտագրել Էր ԱՄՆ-ի պրե-

զիդենտ Ջ. -9արսէերը՝ ելնելով ստեղծված իրադրության մեջ շ։սհի իշ-

խանությունն ամեն կերպ պահպանելու Միացյալ Նահանգների ան-

միջական շահագրգռությունից և օգտագործելով մարդու իրավունքների 

պաշտպանության իր հանրահայտ դեմագոգիկ թեզը։ 

Օգտվելով առիթից, Ազգային ճակատը, որը կողմնակից Էր аԷվոլ-

յուցիայի, և ոչ հեղափոխությանառանց հապաղելու բաց նամակ 

հղեց շահին, որտեղ շ արարդրված Էին պառլամենտը, ինչպես նաև 

պրոշահական, երկրռւմ միակ օրինական <rՌասթախիզ-ե մելլիл («Ազ-

գային վերածնունդ») կուսակցությունը լուծարքի ենթարկելու, բոլոր 

ընդդիմադիր կոլսակցութ յոմւներին և կազմակերպություններին ազատ 

գործունեության հն արա վո բութ յոմւ տրամադրելու և այլ պահանջներ։ 

Բաց նամակին հետևեցին նույնանուն բովանդակությամբ մի ամբողջ 

շարք հանրագրեր®< 

Չնայած Ազգային ճակատի կազմի խայտաբղետությանը, որը, 

բնականաբար, ենթադրում Էր նրա մեջ մտնող տարբեր կուսակցու-

թյունների, խմբերի և առանձին գործիչների տեսակետնւերի և նպա-

տակների անխուսափելի տարբերոլթյոմւ, երբեմն նաև բացարձակ 
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Հակադրություն, այսուհանդերձ, ինչպես վկայում են 1977 թ. դեկ-

տեմբերին կազմակերպության ընդունած ծրագիրը և անմիջապես նրպ 

գործողությունները, այս շրջանում Ազգային ճակատի հիմնական պա-

հանջները հստակ' էին և դարձյալ սահմանափակվում էին սահմանա-

դրական միապետության շրջանակներում դեմոկրատական իրավունք-

ների ձեռքբերմ ամբ7 г 

Գես/բերի հետագա զարգացումը և մեկուսացման հնարավորու-

թյան Հանդեպ ունեցած վախը, սակայն, հարկադրեց Ազգային ճակա-

տին րնտրել գործունեության միանգամայն այլ ոճ, և, հրաժարվելով 

նամակներով ու հանրագրերով երբևէ հաջողության հասնելու հույ-

սից՝ միանալ ժողովրդական շարժմանը, որն օրըստօրե ավելի էր ըն-

դարձակվում։ Մանավանդ, որ նա իրեն դաշնակից գտավ բարձրաս-

տիճան հոգևոր ղեկավարների շրջանում՝ ի դեմս ա յաթոլլա Շարիաթ-

Մադարիի, որը նույնպես հակված էր համաձայնողականության, և 

բավարարվում էր սահմանադրական միապետության հաստատմամբ։ 

/' դեպ, այս դաշնակցությունը լրջորեն հավակնում էր ժողովրդական 

շարժման ղեկավարի դերին։ Սակայն շատ շուտով ակնհայտ դարձավ 

նրա քաղաքական գծի անհեռանկար լինելը։ Երկրռւմ տեղի էր ունե-

նում ուժերի ծայրահեղ բևեռացման պրոցես. հակադրվելով շահի 

ստեղծած, զինվորական {կառավարությանը՝ ժողովուրդը Վլենտր ոնա-

ցել էր արտասահմանում գտնվող ա յաթոլլա Խոմեյն ու միահեծան 

ղեկավարության տակ, Խոմեյնու, որը չէր դադարում կրկնել, որ հաս-

տատ է շահի ռեժիմը տապալելու սկզբունքին, և որ շահի կողմից 

հովանավորվող որևէ կառավարության կազմումը դավաճանություն 

կլինի հեղափոխությանը։ 

Հեղափոխական իրադարձությունների զարգացման որոշակի փու-

լում քաղաքական իրադրության այսպիսի փոփոխությունը դրդեց Ազ-

գային ճակատին հիմնուէին վերափոխել իր դիրքորոշումը։ Այլևս ան-

կասկած էր, որ շահի ռեժիմի տապալման հավանականությունը ավե-

լի քան իրական էր դաոնում և Ազգային ճակատին լուրջ վտանգ էր 

սպաոնում հեղափոխության հաղթանակի դեպքում անմասն մնալ 

իշխանությունից։ 

Անհրաժեշտ էր Խոմեյնու հետ որևէ ձևով համաձայնության գալ։ 

1978 թ. հոկտեմբերի վերջերին Ազգային ճակատի ղեկավար Քարիմ 

Ü անգարին շտապեց Փարիզի։ նա թաքուն ՛հույս ուներ համոզել Խո-

մեյնուն քաղաքացիական պատերազմից խուսափելու համար գրավել 
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նվազ անհամաձայնռղական դիրքորոշում (որն, ըստ երևույթին, ի 

՛նկատի ուներ Մուհ ամմադ Ռեզա շահի տապալումն առանց Իրանում 

միապետության վերացման ընդհանրապես)։ Սակայն տեղի ունեցավ 

հակառակը։ Փարիզից վերադառնալուց հետո Սան շարին հայտարարեց 

Խոմեյնու հետ իր կատարյալ համաձայնության մասին, և հատկա-

պես ընդգծեց, որ չի մտնի որևէ կառավարության կազմի մեջ այնքան 

ժամանակ, քանի դեռ երկրռւմ կպահպանվի միապետությունը9։ 

Ավելորդ չէ նշել, որ Սանջաբիի՝ սահմանադրական միապետու֊ 

թյան գաղափարից հրաժարվելու և միապետության տապալման գա-

ղափարն ընդունելու փաստն առիթ տվեց Ազգային ճակատի պա-

ռակտման՝։ Իրան կուսակցության ղեկավար Շահփոլր Բախթիարն,. 

օրինակ, որն առավել բուռն էր արտահայտում իր դժգոհ ություն ը, մե-

ղադրում էր Սանջաբիին այն բանում, որ վերջինս, իբրև, <rմեծ զիջ-

ման էր գնաւցել առանց որևէ բան շահելուս^, և որ «...սահմ անափակել 

էր հետագա մանևրման հնարավորությունըл"» 

Այնուամենայնիվ, չնայած առկա տարաձայնություններին, Ազգա-

յին ճակատն այժմ գործունեության հիմնական նպատակ ընտրեց հետև— 

յալ խնդիրների իրականացումը, միապետության վերացում, իսլամի վրա֊ 

հիմնված կառավարության ստեղծում և պետության ապագա կառուց-

վածքի որոշման նպատակով հանրաքվեի անցկացում12ւ 

Ազգային ճակատի այսպիսի սկզբունքային վերակողմ որոշում ը, որն 

սկիզբ դրեց նրա գործունեությա՛ն նոր փուլին, միաժամանակ, շրջա-

դարձային եղավ հեղափոխության ընթացքի համար և մեծապես որո-

շեց նրա ճակատագիրը։ 

Ազգային ճակատ!։ նոր, անսպասելի դիրքորոշումը չափազանց 

բարդացրեց շահի վիճակը։ (Նրա հանձնարարությամբ 1978 թ. նոյեմ-

բերի 5-ին գեներալ Ազհարին կազմեց զինվորական կառավարու֊ 

թյուն™, որն առանց հապաղելու ձերբակալեց Փարիզից նոր վերա-

դարձած Սանջաբիին և ՖորոլհարինՈրոշ ժամանակ անց, սակայն, 

ժողովրդական շարժման ճնշման տակ, ստիպված եղավ նրանց ար-

ձակել)^։ 

Այս կոնտեքստում իրանական իշխանությունների համար կենսա-

կան նշանակություն էր ստանում օպոզիցիային ինչ-որ ձևով ռեժի-

մի հետ հաշտեցնելու հարցը։ Ընդ որում, առավել իր ականանալի էր 

դիտվում (ГքաղաքացիականJ) կոալիցիոն բուրժուական կառավարություն 

ստեղծելու գաղափարի իրականացումը։ 
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Ապագա կառավարության մեջ րնգգիմագիր հիմնական կազմա-

կերպության՝ Ազգային ճակատի մասնակցությունն ապահովելու դի-

տավորությամբ 1978 թ. դեկտեմբերի 14-ին շահը հանդիպում ունե-

ցավ Սանշաբիի հետ*6։ Սակայն վերջինիս դիրքորոշումն այս հար-

ցում անվերապահորեն բացասական էր։ Հանդիպմանը հաջորդող իր 

պաշտոնական հայտարարության մեջ Սան շարին մեկ անգամ ևս նշում 

էր, որ Ազգային ճակատը հրաժարվում է մտնել որևէ կառավարության 

կազմի մեջ, քանի դեռ շահը գտնվում է իշխանության գլուխ 

Չհրաժարվելով, այնուամենայնիվ, քաղաքացիական կառավարու-

թյուն ստեղծելու մտքից, որը, ստեղծված իրադրության պայմաններում 

միակ հոլսադրող հնարավորությունն էր, Իրանի տիրող շրջաններն այն 

ղեկավարելու համար օպոզիցիայի շարքերից ռեժիմի համար ընդու-

նելի թեկնածու էին որոնում։ 

Միացյալ նահանգները, որը լրջորեն մտահոգված էր Իրանի իրավի-

ճակով, և նրա սպասելի, իր համար ոչ ձեռնտու հեռանկարներով, ա֊ 

մեն կերպ ձգտում էր ազդել դեպքերի զարգացման ընթացքի վրա։ 

Հայտնի է, որ ԱՄՆ-ը պաշտպանում էր «քաղաքացիական» կառավա-

րություն ստեղծելու միտքը, և նրա ներկայացուցիչներն ամենագործոն 

մասնակցությունն էին ցուցաբերում օպոզիցիայի «չափավոր» գործիչ-

ների հետ ա յդ կապակցությամբ տարվող խորհրդակցություններին։ 

Ամերիկյան ծրագրի բովանդակությունն այսպիսին էր. ելնելով Իրանի 

ազգային շահերից (ավելի ճիշտ՝ Միացյալ՛ Նահանգների իմպերիա-

լիստական շահերից), շահը պետք է ժամանակավորապես հեռանա Ի ֊ 

րանից, իսկ նրա պարտականոլթ յոլններր հանձնվեն այսպես կոչված 

Բարձրագույն կոնսուլտատիվ Խորհրդին, որի կազմի մեջ կմտնեն Ի ֊ 

րանի հիմնական քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները՝ շահի ընտ-

րությամբ։ Գործադիր իշխանությունը կհանձնվի «քաղաքացիական» 

կոալիցիոն կառավարությանը՝ օպոզիցիայի «չափավոր» թևի որևէ, ա-

ոավել հարմար ներկա յացուցչի գլխավորությամբ18է Այս ծրագիրը, 

որի նպատակը ժամանակ շահելն ոլ միապետությունը փրկելն էր, 

իրականանալու դեպքում իրանական իշխանությունների համար բավա-

կան. գրավիչ էր։ Սակայն այդ ուղղությամբ ձեռնարկված առաջին 

փորձն անհաջողության մատնվեց։ Ազգային ճակատի հայտնի գործիչ-

ներից մեկը՝ Ղոլամ Հոսեյն Սադեղին, որին Միացյալ Նահանգների 

խորհրդով հանձնարարվեց կազմել «քաղաքացիական» կառավարու-

թյուն19< և որն սկզբնապես տվել էր իր համաձայնությունը, ի վեր-
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J „ հարկադրված եղավ հրաժարվել20։ Պատճառը ոչ միայն այն էր, 

որ նրան այդպես էլ չհաջողվեց համոզել օպոզիցիայի գործիներին 

մտնե, կառավարության կազմի մեշ, այլև, գլխավորապես Ազգային 

ճակատի դիրքորոշումն այս հարցում, որը վճռականորեն պահանջում 

էր շահի հեռանալը երկրից, և որին վերջինս համառորեն դիմադրում 

էր։ նույն պատճառներով անհնարին եղավ նաև օպոզիցիայի մեկ 

այլ ներկա յա ցուց չի՝ Մոզաֆֆար Բաղայիի կողմից կառավարության 

կազմումը11։՝ 

Ազգային ճակատն իր հայտարարություններում անընդհատ ընդ-

գծում էր, որ պայքարը չի դադարեցնի, մինչև զինվորական կաբի-

նետը հրաժարական չտա և. շահը գահընկեց չարվի։ 

Ազհարիի կառավարությունը, որի գոյությունն արդեն միանգա-

մայն անիմաստ և աննպատակահարմար էր դարձել, ստիպված էր 

հրաժարական տալ22։ Այս անգամ շահը, դարձյալ Միացյալ նահանգ-

ների խորհրդով[, հանձնարարեց կառավարություն կազմել Շահփուր 

Րախթիարին23, օգտագործելով, անշուշտ, նաև Ս անջաբիի հես։ նրա 

բացահայտ տարաձայնությունների հանգամանքը, և թերևս, նաև այն, 

որ շահի անկեղծ խոստովանությամբ, այդ պահին Բախթիարր քաղա-

քացիական գործիչներից միակն էր, որ րնդոմւել էր նրա այգ առա֊ 

ջարկըԱ։ 

Ընդդիմադիր որոշ շրջանների աջակցությամբ Բաիւթիարը ձեռնա-

մուխ եղավ իր ստանձնած միսիայի իրականացմանը։ Դրան անմիջա-

պես հաջորդեց վերջինիս իր շարքերից վտարելու Ազգային ճակատի ո ֊ 

րոշռւմը25։ Հատկանշական է, որ նրա ղեկավարներից և ոչ մեկը հան-

դես չեկավ նոր կառավարության պաշտպանությամբ2Տ։ Ազգային ճա-

կատն այս անգամ ևս վճռականորեն հրաժարվեց մտնել կառավարու-

թյան կապմի մեջ, և, ավելին, բոյկոտ հայտարարեց նրա գործոլնեոլ-

թյանը"։ 

Դեռևս 1979 թ. հունվարի 2-ին, ռադիոյով իր ելույթում Բախթիարը 

խոստանում էր գործող Սահմանադրության շրջանակներում ժողովրդի 

համար ապահովել իրավոմւքներ և ազատություններ, վերացնել մա-

մուլի գրաքննությունը, ազատել քաղաբական բանտարկյալներին, թոլյ֊ 

լատրել քաղաքական կուսակցությունների և կազմակերպությունների 

օրինական գործունեությունը։ Նա ժողովրդին կոչ էր անում անհապաղ 

դադարեցնել հակակառավարական ելույթներն ու գործ ագուլն եր ը2՝** 
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Շուտով, մեկ այլ առիթով, Բախթիարը. հայտարարեց ԵԱՎԱՔ—ի 

գործունեությունը i/ահմանա փակելու, մամուլի ազատությունը վերա, 

կանգնելու և երկրռւմ ռազմական դրությունն աստիճանաբար վերաց-

նելու իր մտադրության մ ասին291 

Բախթիարի բացահայտ դեմագոգիկ խոստումների նպատակն, ան-

շուշտ, երկրռւմ օպոզիցիայի դիմադրությունն ինչ-որ չափով մեղմելն 

Էրէ Անմիջապես դրան Է ր ուղղված նաև նրա այն հավաստիացումը, թև 

շահը մտադիր Է ամ են ամ ոտ ժամանակներս հանգստի մեկնել արտա-

սահման^01 

Ի պատասխան, Ազգային ճակատը և ընդդիմադիր մյուս կազմա-

կերպությունները հայտարարեցին, որ միապետության հարցում ան-

հրաժեշտ Է ընդունել արմատական որոշում, և որ միմիայն այդ դեպ՛ 

քում հնարավոր կլինի կայունացնել իրադրությունը31» 

Հունվարի 11-ին Բախթիարը մեջլիսի հաստատմանը ներկայաց-

րեց իր կառավարության կազմը և ապագա գործունեության ծրագի-

րը32ւ Այն նախատեսում Էր ցրել ԱԱՎԱՔ֊ը, վերացնել ռազմական 

դրությունը, վերականգնել ժողովրդի քաղաքացիական իրավունքներն 

ու ազատությունները, արձակել քաղաքական բանտարկյալներին, ան-

հապաղ պատասխանատվության ենթարկել հասարակական միջոց-

ների կողոպտման և օրինախախտումների մեղավորներին։ 

Անդրադառնալով արտաքին քաղաքականության բնագավառին, 

Բախթիարը հայտնեց, որ իր կառավարությունը մտադիր Է վերանա-

յել Հարավ-Աֆրիկյան հանրապետության և Իսրայելի հետ հարաբե-

րությունները, մասնավորաբար, դադարեցնել նավթի մատակարա-

րումն այդ երկրներին։ նա հայտնեց նաև, որ կառավարությունը ձըգ-• 

տելոլ Է հարաբերություններ զարգացնել մուսուլմանական և հարևան 

պետությունների հետ33»՝ 

Բախթիարի կառավարության ծրագիրը, որը մշակված Էր որոշա՛ 

կի դիտավորությամբ, անշուշտ, ավելի քան հավակնոտ Էր, և, երկ-

րռւմ տիրող իրադրության պայմաններում, միանգամայն անիրակա-

նանալի։ Այն, ինչպես և պետք Էր սպասել, հավանության չարմանա* 

ցավ Ազգային ճակատի և ընդդիմադիր մյուս կազմակերպությունների 

կողմից, քանի որ խոստումների երկար և հրապուրիչ շարանում բա-

ցակայում Էր ամենակարևորը՝ միապետության վերացման հարցրէ 

Բախթիարի կառավարության կազմումը որևէ չափով չնպաստեց 

երկրռւմ լարվածության թոզացմանըւ Ավելին, միապետությունը փըր-
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.կեչու իր չքողարկված միտումով այն էլ ավելի գրգռեց օպոզիցիային, 

որը համառորեն պահանջում էր շահի հրաժարումը գահից, 

ի վերջո, ժողովրդական հզոր շարժման ճնշման տակ 1979 թ. հուն-

վարի 10-ին Մուհամմադ Ռեզա Փեհլևի շահն ստիպված եղավ երկ-

րից հեռանալ34: Սակայն նրա այդքան սպասված մեկնումէ և ո անկա-

րող էր զսպել ժողովրդական շարժման ալիքր և վեր}նական հաղթա-

նակի հասնելու ընդդիմադիր ուժերի վճռականությունը. Շահի մեկ-

նումն իրավացիորեն գնահատելով որպես իրանական ժողովրդի պա-

հանջներից մեկի իրական шдпиГ35, Ազգային ճակատի ղեկավար Սան֊ 

ջաբին զգուշացնում էր, որ այդ, իրոք մեծ հաջողությունը «...չպետք է 

ստիպի մոռանալ այն երկար ճանապարհի մասին, որը դեռ առ/ևում 

է»36։ Ազգային ճակատը խոստանում էր «...շահի դինաստիայի և ա-

մերիկյան կապիտալի շահերն արտահայտող ներկայիս կառավարու-

թյան դեմ պայքարը շարունակել այնքան ժամանակ, մինչև այն կտա-

պալվի»37' Նույնանման բովանդակություն ուներ նաև Ֆրանսիա յում 

գտնվող հոգևոր առաջնորդ ա յաթոլլա Խոմ եյնիի՝ Իրանի ժողովրդին 

ուղղած դիմումը3*։ 

Բախթիարը, ՛սակայն, իշխանությունը պահպանելու) հուսահատ 

ճիգեր էր գործադրում։ Նրա խնդրանքով հունվարի 24֊ին հրավիրվեց 

մեջլիսի արտակարգ նիստ, որը պետք է քննարկեր ՍԱՎԱՔ-ի ցրման, 

ինչպես նաև պաշտոն՛ական դիրքի չարաշահման և կոռուպցիայի մեջ 

.մերկացված պետական ծառայողներին դատական պատասխանատվու-

թյան ենթարկելու հարցերը39։ 

Նրա այս հապճեպ միջոցառումն այլ բան չէր, քան օպոզիցիայի 

նուրբ զգացմունքների վրա ազդելու և նրան սիրաշահելու նպատակով 

արված ուշացած մի ժեստ, որը, սակայն, սպասված տպավորությունը 

չթողեց։ 

Անհաջողության հանդիպեց նաև օպոզիցիայի հետ քաղաքական 

կոմպրոմիս ձեռք բերելու համար Խոմեյնու հետ բանակցելու Բախթիա-

րի փորձը, քանի որ Խոմեյնիս կտրականապես հրաժարվեց նրան ըն-

դունել, պահանջելով, որ նա, նախ, հրաժարական տա*0։ «Ներկայիս 

կառավարությունը, որն ստեղծվել է շահի ցուցումով[՝ երկրռւմ կառա-

վարման միապետական սիստեմի պահպանման նպատակով, այսօր այլ 

.ելք չունի, քան հրաժարական տալ»,—մամուլի կոնֆերանսում հայտա-

րարեց օպոզիցիայի ներկայացուցիչ Մեհդի Բազարգանը 
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1979 թ. փետրվ արի 1-ին այաթոլլա Խոմեյնին երկարատև վտա-

րանդիությունից վերադարձավ հայրենիք**, Իրանական ժողովրդի ա ֊ 

մենալայն զանգվածները նրան ցնծությամբ դիմավորեցին։ Հենց Մեհ-

րաբադ օդանավակայանում արած իր հայտարարության մեշ Խոմեյ-

նին օպոզիցիայի բոլոր ուժերին կոլ էր անում համախմբվել Իրանում 

միապետական կարգերր, ինչպես նաև շահի դրածո Բախթիարի կառա-

վարությանը տապալելու համ ար*3 ։ Ազգային ճակատն շտապեց հա-

վաստիացնել, որ պատրաստ է հոգևորականության և ազգային ֊հայ-

րենասիրական մյուս բոլոր ուժերի հետ միասին այսոլհետև ևս վճռա-

կանորեն պայքարել հեղափոխության վերշնական հաղթանակի համար**։: 

Իզուր չէր, որ Բախթիարին այդքան անհանգստացնում էր Խոմեյ-

նիի վերադարձը, և նա այդքան շանքեր էր գործադրում արգելելու նրա՝ 

մուտքն Իրան։ 

Այսուհանդերձ, չնայած ավելի քան ակնհայտ էր, որ իր կառա-

վարությանն այլևս որևէ հեռանկար չանի, Բախթիարր համառորեն 

հրաժարվում էր իշխանությոմւից հեռանալ։ -

Փետրվարի 5-ին Խոմեյնին հայտարարեց Իրանի ժամանակավոր 

հեղափոխական կառավարության ստեղծման մասին և պրեմիեր-մի-

նիստր առաշադրեց Ազգային ճակատի ղեկավարներից մեկին՝ Մեհգի 

Բ ազար գան ին*'', որը տարիներ շարունակ համագործակցել էր նրա հետ 

և վայելում էր նրա վստահությունը։ <rԲազարգանի անցումնային կա-

ռա վարութ յան ը, — ասաց Խոմեյնին մամուլի կոնֆերանսում, — պետք է 

գործի մինչև Իրանի Իսլամական հանրապետության հռչակումը։ Այն 

կնախապատրաստի և կանցկացնի նոր պառլամենտի ընտրություններ, 

որն, իր հերթին, կընդոմւի Իսլամական հանրապետության նոր Աահ-

մանադրությանը»*6։ ժամանակավոր հեղափոխական կառավարության 

կազմի մեշ մտան Ազգային ճակատի ղեկավարներ Քարիմ Սանշաբին և 

Դարիուշ Ֆորոլհարը, ինչպես նաև բուրժուական այլ կուսակցություն-

ների գործիչներ։ 

Երկրռւմ, ՜ փաստորեն, ստեղծվել էր երկիշխանություն, քանի որ 

Բազարգանի կառավարության կողքին ղերևս պահպանվում էր Րախ֊-

թիարի կառավարոլթյոմւը, որը հենվում էր բանակի վրա, և որն ամեն 

առիթով սպաոնում էր անհրաժեշտության ղեպքոլմ դիմել նրա օգ-

նությանը։ (Ավելորդ չէ նշել, որ Միացյալ Նահանգները ևս, որը միան-

գամայն որոշակի հույսեր էր կապում ՜Բախթիարի կառավարության 

հետ, հեռանկարում, նրա տապալման դեպքում, չէր բացառում ռազ-

մական հեղաշրջում իրականացնելու հնարավորոլթյո լնը)։ 
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Այս անգամ արդեն Բախթիարը փորձում էր բանակցությունների 

մեջ մտնել Բազարգանի հետ՝ երկու հակառակորդ ուժերի միջև а հա. 

մագորձակցությոէն» կարգավորելու հնարավորությունները քննարկելու 

նպատակով։ Նա նույնիսկ խոստանում էր, ժողովրդական հուզումները 

•դադարեցնելու պայմանով, համաձայնել Իրանի ապագա քաղաքական 

կարգի որոշման համար հանրաքվեի անցկացման47» 

Սակայն դեպքերի հետագա, անսպասելի ընթացքն ինքնըստինքյան 

վճռեց իշխանության հարցը։ Փետրվարի 9-ի գիշերը շահական գվար-

դիայի ստորաբաժանումները հարձակում գործեցին ռազմա-օդային ու-

ժերի՝ Բ՚եհրանից ոչ հեռու տեղակայված Ֆարահաբադ մարզական բա-

զայի վրա՝ հաշվեհարդար տեսնելու այն զինվորականների հետ, ովքեր 

մասնակցել էին ժողովրդական ելույթներինՀՏ։Այս ակտն առաջ բերեց 

օպոզիցիայի ուժերի բուռն հակազդեցություն, և նրանց դի մադրու-

թյունր, վւաստորեն, վերածվեց զինված ապստամբության։ 

Այս պարագայում, սթափ կերպով գնահատելով ստեղծված իրա-

դրությունը, Իրանի զինված ուժերի ղեկավարոլթյոմւը նպատակահար-

մար գտավ այլևս չմիջամտել իրադարձություններին, վւետրվարի 11-ին 

Բարձրագույն ռազմական խորհուրդը որոշում կայացրեց քաղաքական 

հակադիր ուժերի բախման մեջ բանակի չեզոքության մասին*9։ Իսկ 

մեկ օր անց Իրանի զինված ուժերի Գերագույն շտաբը, կայսերական 

գվարդիան և առանձին զորամասեր անցան հեղափոխության կողմը50< 

Բա խթի արին, որը զրկվել էր իր հիմնական հենարանից, այլ բան 

չէր մնում, քան հրաժարական տալ5Կ 

Փետրվարյան զինված ապստամբությունը հաղթանակեց, իշխա-

նությունը երկրռւմ, այսյ անգամ արդեն ամբողջապես, անցավ Բա-

զարգանի գլխավորած ժամանակավոր կառավարությանը։ Փետրվարի 

12-ին Բազարգանը ռադիոյով իր ելույթում հայտնեց, որ Իրանի ողջ 

զինված ուժերը միահամուռ կերպով միացել են ժողովրդին, և որ միա-

պետությունը վերջնականապես տապալվել է52» 

Փետրվարի 14-ին ՍԱՎԱՔ-ը պաշտոնապես լուծարքի ենթարկվեց53» 

Փետրվարյան զինված ապստամբության հաղթանակն, անտարա-

կույս, պետք է գնահատել որպես 1978— 79 թթ. իրանական հեղափո֊ 

խութ յսւն ամենակարևոր նվաճումներից մեկը, որը, միաժամանակ, 

սկզբնավորեց նրա զարգացման որակապես նոր փուլը։ 

Օգտվելով համ աժողովյրդական աջակցությունից և հաջողությամբ 

դիմակայելով հակահեղափոխական ուժերի անընդհատ ոտնձգություննե-
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րին, Բաղարգանի ժամանակավոր կառավարությունն սկսեց իրակա-

նացնել իր քաղաքական գիծը, որն ընդգծված դեմոկրատական և հա֊ 

կաիմպերիալիստական ուղղվածություն ուներ։ 

Ո ։ um մնասիրո։ թ չան ր ցույց է տալիս, որ ներքին քաղաքականու-

թյան բնագավառում կառավարության առաջնահերթ խնդիրներից մեկը 

պետական ապարատի վերջնական զտումն էր պրոշահական տարրե-

րից և սոցիալ-տնտեսական ու քաղաքական վերափոխումների իրակա-

նացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը։ 

Ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքականությանը, ապա կառա֊ 

վսւրության առաջին իսկ միջոցառումներն աներկբայորեն վկայում էին 

ազգային անկախության ապահովման ու պահպանման նրա հաստատ 

մտադրության մասին։ 

Մարտի 13-ին Բաղարգանի կառավարությունը պաշտոնապես 

հայտարարեց ՍԵՆՏՕ ագրեսիվ բլոկից Իրանի դուրս գալու մասին5*։ 

Ավելի ուշ կառավարությունը չեղյալ հայտարարեց Արևմուտքի հետ իր 

բոլոր ո աղ մ ական ս/ա յմ անս։ գրերը։ նա հրաժարվեց նւսե. Մերձավոր 

Արևելքում իմսլերիտլ[։ղմի ժանդարմի իր ավանդական ղերից և հա-

վաստիացրեց, որ բոլոր, հատկապես հարևան երկրների նկատմամբ 

Իրանի դիրքորոշումն, այսոլհետև, լինելու է միայն բարեկամական5э» 

Կառավարությունը պաշտոնապես հայտարարեց Իսրայելի հետ րո-

լոր տեսակի հարաբերություններն ընդհատելու մասին56։ Դիվանագի-

տական կապերը խղվեցին նաև Հարավ֊Աֆրիկյան Հանրապետության 

հետ57, 

Ուշագրավ էր Բաղարգանի կառավարության նավթային քաղաքակա-

նություն ր։ Հայտնի է, որ հեղավւոխական իրադրության պայմաններու։?, 

հատկապես նաւէթագործ բանվորների տևական գործադուլների և մի 

շարք այլ հանգամանքների պատճառով նա,[թի հանույթն ու արտահա-

նությունը չափազանց կրճատվել էր։ Արդեն փետրվարի վերջերին պրե-

միեր-մինիստրի տեղակ/սլ 3ազդին հայտարարեց, որ կառավարությունը 

ամենամոտ ժամս/նակնկրս կարգավորելու է նավթի արտ ահ ան ու֊ 

թյունր, և որ դրանից ստա ցվոզ եկամուտներն այլևս չեն ծախսվելու 

զեն ր ՛գնելու նպատակով^6։ 

Կառավարությունը մտադիր էր պետական մենաշնորհ սահման ել 

նավթի վաճառքի վրա և նավթը վս՛ ճառել բացառապես Իրանական 

ազգային նավթային Ընկերության, և ոչ խոշոր րնկերոլթյունների միջ-

ազգային Կոնսորցիումի միջոցով'59» 
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Համաձայն իրանական մամուլի հաղորդած տեղեկությունների, 

կառավարությունը չեղյալ էր հայտարարում Արևմուտքի երկրների 

հետ շահի կառավարությունների կնքած բարտերային պայմանաղրե-

րը, որոնք նախատեսում էին նավթի փոխանակումը զենքի հետ՛՝0։ 

Մարտի 30-ին սկսվեց Իրանի պետական կարգի որոշման նպա-

տակով հանրաքվեի անցկացումը։ Ժողովրդի ճնշող մեծամասնու- \ 

թյոմյը քվեարկեց երկրռւմ Իսլամական հանրապետոլթյոմւ հաստատե-

լու օգտին611 

Ազգային ճակատի, Իրանի ժողովրդական կուսակցության և ա-

ռաջադեմ այլ կազմակերպությունների՝ ժողովրդին ուղղած դիմում-

ներում նշվում էր, որ Իրանը թևակոխել է պատմական զարգացման 

նոր փուլ, որի ընթացքում պետք է իրականացվեն սոցիալ-տնտեսա-

կան և քաղաքական վաղուց հասունացած բարեփոխություններ, և 

պետք է ամրապնդվի ազգային անկախությունը։ 

Սակայն շատ շուտով պարզորոշ կերպով ի հայտ եկան հակա շա-

հական պայքարում միասնաբար հանդես եկած աշխարհիկ և հոգևոր 

օպոզիցիայի միշև գոյություն ունեցող, սակայն մի շարք հանգամանք-

ների բերումով հեղափոխության նախորդ փուլերում վառ արտահայ-

տություն չգտած հակասություններն ու տարաձայնությունները։ Չնա-

յած հենց այս փուլում հատկապես ցանկալի ու անհրաժեշտ էր ազ-

գային բոլոր ուժերի միասնության պահպանումը՝ ներքին հակահեղա-

փոխության և օտարերկրյա իմպերիալիստական աճող ոտնձգություն-

ներից հեղափոխության նվաճումները պահպանելու և հեղափոխության 

վերջնական նպատակի իրականացման համար։ 

Իս լամ ական հանրապետության ստեղծումից հետո հոգևոր շրջան-

ներն սկսեցին վարել աշխարհիկ դեմոկրատական կազմակերպություն-

ներին ասպարեզից դուրս մղելու քաղաքականություն։ Համաձայն նոր 

Սահմանադրության, գերագույն իշխանությունն Իրանում, րստ էության, 

անցավ բարձրաստիճան հոգևորականությանը, որի ներկայացուցիչնե-

րը և գլխավորում էին Իսլամական հեղավյոխական Խորհուրդը, կառա-

վարական և պետական մյուս մարմինները։ Գնալով ավելի մեծ ազդե-

ցություն էին ձեռք բերում «Իսլամական հեղափոխության պահապան-

ները» («փասդարները») և տեղական իսլամական կոմիտեները։ 

Իրադրությունն այնպիսին էր, որ ժամանակավոր հեղափոխական 

կառավարության արտաքին գործերի մինիստր Քարիմ Ս անջաբին 

գերադասեց հրաժարական տալ62» Ապրիլի 1Տ-ին կազմակերպած մա֊ 
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մուլի կոնֆերանսում, անդրադառնալով կառավարության գործունեու-

թյունը խոչյւնղոտող հանգամանքներին, Ս անչարին, շահի ռեժիմի 

անտեսական, քաղաքական և վարչական սիստեմի մնացուկների պահ-

պանման, կառավարության գործերին ՍԱՎԱՔ-ի և օտարերկրյա հե-

տախուզության գործակալների միջամտության և ուրիշ պատճառների 

հետ միասին հավասարապես վնասակար համարեց և այն, որ ա֊ 

ոանձին խմբավորումներ, մասնավորաբար Իսլամական հեղափոխա-

կան կոմիտեները հաճախ անտեսում են կառավարության որոշում-

ները և կամայականություն են դրսևորում 

Եվ իրոք, հեղափոխության հիշյալ փուլում Խոմեյնու կողմից նշա-

նակված ժամանակավոր կառավարության գործունեության շրջանակ-

ները առավել չափով սահմանափակված էին և, Բազաբգանի իսկ խոս-

տովանությամբ, բազմաթիվ կազմակերպություններ և քաղաքական 

խմբավորումներ դրեթե չէին ենթարկվում կենտրոնական կառավարու-

թյանը և դուրս էին նրա հսկողությունից64» Իրավիճակավ լրջորեն ան-

հանգստացած Բաղարգանը հուլիսի Տ ֊ ի ն հեռուստատեսությամբ իր 

ելույթում ուղղակի հայտարարեց, որ իր կառավարության առջև դրված 

նպատակները ՚ հնարավոր չի եղել իրականացնել գլխավորապես այն 

բանի հետևանքով, որ «հեղափոխական կոմիտեները մշտապես ան-

արգել միջամտում են կառավարության գործերին և առաջ են քաշում 

«հակասական պահանջներЛ85/ 

Պատահական չէ, որ այս շրջանում Բա զա բգանի բազմաթիվ ե-

լույթների հիմնական թեման կառավարության և Իսլամ ական հեղափո-

խական խորհրդի բացահայտ անհամաձայնությունն էր՝ իր ամենա՛ 

տարբեր արտահայտություններով։ նա չէր դադարում արձանագրել այն 

իրողությոլնր, որ կառավարության և Իսլամական հեղափոխական• 

խորհրդի փոխհարաբերությոլններում գոյություն ունեն մի ամբողջ շարք 

պրոբլեմներ, և որ առկա է «վերջինիս չափից դուրս միջամտությունը 

պետական գործերինЛ8®» 

նոյեմբերի 6-ին Բազարգանը հրաժարական տվեց67։ Պետական 

բոլոր գործերի վարումը՛ Խոմեյնին հանձնարարեց Հեղափոխական խոր-

հը րդին, որի վրա էր դրվում նաև սահմանադրություն ընդունելու հա-

մար հանրաքվեի անցկացման նախապատրաստությունը, պրեզիդեն-

տի և մեջլիսի ընտրությունները։ 

Իսլամական հեղափոխական խորհրդի նիստում կայացված որոյ֊ 

.ման համաձայն Խորհուրդն իր վրա էր վերցնում երկրի կառավարման 

6 7 



գործը, իսկ հրաժարական տված պրեմիեր-մինիստր Բաղարգանի կա-

ռավարության անդասները առայժմ պետք է շարունակեին իրենց պար. 

տականությոլնների կատարումը՝ Իսլամական հեղափոխական խոր ,րդի 

անմիջական հսկողության տակfi8< 

Բաղարգանի հրաժարականով 1978—79 թթ. իրանական հեււաւիո-

խ ութ յան մեշ ազգային բուրժուազիայի Ազգային ճակատ կազմակեր-

պության մասնակցությունն, իրականում, ավարտվեց։ Այն, նախ և ա ֊ 

ռաշ, տրամաբանական հետևանքն էր հեղավախութ յան մեշ հոգևոր և 

լիբերալ բուրժուական ուժերի կոնֆլիկտի, ուժեր, որոնք իրենց սոցիալ-

տնտեսական և քաղաքական ըմբռնումների տաբբերութ յամբ հանդերձ, 

հավասարապես ձգտում էին պետական և տնտեսական գերիշխանու-

թյան։ 

Իսլամական ղեկավարները լավ էին գիտակցում, որ դեմոկրա-

տիայի պայմաններում ազգային բուրժուազիան իր տնտեսական առա-

վելության բերումով ժամանակի ընթացքում դուրս կմղեր կրոնական 

գործիչներին նաև պետական իշխանությունից։ Այգ պատճառով էլ հե-

ղափոխության զարգացման որոշակի ւիոլլում համագործակցելով ազ-

գային բուրժուազիայի կազմակերպության՝ Ազգային ճակատի հետ, և 

հաջողությամբ օգտագործելով նրա լիբերալ-րոլրժուական միտումները, 

Իսլամական հանրապետության հաստատումից հետո անցան նրան մե-

կուսացնելու քաղաքականության։ 

Մյուս կողմից,, Ազգային ճակատը, որն սկզբնապես նույնիսկ 

ակնկալում էր ժողովրդական շարժման ղեկավարությունն իր ձեռքը 

վերցնել, հաջողության չհասավ, քանի որ հոգևոր օպոզիցիայի հա-

մեմատությամբ հեղավախութ յան մեջ նրա նպատակն երն առավել սահ-

մանափակ էին, որը և նրան զրկեց ժողովրդական լայն զանգվածների 

աջակցությունից։ «Ազգային ճակատը Լ. Սանջաբին այսօր այնպիսի ։Աւ֊ 

ճակում են, — ասում էր Իրանի ժողովրդական կուսակցության քարտու-

ղար ն. Քիա-նուրին Իսլամական հանրապետության "աստսւտման նախ-

օրյակին,— որ նրանց պաշտպանող ուժերը հեռացան նրանցից։ նրանք 

1րենց քաղաքական կշիո֊ը միանգամայն կորցոել են և նրանց միայն 

,„նուն՛-, է մնացել»™, 

Հետագայում, Իսլամական Հանրապետութ յան քաղաքականությունն 

իր բնույթով ընդհանրապես բացառեց Ազգային ճա՚ւ-ատի ււկտիվության 

վերականգնման որևէ հն ա րա վորոլթյուՖ; 
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А. Г. СТДМ БОЛ Ш Ш 

УЧАСТИЕ Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О Ф Р О Н Т А 
В И Р А Н С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И 1978—1979 гг. 

Р е з ю м е 

Изучение и освещение вопросов, касающихся участия орга-
низации национальной буржуазии ' Ирана—Национального 
Фронта в иранской революции 1978—1979 гг. з качестве одной из 
основных опозиционных сил, имеет безусловно важное значение. 

Претендуя первоначально на роль руководителя народного 
движения. Национальный Фронт, на определенном этапе разви-
тия революционных событий, в силу ряда обстоятельств был вы-
нужден прекратить свою деятельность. 

1 IV ^ з « I r r r ' յ ՚ ւ . յ « J - t i s - s e ^ l j ' 

2 A. F a r o u g h y , .1. L. R e v e r ' e r , [.'Iran contra le Ghali . Par i s . 1979. p. 167. 
3 P . R a l t a , CI. R o l l c a u , L'lrau liisurgi*. 1780 en I s lam? Parts, 1979, p. 181. 
4 H. F i l r t i f j , The l i p s w l n g and the Reformation of l-'etly-Bourgeols and De-

mokratie, f-iourgeols and Re ' ig jous Opposit ion Groups and Organ!/a . t ! ons In 
ilic 1970 as a Uasic Precondltion for llie L m p l l c n of H e Peopie ' s Anti-
Monarchist Revolution in I97o 79- „Iran: From Monaichy lo Repubi ic " , Ber-
lin. 1983, p. 17. 

5 С. Л . Агаеи, Иран u прошлом и настоящем. M., 1981, с. 192. 

6 Н. F l i r t i g , • »? /» . Վ ' 7 ՛ 
7 ՛Սույն տ էպոս՛, Էշ 18 t 

8 28.XI.1978. 
9 „ O l e U M - , 6 .XI . 1978. 

10 H. Fürtig, կվ- աշխ., Էք IV, 
11 Նու՛ն տհղումւ 

IS նույն in Լ ղու մ ւ 

13 . J J t o ü l - , 15.XI.I978. 
! ՚ 1 сПрпвда». 13. XI. 1978. 
15 Р. E.iitü, Cl . R u i l e a a , կ վ ա ծ աշխ , t ? 
!6 «Правда» . 15.ХII. 1978. 
17 «Правда» . 15.XII.1978. 
18 «Правд : . . , 28.X1I.I67R 

19 F. Hove." . !a , Г ho F.-ill of Iiis SUah. New York, 1980, 192. 
20 Նույն տեղում, կ 1ՈՅւ 

21 И. Nahav.-tnd,, lrr.n. D e n « rCve.s brists. ' Paris 1981, p- 189. 
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2 2 F . H o v e y d a , նշված աշխ., էշ 195, 

23 E . A b r a h a m i a n . Iran Between Two Revolul ions . Prlncelon-Ne\v J e r s e y , 
1982. p. 524. 

2 4 H . N a h a v a n d i , նշված աշխ., էշ 2031 

25 „ O W U " , 6.1.1979. 
26 . O U U W , 6.1.1979. 
27 „ C j U 4 U " , 6.1.1979. 
28 «Правда» , 3.1.1979. 

՝ 29 6.1.1979. * 
30 «Правда» , 5.1.1979. 
31 «Правда» , 6.1.1979. 
32 . Օ Ա ն Ս Ա " , 11.1.1979 
33 . ü l t 5 U > l - ՝ 11.1.1979. 
34 . O ' . e ' j i i l - , 10.1 19/՜9 
35 . O U V t , 1 - - , 16-1.1979. 
36 «Правда» , 21.1.1979. 
3 ' «Правда» , 22.1 19/9. 
38 «Правда» , 22.1.1979. 
3 9 , й 1 » Ш ' , 24.1.19-9. 
Հ0 F . H o v e y d a , ՛նշված աշխ . էշ хоз. 
41 „Ol*NLL.l-, 24.1.1979. 
42 „ 0 1 » ն Ա . \ " : 1.11 1979. 
43 „С>или»\" , 1 11.1979. 
44 „ O U M M " , 1.11 1979. 

45 , 0 1 տ 4 ե \ " , 5,11.1979 
46 . П р а в д а " , 7.11.1979. 
47 „ О Ь Ш " , 8.11.1979. 
48 „ C j U ՝ U » 1 " , Ю.11.1979. 
49 „ O l » i U > ՝ \ 11.11.1979. 
50 Ii .11.1979. 
.՛՝ I сПравяа» . 14.11.1979. 
52 «Правда» , 14.11.197P. 
53 «Правда» , 14.11.197S. 
£•1 «Правда» , 15.111.1979. 

55 „ Օ և ն Լ Ս " . 1.Х.1979. 
56 «Правда» , 20.П.1979. 
57 «Правда» , 6.III .I979. 
58 «Правда» , 24.П.1979. 
59 «Правда» . 29.11.1979. 

60 - o l ^ " , „ w U ^ L M " , „Tehran Journa l ' , 28.111-1979 
61 31-III 1979. 
62 . Օ և ն Ա » 1 ' , 16՛IV-1979. 
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63 „ C J W L W , 18 .IV՛ 1979. 
64 „ C - U i l W , 30-V-1979. 
65 »Прав.га», 6.VII.1979. 
66 -гПравда», 27.IX.I979. 
67 , 0 ! . е ՝ . Ш ' , 6-XI .1979 . 
68 „ O l e N L U " , 6 .XI-1979 . 
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միջազգային -:արարերոիթյոինների պրոբլեմներ 

Հ. Մ. ԳՐԻԳ0Ր8ԱՆ 

ՍԻՐԻԱՅԻ ՊԱՅՔԱՐԸ «ԻՐԱՔ ՓԵԹՐՈԼԻՈԻՄ ՔՈՄՓԱՆԻԻ» 
ԱԵՏ ԿՈՆՑԵա՚ՈՆ ՀԱՄԱսԱՅՆԱԳՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ^ԱՄԱՐ 

19G3 թ. մարտին Սիրիայում իշխանության գլուխ անցնելուց հե-

տո Րաաս կուսակցությունը ներքին քաղաքականության բնագավառում 

առաջին պլան մղեց երկրի տնտեսական զարգացման մեզ պետության 

գերի ընդարձակման խնդիրը։ 

՛Քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական առաջադիմության ճանա-

պարհին կարևոր քայլ Էր երկրի բոլոր բնական հարստությունների, 

ինչպես նաև ղրանց մշակմամբ զբաղված տեղական և օտարերկրյա 

ընկերությունների ա զգայնացում ը։ 

Ա զգայնացումը անմիջականորեն հարվածեց նաև խոշորազոլյն 

իմպերիալիստական նավթային մոնոպոլիաների, մասնավորապես 

«Սոկոնի Վակումիа, «Շելլի» և <rԼսսոիտ շահերին՝* Ինչպես հայտնի Է, 

միջազգային նաւյթային կառտելի շրջանակներում միավորված և այս-

պես հոչված անկախ նավթային ընկերությունները ՇՕ-ական թվական-

ների Լ՛եւ/երին նավթ արդյունահանող արաբական երկրներ ում ոչ միայն 

դեռ պահպանում Էին իրենց տիրապետող դիրքերը, այլ նաև Էական 

բացասական ազդեցություն Էին թողնում Մերձավոր արևելքի ընդհա-

նուր քաղաքական իրադրության վրա*։ 

Ազգայնացնելով նավթային մոնոպոլիաների սեփականությունը, 

Սիրիան ակնառու ձևով ցույց տվեց արաբական աշխարհում իմպերիա-

լիզմի ազդեցության քաղաքական֊ տնտեսական հիմնական օջաիւներր 

հաջողությամբ վերացնելու հնարավորությունն ու ուղիները։ Եվ այս 

տեսակետից սիրիական ղեկավարության դործողոլթյո ւնները կարելի Է 

իրավացիորեն դիտել նաև որպես ընդհանրապես Մերձավոր արևելքում 
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իմպերիալիստական տերությունների դիրքերն արմատախիլ անելուն 
ուղղված քայլեր։ 

Սիրիայի արտաքին քաղաքականության այ՛։ գիծը, որն արմատա-
կան զարգարում ա՛պրեց 1966 թ. Բաաս կոլսակցոլթյան ձախ թևի իշ-
խանության գլուխ անցնելուց .ետո, չէր կարող լուրջ անհանգստություն 
առաջ չբերել նավթային մոնոպոլիաներում և նրանց ետևում կանգնած 
իմպերիալիստական շրջաններում, Իսրայելում և արաբական հետադի-
մական երկրներ ում։ Այս անհանգստությունը տագնապի վերածվեց այն 
բա)։ից հետո, երբ Սիրիան «Իրաք փ եթ բոլիում քոմփանի» նավթային 
կոնսորցիումի դեմ մեղադրանք հաբոլցեց Սիրիայի տարածքով իրաք-
յան նաւ/թի տեղաւիոխման կոն ցեսիոն Համ աձա յնագրի կոպիտ խախ-
տումն ե րի վերաբերյալ ։ 

Այգ մեղադրանքը մանրամասն հիմնավորված էր (Г Իրաք փեթ֊ 
րոլիումիյ) դիրեկտորների խորհրդին ուղղված 1966 թ. օգոստոսի 28 
թվագիր հուշագրում։ Դրանում մասնավորապես ընդգծվում էր, որ ըն-
կերութիւնը կեղծ հաշվետվություն սեր ներկայացնելով, տաս տարվա 
ընթացքում միտումնավոր իջեցնում էր Սիրիայի օգտին կատարված 
կոնցեսիոն մասնահանումները և արդյունքում՝ չի վճարել նրան 40 մի-
լիոն անգլիական ֆունտ ստեռլինգt Այս կապակցությամբ, և ելնելով 
սիրիական ժողովրդի ազգային շահերը պաշտպան ելու պահանջից, 
Սիրիական կառավարությունը կտրականորեն պահանջում էր կոն-
ցեսիոն մասնահանումների բարձրացում 50% ֊ով ե պարտքի մա-
րում3։ 

VԻրաք փեթ բոլիում» նավթային ընկե բութ յոձ։ ում նավթային մո-
նոպոլիաների մասնակցությոմւը հետևյալ Հարաբերությամբ էր. անգլիա-
կան «Բրիթիշ փեթ բոլիում»՝ 23,75%, ան գլո ֊ Հ ո լան դա կան «Ռոյալ Դատչ-
Շելլ»՝ 23,75%, ֆրանսիական «Կոմպանի ֆրանսիզ դը պետրոլ»՝ 
23,75%, ամերիկյան «Սթանդարթ օյլ քոմփանի օֆ նյոլջերսի» և «Մո֊ 
բիլ օյլ»՝ 11,75-ական % և «Շելլին» Հարող <rՓարթեքս»՝ 5% 4 . - Հարկ է 
նշել, որ «Բրիթիշ փեթ բոլիում ի» բաժնետոմսերի վերահսկիչ ծրարը 
(մոտ 56%) պատկանում էր Անգլիայի կառավարությանը, իսկ ֆրան-
սիական կառավարությոմւը վերահսկում էր «Կոմպանի ֆրանսեզ ղը 
պեւորոլիձ բաժնետոմսերի 35%֊ը և վարչության ձայների 40%֊ը5։ 

Այգ երկրները շահագրգռված էին կոնսորցիումի գիրթերի ամրա-
պնդման մեջ, ե քնելովդ Լլ իրենց մ ե րձավորարևելյան ստրատեգիայի 1ւ 
եկամուտների բաժանման մեջ իրենց անմիջական մասնակցության պա-
հանջներից։ 



Դեռևս 40-ական թթ- «^րիթիշ փ եթ բոլիում ի» և անգլիական կառա-

վարության միջև գաղտնի համաձայնագիր էր կնքվել, ըստ որի ընկե-

րությանը հնարավորություն էր տրվում կոնցեսիոն ծախսերի մի մասը 

վճարել այն գումարի հաշվին, որը հաշվարկվում էր որպես անգլիական 

գանձարկղ մտնող եկամտահարկ։ Համանման համ աձա յն ագրե ր էին 

կայացվել նաև կոնսորցիումի մյուս մասնակիցների հետ։ Միայն այղ 

համաձայնագրի միջոցով 1952—1972 թթ. «Իրաք փեթրոլիումը» լրա-

ցուցիչ շահել էր 7 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգ6։ Այսպիսով արհեստա-

կանորեն իջեցվում էր ընկերության փաստացի շահերի գումարը, ին-

չը և նրան հնարավորություն էր ընձեռում էականորեն կրճատել Ւրաքի 

և Սիրիայի կառավարություններին կատարվող կոնցեսիոն մասնա-

հանումները7։ 

Սիրիայի և «Իրաք փեթրոլիումի» միջև բանակցությունների առա-

ջին փոզը տեղի ունեցավ Դամասկոսում 1966 թ. սեպտեմբերի 10֊ից 

17-ը։ Սեպտեմբերի 1Տ-ին ընկերության ներկայացուցիչները ընդհատե-

լով բանակցությունն երը մեկնեցին Լոնդոն, որն իբրև կապված էր դի-

րեկտորների խորհրդի հետ խորհրդակցելու և անհրաժեշտ փաստա-

թղթեր պատրաստելու հետ3։ 

Պարղ է, սակայն, որ այդ որոշումը իրականում բոլորովին այլ 

պատճառ ուներ։ Ընկերության ներկայացուցիչների գրաված դիրքը ան-

միջապես և համոզիչ կերպով ցույց տվեց, որ ընկերությունը ոչ միայն 

չի ձգտում լուծել խնդիրը, այլ նաև մտադիր է ամեն կերպ ձգձգել բա-

նակցությունները, որպեսզի ժամանակ շահի սիրիական կառավարու-

թյան վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու համար։ Դեռ ավելին, 

այժմ արդեն կասկած Ji հարուցում այն, որ խուսափելով Սիրիային 

ուղղակի պատասխան տալուց, «Իրաք փեթրոլիումիД) ղեկավարությունը 

ելնում էր երերի քաղաքական կուրսում արմատական փոփոխման հնա-

րավորություններից։ Ընդ որում խոսվում էր ինչպես պետական հեղա-

շրջման, այնպես էլ դեպի աջ որակական տեղաշարժի մասին, որոնց 

կարող էր հանգեցնել այդ շրջանում նկատվող երկրի ներքաղաքական 

իրադրության խիստ սրումը և հարևան երկրների հետ Սիրիա (ի հա֊ 

րաբերությոմւներում լարվածության աճը.։ 

Այսպես, հոկտեմբերի սկղբին Սիրիայում բացահայտվեցրն երկու 

դավադրություններ, նախապատրաստված 1966 թ. փետրվարին իշ-

խանոլթյոմ-՚ից հեռացված աջ բաասիստնեո Մ. Աֆլակի և Ս. Բիտարի, 

ինչպես նաև Բաաս կուսակցության ռեգիոնալ ղեկավարության նախ-
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կին անդամ մայոր Ս. Հատումի կողմից°։ Սիրիայի պրեզիդենտ ն. Աբա-
սին, նշելով «իրար փեթ բոլիում ի» մասնակցությունը այդ դավադրու-
թյուններին , ընդգծեց, որ նրանց նպատակն էր «ճանապարհ բացել 
հետադիմության, նավթային մոնոպոլիաների և իմպերիալիզմի հա-
մար, Հարված հասցնել հեղափոխությանը և ի չիք դարձնել նրա նվա-
ճումները ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին ասպարեզներումl),r'։ 

Սիրիայում աոանձն ահա տուկ մ տաՀոգութ յոլն առաջացրին նաև 
սեպտեմբերի վերջին ի Հայտ եկած Հաղորդագրությունները իր սաՀc 

մ աններում թուրքական զորքերի Համակենտրոնացման մասին, որը 
կրում էր բացահայտ պրովոկսւցիոն բնույթ'*» 

Րանակցոլթյունների երկրորդ փուլը Դամասկոսում նույնպես կոնկ-
րետ արդյունքներ չտվեց։ Եվ նորից ընկերության ներկայացուցիչների 
մեկնումը Լոնդոն ուղեկցվեց սիրիա-իսրա յելական սահմանում ռազմա-
քաղաքական լարվածության սրմամբ12։ Այսպիսի «համընկնումների» 
կրկնությունը նաև հետագայում, իրավոմւք էր տալիս կառավարող կու-
սակցության օրգան «Ալ Բաաս» թերթին պնդելու, որ զուտ ֆին ան սա-, 
կան կարգի հարց քննարկելիս «Իրաք փեթրոլիումը» ներկայանում է 
ոչ թե որպես նավթարդյոմւահանող ընկերություն, այլ որպես մի քա-
ղաքական կազմակերպություն, որը փակուղու առջև է կանգնեցնում և 
Հետաձգում բանակցոլթյոձներն «ամեն անգամ, երբ նոր դավադրու-
թյուն է պատրաստվում (Սիրիայի դեմ—Հ. Я-.), ե. վերսկսում է դրանք, 
երբ այդ դավադրությունը խափանվում 

Մի շարք միջոցներ նախատեսելով Իսրայելի նախաՀարձակո զա-
կան քաղաքականությանը դիմագրավելու Համար, սիրիական ղեկա-
վարությունը միաժամանակ միջոցառումներ իրականացրեց չեզոքաց-
նելու Համար Թուրքիայի պրովոկացիաները։ Այսպես, Սիրիայի վար-
չապետ Յու. Զուեյնը Հոկտեմբերի 2 3 ֊ ի ն որոշեց կալանք դնել երկրռւմ 
ապրող թուրքաՀպատակների սեփականության վրա1*։ Ընէգոլն ելով այգ 
որոշումը Սիրիան մասնավորապես ելնում Էր նրանից, որ այդ շրջա-
նում Թուրքիան ակտիվորեն միանում Էր իմպերիալիստական շրջան-
ների՝ սիրիական ժողովրդի և նրա ղեկավարների վրա ռազմաքաղա-
քական ճնշում գործադրելու բոլոր փորձերին։ 

Պարզ Է նաև, որ Թուրքիան ինքն Էլ շաՀագրգռված Էր «Իրաք փեթ-
րոլիոլմին» աջակցելու գործում, քանի որ ներկայացնելով իրեն որպես 
այդ ընկերության շ ահերի ջերմեռանդ պաշտպան, Անկարան հույս ու-
ներ Համագհրծակցությոմ։ Հաստատել նավթային բիզնեսի Հետ։ Այդ 
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կապակցով! յամբ պետք է հի չատակել արաբական մամուլի հաղորդում-

ներն այն մասին, որ отԻրաք փ եթրոլիումը» քննարկում է Թուրքիայի 

տարածքով նավթամուղ անցկացնելու նախագիծ, որի իրականացումը 

կախված կլինի Սիրիայի հետ ընկերության բանակցությունների արդ-

յունքից15։ Պետք է նշել, սակայն, որ սիրիական ղեկավարությունը այղ 

նախագծին լուրջ նշանակություն չտվեց, այն դիտելով որպես դատարկ 

սպառն ալիք,6t 

1966 թ. հոկտեմբերի 26-ին «սկսվեց բանակցությունների երրորդ 

փուլը, որի ժամանակ նախաձեռնություն հանդես բերելով Սիրիան նոր 

պահանջներ ներկայացրեց «Իրաք փ եթրոլիում ին»։ Այսպես, ընկերու-

թյան ներկա յա ցուցիչս հրին փոխանցվեց Սիրիայի դատական մարմիննե-

րի որոշումը՝ «Իրաք փեթրոլիոլմին» մաքսային կարգը խախտելու հա-

մար 1,5 միլիոն դոլար տուգանելու մասին17։ Միաժամանակ Դեյր 

Զորի աշխատանքային հարցերի գծով արբիտբաժային դատարանը ըն-

կերությունից պահանջեց 1,25 մլն. դոլար փոխհատուցում տրամադրել 

իր ընտանիքավոր ծառայողներին, որպես անապատային պայմաննե-

րում աշխատանքի հավելավճար,8է Ընկերության ներկայացուցիչների 

քննարկմանն հանձնվեց նաև Սիրիայի արհմիությունների ֆեդերա-

ցիայի հայցը, որում «Իրաք փեթրոլիումը» մեղադրվում էր նրանում, 

որ բժշկական ծախսերը մտցնելով ծախսերի բաժնում, նա խախտել է 

ոչ միայն գոյություն ունեցող պայմանավորվածությունը, այլև Սի-

րիայի սոցիալական ապահովության համակարգին 4,95 միլիոն դո-

լարի վնաս է հասցրեք}9։ 

Բանակցությունների հետագա ընթացքի համար կարևոր նշանա-

կություն ունեին Բաաս կուսակցության 9-րդ ազգային համագումարի 

որոշումները։ «նավթը, — ասվում էր գրանցում,-^-լին հլուէ արաբների 

հիմնական ռեսուրսը, այժմ ի սպաս է դրված դաղոլթարարոլթյանը ու 

նրա մոնոպոլիաներին և օգտագործվում է հետադիմական վարչա-

կարգերին աջակցելու համար։ Արաբական նավթը պետք է ծառայի 

արաբական ամբողջ ժողովրդի շահերին և նրա գլխավոր խնդիրների՝ 

առաջին հերթին Պաղեստինի խնդրի լուծմանը»20« Համագումարը նշեց 

նաև, որ Սիրիայի առաջ քաշած պահանջները «Իրաք փ եթրոլիոլմին» 

հանգեցրին նրան, որ իմպերիալիստական շրջանները սկզբում փոր-

ձեցին երերի հեղափոխական վարչակարգը տապալել ներքէւն հետա-

դիմական ուժերով, իսկ այդ փորձերի ձախողումից հետո հակասի֊ 

րիական քաղաքականությունն աշխուժացրին Իսրայելի ղեկավար շրր-

ջանները21։ 
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Ավելի մանրամասն այս դրույթը վերլուծվեց Սիրիայի արտաքին 

գործերի մինիստր Ի. Մախուսի հայտարարությունում։ նա նշեց, որ 

Իսրայելը, նավթային մոնոպոլիաների ետևում կանգնած իմպերիալիս-

տական շրջանների կողմից նախապատրաստված, նախահարձակում է 

պատրաստում Սիրիայի դեմ։ Սիոնիստական պետության ակտիվացման 

հիմն ական պատճառն երր Մախոլսը համարում էր Սիրիայի «Իրաք 

փ եթրոլիումին» ներկայացրած պահանջները և Բաաս կուսակցության 

ժ ողով րդաազասւազրական պատերազմի միջոցով Պաղեստինն ազատա-

գրելու կոլրսր22։ 

նոյեմբերի и կղբին Սիրիային պարզ դարձավ, որ բանակցու-

թյունների արդյունավետ շարունակումն անհնար է առանց արմատա-

կան միջոցներ ձեռնարկելու և որ ստեղծված իրավիճակում մնում է 

միայն մեկ այլընտրանք., .պայքար բոլոր ձևերով, ընդհուպ մինչև նավ-

թս։ մղման դադարեցումը»23։ 

Սիրիայի դիրքերի ընդհանուր ամրապնդմանը, մասնավորապես 

«Իրա/լ փ եթ բոլիում ի» հետ վարվող բանակցությոմւներում, նպաստեց 

Սիրիայի և Եգիպտոսի միջև Կահիրեում 1966 թ. հոկտեմբերի 4-ին հա-

մատեղ պաշտպանության պայմանագրի կնքումը։ Այդ պայմանագիրը 

արաբական աշխարհի առաջադիմական ուժերի Սիրիական ժողովրդի 

օրինական իրավունքների համար մղվող արդարացի պայքարի հետ հա-

մերաշխության ամրապնդման գործոն էր։ Այս առիթով «Ալ Բաասը», 

նշում էր. «Հեղավւոխական ուժերը, միավորելով արաբական զանգված-

ներին միասնական շարքերում, վճռական հակահարված են տալիս իմ-

պերիալիզմի այդ նախահարձակողական պլաններին»"*։ 

նոյեմբերի 26-ին Սիրիան «Իրաք փեթրոլիումին» վերջնագիր ներ-

կայացրեց, հայտարարելով, որ եթե ընկերությունն անմիջապես սպա-

ռիչ պատասխան չտա իր պահանջներին, ապ՜ա նրա նկատմամբ կձեռ-

նարկվեն խիստ միջոցներ25։ Այդ որոշումն ընդունվեց հաշվի առնելով 

Սիրիայի համար հնարավոր բոլ/էր հետևանքները, այդ թվում նաև Իս-

րայելի հետ ռազմական առճակատում ը։ «Սիրիական ժողովուրդը,— 

շեշտում Էր այս կապակցությամբ սիրիական ղեկավարությունը, — ան-

վախորեն դիմագրավում Է «Իրաք փեթրոլիումին» և նրա ետևում կանգ-

նած արտաքին ուժերին...։ Այսօր ժողովուրդն այդ առճակատմանը 

պատրաստված Է ավելի լավ, քան երբևէ անցյալում»26։ 

Սիրիայի վերջնագրին ի պատասխան «Իրաք վ։ եթրոլիոլմը» փոր-

ձեց վեճի V I ֊ , ջ ներքաշել Իր աքին և, օգտագործելով վերջինիս շ ահա-



գրգռվածությունը նավթամղումը շարունակելու գործում, երկպառակտոլ-

թյուս սերմանել արաբների միջև27։ Սակայն, ինչպես ցույց տվեցին 

նոյեմբերի 22-ին Դամ ասկոսոլմ տեղի ունեցած и իրի սւ֊ իր աք յան բանակ-

ցությունները, որոնց ընթացքում կողմերը քննարկեցին սիրիական վերջ֊ 

նագրի բոլոր հնարավոր հետևանքները, «Իրաք փեթրոլիումիJ) կանխա-

տեսումներն ու ծրագրերը իրական հիմք չունեն։ Բաղդադի «Ալ Բիլաւթ 

թերթը, մեկնաբանելով Դամասկոսի բանակցությունները և ընդգծելով 

երկրի առաշադիմական ուժերի համերաշխությունը Իրաքի կառավա-

րության դիրքորոշման հետ, նախազգուշացնում էր, որ ընկերության 

քաշքշուկի տակտիկան «Սիրիայի և Իրաքի նավթին վերաբերող իրա-

վունքների նկատմամբJ) կարող է նրա համար բացասական հետևանք-

ների հանգեցնել28։ 

Հաշվի առնելով Իրաքի շահագրգռվածությունը նավթամղումը շա-

րունակելու գործում, Սիրիան պաշտոնապես հավաստիացրեց, որ կա-

պահովի նավթամուղի անխափան աշխատանքը նույնիսկ այն դեպքում, 

եթե «Իրաք փեթրոլիումը» փորձի արհեստականորեն դադարեցնել նրա 

աշխատանքը։ Սիրիան, միաժամանակ, բարձր գնահատեց իր մղած 

պայքարի հետ համերաշխության արտահայտումը, որը դրսևորվեց 

իրաք յան կառավարության և արաբական աշխարհի այլ առաշադիմա-

կան ուժերի կողմից29։ 

Նոյեմբերի վերշին Սիրիայի կառավարությունը արգելեց ընկե՛ 

րոլթյան ամեն ՛տեսակ սարքավորումների շարժումը պոմպակայանների 

միշև, իսկ դեկտեմբերի 8-ին որոշում ընդոմւվեց Բանիտս մղված յու-

րաքանչյուր տոննա հում նավթի դիմաց 5 շիլինգ 5 պենսի չափով հարկ 

գանձել։ Նույն օրը Սիրիայի կառավարոլթյոմւը կալանք դրեց «Իրաք 

փեթրոլիումիJ> ամբողշ ունեցվածքի վրա, հայտարարելով, որ այն կշա֊ 

րոլնակվի այնքան ժամանակ, մինչև որ ընկերոլթյոմւը չի վճարի 

3,7 մլն ֆունտ ստեռլինգ հոմւվարի 1 ֊ ի ց սեպտեմբերի 30-ը ընկած 

ժամանակամիջոցում նոր գներով նավթամղում կատարելու համար30։ 

Սիրիայի գործողություններն Իրաքի կողմից ընդհանուր հավա-

նության արժանացան։ Դեկտեմբերի 9-ին իրաքյան կառավարության 

ղեկավար Ն• Տալերը, արժանիորեն գնահատելով Սիրիայի ձեռնարկած 

միջոցառումները, միաժամանակ ընդգծեց, որ Սիրիայի կողմից «Իրաք 

փեթրոլիումիՏ ունեցվածքի վրա դրած կալանքը «չպետք է, որ իրաքյան 

նավթի տեղափոխումը կանգնեցնելու կամ նրա արտահանման չա-

փերը կրճատելու համար առիթ տա»31։ 
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'г է՛րա ր փեթրոլիումիа ունեցվածքի վրա կալանք դնելու մասին 

չուրերը ԱՄՆ ֊ում և Անգլիայում շատ լուրշ անհանգստություն առա-

ջադրեցին ։ Այսպես, ԱՄՆ-ի պետական ՜դեպարտամենտի ներկայացու-

ցիչէ այդ առիթով Հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, որում 

նշեց, որ ԱՄԱ-ր շատ ուշադիր և անհանգստությամբ Է հետևում դեպ-

քերի զարգացմանը, և միաժամանակ հասկացրեց, որ ամերիկյան կա-

ռավարությունը ծայրահեղ բացասական կգնաՀատի նավթարդյունա-

բերող երկրների և նավթային մոնոպոլիաների միշև գոյություն ունեցոզ 

հա րաբերութ յանն երի բնույթն արմատականորեն փոխելու ցանկացած 

փորձը32» 

Այնոլամենայն/վ, Սիրիայի վճռական գործողությունները հանգեց-

րին այն բանին, որ «Իրաք փեթրոլիումը» ստիպված եղավ որոշ զի-

ջումներ անել և առաջարկեց վեճը լուծել Սիրիայի օգտին տարեկան 

կոնլյեսիոն մասնահանումները մոտավորապես 2,55 մլն ֆունտ ստեռ-

լինգի չափով ավելացնելու միջոցով։ Սիրիան, սակայն, հրաժարվեց 

այդ «կպաստից», կրկին հաստատելով իր սկզբոձ՚քային պահանջները՝ 

իրեն հասանելիք մասնահանումները 50%-ի չափով ավելացնելու և 

40 մլն ֆունտ ստեռլինգ իրեն հասցրած վնասներն հատուցելու մասին33։ 

Ի պատասխան՝ «Իրաք փեթրոլիումի» ղեկավարությունը դեկտեմբերի 

10-ին դադարեցրեց իրաքյան նավթի տեղափոխումը սիրիական Բա-

նիտս նւավաՀան գիւ՛տը3*։ 

Չնայած նրան, որ նավթամղման դադարեցումը զգալի Հարված էր 

ԻրւԼ՚Հլ1 շաՀե՚րին, Բաղդառը պաշտոնապես շարոմւակում էր պաշտպա-

նել սիրիական պաՀանջները։ Դեկտեմբերի 10 ֊ին մարչապետ ('. Տա-

լերն Հայտարարեց, որ Իրաքր ցանկացած պարագաներում «Իրաք փեթ֊ 

րո լի ումից» պիտի պաՀանջի իր Հասույթի վճարումը նավթի տարեկան 

սովորական Հանույթի լափերով35։ Իրաքի այսպիսի դիրքորոշումը Սի-

րիային թույլ տվեց իր Հերթին լրացուցիչ ճնշում գործադրել ընկերու-, 

թ յան վրա, և դեկտեմբերի 13-ին փակել իր տարածքով դեպի լիբանան֊ 

յան Տրիպոլի նավաՀանգիստն անցնող նավթամուղը36* 

Ողջոմւելով Իրաքի .դիրքորոշումը և ընդգծելով իր գործողությունների 

Համբ՛ արաբական բնույթը, Սիրիան Լ ոչ արեց նա։էթա^հն մ il'.nuj.iih Ա՛-

ների թելադրանքի վերացման մեշ շաՀտգրգռված բոլոր ուժերին ա֊ 

ջակցել իր իրավացի պահանջներին։ Ինչպես նշվում էր սիրիական կա-

ռավարության պաշտոնական հայտարարությունում «...Իրաքի արաբ 

ժողովուրդն՝ ու արաբական մյուս երկրների ժողովուրդները Սիրիային 
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աջակցում են, քանի որ լավ են հասկանում նրա դիրքորոշման սկըզ-

րոմւքային դրդապատճառները, որը թելադրվում է ոչ թե մասնավոր 

նկատառումներով, այլ որոշվում է >'ամաարարակաԼ շա-ւերից ելնե-

լովяа7г 

«Իրաք փեթրոլիումիЯ փորձերը՝ բախել Սիրիայի և Իրաքի շահերը 

ՈԼ միայն ցանկացած նպատակին չհանգեին, այլ ընդհակառակը, 

նպաստեցին այն բանին, որ երկու արաբական երկրներն հանդես դան 

միացյալ ճակատով։ Նրանց դիրքորոշման միասնականությանը հավա-

նություն տալով բաղդադյա ն «Աս-Ս աուրա ալ֊Արաբիյա նտ ընդգծում 

էր, որ Իր աքը նավթային մոնոպոլքւաների վրա Է դնում.» նրանց 

օբստրուկցիոնիստական դիրքորոշման, քաշքշուկի և Սիրիայի պահանջ-

ներին պատասխան տալուց խուսափելու պատճառով առաջացած լար-

ված իրադրության ստեղծմանЯ պատասխանատվությունը'st Իր հերթին 

Սիրիան, նշելով սիրիա-իրաքյան հարաբերություններում եբկպառակտոլ-

թյուն սերմանելու իմպերիալիստական շրջանների փորձերի անհաջողու-

թյունը, ընդգծում էր, որ Իրաքն ի վ/ւճակի է^ ինքնուրույն մշակել իր 

նավթային հարստությունները, և որ «Իրաք փեթրոլիումի» գործողու-

թյունները միայն կարագացնեին նրա սեփականության աղգայնացման 

վերաբերյալ իրաք յան կառավարության որոշում ը3՜ ։ 

Դեկտեմբերի 16-ին Իրաք ժամանեց Սիրիայի արտաքին գործերի 

մինիստր Ի. Մ ա խուսը, որին իրաքյան ղեկավարները նորից հավաս-

տիացրեցին իրենց դիրքորոշումը40» Իր հերթին Ի. Մա խուսը հայտա-

րարեց, որ Սիրիայի տարածքով անցնող «Իրաք փեթրոլիումիя նավ-

թամուղն իրականում իրաքյան ժողովրդին է պատկանում և միաժա-

մանակ նշեց ընկերության աղգայնացման հարցը քննարկելու անհրա-

ժեշտության մասին։ Նա ընդգծեց նաև, որ ստեղծված իրադրությունում 

առանձնահատուկ նշանակություն է ձեռք բերում արաբական երկրների 

ակտիվ հակա իմպերիալիստ ական դիրքորոշումը, և որ այդ առումով 

նրանց դերն այսօր «չի տարբերվում 1956 թ. սուեզյան պատերազմում 

նրանց կատարած դերի дя*1։ 

Բաղդադում Սիրիայի կողմից «Իրաք փ եթ բոլիում ի» աղգայնաց-

ման հարցի բարձրացումը, տագնապ առաջացրեց ոչ միայն ընկերության 

ղեկավարությունում, այլ նաև բրիտանական կառավարությոմւոլմ։ Եթե 

նախկինում Ան գլի այի ղեկավար շրջանները խուսափում էին որևէ հայ-

տարարություն անելուց, միտումնավոր ձևով ընդգծելով Սիրիայի և 

«Իրաք փЬթրnլիnւմիя միջև ծագած տարաձայնոլթյունների զուտ տնտե-
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и ակ ան և ֆինանսական բնույթը, ապա այդ պահին նրանք որոշեցին ի ֊ 

բենց վերաբերմունքը դրսևորել բանակցությունների նկատմամբ և սի-

րիական կառավարության վրա քաղաքական ճնշում գործադրել։ Այդ 

բանն արվեց բավականին քողա րկված ձևով։ Այսպես, Դամ ասկոսում' 

Ս.նգլիայի դեսպան Ռ. էվանսը Սիրիայի Արտաքին գործերի մինիստրու-

թյանն հայտարարեց, քանի որ «Իրաք փեթրոլիոլմ ը» Անգլիայոլմ 

պաշտոնապես հաշվառված ընկերություն է, ապա անգլիական կառա-

վարությունն իրեն իրավունք է վերապահում մեկնաբանել բանակցու-

թյունն երի ընթացքը առաջիկա փուլերում՛ 

Իր հերթին «Իրաք վւեթ րոլիում ը» իրաքյան կառավարությանը տեղ-

յակ պահեց, որ նավթամուղի ւիակման կապակցությամբ չի կարող 

ընթացիկ տարում Իրաքին ամբողջությամբ վճարել կոնցեսիոն մասնա-

հանումները։ Պարղ է, որ «Իրաք փեթրոլիումի» հայտարարությունը Սի֊ 

րիա ֊իրաքյան համ երաշիւոլթ չուն ում երկպառակտոլթյուն սերմանելու 

նոր վարձ էր*3։ Այս հայտարարության հակաօրինական լինելու մասին 

նշեց մաւսնավորապես բաղդադյան ոՍաութ ալ-Արաբը», որը գրեց, թե 

«Իրաք փեթրոլիումն» իրավունք չունի ոտնահարել իրաքյան ժողովրդի 

շահերը միայն այն բանի համար, որ Բաղդադը պաշտպանում է Սի-

րիայի իրավացի պահանջները**։ 

Իրաքի՝ Սիրիային պաշտպանելոլ կուրսի ուժեղացմանը նպաստեց 

եգիպտական ղեկավարությունը, որը տեղեկացրեց իրաքյան կառա-

վարությանն այն մասին, թե Եգիպտոսն իրեն համարում է վեճի մեջ 

ներքաշված անմիջական կողմ*5։ Միաժամանակ Ազգային ժողովի հա-

տուկ հրավիրված նիստում Եգիպտոսի վարչապետ Ա. Սիդկին նշելով 

Եղիպտոսի համերաշխությունը Իրաքի արդարացի պահանջների հետ 

միաժամանակ, ընդգծեց, որ իր երկիրն «ամբողջովին պաշտպանում է 

Սիրիայի կառավարությանը ժողով_րդի շահերի պաշտպանության գոր-

ծում»*6։ 

Նավթային մոնոպոլիաների տնտեսական թելադրանքի, «Իրաք 

Պ եթրոլիումի» ետևում կանգնած ԱՄՆ ֊ ի և Անգլիայի իմպերիալիստա-

կան շրջանների՝ արաբական առաջադիմական վարչակարգերի, առա-

ջին .հերթին Սիրիայի, վյրա ռազմաքաղաքական ճնշում գործադրելու 

դեմ ուղղված պայքարում միջարաբական համագործակցության ամրա-

պնդման հարցերը քննարկվեցին 1957 թ. փետրվարին Իրաքի ղեկա-

վարների Կահիրե և Դամասկոս կատարած այցե լութ յունն երի ընթաց-

քում։ «Այդ այցելութ յունն երը,—նշում է 0. Դերասիմովը, — որոնց ըն֊ 
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թացքում քննարկվեցին առաջին հերթին նավթային պրոբլեմները, ակրն֊ 

հայտորեն ազդեցին նավթային ճգնաժամի կարգավորման վրաո*'։ 

Արդյուն քում «Իրաք փեթրոլիումը» ստիպված եղավ վերսկսեք բա-

նակցությունները Սիրիայի հետ։ 1967 թ. մարտի 2-ին Դամասեոսում 

ստորագրվեց Սիրիայի տարածքով Իրաքյան նավթի տեղափոխման նոր 

համաձայնագիր։ Սիրիայի օգտին կոնցեսիոն մասնահանումները բարձ-

րացվեցին 50%-ով, որը ուժի մեջ Էր մտնելու հետին թվով՝ 1966 թ. հուն-

վարի 1-ից ե Սիրիայի կառավարությանը լրացուցիչ տալիս Էր 11 մի-

լիոն դոլարI Միաժամանակ «Իրաք փեթրոլիոլմը J) պարտավորվում Էր 

Սիրիային վճարել 1955—1965 թթ. առաջացած պարտքը 40 միլիոն 

ֆունտ ստեռլինգի չափով*ռ։ 

Վերջում նշենք, որ Սիրիայի հաջողությունը «Իրաք փեթրոլիումիЯ 

հետ կոնցեսիոն հ ամ աձայն ագրի վերանայման համար մզված ս/աքքա֊ 

բում ուներ ոչ միայն կարևոր տնտեսական, այլև քաղաքական մեծ նշա-

նակություն։ Հասն ելով իր օրինական պահանջների ամբողջական բա-

վարարմանը, Սիրիան ամբողջ արաբական աշխարհին дпцд տվԼ;յ նեո-

գաղոլթաբարության քաղաքականությանը դիմակայելու խնդիրների 

արմատական լուծման հն ա րավո րութ յոմւը և, այգպիսով, ոչ մ հայն 

նպաստեց արաբական ժողովուրդներ/։ նավթային հարստությունների 

.աղգա յնացմ ան կուրսի ամրապնդմանըայլև զգալի հարված հասց-

րեց Մերձավոր արևելքում իմպերիալիզմի դիրքերին։ 

Г, М. Г Р И Г О Р Я Н 

БОРЬБА СИРИИ ЗА ПЕРЕСМОТР КОНЦЕССИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ С «ИРАК ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНИх» 

Р е з ю м е 

В августе 1966 г. сирийское правительство потребовало ог 
империалистического нефтяного консорциума «Ирак Петролеум 
Компани» увеличить иа 50% отчисления за транзит нефти из 
района Киркука (Ирак) в сирийский порт Банияс, а также вы-
платить Сирии долг в размере 40 млн. ф. ст., образовавшийся 
в период 1955—1965 гг. в результате различных финансовых 
махинаций совета директоров консорциума. 

Добившись в марте 1967 г. полного удовлетворения своих 
законных требований, Сирия наглядно продемонстрировала <зсе-
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му арабскому миру возможность коренного решения :?адач по՛ 
оказанию противодействия политике неоколониализма и тем са-
мым не только активно способствовала укреплению курса на на-
ционализацию нефтяных богатств арабских народов,^но и нанес-
ла ощутимый удар по позициям империализма на Ближнем Вос-
токе и пелом. 
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27 նավթամուղով լի ա բան ան յան Տրիպոլի և Սիրիական Բանիտս նավահանգիստներ 

էին մղվում իրաքյան նավթի մոտ 70%-/т.- Լնղ որում Բանիաս էր մղվում տա-

րեկան 26 միլիոն տոննա հում նավթ, այսինքն՝ նավթամուղով անցնող Նավթի 

մոտ 60 % ֊ըւ Նտ։[թամոլղի փակումը կ Հանգեցներ Իրաքյան նավթի արդյունա-

հանման ընդհանուր անկմանը։ ( . T h e D a i l y S t P r \ 11 . 12- 19է>6. 
2i urt—M—rr . . j J - J I " 
•29 , Г Sie Daily : t a r " , 26.11-1966. 
30 .The D: i ly Star- , 9-12.1966. 
31 „Tlie Daily Star" , 10-12-196S. 
32 „The New York 'I lmes-, 8-12-1S66 
33 .The Daily Star" , 10-12.1966. 
34. О. Герасимов, Иракская нефть. M., 1969, с. 139. 
35 .The Daily S t a r ՛ , И • 12-1966. 
3-յ The Ailddie East Journal, Spring 1967, vol. 2 i , № 2 
37 i 4 i i _ i r _ i r < „ c U ä . J 1 " 
38 n n _ i r _ i r 
39 .The Daily S t a r , 14 12.1963. 
40 О. Герасимов նշ՛՛աւ) աշխ., էշ 1401 

41 l i n _ i r _ l v 
42 .The. Daily Star" , ' 16-12.1966. 
43 О. Герасимов %}վաե ս՚;խ., էչ in, 

4 4 1 Ч П ' _ \ Г _ \ Л — 

45 .The Daily S tar ' , 19.12.1966. 
46 i4n_i r_r i ' . f l ^ M I ' 
47 О. Герасимов նշվա» «՛«/»., էշ ւ 
48 The Mlddle E i s t Journal. Summer 1957, vol. 21, № 3. 
49 Resoluliuns оГ Slxth Arab Oll Conference (Baghuad, ' March 13) -Arab Po/1 

tical Encyclopedla. Documenls and Notes. Fifteenth Year, January— June 
1967, Calro, p. 127—128. 

3 4 



В . Լ. ԿԱՐՍ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 

յ 945 Թ. ՖՐԱՆՍ-ԼԵՎ.ԱՆՏՅԱՆ ՃԳՆԱԺ ԱՄԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՐԱԲԱԿԱՆ 
ԼԻԳԱՅԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈԻՐԶԸ 

Նրկրորդ Համաշխարհային պատերազմի տարիներին ազգային֊ 

ազատագրական շարժումը Սիրիայոլմ և Լիբանանում ծավալվեց նոր 

թափով։ 1943—1944 թթ. այգ երկրների հայրենասիրական ուժերը ազ-

գային անկախության նվաճման ուղղությամբ հասան զգալի Հաջոոոլ-

թյունների։ Այգ թվականներին, չնայած ֆրանսիական գաղութարար-

ների դիմադրությանը, Սիրիայի և Լիբանանի սահմանադրություններից 

հանվեցին ֆրանսիական մանդատին վերաբերող հոդվածները, տեղա-

կան կառավարություններին փոխանցվեցին կառավարման մի շարք 

ֆոլսկցիաներ։ 1944 թ. սկսած Լևանտի երկրներն առաշ կին քաշում հա-

տուկ զորամասերն իրենց փոխան ցելու հարցը։ Տեղական բնակչությու-

նից հավաքագրված այդ ղորամվավորումները վւաստորեն «Սիրիայի և 

Լիբանանի ազգային բււնակներն էին1), որոնք, սակայն, (Гգտնվում էհն 

ֆրանսիական սպաների հրամանատարության ներքո և ենթարկվում՛ էին 

էնանտում ֆրանսիական ռազմ ական ուժերի ՀրամանատարությանըЛ1» 

1945 թ. մայիսի սկղբին Հայտնի դարձավ, որ Ֆրանսիայի ժամանա-

կավոր կառավարությունը Հատուկ, զորամասերի վախ անցման խնդիրը 

պայմանավորում է Սիրիայի և Լիբանանի Հետ անիրավաՀավասար ռազ-

մական, տնտեսական և մշակութային պայմանագրերի կնքմամբ։ Ն՝Կա֊ 

ժամանակ գաղութարարները նոր զորամասեր ուղարկեցին Լիբանան'1։ 

Փարիզի այս քայլերը Սիրիայի և Լիբանանի կառավարությունների կող-

մից որակվեցին որպես իրենց երկրների սուվերենությանը խախտող 

և անկախության ոգուն Հակասող գործողություններ?3» 

Մայիսի վերջին տասնօրյակում Սիրիայոլմ փաստորեն • Համաժո-

ղովրդական պայքար ծավալվեց ֆրանսիական իմպերիալիստների դեմ։ 

Իրենց երկրէ անկախության Համար պայքարող Հայրենասեոների դեմ 

նույնիսկ Հրետանի, տանկեր և ինքնաթիռներ էին օգտագործվում։ Ա-
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ռանձնակի դաժանությամբ աչքի ընկան Դամասկոսում մայիսի 29— 

31-ին ֆրանսիական զորամիավորումների ձեռնարկած գործողություն-

ները, որոնց ընթացքում զոհվեց 400 մարդ*։ 

Դեռ մինչ այդ՝ մայիսի 27-ին կայացած Սիրիայի և Լիբանանի ար. 

տաքին գործերի մինիստրների հանդիպման ժամանակ որոշվեց դիմել 

Արաբական երկրների լիգային՝ խորհրդի արտահերթ նստաշրջան հրա-

վիրելու պահանջով^։ Բեյրոլթում և Դամասկոսում հավանաբար ակնկա-

լում էին, որ իրենց մղած պայքարի հաջողությանը կնպաստի նաև ա-

րաբական երկրների համերաշխոլթյոլևը Սիրիայի և Լիբանանի հետ։ 

1945 թ. հունիսի 4-ին Կահիրեում բացվեց Արաբական լիգայի 

խորհրդի նստաշրջանը։ Դա արաբական այդ կազմակերպության բարձ-

րագույն մարմնի առաջին նստաշրջանն էր, որով և փաստորեն սկսվում 

էր նրա գործունեությունը։ Լիգայի անդամ պետությունների մեծ մասի 

պատվիրակությունն երը գլխավորում էին այդ երկրների վարչապետ-

ները։ Հունիսի 7-ին տեղի ունեցած 4-րդ նիստից հետո հրապարակվեք 

խորհրդի որոշումը ֆրանս-չևանտյան ճգնաժամի կապակցությամբ: 

Դրա առաջին կետում Ֆրանսիայի գործողությունները որակվում էին 

որպես «նախահարձակումJ) և նշվում էր, որ Փարիզը «սլատասխանա-

տըվություն է կրում մարդկային կորուստների և հասցրած նյութ ական 

վնասի համար»6։ Երկրորդ կետում ասվում էր, որ ֆրանսիական զոր-

քերի ներկայությունը Սիրիայում և Լիբանանում խախտում է այդ եր-

կը րն երի սուվերենությունն ու անկախությունը։ Խորհուրդը միաժամանակ 

պաշտպանում էր ֆրանսիական զորքերի անհապաղ էվակուացման 

վերաբերյալ Սիրիայի և Լիբանանի պահանջը։ Որոշման երկրորդ կետի 

վերջում նշվում էր, որ «Խորհուրդը վճռականորեն մերժում է այդ եր-

կու հանրապետությունների տարածքում օտարերկրյա ուժերի մնալու 

պայմանների անորոշության մասին պնդումը» և ավելացվում, որ «բրի-

տանական պաշտոնական անձինք հավաստիացրել են, որ նրանք մտա-

դիր են ետ քաշել իրենց զորամասերն այդ երկու երկրներիдХ)1 ։ Այս֊ 

պիսով, Արաբական լիգան խնդրին համապարփակ մոտեցում էր ցու-

ցաբերում, արծարծում ոչ միայն տվյալ պահին սրություն ստացած 

ֆրանսիական զորամիավորումների դուրս բերման հարցը, այլ նաև 

հերքում պատերազմական պարագաների բերումով դեռևս 1941 թ. 

Լևանտում գտնվող անգլիական զորամիավորումների տեղում հիմնա-

վորվելու մասին ասեկոսները։ Որոշման երրորդ կետը վերաբերում էր 

հատուկ զորամասերին։ Արաբական լիգայի խորհրդի համոզմամբ 

8 6 



fr այդ զորքերը, նրանը սպառազինությունը, հանդերձավորումը, ռազ-

մամթերքը և զորանոցները պետք է վերադարձվեն Սիրիային և Լիբա-

նանին ոլ ենթարկվեն նրանց հրամանատարություններին, այդ երկըր-

ների կառավարությունների տրամադրության ներքո դրվելու համար»a։ 

Վերջին, չորրորդ, կետում Լիգայի խորհուրդը իր պատրաստակամ ոլ-

թյունի էր հայտնում անել ամեն ինչ, որպեսզի «հասնի երկու հանրա-

պետությունների նպատակների իրականացմանը», այն է. «պահպանել 

նրանց անկախությունը և դուրս բերել օտարերկրյա զորամասերը նը-

րանց տարածքիցх>9> Այս որոշման ընդունումից հետո գումարվեց 

Խորհրդի ես երկու նիստ։ Հունիսի 14-ին տեղի ունեցած վերչին նիս-

տից հետո հրապարակված հայտարարությունում նշվում էր, որ <rԽոր-

հուրդը քննարկեց այն միշոցները, որոնք ձեռնարկվել են խանգարելու 

համար ֆրանսիական նախահարձակումը և պաշտպանելոլ Սիրիայի 

և Լիբանանի անկախությունն ու ամբողջական սուվերենությունըJ»ij« 

Կահիրեի իրազեկ շրջանակներում ենթադրում էին, որ խոսքն այն մի-

ջոցների մասին է, որոնք ձեռնարկվելու էին, եթե Ֆրանսիան հրաժար-

վեր դուրս բերել իր զորքերը Սիրիայից ու Լիբանանից 

Ֆրանս֊լևանտյան ճգնաժամի նկատմամբ Արաբական լիգայի որ֊ 

ղեգրած գիծը միանշանակ չ]։ գնահատվել սովետական պատմագրու-

թյունում։ կ. Պ. Պիր֊Բուդաղովան մանրամասն տալիս է Լիգայի ըն-

դոմւած որոշման շարադրանքը, սակայն պարզ չի ճշտորոշում իր վե-

րաբերմունքը դրա նկատմամբ12։ Կարելի է ասել, որ նա, համենայն 

դեպս, բացասականորԼ''! չի գնահատում Լիգայի որոշումը, Պ. Վ. Մի-

լոգրադովը, խոսելով Արաբական լիգայի առաջին քայլերի, այդ թվում 

նաև ֆրանս֊լևանտյան ճգնաժամին անդրադարձած Խորհրդի նստա-

շրջանի մասին, գրում է, որ դրանք «հեռու էին ստեղծված իրադրու-

թյան պահանջած կտրուկ բնույթն ունենալուց», բայց այնուամենայնիվ 

«աղգային-ազատագրական շարժմանն օժանդակող էին»13։ Վա, Բ, Լուց-

կու գրքույկում նույնպես տրված է Արաբական լիգայի որոշման 

տեքստը, սակայն դա կատարված է էական աղճատումներով[, սրի 

պատճառով էլ թույլ է տրվել որոշման սխալ գնահատում։ Բանն այն է, 

որ -Վ. P, Լուցկին, անտեղյակ լինելով երկրորդ կետի այն հատվածին, 

որտեղ խոսվում էր Լևանտում գտնվող անգլիական զորամիավորում-

ների մասին, պնդում է, որ Արաբական լիգան «շնորհակալություն 

հաքտնեց Ան գլի ա էին սիրիական խնդրում նրա դիրքորոշման համար և 

սույնիսկ անգլիական զորքերի դուրս բերում չպահանջեց Լևանտի տա-



րածքից»ս։ Այնուհետև Վ. Բ. Լուցկին դրում է, որ Արաբական լիգան 

«պաշտպանեց Չերչիլի առաջարկությունը սիրիա-լիբանան ւան խնդիրը 

երեք տերությունների՝ Անդ/ի այի, Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի համատեղ 

քննարկմանը փոխանցելու մասին, առաջարկություն, որը բոլորովյւն 

չէր համապատասխանում Սիրիայի և Լիբանանի շահերէէն»15։ Լևանտ-

յան Էսնղիրը Սիրիայի ու Լիբանանի մասնակցությամբ վերոհիշյալ երեք, 

պետությունների առջև քննարկման դնելււլ Լիգայի երաշէսավորոլթ (ան 

մասին է խոսում նաև Պ. Վ. Միլոգրադովը16։ Իսկ Յոլ. Ն. Շչերբակովը 

գրում է, որ Լիգան «լռության մատնեց, նույնիսկ արդարացրեց այղ 

երկրների անգլիական օկուպացումը»11 ։ Սակայն, ինչպես տեսանք վե-

րևում, Արաբական լիգան բոլորովին էլ չարդարացրեց, կամ լռության 

չմատնեց ՚ անգլիական զորամիավորումների հարցը, այլ բավականին 

աներկբայորեն արտահայտվեց ղրանց դուրս բերման օգտին, ընդ 

որում շեշտելով, որ այդ կապակցությամբ համապատասխան հավաս-

տիացումներ են ստացվել անգլիական պաշտոնատար անձանցից։ Ի ֊ 

րականությանը չի համապատասխանում նաև Վ. Բ. Լուցկու և Պ. Վ. 

Միլոգրադովի այն պնդումը, թե Արաբական լիգան հանդես եկսււէ լե-

վանտ-ֆրանսիական հարցը ԱՄն-ի, Անգլիայի, և Ֆրանսիայի առջև 

քննարկման դնելու առաջարկով։ Նման փաստի մենք չենք հանդիպեք 

Արաբական լիգայի 1945 թ. հոնիս յան նստաշրջանի ոչ մէ փաստա-

թղթում։ Այսպիսի կարևոր երևույթի կողքով, եթե այն տեղի ունեցած 

լիներ, դժվար թե լռությամբ անցնեին Ն. Հ. Հովհաննիսյանն ու Հ. Ս. 

Սարգսյանը և է. Պ. Պիր ֊Բոլդաղովան՝ Սիրիայի այդ շրջանի պատ-

մությանը նվիրված իրենց աշխատություններում։ Նման փաստ չի 

արձանագրել Արաբական լիգայի գործուն եոլթ յունն ուսումնասիրած 

որևէ օտար հեղինակ։ Օրինակ եգիպտացի իրազեկ մասնագետ Բուս, -

րոս Ղտլին իր աշխատությունում անդրադառնալով լևանտ ֊ֆրանսիա-

կան հարցում Արաբական լիգայի որդեգրած կուրսին, հիշատակում է 

մեզ հայտնի փաստերի մասին միայն18< Ամենայն հավանականությամբ 

այս վրիպման պատճառը այն է, որ Վ. Բ. Լուցկին և Պ. Վ. Միլոդրա-

դովը, իրենց գրքույկները գրելով դեպքերի թարմ տպավորությամբ, հնսւ 

րավորություն չեն ունեցել ճշգրտել իրենց ձեռքի տակ եղած տեղեկոլ֊ 

թյոմւների հավաստիությունը։ 

Արաբական լիգտյի դիրքորոշմանը ճիշտ գնահատական տալ ան-

հնար է առանց Խորհրդի նստաշրջանի ընթացքի հետ կապված մի 

շարք պարագաներ լուսաբանելու։ Այն փաստը միայն, որ Խորհրդի 



4-րդ նիստից հետո, երր հրապարակվեց վերոհիշյալ որոշումը, տեղի 

ոմւեցավ_ Խորհրդի ևս երկու նիստ, որոնց ընթացքում որևէ նոր էաևան 

որոշում չկայացվեց, վկայում է, որ Լիգայի որոշ անդամներ դեռ ո-

րոշակի ակնկալիքներ ունեին նստաշրջանից։ Իսկ հարցն այն էր, ինչ-

պես այդ մասին նշում է Վ. Բ. Լուցկին, որն ի դեպ հավաստվում է 

այլ աղբյուրներով էլ, թե սիրիական պատվիրակությունը, չբավարար-

'/_/'/'"/ ընդունված որոշում ով, առաջարկում էր որոշակի պատժամիջոց-

ներ կիրառել Ֆրանսիայի դեմ. այն է՝ 1. խզել դիվանագիտական հա-

րաբերությոմւներր Ֆրանսիայի հետ, 2, արաբական երկրներում դա-

դարեցնել ֆրանսերենով տրվող ռադիոհաղորդումները, 3. արգելել 

ֆրանսերենի դասավանդումը և 4. Սիրիային ու Լիբանանին Ֆրանսիայի 

հասցրած վնասի լափով ֆրանսիական ոմւեցվածքներ կոնֆիսկացնել 

արաբական երկրներում19t Այս առաջարկը, սակայն, գլիւավորապես 

Եդիս/տոսի ընդդիմության պատճառով չընդունվեց20։ Իսկ ինչո՞վ էո 

պայմանավորված Կահիրեի նման կեցվածքը։ Ամենայն հավանակա-

նությամբ Եգիպտոսի վրա ճնշում էր գործադրել Ֆրանսիան։ Տպետք է 

բացառել, որ Լոնդոնը նույնպես ընդդիմանար Արաբական լիգայի կող-

մից կտրուկ միջոցառումների դիմելուն, վախենալով, որ այդպիսի ո-

րոշոլմր վատ նախադեպ կհանդիսանա և հետագայում որևէ այլ խնդրի 

կապակցությամբ արդեն կարծարծվի Անգլիայի դեմ պատժամիջոցներ 

կիրառելու հարցը։ Այսպիսի ենթադրոլթյոմւը ավելի հավանական 

կթվա, եթե հաշվի աոնեն 1945 թ. մայիսի վերջի, հունիսի սկզբի անգ-

լո-ֆրանսիական հարաբերոլթյոմւների մանրամասները լևանտյան 

խնդրի առնչությամբ։ Մայիսի 31-ին, երբ ֆրանս-սիրիական հ ակա-

մա րտ ութ յունը հասել էր իր կիզակետին, անգլիական կառավարու-

թյունը մի նոտա հղեց Ֆրանսիային, որում պահանջում էր անմիջա-

պես դադարեցնել կրակը և զորքերը զորանոցն եր վերադարձնել։ Ելնե-

լով ուժերի իրական հարաբերակցությունից, Փարիզն ստիպված էր են-

թարկվել և կատարել Անգլիայի ներկայացրած պահանջները, դադա-

րեցնել կրակը և ֆ՜րանսիական զորքերը ետ քաշել Դամասկոսից ու 

մի շարք այլ վայրերից21։ «Նրանց տեղը,— շարունակում է Ն. Հով-

հաննիսյանը,— գրավեցին անգլիական զորքերը, որոնք արդեն մայիսի 

31-ին երեկոյան մտան Սիրիայի մայրաքաղաքը»22։ Անգլիայի այս-

պիսի դիրքորոշում ր «արդյունք էր նրա այն քաղաքականության, որի 

նպատակն էր թույէ չտալ 3)բանսիային իր դիրքերն ամրապնդել Սի-

րիայոլմ ոլ՝ Լիբանանում.,.»23! Ինչպես ցույց տրվեց, այս ուղղությամբ 
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Լոնդոնը զգալի հաջողություններ արձանագրեց մայիսի վերջին։ Ուստի 

և հունիսի 4-ից 11֊ը Արաբական լիգայի խորհրդի նստաշրջանի ժա-

մանակ ան զլո-ֆրան սի ական առճակատումը լևանտ յան խնդրում շա-

րունակելու համար օբյեկտիվ պատճառներ չկային և նրանց համատեղ 

հանդես դալը միանգամայն հավանական էր։ Եվ, վերջապես, դժվար է 

հավատալ, որ Լոնդոնից զգալի կախման մեջ գտնվող եգիպտական կա-

ռավարությունը պատժամիջոցներին դեմ արտահայտվեր միայն Փա-

րիզի դրդմամբ։ Իհարկե սիրիական պատվիրակության առաջարկների 

ընդունումը կլիներ անչափ օգտակար թե' լևանտ ի երկրների ազգային֊ 

ազատագրական պայքարի, թե՚ արաբական նորաստեղծ կազմակերպու-

թյան հեղինակության բարձրացման համար։ Իրավացի է Վ. P. Լուցկու 

այն դիտողությունը, թե Լիգայի դիրքորոշման բացասական կողմն այն 

էր, որ դրանում չէին նախատեսվում «կոնկրետ միջոցառումներ ֆրան-

սիական նախահարձակման դեմ պայքարելու համարյ>24» Միաժամա-

նակ պետք է նշել, սակայն, որ ընդհանուր առմամբ Արաբական լիգայի 

որոշումը դրական նշանակություն ուներ։ Առաջին անգամ լինելով, իմ-

պերիալիստական մի երկրի քաղաքականություն միջպետական այդ կազ-

մակերպության միջոցով աներկբայորեն քննադատվում էր։ ճիշտ է ոչ 

կոնկրետ, բայց այնուամենայնիվ արտահայտվում էր արաբական երկըր-

նևրի համերաշխությունը Սիրիայի և Լիբանանի հետ։ Լևանտում օտար 

զորքերի մնալոմւ ցուցաբերվում էր համապարփակ մոտեցում, դրվում էր 

և՛ ֆրանսիական, և՚ անգլիական զորքերի դուրս բերման հարցը։ 

Սիրիական և լի բան ան յան ժողովուրդն երի պայքարը ֆրանսիա-

կան իմպերիալիստների դեմ, վերջիվերջո, պսակվեց հաջողությամբ։ 

1945 թ. հուլիսին Ֆրանսիան հայտարարեց հատուկ զորամասերը Սի-

րիային ու Լիբանանին փոխանցելու մասին։ Իսկ 1946 թ. ընթացքում 

օտարերկրյա բոլոր զորքերը դուրս բերվեցին Լևանտի՚ց։ Այս հաղ-

թանակում իրենց ներդրումն ունեցան նաև համաշխարհային առա-

ջադիմական ուժերը, մանավանդ ՍՍՀՄ-ը, որը թե՛՝ 1945 թ. մայիսյան 

իրադարձությունների ժամանակ, թե' 1946 թ. փետրվարին ՄԱԿ-ի Ան-

վտանգության Խորհրդում, Լևանտում գտնվող օտարերկրյա զորքերի 

դուրս բերման հարցը քննարկելիս, հանդես եկավ Սիրիայի և Լիբանա-

նի պաշտպանությամբ։ Լևանտի ժողովուրդներէt հաջողությանը նպաս-

տեց նաև արաբական համերաշխությունը, որը դրսևորվեց Արաբական 

լիգայի 1945 թ. հունիսյան որոշման մեջ՚ 
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Ш. Л. КАРАМАНУКЯН 

К ВОПРОСУ ОБ О Ц Е Н К Е ПОЗИЦИИ АРАБСКОЙ ЛИГИ 
В ОТНОШЕНИИ ФРАНКО-ЛЕВАНТИИСКОГО КРИЗИСА 

1945 г 

Р е з ю м е 

Агрессивные действия французских империалистов в Сирии 
в мае J945 г. вызвали широкий резонанс в арабском мире, стар, 
в частности, предметом специального обсуждения во вновь соз-
данной Лиге арабских государств (ЛАГ) . 

Позиция Арабской лиги по этому вопросу не получила одно-
значной оценки. Однако ход июньской (1945 г.) сессии Совета 
Л А Г и принятые на ней решения убедительно показывают, что 
Лига решительно выступила в защиту интересов народов Сирии 
и Ливана, потребовав вывода из этих арабских стран не только 
находившихся там французских, но и английских войск. И не-
смотря «на то, что Совет ЛАГ не пошел навстречу требованиям 
Сирин применить санкции в отношении Франции, принятые на 
сессии решения во многом способствовали дальнейшему успеху 
национально освободительной борьбы народов Леванта. 
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21 Ն. Լ. ՀովնաՍէիսյան. Լ. Ս. Աաւ-գսյան. նշվ. աշխ., Է, Տ84ք 

22 Նույն տեղում։ 

23 Նույն տեղում, Էշ %85t 

24 В. Б. Липкий, նշվ. աշխ., էէ 17։ 
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չ. Ս. ԿՈՐԽ1ՈաՍ.Ն 

ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ 
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ 

(1941-1943 ԹԹ.) 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նախօրեին և պատե-

րազմի տարիներին Թուրքիան, շնորհիվ իր ստրատեգիական և ռազ-

մաքաղաքական բացառիկ կարևոր նշանակության, դարձավ իմպերիա-

լիստական մեծ տերությունների քաղաքական մեծ ակտիվության նշա-

նակետը։ Թուրքիան, իր հերթին, արտաքին քաղաքականության աս-

պարեզում համառորեն իր շահերն էր հետապնդում։ Այս հան գա մանքը 

հզոր տերությունների հետ Թուրքիայի հարաբերություններն ուսում-

նասիրելիս, շատ հաճախ բավարար ուշադրության լի արժանանում։ Այդ 

իսկ պատճառով մասամբ բացառվում է Թուրքիայի միանգամայն ինք-

նուրույն քաղաքականություն վարելու հանգամանքը, իսկ թուրքական: 

կառավարության քաղաքական անհետևողականությունր բացատրվում է 

տվյալ ժամ ան ա կա շրշան ում քաղաքական այյ կամ այն դաշինքի՝ «՛ա-

ռանցքի» երկրների և կամ հակահիտլերյան կոալիցիայի ազդեցու-

թյան ուժեղացմամբ։ Շատ զգայուն կերպով արձագանքելով ուժերի 

հարաբերակցության յուրաքանչյուր վ։ ոփ ոխ ութ յան ր ե. հետևողականո-

րեն «սրբագրելով» երկրի արտաքին քաղաքական դիրքորոշումը պատ-

մական և միշա զգային իրավիճակին համապատասխան՝ թուրքական 

կառավարությոմւը քաղաքականության կեռմաններում դրսևորել է ո ֊ 

րոշակի տրամաբանություն՝ պայմանավորված նախ և առաջ թուրքա-

կան կառավարող շրջանների ազգայնական, դասակարգային և Հա-

կասովետական տրամ ադրվածութ յամ բ։ 

Անգլիական դիվանագիտության նշանակալից հաջողությունը պի-

տի համարել Թուրքիայի միացում ր ան գլո ֊ֆրան սի ական դաշինքին1 

նախապատերազմյան վերջին գարնանը2; Արևմտյան երկրների հետ 
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համաձայնագիրը, որոնց ռազմական գերազանցությանը, «առանցքի», 

երկրների նկատմամբ թուրքական կառավարությունն այդ ժամանակ 

համոզված էր, թվում էր շահեկան է Թուրքիայի համար, քանզի ուղեկց-

վում էր и ո վե տա ֊թուրքական պայմանագրի կնքման բանակցություն-

ներով՝ ՍՍՀՄ֊ի, Անգլիայի և Ֆրանսիայի միջև նախատեսվող համա-

ձայն ագրին զուգահեռԹուրքական կառավարությունը, հավանաբար, 

ենթադրում էր, որ սովետա֊թոլրքական պայմանագիրը կստեղծի իր 

համար բարենպաստ իրավիճակ. ՍՍՀՄ-ից Թուրքիան կստանա ան-

վտանգության առավել ազդեցիկ երաշխիք, իսկ ՍՍՀՄ֊ի, Անգլիայի 

և Ֆրանսիայի միջև համաձայնագիրը կդյոլրացնի մանևրոլմը Սովե-

տական Միության և արևմտյան երկրների միջև և միաժամանակ թույլ 

կտա հետևելու վերջիններիս՝ ՍՍՀՄ-ի դեմ գերմանական ագրեսիա հրա-

հրելու մյունխենյան կուրսին։ Սակայն թուրքական կառավարությունը, 

որոշելով չսպասել սովետ ա-անգլո֊ֆրաս սի ակ ան բանակցությունների 

ավարտին, ՍՍՀՄ-ից առանձին, պայմանավորվեց Անգլիայի և Ֆրան-

սիայի հետ։ Անգլիան և Ֆրանսիան, հավատարիմ իրենց հակասովե-

տական քաղաքականությանը, Սովետական Միությանը կանգնեցրին 

Գերմանիայի հետ չհարձակվելու պայմանագիր կնքելու .անհրաժեշ-

տության առջև։ 1939 թ. օգոստոսի 23-ի սովե տա ֊գերման ակ ան պայ-

մանագրի կնքմամբ արմատապես փոխվեց միջազգային իրավիճակր*: 

Այն օբյեկտիվ հնարավորություն տվեց Թուրքիային, Սովետական Միու՛ 

թյան հետ բարեկամական հարաբերություններ պահպանելով հան-

:դերձ, բռնկվող միջազգային կոնֆլիկտի ժամանակի մնալ չեզոք՝ չհա-

րելով պատերազմող իմպերիալիստական խմբավորումներից և ոչ մե-

կին։ Սակայն թոպւքական կառավարությունը չօգտագործեց այս հնա-

րավորությունը և 1939 թ. հոկտեմբերի 19-ին՝ դաշնագիր ստորադրեց 

Գերմանիայի հետ արդեն պատերազմական վիճակում գտնվող Անգլիւսյի 

և Ֆրանսիայի հետ6։ 

Ա-ււ ԿեՐՊ ավարտվեցին Մոսկվայում տեղի ունեցող սովետա֊թուր֊ 

բա Ասւն երկկողմանի փոխօգնության բանակցությունները։ Համաշխար-

հային պատերազմի մեջ ներքաշվել չցանկացող Սովետական Միության 

պայմանները թուրքական կողմը հրաժարվեց ընդունել՛։ Անզլո-ֆրանս-

թոլրքական դաշնադրի ստորագրումը և թուրքական կառավարության 

դիրքորոշումը սովետա-թոլրքւսկան բանակցությունների ժամանակ 

զգալիորեն բարդացրին սովետա-թոլրքական հարաբերությունները, ո ֊ 

րոնք, սակայն, շարունակում էին կարգավորվել 1925 թ. բարեկամու-

թյան և չեզոքության պայմանագրի համաձայն։ 
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Այսպիսով, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի и կղբին Թուր-

քիան Ան զ լի այի և Ֆրանսիայի չպատերազմող դաշնակցի դիրք էր գրա-

վել և մնաց այդպիսին մինչև 1940 թ. ՛ամառը, ավելի ստույգ՝ մին-

չև Ֆրանսիայի պարտությունը։ Այնուհետև, պատերազմական հաջորդ 

տարվա ընթացքում՝ 1940 թ. հունիսից մինչև 1941 թ. մայիսը թուր-

քական կառավարությունը պահպանում է Անգլիայի նկատմամբ բարե-

հաճ չեզոքություն։ 1941 թ. հունիսից Թուրքի այի արտաքին քաղաքա-

կանության զարգացման նոր շրշան է սկսվում։ Մինչ Հայրենական մեծ 

պատերազմի տարիներին Սովետական Միության նկատմամբ Թուր-

քիայի կառավարող շրջանների քաղաքականության հարցին ան դրա՛ 

դաոնալըf Հարկ ենք համարում նշել թուրքական դիվանագիտության 

Հակասովետական բնույթը՝ ՍՍՀՄ-ի վրա Գերմանիայի Հարձակումից 

առաջ։ 

Այդ է վկայում 1940 թ. գարնանը անզլո-ֆրանս-թոլրքական բա-

նակցությունների բովանդակությունը8։ Թուրքական կառավարող շրջան-

ները աջակցում էին դաշնակիցներին և բամ անում նրանց Հակասովե-

տական ծրագրերը, թաքցնելով իրենց շահագրգռվածոլթյոմւը արևմըտ-

յան տերությունների Սովետական Միության ներխուժման Հարցում 

( սովետա-ֆիննական պատերազմի առնչությամբ)։ Թուրքիայի միակ 

ցանկությունն էր իրեն չկապել ՍՍՀՄ-ի դեմ պատերազմական գոր֊ 

ծողությոմյներին անմիջական մասնակցության պարտավորություննե֊ 

րով, պատճառաբանելով թուրքական բանակի ոչ ժամանակսւկից սպա-

ռազինության՛ և Անգլիայի՝ այդ բացը վերացնելու անկարողության 

փաստով9։ նա ցանկանում էր, Անգլիսւն ե. Ֆրանսիան, սկսելով պա-

տերազմը ՍՍՀՄ-ի դեմ, առանց թուրքական կառավարության պաշ՛-

տոնական Համաձայնության իրագործ են իրենց ռաղմաօդային ուժերի 

տարանցումըԹուրքական կառավարության կարծիքով ՍՍՀՄ-ի Հաղ-

թանակի դեպքում Թուրքիայի նման դիրքորոշում ը բավականին պար-

կեշտ կնկատվեր։ Հակառակ դեպքում, Թուրքիայի ոչ պաշտոնական 

Համաձայնությունը և լուռ Համադործսւկցոլթյունը մոռացության լէ չ, 

մատնվի Անգլիայի և Ֆրանսիայի կողմից։ Փաստաթղթերը վկլյյւււմ ե՛ւ, 

որ թուրքական կառավարող շրջանները, Ս ովետական Միության դեմ 

պատերազմից անչափ վախենալով Հանդերձ, Կովկասի նկատմամբ 

զավթողական ծրագրեր են փայվսս յել11 ։ Ֆինլանդիայի Հետ Ս ովետա-

կան Միության խաղաղության դաշնագրի կնքումը Հօդս ցնդեցրեց արև-

մըտյան տերությունների և Թուրքիայի հաշվարկները։ 

9 5 



Թուրքական դիվանագիտության հակասովետական էություն/1 ավե-

լի ցայտուն դրսևորվեց 1941 թ. մայիս-հոլնիս ամիսներին գերմանա-

թուրքական բանակցությունների ժամանակ։ Թուրքական կառավարու-

թյունը բանակցությունների ընթացքում Սովետական Միության նկատ-

մամբ բացառիկ անբարյացակամություն հանդես բերեց։ Այսպես օրի-

նակ, Թուրքիայի արտաքին գործերի մինիստր Ս արաջօղլոլն Թոլրքիա-

յոլմ Գերմանիայի դեսպան Պապենին հայտարարեց, որ Գերմանիան 

<rՄարդկությանը ծառայած կլինի, եթե կործանի ժամանակակից Ռու-

սաստանը և ընդմիշտ վերացնի բոլշևիզմ ը»12։ Պրեզիդենտ ԻնԼնյուն և 

Ս արաշօզլուն հավաստիացնում էին, որ սովետա-գերմ ւսնական կոնֆ-

լիկտի դեպքում Թուրքիան Գերմանիայի կողմում կլինի13։ Բանակցու-

թյունների ամբողջ ընթացքը ուղեկցվել է նման հայտարարություննե-

րով1*։ Թուրքական կառավարությունը կւսնգ չառավ նաև իր պատրաս֊ 

տակամոլթյոլնը հայտնելու և թույլատրելոլ՝ նախատեսվող գեր։էանա֊ 

սովետական պատերազմի ժամանակ ցանկացած թվով զինվորներով 

բեռնավորված գերմանական առևտրական նավերի ան ցում ր նեղուցն եէ 

րով13։ ՍՍՀՄ-ի վրա Գերմանիայի ներխուժումից մեկ օր առաջ, հու-

նիսի 21-ին, Թուրքիայի արտաքին գործերի մին՛իստրության գլխա-

վոր քարտուղար Ն, Մ են եմենջիօղլոլն ամերիկյան դեսպանին հայտա-

րարեց այն մասին, որ Թուրքիայի հետ բարեկամության և չհարձակ-

վելու պայմանագիրը, իրենց կարծիքով, անհրաժեշտ Էր Գերմանիային՝ 

ապահովելու իր բալկանյան թևը՝ ՍՍՀՄ-ի դեմ հնարավոր ագրեսիայի 

դեպքում։ Նման իրավիճակում թուրքական կառավարությունը Հնա-

րավոր Է համարում խոստանալ Գերմանիային, որ չի հարձակվի նրա 

վրա16։ 

Անգլիան, որ Թուրքիայի միջոցով տեղյակ Էր Գերմանիայի հետ 

նրա բանակցությունների ընթացքին, սկզբունքորեն դեմ չկր օ՚՚րմանա-

թուրքական դաշնագրի ստորագրման՝ այն համարելով անհրաժեշտ տուր.լ 

Գերմանիային՝ Ս ո վետ ական Միության վրա հարձակվելու համար և դի-

տելով որպես պատերազմին ռեյխի դիվանագիտական նախապատ-

րաստման մի մասը։ 

Այսպիսով, Գ՛երմանիայի՝ Սովետական Միություն ների/ուժե/ուց 

դեռ շատ առաջ ակնհայտ Էր, որ թուրքական դիվանագիտության ա-

ռանցքային ուղղությունը հակասովետիզմն Է։ Թուրքական կառավարող 

շրջանները պատրաստ Էին օժանդակելու ուռածդ իմպերիալիստական 

դաշինքի ագրեսիային՝ ՍՍՀՄ-ի դեմ։ 
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Ս.վելին, բարձր գնահատելով ՍՍՀՄ֊ի ռազմական ուժըթուր-
քական կառավարությունը նման դեպքում լավագույնն էր համ՜արում 
անգլո-գերմանական կոնֆլիկտի փոխ զի շողա կան" կ՛անոնավորումը։ 
ւ՚Մենք վախենում ենք, որ եթե գերմանա-ռոլսական ընդհարումները 
տեգի ունենան մինչև Անգլիայի հետ Գերմանիայի փոխըմբռնումը, 
պատերազմը տարիներ կտևի և նրա ավարտին երկիրը հյուծված և ա-
վերված կլինի։ Արդյունքը կլինի Եվրոպայի բոլշևիկացումը2,—պնդում 
էին թուրք քաղաքագետները19ւ 

Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գծի վերը նշված առանձնա-
հատկությունները և մի շարք այլ նկատառումներ հան՛գե՜ցրին այն բա-
նին, որ արդեն 1941 թ. հունիսի 22-ի նախօրեին Թուրքիան յոլրա, 
քանչյուր պատերազմող կողմի հետ պաշտոնապես դաշնակից էր կամ 
բարեկամական հարաբերությունների մեշ էր, որոնք, ինչ խոսք, դըժ-
վարաթյամբ էին զուգակցվում միմյանց։ 

Սովետական Միության վրա Գերմանիայի հարձակման առիթով 
թուրքական բուրժուազիայի խանդավառությունը անպատշաճության աս-
տիճան այնքան մեծ էր, որ Սարաչօղլուն ստիպված էր հոմւիսի 22-ին 
անշատել հեռախոսը՝ աղատվելու համար այն անթիվ անհամար շնոր-
հավորանքներից, որ ուղղված էին գերմանա-թոլրքական պայմանագիրը 
ճիշտ ժամանակին կնքելու, ինչպես նաև դրան հետևած ՍՍՀՄ-ի ՛էրա 
Գ՛երմանիայի հարձակման առիթովՀ՝Կ Այդ լոլՐԸ ուրախությամբ ըն-
դունեց նաև պրեզիդենտ Ինենյոլն21 ։ Նույնիսկ այն բանից հետո, երբ 
հայտնի դարձավ Անգլիայի դիրքորոշումը, թուրքական կառավարու-
թյունը Գ՛երմանիայի նկատմամբ հետագա բարեհաճ քաղաքականության 
խոստումներ տվեց և պատրաստակամ ութ յո A հայտնեց արդեն ներ-
կայումս հնարավորին չափ օգնել ռեյխին։ Նա խոստացավ Գերմա-
նիային հայտնել ՍՍՀՄ-ի սևծովյան այն բոլոր գործողությունների մա-
սին, որոնք հայտնի կլինեն Թուրքիային։ Հավաստիացրեց, որ կար-
գելի սովետական ռազմ անավերի անցումը նեղուցներով, ինչպես նաև 
թույլ չի տա ռազմական նյութերի տարանցումը ՍՍՀՄ22» ՍՍՀՄ֊ի 
նկատմամբ թուրքական կառավարող շրշան ների վերաբերմունքը և 
սուր հակասովետիզմը ի հայտ եկան նաև թուրքական մամուլի ելույթ-
ներում։ 

Գերմ ան ա-սովետ ական պատերազմի հետ Թուրքիա յում ուժեղացան 
պանթոլրքիստրյկան23 կազմակերպությունների և նրանց հարող մուսուլ-
մանական սպիտակ էմիգրանտական կենտրոնների գործոմէեություն-
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ները։ Պանթոլրքիզմի գաղափարները բաժանում էին թուրքական բազ-

մաթիվ քաղաքական ու զինվորական գործիչներ-*, որոնք սակայն Աթա֊ 

թուրքի ժամանակից պաշտոնապես ժխտվում էին թուրքական կառա՛-

վարության կողմից։ Գերմանիային ի գիտություն ներկայացված պան֊ 

թուրքիստական ծրագրերը, ի մի են բերված Գերմանիայի արտաքին 

գործերի մինիստրության քաղաքական բաժնի ղեկավար Վեր։քանի կող-

մից՝ Հետևյալ կերպ. «Պ անթ ոլրքի ստական շարժում ը նպատակ ոմյի 

ստեղծել անկախ պետություններ բոլոր թյուրքական ժողովուրդներէ 

Համար, որոնք ապրում են այսօրվա Թուրքիայի տարածքից դուրս։ 

Այսպիսով, այս տարածքները չեն կարող բոնի միացվել, բացառելով 

սահմանների Հայտնի փոփոխությունները, սակայն քաղաքականորեն 

պիտի կառավարվեն Թուրքիայի կողմից... Այսօրվա սովետական տա-

րածքների վերաբերյալ պահանջները վերաբերում են գլխավորապես՛ 

Աղբ բեջանին, Դաղստանին, ինչպես նաև Ղբիմին, Վոլգայի և Ոլրալի 

միջև ընկած Հսկա տարածությանը, որը ձգտում է Հյուսիս՝ մինչև Թա-

թարական Սովետական Հանրապետություն... Բացի դրանից, այդ տա-

րածքի մեջ են մտնում ողջ Հին Թուրքեստանը՝ ներառյալ նախկին Արե֊ 

վելյան Թուրքեստանի Արևմտյան մասը՝ այսօրվա Սինցզյանը... Բա-

ցի դրանից, Նուրին25 պաՀանջոլ մ է Ւրանի Հյուսիս-արևմտյան մասը 

մինչև Համադան... Կասպից ծո։Լի վերին մասը սովետական Հին սաՀ-

մանով։ Վերջապես այստեղ ներառվում են 1'րաքի տարածքից Կիր֊ 

կոլկը և Մոսոզը, ինչպես նաև մի շերտ Սիրիայիցս26» Այսպիսով, պան֊ 

թուրքիստների Հավակնություններն ունեին ոչ միայն Հակասովետա-

կան, այլև Հակաարաբական և Հակաիրանյան ուղղվածություն։ Նուրի 

փաշան Հայտնեց, որ Թուրքիայում այս գաղափարներր մեծ տարածում 

ունեն, և շարժման մեջ ներգրավված անձանց թվում է «Կովկասյան 

ռազմաճակատի Հրամանատարըи, իսկ «բանակի մեծ մասը Համա-

կրում է նրանց»։ Նուրի փաշան ընղգծեց, որ թուրքական կառավարու-

թյան թիկոմւքում չէ որ գործում է։ Այդ մասին նա տեղեկացրել է պրե-

միեր մինիստր Սայդամին նախքան իր Բեռլին ուղևորությունը։ Գնա-

հատելով այդ շարժման զարգացման Հեռանկարները, նա այնքան Հե-

ռա. գնաց, որ նույնիսկ Հայտարարեց. • «Համապատասխան Հարմար 

պահի• իշխանության գլուխ, անկասկած, կանցնի մի կառավարություն, 

որը կընդունի այս գաղափարները»27։ 

Գերմանիայի վերաբերմունքը զուսպ էր, և Նուրի փաշան «ինչ-որ 

չափով հիասթափված էր», որ իր առաջարկությունը '(առանց խանդա-
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վառոէթյանձ ընդունվես Գերմանիայի արտաքին գործերի մինիստրու-

թյան կողմիցս՛։ Նոյեմ րերի կեսերից Գերմանիայի հետաքրքրությունը 

պանթոլրքիստական շարժման նկատմամբ ավելի նվաղեց և պանթոլր-

քիստների օգտագործումն էլ սահմանափակ դարձավ։ Այդ ժ ամանա -

կաշրշանում ՀիտլԼրն արտահայտեց իր վերաբերմունքը պան թուրքի սա-

ների նկատմամբ։ Պ անթոլրքիստական գաղափարների հրահրումն ոլղ-

ված ռուսների դեմ, հակասում էր գերմանական շահերին։ (гՄեր նպա-

տակը պիտի լինի այնտեղ հաստատել նախ և առա շ մեր վերահսկո-

ղութ յոմւր և երկրի կաղմ ակերպումը հանուն մեր նպատակների, իսկ 

աղղային համերաշխության զգացումի արտահայտությունը մեզ ամենից 

քիչ է պետք и2'1։ 

Թուրքիայի կառավարությունը ոչ միայն դեմ չէր թուրքական ազ-

գություններին պատկանող և մյուս մուսուլման գերիների կենտրոնաց-

մանը հատուկ ճամբարներում, այլև ողշ պատերազմի ընթացքում 

նպաստել է ՍՍՀՄ֊ի դեմ լրտեսության կազմակերպմանը։ 

Որ չափով որ ՛իր համար թուրքական կառավարությունը անվտանգ 

էր համարում, նա նպաստել է Գերմանիային ՍՍՀՄ֊ի դեմ պատերազմի 

ընթացքում, գնալով անգամ միշազգային չափանիշների խախտման։ 

Ինչպես հայտնի է, 1941 թ. հուլիս֊օգոստոս ամիսներին Թուրքիան 

թույլ տվեց գերմանական <rՋեյֆալկեJ) և իտալական <rՏարվիզիոյի» 

պահնորդական նավերի անցումը նեղուցներովԲ°։ Հիշատակության է 

արժանի թուրքական կառավարության բացասական վերաբերմունքը 

անգլիական և ՛սովետական զորքերի Իրան մտցնելու առիթով^1, թեև այն 

օբյեկտիվորեն հօգուտ Բ՚ոլրքիայի էր։ 

Այդ շրջանում թուրքական չեզոքությունը փաստորեն հանգում էր 

այն բանին, որ Թուրքիան չէր ցանկանում Գ՛երմանիայի հետ ռազմա-

քաղաքական դաշինք կնքել։ Մի բան, որին համառորեն ձգտում էր 

ոեյխը մինչև 1942 թ. ամառվա վերշը։ Այստեղից էլ հետևում է 

Անգլիայի ու Գերմանիայի միշև հնարավոր և անհրաժեշտ դաշինքի վե-

րաբերյալ թուրքական կոնցեպցիայի հետագա զարգացումը։ Եթե նախ-

նական տարբերակում այն հնարավոր էր ՍՍՀՄ֊ի ։էրա նրանց միա-

ժամանակյա հարձակումով, ապա նույն այդ տարբերակի ավելի ուշ 

խմբագրությամբ նման դաշինքր հնարավոր էր ՍՍՀՄ֊ի պարտությունից 

անմիջապես հետո փոխղիջողական հաշտության միջոցովռ2։ Չհասնելով 

այն բանին, որ Թուրքիան հանդես գա «առանցքի3) կողմից, Գ՛երմա-

նիան ստիպված էր բավարարվել Թուրքիային առաջարկելով կենտ-
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րոնացնել իր զորքերը и ովե տա ֊թուրք ական սահմանում: Այն նշանա-

կում .էր անուղղակի կերպով ապահովել Կովկասում առաջիկա ռազմա-

կան գործողությունների օժանդակությունըւ Թուրքական կառավարու-

թյունը համաձայնեց33, քանզի ՍՍՀՄ-ի սահմանում զորքերի կենտրո-

նացումը բացի Գերմանիային աջակցելուց, առաջին հերթին համա-

պատասխանում էր թուրքական կառավարող շրջանների ցանկություն-

ներին, այն է՝ Սովետական Միության պարտության պահին և կամ 

անմիջապես հետո՝ բռնի միացնել Սովեաական Անդրկովկասը3*: 1942 թ. 

աշնանն արդեն այստեղ կենտրոնացել էին թուրքական 26 դիվիզիա-

ներ, որոնց պատճառով Անդրկովկասում պահվեց սովետական զորքերի 

մի նշանակալի մասը: Այն նպաստեց գերմանական ուժերի հաջողու-

թյանը Ռոստովում, նրանց առաջխաղացմանը դեպի Կուրան, Մ ա յ ֊ 

կոպի նավթային դաշտերի զավթմանը և այլն?5: Ի պատասխան 1942 թ. 

ամռանը ռեյխի նրա հետ ռազմ ական-քաղաքական դաշինք կնքելու հա-

մարյա ոզտիմատիվ^3 պնդմանը՝ Թուրքիան, հրաժարվելով հանդերձ, 

նորից ու նորից պնդում էր թուրքական կառավարության անփոփոխ 

թշնամական վերաբերմունքը Սովետական Միության նկատմամբ: Մե-

նեմենջիօղլոլն հայտարարեց, որ «Թուրքիան, ինչպես նախկինում, այն-

պես էլ այժմ, չափազանց որոշակիորեն շահագրգռված է բոլշևիկյան 

Ռուսաստանի հնարավորին չափ լիակատար պարտությամբ...»37: Սա-

րա ջօ զլուն արդեն որպես .պրեմիեր մինիստր, իր համոզմունքն հայտնեց, 

որ «Ռուսական պրոբլեմը կարող է լուծվել Գերմանիայի կողմից միայն 

այն դեպքում, եթե սպ՛անվի Ռուսաստանում ապրող ռուսների առնվազն 

կեսը»33: «Ռուսաստանի կործանումը,—շարունակում էր Սարաջօղլոլն,— 

ֆյուրերի հերոսությունն է, որի նմանը կարող է հարյուր տարին մեկ 

կատարվել և այն թուրքերի, էլ վաղեմի երազանքն է»39: Միևնույն ժա-

մանակ Թուրքիան կտրականապես դեմ էր Գերմանիայի կողմից Կով-

կասի զավթմանը*0: Այն ոչ մի կերպ չէր համապատասխանում նրա 

շահերին: Այդ ժամանակ, ոչ միայն թուրքական կառավարությունը? 

այլև պանթոլրքիստական և կովկասյան էմիգրանտական կազմակեր-

պությունների գործիչները արդեն համոզվեցին, որ Գերմանիան բոլո-

րա[ին էլ հակված չէ ստեղծելու կովկասյան անկախ պետություններ, 

առավել ևս թույլ չի տա այդ շրջաններում մի երրորդ պետության որևէ 

ազդեցություն*1: Հարկ է նշել, որ փաստաթղթերը հավաստում են Թուր-

քիայի փորձերը՝ բանակցություններ վարելու Անգլիայի հետ՝ Սիրիա-

յում իր ՛տարածքային ձգտումները բավարարելոլ վերաբերյալ*2: 
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Իր հերթին, անգլիական կառավարությունը դիմեց Սովետական 

Միությանը առաջարկով՝ ուղարկել իր զորքերը Բաքվի պաշտպանությանն 

աջակցելու համար*31 

Թուրքիայի դիրքորոշումը 1942 թ. ամռանը և աշնանը, թույլ է 

տալիս ենթադրելու, որ թուրքական կառավարությունը, Սովետական 

Միության պարտության պահին կամ անմիջապես հետո, անգլո-գեր-

մանական կոմպրոմիսի հույսով, պատրաստ էր օկուպացնելու կովկաս-

յան շրջանը, գուցե և հավակնելով Անգլիայի փոխըմբռնողությանը։ 

•Բանդի նման իրավիճակում թուրքական զորքերի առաջխաղացումը 

նախ և առաջ պիտի նշանակեր նոր ամրակետի առաջացում Մերձա-

վոր և Միջին արևելքի բրիտանական տիրույթների ճանապարհին։ 

Այս կամ այն կերպ, Թուրքիան կենտրոնացնելով իր զորքերը Սո-

վետական Միության սահմանի վրա և ՍՍՀՄ-ի պարտության դեպքում 

պատրաստ լինելով ներխուժելու Կովկաս, սպասում էր դեպքերի հետա-

գա զարգացմանը**։ 

Թուրքիան, 1943 թ. գարնանը, որոշակի քայլեր կատարեց մեր-

ձենալու համար Անգլիային, ԱՄՆ-ին։ նա նույնիսկ մտահոգություկ 

ցուցաբերեց ՍՍՀՄ-ի հետ իր հարաբերությունների վիճակի նկատ-

մամբ։ Թուրքական դիրքորոշման նման փոփոխությունն երր հարուց-

ված էին սովետա֊գերմ ան ական ճակատում գերմանական բանակի 

պարտությամբ, թեև թուրքական կառավարող շրջանները շարունակում 

էին փայփայել այն հույսը, թե Գերմանիան կկարողանա «ընդարձակ 

մի օպերացիայով վերջին և ուժգին հարված հասցնելու սովետներինJ)*3t 

Թուրքական քաղաքականության հակասովետիզմը արդեն հիմք հան-

դիսացավ ան գլո ֊թուրքական փոխըմբռնման համար։ Այս իմաստով 

շատ բնորոշ են Ադանայում 1943 թ. հունվարի 30—31-ին Անգլիայի 

պրեմիեր մինիստր Վ. Չերչիլի և Թուրքիայի պրեմիեր մինիստր Շ. Սա֊ 

րաջօդլուի միջև տեղի ունեցած բանակցությունն երր։ Այստեղ եկան նաև 

պրեզիդենտ Ինենյուն, մարշալ Չաքմաքը, արտաքին գործերի մինիստր -

ն. Մենեմենջիօղլոլն*3։ Թեև Ադան այի կոնֆերանսի արդյունքներն առաջին 

հայացքից հիասթափեցնող էին թվում Անգլիայի համար, և թուրքական 

կառավարությունը Անգլիային ոչ մի հիմք չէր տվել ենթադրելու, թե 

ինքը երբևէ կմտնի պատերազմի մեջ, այսուհանդերձ Տերչիլը թուրքա-

կան քաղաքականության հետագա զարգացման վերաբերյալ լի էր լա. 

վատեսո ւթյամբ*7։ 
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Ավելին, Յերչիլը ստիպված էր Հանգստացնել թուրքական պետա-

կան գործիչներին, խոստանալով անգլիական պառլամենտում բացա-

Հայտորեն Հայտարարել թե ինքը «առաջարկել է Թուրքիային զենքի 

անՀատույց մատակարարում», որ ինքը «Հույս ունի, թե Թուրքիան Հա-

վատարիմ կմնա Անգլիայի Հետ պայմանագրին», և որ ինքը «ցանկա-

նյււմ է պատերազմից Հետո ևս Թուրքիան շարունակի մնալ անվտան-

գության ու կարգի այնպիսի մի ամրոց, որի վրա Անգլիան կարողանա 

Հենվել, բայց և որ այգ խնդրի լուծման Համար, նա Համապատաս-

խան ումով ապահովված պիտի լինի»*8։ 

Ինչ վերաբերում է իրերի իսկական դրությանը, ապա Յերչիլը ա֊ 

ռաշ քաշելով երկրորդ ճակատի «բալկանյան տարբերակը», որն իր 

բնույթով ոչ պակաս Հակասովետական էր, քան Հակադերմանական և 

իր Հաշվարկներով կոչված էր միաժամանակ դուրս շպրտել Գերմա-

նիային այդ շրջանից և փակել սովետակաԱ զորքերի մուտքը Եվ-

րոպա, Հասկանում էր, որ դա չի Հաջողվի առանց Թուրքիայի աջակ-

ցության։ Ուստի նա Ադանայում ձգտում էր ապահովել թուրքական կա-

ռավարության աջակցությունը առաջին Հերթին Հենց այս ծրագրի ի ֊ 

րականացման Համար։ Որպեսզի սովետական կառավարությանը որևէ 

կերպ բացատրի Թուրքիային ծայր աստիճան ուժեղացնելու և զինելու 

Անգլիայի ձգտումը, Տերչիլն աշխատում էր Հավատացնել Սովետական 

Միությանը, որ Թուրքիայի մուտքը պատերազմ ՀակաՀիտլերյան կոա-

լիցիայի կողմից՝ ռեալ է*9։ Հետաքրքրական է, որ այղ ժամանակ «ար-

բանյակ» երկրների բազմաթիվ պետական գործիչներ Համոզված էին, 

որ «Արևմտյան դաշնակիցները ավելի շ աՀագրգռված էին կանխելու 

սովետական ուժերի մուտքը Եվրոպա, քան թե ոչնչացնելու Հիտլերյան 

ռեժիմը»50։ Նրանք Հասկանում էին, որ Ս ովետական Միությունը պատ-

ճառներ ունի անՀանգստանալոլ Համար Թուրքիայի զինումից։ Ադա-

նայի կոնֆերանսի առիթով շատ բնորոշ է Ան կա բայում Հունգարական 

դեսպանորդ Վերնլյոյի կարծիքը. «Այլ բան է, թե ինչպես կվերաբերվի 

այդ կոնֆերանսին Ստալինը, որն արդեն բողոք էր Հայտնել Վաշինդ֊ 

տոնում Թուրքիային զինելու դեմ, իրավամբ գտնելով, որ ի վերջո այն 

իր դեմ է ուղղված»51։ Ինչպես Հաստատում է իր Հուշերում Թուրքիայի 

Ռումինիայի նախկին դեսպանորդ Կրեցյանոմւ, Ադանայի բանակցու-

թյուններում Անգլիայի և Թուրքիայի գլխավոր շտաբների բարձրագույն 

ներկայացուցիչների մասնակցությունը Բալկանյան երկրների կոզմից 

գնահատվել է որպես կարևոր փուլ երկրորդ ճակատի «բալկանյան 
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տարբերակի* նախապատրաստման գործում52» Ինչ վերաբերում է թուր-

քական պետական գործիչներին, ապա նրանց մեջ՝ հ ա կահ ի տ լեր յան 

կոալիցիայում Հնարավոր ճեղքվածքի հույս ծագեց՝ դրանից բխող ար-

դյունքներով։ Ադան այի բանակցությունների ընթացքում Չերչիլի դիր-

քորոշումը թուրքական կառավարությունը դիտեց որպես «Թուրքիայի 

հետ համագործակցելու Լոնդոնի ձգտում՝ միասին կանխելու հեղափո-

խական շարժումների զարգացումը Բալկանն երում և րալկան յան եր-

կը րն երի ազատագրումը Սովետական բանակի կողմից»53։ Ինչպես վկա-

յում է Չերչիլը, իր հետ զրույցի ժամանակ, Թուրքիայի պրեմիեր մի-

նիստրը Հայտարարել է, թե « ողշ Եվրոպան սլավոններով և կոմու-

նիստներով լեցուն է» և ավելացրել, «Եթե Գերմանիան շախչախվի, 

բոլոր պարտվ^ած երկրները կդաոնան բոլշևիկյան և սլավոնական»5'ւ 

Մոտավորապես այդ նույն ժամանակ Ռումինիայի արտաքին գոր-

ծերի մինիստր Ռ. Անտոնեսկուն Բոլխարեստում իտալական դեսպան-

որդին Հաղորդեց, զր «Թուրքական դեսպանը Հատկապես այցելեց ինձ, 

որպեսզի հաղորդի, որ Ամերիկան և, մասնավորապես, Անզլիան Եվ-

րոպա են շտապում՝ ավարտելու պատերազմը, սակայն ամեն կերպ 

կցանկանային հօգուտ Ռուսաստանի եվրոպական սիստեմի տապա-

լումից խուսափել»55։ 1943 թ. գարնանից Թուրքիան սկսեց ակտիվո-

րեն նախ և առաջ դիվանագիտական մասնակցություն ցուցաբերել 

Չերչիլի փայփայած երկրորդ ճակատի «բալկանյան տարբերակի» նա-

խապատրաստման գործում՝ թուրքական կառավարությունը դիվա-

նագիտական լարված» ակտիվություն ցուցաբերել սկսեց Բսւլկանյան 

երկրներում «պետությունների ինքն ապ աշտպան ա կաԱ բլոկ», ստեղ-

ծելու նպատակով^5։ նշված երկրների քաղաքական գործիչների մոտ 

աստիճանաբար թուրքական քաղաքականության զարգացման Հեռա-

նկարի մասին որոշակի կարծիք սկսեց կազմվել։ «Մենք կարծում ենք,— 

Հայտնում էր իր կառավարությանը Հունգարական դեսպանորդը Սոֆիա-

յում, — որ Թուրքիան հանդես կգար միմիայն այն դեպքում, եթե անգ-

լիական և ռուսական ուժերի ճնշման ներքո գերմանացիները ստիպված 

լինեին Հանելու իրենց զորքերը էգեյան ծովի կղզիներից և Բալկան յան 

թերակ՚ղզոլց։ Թուրքիան, որին կաջակցեին անգլիական զորքեր, գերմա-

նացիների գնալուց Հետո առաջացած դատարկությունը կլցներ խաղաղ 

օկուպացնելով Բալկանները։ Թուրքիան այնտեղ կմնար մինչև Բալ-

կան յան թերակղզոլ քաղաքական վերակազմավորման ավարտը։ Այդ 
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ժամանակաընթացքում կավարտվեր Հարավ-արևելյան բլոկի ձևավո-

րումը, որի մեջ կմտներ և Հո լնգարի ան})57։ 

Թուրքական կառավարությունը լիարժեք ըմբռնում և արձագանք 

գտավ Բալկանյան երկրների կառավարող շրջաններում, որոնք առիթ 

էին փնտրում պայմանավորվելու արևմտյան դաշնակիցների հետ։ Թուր-

քական բանակցությունները գնալով ավելի ընդարձակ բնույթ էին 

կրում։ Նրա դիվանագիտական աշխուժությունը ընթանում էր անգլո-

թուրքական շտաբների բանակցություններին զուգահեռ՝ համաձա/ն Ա-

դանայում ընդունված որոշումների58t Երկրորդ ճակատի «բալկանյան 

տարբերակիя հետ կապված Տերչիլի ծրագրերի խորտակումը վերջ 

տվեց այս ուղղությամբ թուրքական կառավարության գործունեությանը։ 

Գնալով աճում էր ԱՄՆ-ի և. Անգլիայի ճնշումը՝ հասնելու այն բա-

նին, որ Թուրքիան մասնակցի պատերազմական գործողոլթյոձներին59, 

իսկ ավելի ուշ Գերմանիայի .հետ դիվանագիտական հարաբերություն-

ների խզմանը և ռեյխին պատերազմ հայտարարելուն։ Այն պիտի ապա-

հովեր Թուրքիայի անդամությունը Միավորված ազգերի կազմակեր-

պությունումԱռանց մանրամասն կանգ առնելու Ս ովետական Միու-

թյան նկատմամբ Թուրքիայի ունեցած դիրքորոշման վրա, հարկ է նշել, 

որ սովետական զորքերի հաղթական առաջխաղացումը61 և ԱՄՆ-ի ու 

Անգլիայի վերը նշված որոշակի նկատառումներով աճող ճնշումը ստի-

պեցին թուրքական կառավարությանը իր դիրքորոշումը համապա-

տասխանորեն սրբագրելու®2ւ Եվ վերջապես 1945 թ. փետրվարի 23-ին, 

Թուրքիան պատերազմ հայտարարեց Գերմանիային և ճապոնիային՝ 

չթաքցնելով, որ անում է այն ԱՄՆ-ի և Անգլիայի ուղղակի ճնշման 

տակ53։ 

Թուրքիա յի դիրքորոշումը պատերազմական բոլոր տարիների ըն-

թացքում. վկայում է թուրքական կառավարող շրջանների անփոփոխ 

հակասովետական դիրքորոշման, պանթուրքիզմին թուրքական պետա-

կան գործիչների նվիրվածության և թուրքական քաղաքական կուրսի 

բացառիկ շահադիտական էության մասին։ «Սառը պատերազմիЯ տա-

րիներին Թուրքիան ակտիվորեն ներգրավվեց նրա մեջ՝ մինչև օրս էւ 

շարունակելով մնալ իմպերիալիզմի և ռեակցիայի կարևորագույն պատ-

վար Մերձավոր արևելքում։ 
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Р. С. К О Р Х М А З Я Н 

ПОЗИЦИЯ ТУРЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ 

(1941—1943 гг.) 

Р е з ю м е 

Анализ публикаций архивных документов различных стран 
позволяет проследить позицию турецких правящих Кругов отно-
сительно Советского Союза в течение всех военных лет. Доку-
менты констатируют, что еще до нападения Германии на СССР, 
Турция, официально занимавшая позицию невоюющего союзника 
Англии и Франции, разделяла и поддерживала антисоветские 
планы своих союзников, готовившихся к военному выступлению 
против СССР (в связи с советс;:о-фнпляндской войной), питала 
захватнические планы относительно территории Кавказа. 

Позиция Турции в течение 1941—1943 гг. свидетельствует 
об антисоветской направленности политики турецких правящих 
кругов, о приверженности турецких государственных деятелей 
идеям пантюркизма. Антисоветизм турецких правящих кругов 
носил не эпизодический характер, а был основным направлени-
ем их политики. Турция была готова содействовать агрессин про-
тив СССР любого империалистического блока—стран «оси» или 
западных держав,—рассчитывая осуществить аннексию террито-
рии Кавказа в момент или непосредственно после поражения 
СССР в войне. 

Последовательный антисоветизм турецкой политики позднее, 
в период «холодной войны», привел Турцию в лагерь империа-
лизма и реакции, чьим важнейшим оплотом на Ближнем Востоке 
она продолжает оставаться до сегодняшнего дня. 

1 1939 թ. մայիսի 12֊ին Թուրքիայի պրեզիդենտը Ազգային մեծ ժողովում և Անգլիայի 

պրեմիեր մինիստրը Համայնքների պալատում հայտարարեցին, որ Միջերկրական 

ծովի շրջանում ագրեսիայի դեպքում, Թուրքիայի և Անգլիայի կառավարությունները 

պատրաստ կլինեն համագործակցության և իրենց տրամադրության տակ գտնվող 

ամեն ինչ կօգտագործեն միմյանց օգնելու և աջակցելու համարւ ( D O C U m G I l t S 

.оп British Fore ign Pol lcy, 1919—1939, Thlrd ser. , vol . V, doc. 506 ( ա յ ս ո ւ , 
էետս՝ D B F P ) . 

2 Д ж . Батлер, Большая стратегия, Сентябрь 1939—июнь 1941, М., 1959, с. 
81; D B F P , ser . D, vol. V, doc. 144; Akten zur Deutschen A u s w ä r t i g e n 
Politik 1918--1945, Ser . D: 1937—1945, Bd. 6, Dok. 413 { - յ , . ո ^ ե տ և ՝ ADAP) . 

3 G. G a f e n c u . Last d a y s of Europe , N. Y., 1948, p. 195—196. 
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4 «СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны». Документы н 
материалы, М., 1971, док.234, 246, 265. 269, 273; « С С С Р и Турция. 1917— 
1979», М.. 1981, с. 150—156; Н. Жуковский. На дипломатическом посту. 
М., 1973, с. 318—335. 

.5 Անգլո-ֆրանս- թուրքական պայմանադիրը ստորագրվեց հակառակ լայնարեՆ տա-

րածում գտած այն կարծիքի, թե Թուրքիան ոչ մի պատճառ չունի հանդես գալու 

որևէ մեկի կողմից ( A D A P , S e r . D . B d . 7 , D o k . 4 4 8 : E . V e r e — H o d g e . T u r -

klsh Foreign Pollcy 1918—1950, London, 1951, p. 130). 
•8 Թուրքիան, ըստ պայմանագրի, խոստացել էր օգնել իր դաշնակիցներին, եթե 

նրանք Միջերկրական ծովի շրջանում ագրեսիայի հետևանքով ներքաշվեն պա-

տերազմի մեջ։ Պայմանագրով չնախատեսված ագրեսիայի դեպքում Թուրքիան, 

համաձայն նրանց կողմից տրված երաշխիքների, պարտավոր էրՀ ամենաքիչը, 

բարեհաճ չեզոքություն պահպանել։ Անգլիան և Ֆրանսիան, իրենց հ երթին, պար-

տավոր էին ամեն տեսակի օգնություն ցուցաբերել, եթե Թուրքիան հարձակման 

ենթարկվեր եւէրոպական պետությունների կողմից և կամ այն դեպքում , եթե Թուր-

քիան ներքաշվեր պատերազմի մեջ՝ Միջերկրական ծովի շրջանում ագրեսիայի 

հետևանքովt Պայմանագրին կից Л? 2 արձանագրությունը իրավունք էր վերապահում 

Թուրքիային հրաժարվելու իր պարտականություններից, եթե նրանց իրագործումը 

կարող էր Սովետական Միության դեմ պատերազմի մեջ ներք ա շել։ ( G r e a t B r l t a i n 

Treaty of Mutual Ass l s tance between H l s M a J e s l y in Kespect of the Untted 
Klngdora , the President of the French Republic and the President of 
Turklsli Kepuülic, Angora , Getobe : 19, 1939): 

7 «Международное положение н Бнешняя политика СССР» . Сб. докумен-
тов и материалов, М., 1939, с. 170. 
Ինչպես ցույց տվեցին այս բանակցությունները, թուրքական կառավարությունը ա-

ռաշարկելո վ Սովետական Միությանը փոխօգնության պայմանագիր կնքել՝ նկատի 

ունենալով Բալկանների և նեղուցների շրջանները, նախ և առաշ ձգտում էր չե-

զոքության քաղաքականություն վարող ՍՍՀՄ-ի ն անոլղղակիորեն ներքաշել 

Անգլիայի և Ֆրանսիայի հետ անուղղակի դաշինքի մեշ։ թուրքական կառավարության 

առաջարկած սովհտա-թուրքական դաշնագրի հետևանքով ՍՍՀՄ-ը կարող էր ներ-

քաշվել Գերմանիայի ե Իտալիայի դեմ պատերազմի մեշ՝ չունենալով որևէ երաշ-

խիք Անգլիայի և Ֆրանսիայի կողմից։ (История Д и п л о м а т и и Т . IV., М., 
1975, с. 23—24; С С С Р и Турция. 1917—1979, с. 154—156). 

8 Sk'u՝ . D i e Gehelmakten des französischen Genera l s tabes " (Auswärt iges Ans է 
1939,41, !՝& 6), Berlin, 1941; Р . Ю р ь е в . Подготовка Англии и Фрлнции к 
нападению на Советский Сою» с юга в 1939—1940 годах, .Вопросы исто-
рчи», 1949, № 2; Я. К. К а р а о с м а н о г л у , Дипломат поневоле (Воспоминания 
ы наблюдения), М., 1966. 

9 Die Geheimakten. . . , dok. 20. 
10 Die Gehelniaktc-n..., dok. 26. 23. 
1 1 Die Geheimakten. . . . dok. 20. 
12 Documenis on German Foreign Policy 1918—1943 (այսուՀետև՝ DGFP) , Ser 

D: 1937-1945 , vol. XLI. doc. 514. 
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13 DGFP. ser. D, vol. XII . doc. 514, 523. 
14 IJCJPV, s i r . l j . v o l . X I I , d o c . 5 1 4 Ъ'М, Ö95. 

15 DGFP, ser. D , vol. XII, doc. 556. 
16 Foreign Relatfons of the L n ü e d S l a ' e s . Diplomatie Papers («յսուքետե՝ FR) t 

1941, vol. 3. British Commonwealth, The Near E a s . «nd Afr i ca , Washing-
t o n , 1 9 5 9 , p . 8 6 7 . Մաք,յերրեյ ՀԱԱԷՂ, tan р. 21—է«4իսի. Տե՛ս նաև թուք՜ 
Հակա՛ս դեսպանի Հետ Հիսւլեըի ղրոլյցի գրառում ը lUil թ. Հունիսի 10—ինք 

( . S taa t smänner und Diplomaten bei Hi t l e r ' . Zwei ter Teil , Frankfurt M., 
1970. S . 53 • - 541). 

17 FR, 1941, vol. III, p- 854. H. K n a t c h b u I I — H u g e s s e n , Diplomat In Peace and 
War, London, 1S49, p. 1 6 9 - 1 7 0 . 

IH ի՛ա p րակա՚հ թերթերը մ աա%ա'եղո ւ մ Էին Ն ովետական Մ իության ռազմական 

կորությունը, . L l u s " , „ Y e n ! S a b a h - . „ТйП- և այլն՝ 1941թ. Հունիսի 23—y8t 
19 I JGFP, ser. I յ ։ vol. XII . doc. 514. 
20 L. Кгескег. Deutschland und die Türkei in» Zweiten Wel tkr ieg , Frankfurt 

/ / ' • am, 1964, S . ISO; D G F P , ser. Y) vol. XII, doc. 670. 
21 .Mül l>e1- , 8 .10-1967. 
2 2 D G F P , scr . Ն, *o l . XIII, doc. 2: J . G l a s n e c k , Die Türkei im deuUch-anglo-

-anierikanifcben Spannungsfeld, J . G l a s n e c k . f. K i r c b e i s e n , Türkei und 
Afghanistan - Biennpunkte der Orientpolit ik im zweiten Weltkrieg, Berün 
196*, p. 149. 

2-J Գերմանական փաս տ աթղթ երում և գրականության մեղ հիմնականում օգտագործ-

վում է «7/ ուրանի ղ чх> տերմինը։ 

24 Գերմանիայի Արտաքին գործերի մինիստրության աղա գրությունը հրաւէիրելով այգ 

Հարցի վր vi, Պապենը նշում է, որ tcß՝ ուր բա կան կառավարող շրջանները գնալով 

ավելի շաա են սկսում զբաղվել թ ուր ք-ոուս ական սահմանի այն կողմում գտնվող 

իրենց Հայրենակիցների, մանավանդ՝ ագրրեշանական թուրքերի ճակատագրովս։ 

( „Документы Министерства иностранных дел Германии", вып. 2. Герман-
ская ПОЛИТИНа В ТурНИИ (1941 — 1943), 1946, ДОК. 10, С. 34) Գլխավոր շտաբի 
Ակադեմիայի պետ Ալի Ֆուադ էրղենը Հավաստիացրեց Պապենին^ որ Թուբ՛ 

քիան ղոՀ կւի'եհրք եթե կովկասում ստեղծվեր էոեդի մոդովու ր դ՛ներ ի ֆեդերացիա 

վւոքրիշաաոե կախված Թուրքիայից( իսկ կովկասից Արևելք անկախ թու. րանա֊ 

կան պետ ութ յան կազմավորումը՝ լավագույնը կհանդիսանար որոշումներիցյ* 

( D O F P , s e r . D , v o l . X I I I , d o e . 1 2 5 . Պապենը Ռիրըենտրոպին, 1041 թ. Հուլիսի 

18—ի ն ) , 

Ավելի ուղ, Գերմանական արտաքին գործերի մինիստրության պետական քարտուղար 

Վելցղեկերի հետ զրույցի ժամանակ, Բեռլինում թուրքական դեսպանը (Гբավա-

կ՛անին բացահայտ ասել էր այն մասին, որ հետագայում հնարավոր է Կովկասյան 

ժողովուրդ ներին միավորել մեկ բուֆերային պետության մեջ և ակնարկել, որ 

Կասպից օոէԱէը արևելք ևս հնարավոր Էր ստեղծել անկախ թուրքական պետու-

թյուն... Էր դեն ր չհապաղեց շոշափել հիմնական հարցը՝ բնութագրելով Բաքուն 

որպես մի՝քաղաք, ուր ողշ բնակչությունը խոսում Է թուրքերենյււ ( " Д О К у М в Н Т Ы 

МИДа Германии" , док. И , с. 4 0 - 4 1 ; D G F P , ser. D , vol. XIII, doc. 179. 
Վեյցղեէլերը՝ Օ՚իբրենտ րո սլէն ։ 1941 թ. օգոստոսի 6-ին) t 
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SS Նույնիսկ Նուրի փաշան (Քըլրգըլ) էն վեր փաշայի եղբայրը, որը կազմակերպու-

թյան ղեկավարներից էր, հասկանում էր, որ անհնարին է պահանջել Գերմանիա-

յից Թուրքիային անմիջապես միացնելու արդեն գրավված կամ գարվվելիք շրջան-

ները: 

2 6 D G F P , ser . D . v o l . XIII . doc. 361. Հեռմանի 19t I թ. սեպտեմբերի 29-ի 
մեմորանդումը, տե՛ս նաև uOC. 1 9 4 . ծանոթագրություն j j ; d O C . 2 9 S l , Д О К У -

мснты МИДа Германии", док. 10, с. 34—39. 
2 7 D G F P , s e r . D , v o l . X I I I , d o c . 3 6 1 . թուրքի՛սյում պանթ ուր fիսկական կազմա-

կերպությունների գործունեության մասին տե՛ս Р . П . К О Н Д в К Ч Я Н . B H V T p e H -

няя полигика Турции в годы второй мировой войны, 1978, с. 164—219: 
28 Գերմանիային նախ և առաջ զսպում էր իր ե Թուրքիայի միջև սերտորեն դաշ-

նակցելու հարցում պաշտոնական կառավարող շրջանների դիրքորոշման և պան֊ 

թուրքիստական կազմակերպությունների գործունեության միջև եղած տարա-

կարծությունը։ Գերմանիային շահավետ չէր նաև պանյքուրքիստների ծրագիր՛ը։ 

(Տե՛ս „Нюрнбергсгт '1 процесс" , Сб . материалов в семи тоиа.ч, т. II, с. 584) 

Ռիբբենտրոպին ուղղված իր հուշագրում Վեռմանը՝ համահնչուն Հիտլերի գաղա-

փարներին ուղղակիորեն նշում է. erՍովետական Միության պարտությունից հետո 

նախկին Ռուսաստանի տարածքը պետք է գտնվի միմիայն Գերմանիայի, ոչ թե այլ 

պետությունների տիրապետության ներքո»։ яՆավթային շահերի տեսակետիցյ> Վեռ-

մանը անց ան կա լի էր գտնում Մոսուլի շրջանի հանձնումը Թուրքիային, թեև որո-

շակի հանգամանքների դեպքում հնարավոր էր համարում նման քայլը։ Մինչդեռ 

Բաթումի և Բաքվի շրջանների Թուրքիայի ձեռքն անցնելը միանգամայն րացաաոմ էր։ 

{ D G F P ser. D , vol . XIII, doc. 361 ) . 
Թերևս միայն Թուրքեստանում էր հնարավոր համարում аքաջալերել Թուր-

քիային դաշնակից թուրքական պետության ստեղծումըя։ 

2 9 D G F P , s e r . D , v o l . X I I I , d o c . ' 1 7 5 . Հեվելի 1011 թ. նոյեմբերի is—ի մեմ,.-

րանղում շ։ 

Հետագա ողջ ժամանակաընթացքում Գերմանիայի արտաքին գործերի մինիստրու-

թյունը, աջակցելով և ֆինանսավորելով պանթուքրիստական կազմակերպություն-

ներին՝ նրանց օգտագործել է թուրքական կառավարության վրա ճնշում գործադրելու 

և լրտեսության համար։ ( „Новейшин история Турции" , М. , 1968, С. 191). 
30 «Внешняя политика Советского Союза. 1946 год». 1952, с. 167—168. 
31 Д>х. Батлер, Д ж . Гуайер. Большая стратегия. Июнь 1941—август 1942, М.. 

1967. с. 155. 
32 19-11—43 թթ. թուրք֊ գերմանական հարաբերությունների մասին մանրամասն տե՛ս 

К о р х м а э я н Р . С , Турецко—германские отношения в годы второй миро-
вой войны, Ереван , 1977, с. 91—133. 

33 «Документы М И Д а Германии», док 16, стр. 58—59; док. 18, стр. 73; 
A D A P . S e r . Е , Bd . 1, Dok. 9 / . 

34 Գերմւսնա-ֆաշիւոոակտն գորշերի ջախջախումը Մոսկվայի• մատույցներում, Սովե-

տանան Միության գեմ, erկայծակնային պատերազմիD ծրագրի խորտակումր, 

գուցե և առաջին անգամ Թուրքիային բերեց այն հետևության, որ անգլո-ամերի-

կա-սովետական լիակատար հաղթանակը հնարավոր էք Այս տարբերակը նույնպես 
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«ոէրրիային նպատակահարմար չէր։ Բացատրելով թուրքական կառավարության 

դիրքորոշումը, Պասյենը ղեկացո։ մ էր Բեոլին. ո... Հնարավոր ելքը Սովետական 

// ասաստանի օգնությամբ անգլո-ամերիկյան դաշինքի լիակատար հաղթանակն է։ 

Թուրքիայի կարծիքով դա համազոր էր Եվրոպայի /իակատար կործանման, քանզի 

л'չ Անդ/իան և ո՛չ էլ ԱՄն֊ը ի վիճակի չեն ւինելու կանգնեցնել ոչ ռուսների 

ճնշումր տարածքային Հարցում և ո՛չ էլ կարողանալու են կանխել պատերազմից 

Հյուծված, տանշված .я։ աղքատացած Եվրոպայի բոլշևիկացումը»։ 

( Д о к у м е н ш МИДа Германии", док. 16, с. 55: ADAP, Ser. Е , Bd. 1, D o k 97). 
Հակահիայերյան կոա/իցիայի մասնակիցներից միայն Սովետական Միության պար֊ 

Չէությունն Էր շարունակում երազել թուրքական կառավարությունը։ 

Այսպես, Մենևէէենշիօգլուն պնդում Էր, որ ինքը և արտաքին գործերի մինիստր 

Սաբաշօղլուս քիրենէյ անգլիացի բարեկամների մոտ կասկած անգամ չեն թողել, 

Տէր Թ՛ուրքիան ցանկանում Է պարտված տեսնել սովետներին։ Թուրքիան երբեք և ոչ 

մի տեսակետից չի կարող ցանկանա/, որ Ռուսաստանի հաղթանակի դեպքում, 

Եվրոպայում նոր կարգերի հաստատման դեպքում Սովետական Միությունը որոշակի 

՛Ազդեցություն ունենա։ Միևնույն ժամանակ, թուրքական այդ հայացքների կոնկ-

րեաացոէմր այսօր քաղաքական ակտ կնշանակեր, որը Թուրքիան չի կարող իրեն 

թույլ տար։ ^ Документы МИДа Германии", док. 18, с , 7 2 - 7 3 . Պապենը 

արտաքին գործերի մի՚հիս՚որոլթյանյլ. 1012 թ. դեկտեմբերի 16, ՛ք՛աղաքական 

զեկույց): 
3 5 С. М. Штсменко, Генеральный шгаб ո годы войны, кн. I, М; 1968, с. 54. 

Այստեղ Էր գտնվում սովետական 45-րդ բանակը։ Իրանա֊թուրքական սահմանին 

կանգնած Էր Հբաձզային և տանկային բրիգադներով ուժեղացված 15-րդ հեծելա-

զորային կորպուսը, եթե Թուրքիան Բաք վ_ի վբս։ հարձակվեր Իրանի վրա յով։ 

Հ/G Գերմանական դիվանագետների հայտարարություններում կրկին երևան եկած 

սպառնալիքներն սւրդեն սոսկ սովորական գերմանական դիվանագիտական գոր-

էԼլ-Աոճ չէիք՛1 Ղրանց ետևում սքողված էին գերմանական դիրքորոշման ղգտլի 

փոփոխությունները՝ Թուրքիայի հետ հեաւսդա հարաբերությունների հարցում։ 

1942 թ. ամռանը Գերմանիայի արտաքին գործերի մինիստրությունը կազմեց մի 

ծավալուն փաստաթուղթ «Թուրքիայի դատապարտելի քաղաքականությունը er ա-

սան։,րի» երկրների նկատմամբ՝ պատերազմումյ>, Այստեղ տեղ էին գտել թուր-

քական կառավարության նկատմամբ ունեցած Գերմանիայի բոլոր պահանշներո՝ 

,,:,սաձ 1ՏՅՏ թ. հոկտեմբերի 19-ի անգլո-ֆրանս-թուրքական պայմանագրից։ 

(DZA -Potsdam, А А. , Р..! . 61173, Bl. 82 f f . ) 
3 7 « Д о к у м е н т ы М И Д а ' Г е р м а н и и » , д о к . 2 6 , с . 9 2 : Պտպեն,.՝ արտաքին գործերի 

մինիստրությանը, 10 4 թ. օղոս ս՛ոսի Ив — ին, 

' 8 « Д о к у м е н т ы М И Д а Г е р м а н и и » , д о к . 27, е. !)8. Պապենը՝ արտաքին գործերի 
՛մինիստրությանը, lOi'i թ., օգոստոսի *7- [ Л , 

Ti9 «Документы М И Д а Германии», док. 27, с. 98. 
40 ^Документы М И Д а Германии», док. 26, с. 91; док. 29, с. 110—111. 
41 «Документы М И Д а Германии», док. 25, с. 88. Դիտման,.՝ Տիպպել-սկիրխին, 

10i2 թ. ՝օգոս։ոոս в—ինւ 

4 2 A D A P , S e r . E , ß d . 2 , D o k . 12Ü. Ռիըըենտրոպր՝ Պապենին, 1912 թ. ապրիլի 8-ին ^ 
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45 «Переписка Председателя Совета Министров С С С Р с президентами США 
и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг.>. т. Լ док. 77. с. 6Э .ՀերչԻւը՝ Ի. Վ. Ստալինին, 1942 թ. 
Հոկտեմբերի 9 - 1 Л , 

44 1942 թ. հոկտեմբերի 25՛ ին Ռումինի այում Թուրքիայի դեսպան Թանրրովերը այդ 

երկրի պրեմիեր մինիստրի տեղակալի հետ 4Րո43Ւ ժամանակ նշեց, որ ՀՌՈԼ֊ 

սաստանը, ինչպես և առաջներում, Թուրքիայի 'л մար աոաջին թշնամին է և որ 

Թուրքիան կշարունակի խիստ չեզոքություն պահպանել]): 

(„Документы МИДа Германии*, док 32, с. 124). 
45 J. Glasneck , ор. clt. տ. 137. 

Ստալինդրադի մոտ և Հյուսիսային Աֆրիկայում գերմանական բանակի պարտու-

թյունը թուրքական կառավարող շրջաններում երկակի ռեակցիա առաջ բերեց։ 

Գերմանական դեսպանի վկայությամբ, դաշնակիցների Հաղթանակը էլ֊Ալամեյնի 

մոտ, Թուրքիայի պետական գործիչների կողմից ընդունվեց Հմեծագույն թեթևու-

թյամբս։ Քանզի նրանք, ինչպես նշում է Պապենը,. երբեք երջանիկ չեն զգացել 

գերմանական բանակի մոտիկությունից իրենց երկրի հյուսիսում, արևմուտքում 

և հարավում։ (F . von Papen, Memoirs , London, 1S52, р. 493.) 
Ընդհակառակը, Սովետական Միությունում գերմանական բանակի նահանջը թուր-

քական կառավարող շրջաններում մեծ հ իա սթա /իություն առաջ բերեց« Թուրքիայի 

Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Ասըմ Գյոլն դուզը Գերմանիայի զինվորական 

կցորդից չէր թաքցնում ffայն մեծ մտահոգությունը», որ «Ռեյխին երևի չի հաջողվի 

ավարտին հասցնելու գործողությունը Արևելյան ճակատում, որը պիտի ապա-

հովեր Եվրոպայի անվտանգությունը։ ( . Д О К У М в Н ГЫ МИД* Г е р М в И И Н " . ДОК. 33, 
С- 1 2 6 - Պապենը՝ արտաքին գործերի մ ի՛ն ի и tn բու. թ յանլլէ 1942 թ, դեկտեմբերի 

2-ին)։ Դաշնակիցների հաղթանակի նկատմամբ Թուրքիայի նման ռեակ-

ցիայի մասին Է նշում Ատամբուլում գլխավոր հյուպատոս Զեյլերը. ffԹուրքիան 

բոլորովին չէր ցանկանա տեսնել Անգլիայի դուրս մ ղումր Միջերկրական ւՆւվ]ւց 

(Սուեզի նեղուցը), մյուս կողմից հաջողություններ է ցանկանում Ռուսաստանի 

դեմ մեր արշավանքի ժամանակ և անկեղծորեն մտահոգված է նրանով, որ շատ 

թե քիչ երկարատև պայքարում մեր ուժերը գուցե չբավականացնենճ հաղթելու 

համար ռուսներին։ Այս իմաստով նա ավելի քիչ է շահագրգռված, քան երբևէ՝ 

քանզի պատերազմի վերջնական հաղթանակի վերաբերյալ թուրքական տեսակետը 

ծայրաստիճան կասկածելի ԷՅ։ („Документы МИДа Германии", док. 35. с 
1 3 2 : Զեյլեբըճ արտաքին գործերի մինիստրությանը, 1912 թ. դեկտեմբերի 9--ին)է 

46 ff...Եթե անգլիական համաշխարհային կայսրության ւզրեմիեր մինիստրի այցը 

Թուրքիա ինքնին շատ նշանակալից դեպք է, ապա ավելի շատ մտածելու տեղիք է 

տալիս նրան ուղեկցող անձանց կազմը։ Օրենքով, նման շքախումբ ընդունված կ 

ունենալ արտակարգ ռազմական իրաւէիճակներում։ Այդ իսկ պատճառով,— Հա-

ղորդում էր Անկա բայում հունգարական դեսպանորդ Յանոշ Վերնլյոն Հունդարիայի 

պրեմիեր մինիստրին և արտաքին գործերի մինիստր Միկլոշ Կալլային, — սկզրամ 

ես չէի ուղում հավատալ, որ Ադանայում, իրականում ոչինչ էլ չի կատարվեի 

(„Венгрия и вторая мировая воина*. Секретные и дипломатические доку-
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-менты из исгорн < кануна ;i нериода войны. Док. 157. с. - 2 J 2 Վ ե ր ն ո յ ի 

ՀեռադիՐը Մ. կաՈայիիV iei.1 р . փեարվարի т ֊ [ Л ) , 

47 »Переписка...», т. I, док. 109, с. 88—89. Վ. ՀերչԻլը՝ Ի. Վ. Ա.„աէիՆի%։ ю н թ 

վ. к արվարի 1—Է\, 

48 'Венгрия и вторая мировая война», док. 157, с. 291. 
49 «Переписка...», т . I, док. 109, с. 68—89. 

Սովետական կառավարությանը ուղղված Անգլիայի պրեմիեր մինիստրի Հայտա-

րարությունների гԿոնսպեկտըм և անգլո-թ ուր թական կոնֆերանսի համաձայնեց-

ված հետևությունները պարունակում Լին Աղանայի բանակցությունների բնույթի 

մասին ՈԼ ւրիվ տեղեկություններւ Այնուհանդերձ Թուրքիայի քաղաքականության 

անգլիական գնահատման բացառիկ լավատեսությունը ընդունվեց բավականին 

գուսպ։ ( .Переписка . . ' . док. III, kl 00—Ol. ի. Վ. Ստա/ինր՝ Վ. Ջեբչիլիէ,), 

50 «Венгрия и вторая мировая война», док. 157, с. 292. - ՛ 
6 ! »Венгрия и т о р а я мировая война», док. 157, с. 292. 
52 А. Cretzfanu. The lost оргюПипНу, London (1957). р. S7. 
53 Ր՛»" В. J1. Исраэлян. Л. Н. Кутаков, Дипломатия агрессоров. Германо-

итало-японскнй фашистский блок. История его возникновения и краха, 
М „ 1907, с. 2 8 0 ; 

54 У. Черчилль. Вторая мировая война, т. 4, М., 1955, с. 693. 
և արքական պետական գործիչները պնդում Էին, որ • гԳերմանիայի լիակատար 

պարտությո-նր աոիյ: !լտսէր Ռուսաստանին դառնալու մեծագույն վտանգը Թուր՛ 

բիայի և Եվրոպայի Համարւ (F. von Рэреп, ор. r l f , , р. 4Э4—491; Т. \ ՝ a 3 v 
Turkls.li Fi r e \ g n Poücv 1939—1945. Ankara , 1965. p. 107): 

55 Ը ՚ ՚ տ В. Л. Исраэлян, Л. Н. Кутаков, указ. соч. с. 280. 
56 Թուրքիայի արտաքին գործերի մինիստրը մի անգամ չէ, որ այն միտքն է ար-

տահայտել, թե яЧ երմանիայի հնարավոր պարտությունը կխաթարի հավասա-

ր յկաշռությունր Եվրոպայում և քաոս կտիրիI Ուստի անհրաժեշտ է ինչ-որ կերպ 

կանխել դրա տարածում ըսէ Մ ենեմ ենշիօղլոլն գտնում Էր, որ այն երկրները, որոնք 

ըստ Էության կապ չունեն ներկայիս իմպերիալիստական պատերազմի հետ, 

պետր Է կարգի և անվտանգության բլոկ կազմակերպեն՝ սահմանափակելոլ հա-

մար քաոսի տարտծումրւ նկատի են առնվում Թուրքիան, Հունաստանը, Բուլ-

ղարիան, Հարավսլսէ։[իան, П ումինիան և Հունգարիան»։ ( . В в Н Г р Н Я И Ь Т О р З Я МИ-
роваи война, док. 15", с. 291). 

57 «Венгрия и вторая мировая война», док. 157. с. 291. 
58 «Переписка...», т. I, с. 392. 
59 Д ж . Эрман. Большая стратегия. Август 1Տ43—сентябрь 1944, М., 1958, 

с. 232—233, 241; Documenta оп А иепсап Foreign Relatlons, vol . VI, с. 2 cv, 
CG Միավորված ազդերի կազմակերպությունում Թուրքիայի անդամս թյո:ս հարցը 

/ածվեց 1345 թ. փետրվարի 4—11-ը Յալթայամ տեղի ունեցած ՍՍՀՄ-ի, ԱՄն-ի 

h Մեծ Բրիէոսնիայի կառավարությունների ղեկավարների Ղրիմի կոնֆերանսում։ 

( .Тегеран—Яятл—Потсдам" Сб. документов, М . , 1971, с. 7«J՝7—158) 
61 19*4 թ. գգչրնանը, թուրքական դիրքորոշման ւիուիոխոէթյունը գերմանական Գլխա-
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վոր շտաբի կարծիքով հետևանք էր սովետական զորքերի Ղրիմում և Սև ծովում 

տարած հաղթանակներիг (Kr iegs tagebuch des Oberkontmados der Wenrh-
macht 1941—1945. Bd . IV I, S . 810—811.) 

62 1944 թ. ապրիլի 20-ին Մեջլիսում Մ ենեմենջիօղլուն խոսում էր Թուրքիայի մասին 

ոչ թե իբրև չեզոք պետության յ այլ ինչպես <rՄեծ Բրիտանիայի և նրա դաշնա-

կիցների դաշնակցիստ շԵթե այնպես պատա Հի, որ թուրքական ազգի շահերը պա-

հանջեն, որ մենք մեկ անգամ ևս ՛զենք վերցնենք, դա մեզ համար անակնկալ 

չպիտի լինի։ ՚ Եկեք գիտակցաբար և նյութապես միշտ պատրաստ գտնվենք.— 

շարունակեց հայտարարել Մենեմենջիօղլուն (ըստ T . AtHÖV, C l t . , р . 1 2 1 — 1 2 2 ) . 

1944 թ* օգոստոսի 2-ին հետևեց Գերմանիայի հետ Թուրքիայի դիվանագիտական 

հարաբերությունների խզման մասին հայտարարությունը։ Այդ քայլին թուրքական 

կառավարությունը ցուցադրաբար ստիպողական բնույթ տվեց։ Մի հանգամանք, 

որ լիովին համապատասխանում էր իրերի իսկական դրությանըւ Ինչպես ասում 

ենճ Թուրքիան և Գերմանիան «гբաժանվեցին որպես բարեկամներս („ ПрЗВДа".. 

30.8.1944; . Б о л ь ш е в и к " № iß. 1944; H. Knatchbul l—Hugessen, op. clt.. p, 
202; F . von Papen, op. clt., p. 527; KT В OKW, Bd. lV/i p. 679). 
ճ՚սպոնիայի հետ Թուրքիայի դիվանագիտական Հարաբերությունների խզումը 

1945 թ. հունվարի 5 ֊ ի ն , իսկ հունվարի 12-ինՀ ըստ լենդ-լիզի սովետական Միու-

թյուն բեռներ տեղափոխող դաշնակիցների նավերի համար նեղուցների բացումը 

ևս արդյունք էր Արևմտյան դաշնակիցների չթուչացող ճնշման։ 

63 1945 թ. փետրվարի 20-ին Անկարայում անգլիական և ամերիկյան դեսպանները 

տեղեկացրին թուրքական կառավարությանը Ղրիմի կոնֆերանսի որոշմանը։ Փե-

տըր վարի 23-ին թուրքական կառավարությունը պատերազմ հայտարարեց Գեր_ 

մանիային և ճապոնիային։ Թուրքական կառավարությունը բացահայտորեն ըն-

դունեց, որ այդ քայլին է դիմել իրեն առաջարկած պայմանների ճնշման տակ։ 

ս...Մենք պատերազմի մեջ մտանք գերմանացիների և ճապոնացիների դեմճ մի-

միայն դաշնակիցների պահանջով,—հայտարարեց Թուրքիայի պրեզիդենտը,—նրանց 

համար դա երևի ինչ որ նշանակություն ուներ, որի համար էլ պնդում էի\iJ)t 

(jnön fi'nün Söylev ve D e m e t e r ! , Istanbul, 1946, р. 394). 
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Ա. Լ. ՄԱՆՈI'Չ ԱՐՅԱՆ 

ՊԱՂԵՍՏւ՚ՆԻ ՀԱՐՑԸ ԳՖՀ-Ի ՄԵՐՁ.ԱՎՈՐԱՐԵՎԵԼՅԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

ՄԼրձսւվոր արևելքում ԳՖՀ-ի ազդեցության ուժեղացումն ու շըր-

շանի երկրներում նրա տնտեսական էքսպանսիայի լափերի մեծա-

ցումը արդյունք էին արևմտագերմտնական մի շարք կառավարություն*-, 

ների 70-ական թթ. և 80-ական թթ. սկզրին մերձավորարևելյան «հա֊ 

վասարակշռված» քաղաքականության: Ընթանալով զարգացող երկըր-

նԼրի նկատմամբ իմպերիալիստական տերությունների ընդհանուր քա-

ղաքականության հունով, շանալով խանգարել հեղափոխական պրոցես-

ների զարգացումն ոլ նրանց պահել կապիտալիզմի ոլղեծրոլմ, ԳՖՀ-ը 

արաբական, հատկապես նավթարդյոլնահանող երկրների հետ փոխ-

հարաբերությունների ավելի ճկուն մ եթ ողն երի ու ձևերի տևական որո-

նումների մեշ էր, որը երբեմն, թեկուզ և ձևականորեն, կարծես թե 

հակասում էր իր գլխավոր դաշնակցի՝ Միացյալ նահանգների շահե-

րին, 

Ժամանակակից փուլում ԳՖՀ-ի արաբական քաղաքականության 

մեշ կարևոր տեղ է գրավում մ երձավորարևելյան ընդհարման կարևո-

րագույն հարցերից մեկը՝ պաղեստին յանըւ Եվ հենց պաղեստինյան 

հարցի նկատմամբ ֆեդերալ կառավարության դիրքորոշման հայելում 

էլ անհրաժեշտ է դիտել ինչպես մ երձավորարևելյան կոնֆլիկտի նկատ-

մամբ ԳՖՀ-ի դիրքորոշման էվոլյուցիան, այնպես էլ ընդհանրապես 

նրա մ երձավորարևելյան քաղաքականությ՛ունըւ Արևմտյան Գերմա-

նիայի կառավարության առաշ ժամանակակից փուլում հանապազօր 

կ ակ զն ում է մ ե րձա վոր արևե լյան համապարփակ կարգավորման շրջա-

նակներում պաղեստինյան հարցի լուծման ուղիները հստակորեն ձևա-

կերպելու խնդիրը։ Ներկայումս գործնականում ԳՖՀ-ի քաղաքական 

բոլոր ուժերի կողմից գիտակցվում է այդպիսի կապը։ 
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Սովետական պատմաբան է. Գմիտրիևը դիտել է տվել, որ «պա֊ 

յլեստինցի արաբների որպես պաղեստինյան ժողովուրդ Համ այսսւմբր 

պատմական մի գործընթաց է, որի վկաները մենք ենք1 և այդ պրո-

ցեսի հետ մեկտեղ երկու տասնամյակ է, որ շարունակ հարկ է լինում 

հիմնավորել պաղեստինյան ժողովրդի ինքնորոշման , ընդհուպ սեվւա. 

կան պետականություն ստեղծելու իրավունքը»2։ Այժմ Իսրայելից բա-

ցի ոչ ոք չի համարձակվում բացահայտորեն հերքել պաղեստինյան 

ժողովրդի այդ իրավունքը։ Ձևականորեն այժմ այդ իրավունքի գոր-

ծադրման օգտին է հանդես գալիս նաև ԳՖՀ-ի կառավարությունը։ 

Սակայն «պաղեստինյան հարցը» որպես այդպիսին, ԳՖՀ-ի ուշա-

դրությունը գրավեց լոկ 70-ական թթ.։ Մինչ այդ, հետևելով ՄԱԿ-ի 

Անվտանգության խորհրդի 1967 թ. նոյեմբերի 22-ի բանաձևին, Բոն-

նում խոսում էին սոսկ «գաղթականների հարցի»՝ կարգավորման ան-

հրաժեշտության մասին և ընդգծում, որ պաղեստինցի գաղթականների 

խնդիրը մերձավորարևելյան կոնֆլիկտի առանձնապես ողբերգական 

շերտն է։ Ինչպես հետագայում կանցլեր Վ. Բրանգտը նկատեց, այղ 

ձևակերպման մեշ առաշին հերթին շեշտվում էր հարցի մարդկային 

կողմը և ԳՖՀ-ը ակտիվորեն մասնակցում էր գաղթականներին օգնու-

թյուն ցույց տալու ՄԱԿ-ի հատուկ ծր ադրերին՝ 1967 թ. տրամադրելով 

50 միլիոն մալ։կՏ։ Պաղեստինյան հարցի վերաբերյալ առաշին ու բնու-

թագրական հայտարարություններից մեկը 1972 թ. մայիսին արտաքին 

գործերի մինիստր Վ. Շեելի ելույթն էր, որում նշվում էր, որ մեր-

ձավորարևելյան կոնֆլիկտի կարգավորումը «անհնարին է թվում ա֊ 

ռանց պաղեստինյան հարցի արդարացի լ/ւլծման»*, այլ խոսքով՝ Պա-

ղեստին ի հարցն արդեն չէր տարանշատվում մերձավորարևելյան կար-

գավորման մյուս խնդիրներից, ինչպես նախկինում։ Պաղեստինի հար-

ցում ֆեդերալ կառավարության դիրքն ավելի հստակ ձևակերպմամբ 

սահմանվեց 1973 թ. հոկտեմբերյան պատերազմից հետո, երբ նավթ-

արդյունահանող արաբական երկրների նավթային բոյկոտի սաառնա-

լիքը, անկասկած նաև ԱՄՆ-ի պրոիսրայելյան կուրսն անվերապահո-

րեն աշակցելոլ հարցում չկամությունը, հանգեցրին այն բանին, որ 

ԳՖՀ-ը կողմ քվեարկեց Եվրոպական տնտեսական միության ԼԵՏՄ) 

1973 թ. նոյեմբերի 6-ի հայտնի հայտարարությանը։ Այդ հայտարա 

րոլթյան մեշ նշվում էր, որ Մերձավոր արևելքում խաղաղություն հաս-

տատելիս «անհրաժեշտ պիտի լինի հաշվի առնել պաղեստին ցիների 

օրինական իրավունքները» և ոչ թե լոկ «ուշադրության առնել գաղթա-

կանների հարցը» ինչպես Անվտանգության խորհրդի JW 242 բանաձևում 
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էր'։ Ч-յդ հայտարարությունը հետագայում հիմնարար դարձավ պա-

ղեստինյան հարցին 'ԻՖՀ-ի մոտեցման համար և երբեմն ակի, ա /и 

կամ այն լափովէ լրացվեց ու մեկնաբանվեց պաշտոնական անձերի 

կողմից։ 

1974 թ. ապրիլին կանցլեր Բբանդտն արդեն հիշեցնում էր ա \ն 

մասին, որ «պաղեստինցիների կյանքը, իրավունքն ու ապագան» կա-

յուն և արդարացի խաղաղության անբաժան տարրերն են, ոչ թե երկ-

րաշրջանում ճգնաժամի քաղաքական կարգավորման մի մասը, Պա-

ղեստինի հարցը «մարդկայինյ, խնդրից վերաճեց «քաղաքական» հար-

ցի։ Ֆեդերալ կառավարությոմւը դա կապակցեց «այն մարզերի քա-

ղաքական կառուցվածքիս հարցի հետ, որտեղ ապրում են պաղեստին-

ցիները և կամ (՛որտեղ վերադառնալու ենյւ, այլ խոսքով՝ Հորդանան 

դետի արևմտյան ափի և Ղաղայի գոտոլ քաղաքական վարչակառոլյցի 

խնզրի հետ։ ՛եր ա հետ մեկտեղ (ՒՖՀ-ի կառավարություն ր խոլսավւեց 

աջակցել պաղեստինյան սեփական պետություն ստեղծելու «կարծի֊ 

քինյ> գտնելով, որ դա կնշանակեր «իրադարձությունների կանխումս 

մինչդեռ ԳՖՀ֊ին «անհրաժեշտ է հա շլէի առնել այդ ուղղությամբ ան-

միջականորեն մասնակից կողմերի նախաձեռնություններըյ)6» 

Պաղեստինի հպրցը 4-ՖՀ-ի դիվանագիտությանն սկսեց հարաճուն 

հոդս պատճառել !Ւաբատի համ ա ա ո ա բ ական հայտնի վեհաժողովի ց 

հետո, որի 1974 թ. հոկտեմբերի 28-ի բանաձևում Պաղեստինի ա-

ղատագրության կազմակերպությունը (ՊԱԿ) ճանաչվում էր Պաղես-

տինի արաբ ժողաէրդի օրինական միակ ներկայացուցիչ և այդ հի-

մամբ էլ ՊԱԿ-ի ղեկավար 3. Արաֆաթին հնարավորություն էր տրվում 

հանդես գալ Մ ԱԿ ֊ում։ Իսրայելական պատմաբան Ա. նոյշտադը գտնում 

Է, որ հենց 1974 թվից 4-ՖՀ֊ը ավելի շատ հակված Է արաբական հա-

մառ խնդրանքները՝ հատկապես պաղեստինյան հարցը արաբների հա-

յեցակետով լուծելու ուղղությամբ»7։ «Շպիգել» հանդեսի իր հարցա-

զրույցի մեջ 3. Արաֆաթ ը նշում Էր, որ ԳՖՀ֊ը Մ UM ֊ ի 1 9 ֊ ր դ ընդհա-

նուր ժողովում (1974 թ.) պետք Է հանդես գա այն բանի օգտին, որ 

պաղեստինցիների հա՛րցն առաջիկայում դիտվի որպես ոչ թե գաղթա-

կանների հարց, այլ որպես իր ճակատագրի համար պա յքարող ժո֊ 

ղովրդի ձգտում։ «Մենք՝ պաղեստին ցիներս, — ասում Էր նա,—հուսով 

ենք, որ ֆեդերալ կառավարությունը ծայրահեղ դեպքում չեզոքություն 

կպահպանի, եթե արդեն իսկ կանգնած չէ պաղեստինյան իրավունքի 

կողմում»3։ 
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1974 թ. նոյեմբերի 19-ին ՄԱԿ֊ում Պաղեստինի շուրջը եղած վի-

ճաբանությունն երի ընթացքում ԳՖՀ-ի ներկայացուցիչ Ֆոն Վեխմարը այն 

Vտպավորությունը թողեց», որ իր երկիրն իբր աջակցում է ՊԱԿ-ի ղիբ-

քորոշմանը։ նա հանդես եկավ հօգուտ պաղեստինյան ժողովրդի ինք-

նորոշման իրավունքի, հօգուտ մերձավորարևելյան ընդհարման կար-

գավորման շրջանակներում արաբական սեփական պետական իշխանու-

թյան ստեղծման՝ մի հողատարածքի վրա, որի բռնագրավմանը Իսրա-

յելը պետք է վերջ տա, կամ էլ ընտրի մի այլ լուծում։ Եվ սակայն, 

ԳՖՀ-ի արտ աքին գործերի մինիստր Գենշերը Բոննի Բ ունղեւտ ագում վըճ 

ռականորեն սահմանազատվեց այդ ճառից, հայտարարելով, որ այն կան-

խօրոք J ։ ընթերցել, թեկուզ և, գտնում է, որ «ՊԱԿ-ը ուշ կամ շուտ 

բանակցություն երի մասնակից է դաոնալու»9։ Իսկ 1975 թ. ապրիլի 

14-ի մամուլի հայտարարության մեշ, արդեն առանց Իսրայելի հա-

վանական քննադատական վերաբերմունքի նկատմամբ մտավախու-

թյան, Գենշերը չհրաժարվեց պաղեստինցի ների ինքնորոշման իրա-

վունքի վերաբերյալ 1974 թ. ՄԱԿ֊ում ԳՖՀ-ի պատվիրակության հայ-

տարարությունից10« 

Այն, որ խաղաղ որևէ կարգավորում չի կարող շրջանցել պաղես֊ 

տինցիների ճակատագիրը և ԳՖՀ-ն էլ, ինչպես գտնում էր Գենշերր, 

«պարտավոր է իրապաշտության անհրաժեշտ զգացողություն դրսևորել» 

հաստատում է նաև ՊԱԿ-ի հետ շփումների հաստատ։!ան փաստը։ Ա(ս֊ 

պես, 1974 թ. դեկտեմբերին Բունդեստադի արտաքին գործերի հանձ-

նաժողով]։ նախագահ Գ. Շրյոդերը (արտաքին գործերի նախկին մի-

նիստր J հանդիպում ունեցա վ 3. Արաֆաթի հետ, ինչին Բոննոլմ իս-

րայելական դեսպանությանն ապարդյունորեն փորձեց խանգարել։ Եվ 

սակայն, դա երբեք էլ չէր նշանակում, որ ՊՖՀ-ը որևէ քայլ էր ձեռ-

նարկում ՊԱԿ-ի ճանաչման ուղղությամբ, ինչը պարզորոշ ու աներկբա 

շեշտվեց կանցլեր Հ. Շմիդտի կողմից, «гՔանի դեռ ՊԱԿ-ը հստակորեն 

չի ճշտորոշել իր դիրքորոշումը երկու հարցերում, նախ՝ երաշխավոր-

մած սահմանների պայմաններում Իսրայելի գոյության իրավոձքի 

և ապա ահաբեկչական քայլերից հրաժարման խնդրում, ապա չի կա-

րելի լրջորեն մտածել ՊԱԿ-ի ճանաչման մասին, Բ֊եկոլզ և դա rf նշա-

նակում, որ ԳՖՀ-ը չի հասկանում պաղեստին ցիների հուսակտուր վի-

ճակն ու կարիքները, Այնուամենայնիվ դրանք երկու տարբեր բա-

ներ են»ո> 
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Ծվ որպեսզի չզժգո' Հեցնեն ԱՍՈյ-ին, որը ՞խեթ կնայեր ըստ էու-

թյան ՊԱԿ-ի պաշտոնական ճանաչմանը համազոր որևէ քայլի»17, 

Գ՚ՖՀ-ր և եՏՄ֊ր եվրոպական-ար աբական երկխոսության կազմակերպ-

ման կապակցությամբ հանդես եկան ՊԱԿ֊ին դիտորդի պաշտոնական 

ստատուս տալու դեմ, Արաբական պետությունների լիգային առաջար-

կելով բանակցությունների ընթացքում վւաստաթզթերում չնշել պատ-

վիրակների ազգությունը։ 

ճանաչելով պաղեստինյան ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, 

Գ՛ՖՀ-ը ՊԱԿ-ին կոչ արեց Իսրայելին և դրանով վերացնել «այդ ճանա-

պարհին կանգնած հոգեբանական և քաղաքական դժվարությունների» 

խոչընզոտըւ «Խաղաղության ճանապարհին այլընտրանք չկա և երբ այդ 

հարցը լուծվի, այն ժամանակ էլ երրորդ պետությունների կողմից ՊԱԿ-ի 

ճանաչումը կդադարի հարց լինելուց}1*։ Բոննի պաշտոնական անձինք 

գտնում էին, որ պաղեստին ցին երի իրավոմւքի և Իսրայելի իրավունքի 

միշև առկա է ներքին հստակ փոխկախվածություն, երկուսն էլ պետք է 

ուշադրության առնվեն։ ՊԱԿ-ը և Իսրայելը պետք է մեկը մյուսին ընդ-

առաշ գնան, դեն գցելովդ մեկ կամ մյուս կո՛ղմի «պատմական լավա-

գույն իրավունքի վերաբերյալ» ամեն մի միտքՊԱԿ-ի և պաղես-

տինցիների նկատմամբ ԳՖՀ-ի այդ վերաբերմունքը, նրանց՝ որպես 

ժողովրդի, արդարացի իրավունքի համ ահավասարե ցում ը այն պե-

տության. իրավոմյքին, որը ոտնատակ է տվել այդ ժողովրդի ինքն-

որոշման իրավոմւքը, Թել֊Ավիվոլ մ խիստ քննադատություն և դժգո-

հոլթյուն առաշ բերեց1'"։ ԳՖՀ-ի և Իսրայելի միշև պաղեստինյան հարցի 

շուրշը քաղաքական տարաձայնությունն ավելի ու ավելի սրվեց• ԳՖՀ-ը, 

ճանաչելով պաղեստինցիների պետականություն ունենալու իրավունքը, 

«ի и բա յե լցին երին քաղաքականորեն գցեց ճակատագրի քմայքին»,— 

հայտարարում էին Իսրայելում։ Բոննոլ մ Արաբական պետությունների 

լիգայի ներկայացուցիչների և ԳՖՀ-ում ՊԱԿ-ի գրասենյակի վարիչ 

Ա. Ֆրանշի՝ արևմ տա գերման ական պետական գործիչների հետ ակ-

տիվ շփումներին, Գ՛ՖՀ-ի պարբերական մամուլում և հեռուստատեսու-

թյամբ 3. Արաֆաթի ելույթներին ի պատասխան Իսրայելը ֆեդերալ 

կառավարությանը կոչ արեց որպես «մարդասպանների օրգան» Բոն-

նում փակել ՊԱԿ-ի գրասենյակը16< Սակայն այդ կոչն անպատասխան 

մնաց, և ՊԱԿ-ի նկատմամբ Բոննի պաշտոնական դիրքորոշումը չփոխ-

վեց։ „ . 
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Պաղեստինի Հարցում ԳՖՀ-ի դիրքի ճշտման մեչ որոշ նրբերանգ-

ներ ի Հայտ եկան 1977 թ. ՄԱԿ՚ի գլխավոր ասամբլեայում։ Հ. Գ. 

Գենշերը ՄԱԿ֊ի ամբիոնից Հայտարարեց, որ պաղեստինցիների ինքնո-

րոշման իրավունքի ներքո ԳՖՀ-ր Հասկանում է «իր ազգային ինքնոլ-

թյունը արգյունավետորեն արտաՀայտելոլ իրավունքը՝ «Հայրենիքի ան-

Հրաժեշտոլթյունը»։ Եվ ելնելով դրանից, մինիստրի ելույթում պարզա-

բանվում էր. ֆեդերալ կառավարոլթյոմ/ը դեմ է բռնագրավված արա-

բական տարածքներում իսրայելական բնակավայրերի Հիմնադրմանը 

1979 թ. մարտին «Եգիպտոսի և Իսրայելի միջև խաղաղության 

պայմանագրիJ) կնքմամբ ավարտված քեմպդևիդյան բանակցութիւն-

ները բաց պաՀեցին պաղեստինյան ժողովրդի Հարցը։ ԳՖՀ֊ը Հիմ-

նականում Հավանոլթյոմւ տվեց Քեմպ-դևիդյան Համաձայնադրի ար-

դյունքին, սակայն արաբական երկրներում իր դիրքերն ամրապնդելու 

նպատակով Հանդես եկավ Հօգուտ պաղեստինցիների պետական ինք-

նուրույնության իրավոմւքի, ընդունելով, որ Մերձավոր արևելքում Հա-

մապարփակ խաղաղության բանալին պաղեստինյան հարցի լուծումն է, 

որը ներառնում է Հորդանանի արևմտյան ափի ու Գաղայի զո տոլ ա-

պագայի և ինքնորոշման իրավոմւքի հարցերը13է Իսկ ԵՏՄ֊ի 1979 թ. 

մարտի 26-ի հայտարարության մեջ էլ նշվեց, ցանկալի է, որ Քեմպ-

դևիդյան պայմանագիրը Հաշվի առնի «Պաղեստինյան ժողովրդի ներ-

կայացուցիչներին, որոնք պետք է մասնակցեն բանակցություններինЛ19» 

Գենշերը 1979 թ. սեպտեմբերի 3-ին որոշակիորեն ասաց նաև, թե 

ԳՖՀ-ի կարծիքով մերձավորարևելյան կարգավորման վերաբերյալ բա-

նակցություններում ովքեր պետք է ներկայացնեին պաղեստին ցին երին. 

Հենց իրենց՝ պաղեստին ցին երին է պատկանում իրավունքը որոշելու, 

թե ո՞վ պետք է ներկայացնի իրենց և թե ուրիշ ոչ ոք չի կարող Հա-

վակնել այդ իրավունքին20։ Իսկ եվրոպական խորՀրդի 1980 թ. Հու-

նիսի 13-ի Հայտարարության մեջ, որից 80-ական թթ. սկղբին ձևա-

կանորեն կառչում էր ԳՖՀ-ը, արդեն ավելի որոշակիորեն շեշտվում էր, 

որ բանակցությունն երին պետք է մասնակցեն «պաղեստինյան ժողո-

վոց,զն ու ՊԱԿ֊ըյ>21« 

70-ական թթ. վերջին թվում էր, որ ԳՖՀ-ը ուր որ է ճանաչելու է 

ՊԱԿ֊ին։ ԳՖՀ-ի կառավարող շրջանների երևելի ներկայացուցիչներից 

մեկը, Բունդեստագում Ազատ դեմոկրատական կուսակցության (ԱԴԿ) 

դեպուտատ Յոլ. Մ ելլեմ անն իր կուսակցության Համագումարում նշեց, 

1 1 8 



որ Իսրայելը rrպարտավոր է* ճանաչել պաղեստինցիների ինքնորոշման 

Հավակնություններն ու նրանց կազմ ակերպոլթյոլնը ՊԱԿ—ը, որի Հետ և 

պետյ։ է րանակցություներ ձեռնարկի։ ՊԱԿ֊ն., իր Հերթին, պետք է 

վեր/ տա ահաբեկչական գործողություններին և ճանաչի Իսրայելին32։ 

Քննադատելով կ-ՖՀ֊ի մերձավոբարևելյան քա ղաքական ութ ւուն ր, 

շպրինդերյան «Գի վելտը» հեգնանքով դրում էր, որ նկատվում է «ագ-

րեսիվ կազմակերպության առաջնորդի, ՊԱԿ֊ի ղեկավար Արաֆաթի 

հետ հանդիպման նկրտող գերմանացիների Հեղեղէ։ 1979 թ. Հուլիսին 

Յոլ, Ս' ելլեմ ան ը (այն մարդը, ում վստաՀում է ԳՖՀ-ի արտաքին գոր-

ծերի մինիստր Գենշերը), իսկ 1979 թ. օգոստոսին նախկին կանցլեր 

Գ-ՍԴԿ-ի և Սոցիալիստական ինտերնացիոնալի նախագահ Վ. Բրանդտը 

Հանդիպում ունեցան 3. Արաֆաթի ՀետՀ^։ ՊԱԿ֊ի ղեկավարի Հետ արև֊ 

մրտագերմանական երկու ազդեցիկ գործիչների զրույցների վւաստն 

իսկ, անկախ այն բանից, թե ի՞նչ պատրվակով դրանք տեղի ունեցան, 

բացահայտ դրսևորումն էր Բոնն ի՝ մերձավոբարևելյան կարգավորմ ան 

պրոցեսին, որպես քաղաքական ում մասնակցելու նկրտման, առանց 

սակայն իր վրա վերցնելու արաբա֊իսրայե լական բախման միջնորդ-

պետության առաքելությունը։ Ընդդիմադրությոձը այգ հանդիպումները 

գնահատեց որպես շեղում Արևմուտքի ընդհանուր մոտեցումից՝ ՊԱԿ֊ի 

հետ չնստել բանակցությունների սեղանին։ Ընդդիմադրության ղեկա-

վար Հ. Կոլը, քննադատելով պաղեստինյան հարցում ԳՖՀ-ի կառա-

վարության դիրքորոշումը, նշեց, որ Իսրայելի հետ փոխհարաբերու-

թյունները հենց դրա Հետևանքով են վատթարացեք։ ԳՖՀ֊ում Իսրա-

յելի դեսպան Մերոցը ֆեդերալ կառավարությունից պահանջեց պարզ 

ու հստակ սահմանազատվել 3. Արաֆաթի հետ Բուն դեստագի դեպու-

տատների հանդիպումներից։ Սակայն կառավարությունը հրաժարվեց 

վերջիններիս գործողությունները ղատապարտելոլց2Տ։ 

ԳՖՀ-ի մերձ ա վո րա րե ե լյան քաղաքականոլթքունում նշմարվող 

«արաբա и իրակ ա ն X։ հակումը և նրա արտաքին-քաղաքական Հայտա֊ 

բարություններում այս ժամանակաշրջանում պաղեստինյան Հարցի 

լուծման նշանակության շեշտավորումը մի կողմից Հարկ է դիտել որ-

պես արևմտյան առա՛ջատար տերություններից մեկի Մերձավոր արև֊ 

վ ելքում քեմպդևիդյան պրոցեսը փակուղուց դուրս բերելու փորձ, որը 

միաժամանակ իր վրա է վերցնում նույնիսկ պաՀպանողական վար-

չակարգ ունեցող արաբական երկրներոլմ Հակաարևմտյան տրամա-

դրությունները սանձահարողի դերը։ Մյուս կողմից Գ՛ՖՀ-ը ջանում 
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էր զսպել արաբական աշխարհում բևեռացումը, որ կապված էր л Տո-

կունության և հակազդեցության ճակատի» գոյության հետ։ Դրա հետ 

մեկտեղ ԳՖՀ-ը, կատարյալ իրապաշտությամբ վերաբերվելով ՏՕ-ական 

թթ. սկզբի ն Մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակին, Իսրայելի 

վրա ճնշում էր բանեցնում մեկ ու միակ նպատակով, թույլ չտալ, 

որ արաբական ազգա յին-աղա տա գրական ուժերի кձախացման» խթա-

նիչներից մեկը հանդիսացող Իսրայելը խոչընդոտի արաբական նավթ-

արդյունաբերող երկրներ ից Արևմտյան Եվրոպա, այդ թվում ԳՖՀ 

հոսող նավթի անընդմեջ մատակարարումը։ Դեպի զարգացած կապի-

տալիստական երկրներ ԳՖՀ-ի արտահանության կրճատումը արեմտա-

գերմանական մոնոպոլիաներին մղեց ավելի լայնորեն ներթափանցելու 

արաբական շուկաները և դրա համար էլ պաղեստին ցին երի ինքնորոշ-

ման իրավոմւքի նկատմամբ ֆեդերալ կառավարության դրական վերա-

բերմունքը կարծես թե արաբական աշխարհ մտնելու а ան ցաթղթ երի ց» 

մեկն էր։ 

Դրա հաստատումն էր 1981 թ. ապրիլի 30-ին կանցլեր Շմիդտի 

ելույթը, որի մեշ նա հայտարարեց. «Իսրայելցիները մի օր պեւոր է 

ընդունեն, որ պաղեստին ցիներն իրավոմւք ունեն մտածելու իրենց ճա-

կատագրի մասին, որը և պետք է ներկայացնեն։ Ուրիշ ոչ ոք պետք չէ 

հաստատի դա, բացի իրենցից։ Եվ եթե նրանք պետք է ստեղծեն սե-

փական պետություն կամ ցանկանան այգ, բոլոր դեպքերում որոշում են 

իրենք։ Նրանք պետք է ունենան պետական ին թն ուրույն ության իրա-

վունք։ Բացի դրանից, նա նշեց, որ եթե ՊԱԿ-ը Արևմուտքում նախկի-

նի նման, առանց տարբերոլթյոմ։ դնելու նրա ներսի խմբավորումնե-

րի միջև, դիտվելու է իբրև ահաբեկիչների կազմակերպոլթ յոմ։, եթե 

այդպիսի վերաբերմունքը շարունակվելու է նաև ա յսոլհետև, ասլա 

դա լավագույն մեթոդն է ՊԱԿ-ին հանձնել Մոսկվայի գիրկր։ Իսկ զա 

անխոհեմ է»27։ 1982 թ. Լիբանանի վրա իսրայելական արզեսիան Գ՛ՖՀ-ի 

կողմից պարզապես դատապարտվեց։ Բոմյդեստագում լոկ սակավաթիվ 

ձայներ բողոքեցին պաղեստինցիներին քաղաքականապես և ռազմա-

կանորեն ոչնչացնելու Իսրայելի մտադրության դեմ2Տ։ 

1982 թ. հոկտեմբերի 1 ֊ ին ԳՖՀ-ի կանցլեր դարձավ Հ. Կոլը 

(ՔԴՄ֊ՔԱՄ) որը ԱԴԿ-ի հետ.՚ խմբակցության մեջ մտնելով կազմեց 

նոր կառավարությունը։ Այս անգամ էլ արտաքին գործերի մինիստր 

դարձավ Հ. Դ, Գ՛ենշերը։ Պաղեստին ցիների ինքնորոշման իրավոմւքի 

հարցում ԳՖՀ-ի վերաբերմունքի փոփոխություն կրելու առաջին նա-
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խանշն աններն արդեն նկատվեցին նախքան նոր ընտրությունը։ Աւս֊ 

պես, Գենշերը դեռևս Հ. Շմիդտի կառավարության արտաքին գործերի 

մինիստր եդած ժամանակ, 1982 թ. հուլիսին դեպի Եգիպտոս և Հոր-

դանան իր ուղևորությունից վերադարձին հայտարարեց, որ պաղես֊ 

ս/ինցիների ինքնորոշման իրավո&քի կենսագործումը մեծ դժվարու-

թյունների հետ է կապված, և ԳՖՀ-ն ու ԵՏՄ-ի նրա ընկերակիցները 

այժմյան իրադրության մեշ «պետք է մտածեն պաղեստին ցին երի 

ինքնորոշման իրավունքի հարցում իրենց դիրքորոշումը ճշտորոշելու 

մասինJ)2®« 

Կանցլեր Կոլի կառավարական հայտարարության մեշ պաղեստին֊ 

ցիների ինքնորոշման իրավունքը կասկածի տակ չդրվեց, սակայն ընդ-

գծվեց, որ Պա գես տինի ժողովուրդն ինքը պետք է որոշի, թե ո՞վ պետք 

է իրեն ներկայացնի բանակցություններում, իսկ ՊԱԿ-ի նկատմամբ 

Ֆեդերալ կառավարության վերաբերմունքը մնում է նախկինը, այն 

կաիա։մ է ունենալու Իսրայելի նկատմամբ ՊԱԿ-ի վերաբերմ ունքից, 

ինչը որ պետք է պարդ ու հստակ արտահայտվի անվտանգ սահման-

ներում Իսրայելի գոյության իրավունքի ճանաչմամբ։ Գենշերը գտնում 

էր, որ ՊԱԿչ-ն այժմ գտնվում է պարզունացման ճանապարհին և հարկ 

է հուսալ, որ այդ ընթացքում հանգելու է Իսրայելի ճանաչմանը»*0։ 

1983 թ. մայիսի 4-ի իր կառավարական հայտարարության մեշ 

կանցլեր Հ. Կոլր կարճառոտ բնութագրեց այն հիմնական սկղրոմւք֊ 

ներր, որոնեց հենվելով ֆեդերալ կառավարությունը մտադիր է վարել 

իր մ երձավորարևելյան քաղաքականություն լւ։ «Մեր մերձավորարևել-

յան քաղաքականությունը կողմնորոշված է Իսրայելի գոյության իրա-

վունքին, պաղեստին ցիների ինքնորոշման իրավունքին և բռնության 

գործադրումից փոխադարձաբար հբաժարվելոմւЛ®1« 

Այսպիսով, կարելի է հավաստիորեն ասել, որ պաղեստին յան 

հարցը 80-ական թթ, ևս մնում է ԳՖՀ-ի մ երձավորարևելյան քաղա-

քականության կարՆոր մի տարրըւ 
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А. Л . МАНУЧАРЯН 

ПАЛЕСТИНСКАЯ ПРОБЛЕМА В 
БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКЕ Ф Р Г 

Р е з ю м е 

В ближневосточной политике Ф Р Г важное место занимает 
палестинская проблема. И именно в спектре отношения феде-
рального правительства к палестинской проблеме раскрывается 
эволюция позиции Ф Р Г к ближневосточному конфликту, в част-
ности. и ее ближневосточная политика вообще. 

Признавая право палестинского народа на самоопределение 
Ф Р Г призывает ООП признать право Израиля на существование. 
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ՄԻՋԻՆ ԵՎ ՆՈՐ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐ 

8՝. Տ . ՐՈՏՈԼՏԱն 

ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ (ԻԼԹԻԸԱՄ) ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

Օսմանյան կայսրության ֆեոդալական ինստիտուտների շարքում 

իր ուրույն տեղն ունի հարկահանության կապալային, այսպես կոչված՝ 

իլթիզամի համակարգը։ Սկիզբ աէմւելով կայսրության պատմության ա ֊ 

ռաշին հարյուրամյակներում, այն գոյատևել Է ընդհուպ մինչև XIX դ. 

վերշերը և, բնականաբար, խոր հետքեր Է թողել երկրի սոէյիալ֊տըն֊ 

տեսական կյանքում։ 

Ւլթիզամը վաղուց գտնվում Է Թուրքիայի միշնադարյան և նոր 

պատմությոմէն ուսումնասիրող մասնագետների ուշադրության կենտրո-

նում։ Տարբեր աշխատություններում սույն հարցին անդրադարձել են 

ինչպես սովետական, այնպես Էլ արտասահմանյան հեղինակները'r 

Սակայն մինչև օրս այն հատուկ ուսումնասիրության առարկա չի։ եղել։ 

Այս առումով ներկա աշխատությունը իլթիզամի Էությանը և զարգաց-

մանը նվիրված առաշին փորձերից մեկն Է և, հետևաբար, չի կարող 

հավակնել սպառիչ լինելուն։ Ի՞նչ բան Է իլթիզամը, ե՞րբ և ի՞նւչ պայ-

մաններում Է սկիզբ առել, զարգացման ի՞նչպիսի փուլեր Է անցել և 

ինչ դեր Է խաղացել կայսրության սոցիալ-տնտեսական կյանքում։ 

Պետական հարկերի գանձման իրավոմւքի վաճառքր մասնավոր 

անձանց՝ որոշ դրամական փոխհատուցումով, որը լայն տարածում Էր 

գտել Օսմանյան կայսրության տարածքում, պատմական գրականության 

մեշ հայտնի Է որպես իլթիզամի համակարգ։ 

Ինչպես հայտնի Է, առևտրից, արհեստներից և հողագործությունից 

ստացված եկամուտները կուտակվում Էին մայրաքաղաքում գտնվող 

պետական գանձատնում (harine-i ÜmCra): Եկամտի աղբյուրները 

կոչվում Էին մուկատաան եր ( i T l l l k a t a a t ) 2 : Օրինակ, մետաքսի ար֊ 

տադրությոմէից և առևտրից կորզվող հարկերի և տուրքերի միագումարը 

կոչվում Էր մետաքսի մոլկատաա ( i j ) e k l T U l k a t a a s i ) , աղի արդյունահա-

նումից ստացվող եկամուտը՝ աղահանքերի մուկատաա (tllZ tTltil<ataasi) 
և այլն։ 
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Յուրաքանչյուր մ ակ ա տա այի վարչություն կառավարվում էր գոր-

ծերի կառավարչի ( Н т ( п ) կողմից։ Այս վերջինս իր աշխատանքի դի-

մաց ստանում էր օրավարձ, կամ էլ իր տնօրինության տակ գտնվող 

մուկատաայից գանձված Հավելյալ գումարը յուրացնում էր։ Սակայն 

նկատի առնելով այն Հանգամանքը, որ էմինները շաՀագրգռված չէին 

պետության եկամուտներն ավելացնել, վերջինս աստի՛ճանաբար սկսեց-

նախապատվություն տալ մուկատաաներից Հարկեր գանձելու իրավուն-

քը կապալային Հիմունքներով ( Ь в Г уесЬ-! iltizam) վաճառքի Հանե-

լուն3։ Այսպես սկիզբ առավ իլթիղամի ինստիտուտը։ 

Օսմանյան ժամանակագրություններում և նրանց Հիման վրա շա-

րադրված Հայրենական և արտասահմանյան ուսումնասիրություններում՛ 

գերիշխում է այն տեսակետը, որի համաձայն իլթիզամը արմատավոր-

վել է Օսմանյան կայսրությունում XVI դ. կեսերից սկսած։ Նման 

կարծիքի հետ չի կարելիդ համաձայնել, քանի որ վերջին տասնամ-

յակներում Հայտնաբերված արխիվային փաստաթղթերը վկայում են, 

որ իլթիզամը գոյություն է ունեցել շատ ավելի վաղ» նույնիսկ թուրք-

պատմաբան 3. Յոլջելը, առայժմ մեզ անՀայտ աղբյուրների վրա Հեն֊ 

ւԼելով, պնդում է, որ այն կիրառվել է Օսմանյան պետության Հիմն ա֊ 

դըրման օրից*։ Պարզապես XVI դ. կեսերին այն տարածվել է նաև 

Հողից գանձվող Հարկերի վրա և վերածվել մի ամբողջական Համ ա֊ 

կարգի։ 

Իլթիղամի էությունը հետևյալն էր։ Յուրաքանչյուր տարի կրոնա-

կան տոներից մեկի, հաճախ ռամազանի, նախօրյակին մայրաքաղա-

քում և վիլայեթների կենտրոններում մուկատաաները աճուրդի էին-

հանվումՍովորաբար այդ իրավունքին տիրանում էին ամենաբարձր 

կապալագին առաջարկողները, որպես կանոն՝ պետական բարձրաստի-

ճան պաշտոնյաները։ Այդ անձինք ստանում էին մյուլթեղիմ (իլթիղա-

մի հանձնառու) մականունը6< 

Այն պաշտոնյան, որը մուկատաայի եկամուտների չափը տեղում 

որոշում և անմիջակևւնորեն գանձում էր հարկերը, կոչվում էր սւմիլ 

( a n i i l ) : Իլթիզամի տրվող մոլկատաաների ամիլները հենը իրենք մյուլ-

թեղիմներն էին։ Պետության կողմից նշանակված էմինները տեղերում 

հսկում էին մյուլթեզիմների գործունեությանը։ Ե՛վ էմինը և" ամիլը 

առանձին մատյաններում գրանցում էին հարկերի տեսականին և չա-

փը, ապա երկու մատյանների տվյալներր համեմատում իրար Հետ։ 

Սրանով պենւությունը ջանում էր թույլ չտալ, որպեսզի մ յոլլթեզիմ ը 

յուրացնի եկամուտների մի մասը7։ 
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Քանի որ մյոլլթեզիմը ի վիճակի չէր անձամբ շրջել ողջ գավառը և 

զբաղվել հարկահանությամբ, նա վարձում էր գործակալներ, որոնք օրա-

վարձով հարկահավաքի պաշտոն էին կատարում: Սովորաբար ամենաե-

կամտաբեր մուկատաաները բաժին էին հասնում մայրաքաղաքի բյու-

րոկրատիայի ներկայացուցիչներին, երբեմն էլ խոշոր սիփահիներին*։ 

Հաճախ էր պատահում, որ դեռ վարձակալության ժամկետը չլրացած, 

պետությունը իլթիզամը վերավաճառում էր ավելի բարձր կապա-

լագին առաջարկողին։ Ըստ թուրք հետաղոտող Մ. Ակգաղի վկայու-

թյան, Բոլրսա քաղաքի Դատական արձանագրությունների արխիվում 

( s e r ' i v v e s i c i l l e r i ) պահվում են այս փաստը հաստատող բաոմա-

թիվ նյութեր։ Բերենք դրանցից մեկը: 

՚ «Բուրսա քաղաքի կա դիի 17 ռեջեբի 864 (16 մայիսի IS57) տա-

րեթվով դիմումից։ Հեծելազորի զորամասի 21-րդ վաշտից Աբգոլլ֊ 

քերիմը, 192-րդ վաշտից Մեհմեդը և 122-րդ վաշտից Իսկենդերր 

(կադիինJ դիմեցին հետևյալ խնդրանքով. եթե Բուրսայի խասսա (ար-

քունական) մուկատաաներից գանձվող մետաքսի, նժարի և մաքսերի 

իլթիզամը խլվի այն երեք տարով վարձած ոմն Ալիից I։ վաճառվի ի-

րենց, ապա նրանք պարտավորվում են կապալագնին ավելացնել եւ։ 

Տ80 ООО ակչեЛ9« 

Պատահում էր, երբ մ յուլթեգիմն երը տարբեր ճանապարհներով 

•ձեռք բերած մոլկատաաները տեղնուտեղը և, բնականաբար, ավելի 

բարձր գնւերով՝ վերավաճառում էին կամ մասն ատելով կապալի էին 

տալիս առանձին անհատների։ Մասնատված մուկատաայի յուրաքանչ-

յուր մասը կոչվում էր « p a r e m i l k a t a a s i » : Եթե մյոզթեզիմը ի վիճա-

կի չէր լինում կանխիկ վճարել ամբողջ կապալավարձը, այգ դեպքում 

նա պարտավորվում էր այն մուծել մաս առ մաս ( k i s t t a k s i d ) ' 0 : 

Կայսրության հզորության շրջանում պետությունը աշխատում էր 

մուկատաաների կառավարումը հանձնել իրենից անմիջական կախման 

մեջ գտնվող էմ իններին, սակայն երբ վրա էր հասնում հերթական 

ֆինանսական ճգնաժամը, նորից ստիպված էր լինում դիմել մյուլթե֊ 

գիմների ծառայոլթյանր։ Ըստ աղբյուրների վկայության, XVI դ., երբ 

կայսրությոմւը հասել էր հզորության գագաթնակետին, մոլկատաաներր 

հիմնականում տնօրինել են էմինները11 ։ 

Սովորաբար կապալառության ժամկետը սահմանափակվում էր 

մեկից երեք տարով։ Այս կարգը հազվադեպ էր խախտվում։ Ավելի 

հաճախ կիրառվում էր մոլկատաաները մեկ կամ երկու տարով ի/թի-
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զամի տալու պրակտիկան!2» Անկախ պետությանը վճարած կապալա-

վարձից։ ամիլը՝ լիներ նա էմին թե մյուլթեզիմ, սույն գումարի 0,02 

տոկոսի լափով մի գումար ևս Հատկացնում էր արքունիքի կրտսեր 

սպայակազմի ծախսերը Հոգալու Համար։ 

Բացի վեզիրներից և փաշաներից, իրենց վստաՀված տիրույթներից 

հավաքվող Հարկերը իլթիղամի էին տալիս նաև սանջակների կառա-

վարիչները և նույնիսկ որոշ խոշոր սիփաՀիներ։ Այս դեպքում ևս 

առկա էր պետական եկամուտների կապալի տրվելու փաստը, սակայն, 

ի տարբերություն մինչև այստեղ շարադրվածի, տվյալ դեպքում գոր-

ծարքը կնքվում էր ոչ թե կենտրոնական կառավարության և կապա-

լառուի, այլ շարքային պետական պաշտոնյայի, որն այդ տիրույթի ան-

միջական տերը չէր, և մասնավոր անձերի միջև13։ Դա որակապես նոր 

երևույթ էր Օսմանյան Հասարակության տնտեսական կառուցվածքի մեջ, 

որը որոշ ժամանակ անց ծնունդ էր տալու նոր սոցիալական Հարա-

բերությունների։ Այսպիսով առաջանում էր պորտաբույծ շաՀագործող-

ներ/։ բավական երկար մի սանդուղք, որի յուրաքանչյուր աստիճանին 

թաոաՏ կապալառու ձգտում էր իրեն ենթակա իլթիզամից առավե-

լագույն շաՀոլյթ կորզել։ Ինքնին Հասկանալի է, որ ինչքան երկա-

րում էր այդ սանդուղքը, նույնքան սաստկանում էր Հարկատու զանգ-

վածն երի կեղեքումը։ 

Իլթիղամի սիստեմի տարածման ժամանակ պետությունը կանգ-

նեց իր Համար բացասական մի փաստի առջև։ Վերևում նշել էինք, որ 

նորընծա կապալառուները, ի վիճակի Լլփնելով կապալավարձը կան-

խիկ վճարել, պարտավորություն էին ստանձնում այն մուծել մաս առ 

մաս։ Սակայն Հաճախ էր պատահում, երր մյոլլթեղիմները այս կամ 

այն պատճառով ուշացնում էին մուծումները, իսկ այս հանգամանքը 

խանգարում էր պետական միջոցառումների ֆինանսավորումը։ Այդ 

իսկ պատճառով իլթիզամների վաճառքի ժամանակ կենտրոնական 

կառավարությունը սկ՛սեց օգտվել Հարուստ դրամատերերի ծառայու-

թյունիցt Որոշ մեծաՀարոլստների պետական գանձատան վարչու-

թյունը տրամադրում էր, այսպես կոչված «արտոնյալ մուրհԱէկներ» • 

( i m t f y a z l i s e n e t l e r ) ու այս վերջիններս ձեռք էին բերում կապա-
լառոլ-մ յոլլթ եզիմն երին երաշխավորելու մենաշնորհըԱյսպիսով 

պատմաբԼմ իջավ խոշոր դրամատերերի մի կորպորացիա, որի ներ-

կայացուցիչները հիմնականում բնակվում էին Պոլսո Ղալաթ իո թա-

ղամասում և ապրում էին բացարձակապես ի հաշիվ իլթիզամներից 

ստացած տոկոսներին» 
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Նորընծա խավի ներկայացուցիչները հայտնի դարձան «Գանձարա-

նի դրամափոխներս ( l i a z i n e s a r r a f l a r i ) անունով։ Ընդ որում նրանց 

• ծառայությանն սկսեցին դիմել ոչ միայն մյոլլթե ղիմները, այլ նաև 

վիլայեթներում կառավարիչ նշանակվող փաշաները, որոնք որպես կա-

նոն՝ ծառայության սկզբում միջոցներ չէին ունենում16։ 

Դրամափոխ-սարրաֆները 2500-ից մինչև 10000 ղուրուշ արժո-

ղությամբ մուրհակ ձեռք բերելու հարկ (berat harc i ) էին մուծում և 

կապալագինը ամբողջությամբ մուծելուց հետո արտոնյալ մուրհակները 

հետ էին ստանում1'։ Այստեղից հետևում է, որ ամեն մի սարրաֆ միա-

ժամանակ կարող էր երաշխավորել լոկ մեկ մյուլթեզիմի։ Այն պահից, 

երբ գործարքը կնքվում էր, մյուլթեզիմը մեկնում էր իր տիրույթը, ուր 

կառուցել էր տալիս իր դղյակը և ստեղծում սեփական շահագործման 

ապարատը, որի մեջ մտնում էին՝ երկու խորհրդական, երկու թիկնա-

պահ, մեկ սպա և երեսունից քառասոմւ հոգուց բաղկացած զինված 

մի ջոկատ, որը նրա տիրակալության օրոք կատարելու էր ոստիկանա-

կան ֆոմւկցիա18։ Չնայած այն հանգամանքին, որ մյուլթեզիմը պա-

տասխանատու էր նաև տվյալ վայրի անվտանգության համար, 

սակայն նա բացարձակապես զբաղվում էր հարկեր կորզելով։ Նրա 

գործակալները գիշեր-ցերեկ շրշում էին փողոցներում, որպեսզի 

հայտնաբերեն և ձերբակալեն «օրինազանցներին»։ Այս հասկացու-

թյան տակ էին մտնում խաղամոլները, հարբեցողները, գիշերով ա-

ռանց կանթեղի տնից դուրս եկած անցորդները և այլև։ Սակայն հա• 

ճախ էր պատահում, երբ «օրինազանցների» ցուցակի մեշ էին ընդ-

.գըրկվում նաև տեղի ունևորները, որոնք ի վիճակի էին բարձր փրկա-

գին վճարել19։ 

Ուշագրավ է այն փաստը, որ առաջին սարրաֆները դուրս են ե-

կել կայսրության տարածքում բնակություն հաստատած հրեաների 

միջից, որոնցից մի մասը՝ առավելապես մահմեդականոլթյոմյ ըն-

դունողները, հաճախ դարձել են նաև մյոլլթեղիմներ20 ։ Սակայն հալ 

առևտրական բուրժուազիայի ձևավորումից հետո, հայազգի և մասամբ 

•հույն սարրաֆները դարձան գերիշխող։ XVIII դ. և հատկապես XIX դ. 

առաշին կեսին խոշոր իլթիզամների առյուծի բաժինը գտնվում էր հայ 

դրամատերերի, հատկապես պոլսահայ սարրաֆների հսկողության 

.տակ21։ 

XVII դ. առաջին տասնամյակներում, այսինքն ջելալիների շարժ-

ման22 մայրամոլտից հետո, պետական հողերի ճնշող մեծամ ասնու-
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թյոէնը կազմող թիմարների քանակը խիստ նվազել Էրէ Դարի կեսերին 

պետությունը որոշում Է պահպանված թիմարների մոտ 50 ՛տոկոսի ե-

կամոլտները վերցնել անմիջական հսկողության տակ։ Այս պահից ըս-

կըսած, զանազան պատճառներով անտիրական մնացած թիմարները 

կամ զավթվում են բարձրաստիճան պաշտոնյաների, առավելապես մայ-

րաքաղաքային բյուրոկրատիայի ներկայացուցիչների կողմից՛, կամ պե-

տության կողմից կապալի են տրվում։ նախկին սիփահիների մի մա֊ 

и ր ես վերածվում Է մ յոլլթ ե զիմն երի23։ 

XVII դ. վերջերին իլթիզամի ինստիտուտը ենթարկվեց որակա-

կան փոփոխությունների։ 1695 թ. հունվարի 30-ին Բարձր Դուռը հրա. 

պարակեց հատուկ մի հրովարտակ, որով նախկինում սահմանափակ 

J էոմկետով ւլապալի տրվող մ ուկատաաները վերածվում Էին անժամ-

կետ կամ ցմահ տիրույթների24» 

Պետական մ ուկատաաները ցմահ կապալի տալու երևույթը ստա-

ցավ «մալիքյանեի սիստեմJ) ( ш а И к а П в SISteiTli) անունը, իսկ այս 
1 հիմունքով իլթիղամի տրվող մ ուկատաաները սկսեցին կոչվել «մա-

լիքյանեներx>2a։ 

Պևտութ յանը այս քայլին դիմելու դրդեցին մի շարք կարևոր 

հանգամանքներ, որոնցից ամենաէականը, արտաքուստ, ֆինանսական 

դժվարություններն էին։ Այդ դժվարությունները բացատրվում էին հե-

տևյալ պատճառներով. 

—XV—XVI դդ. խոշոր աշխարհագրական հայտնագործությունների 

հետևանքով ինչպես Եվրոպան, այնպես էլ Օսմանյան կա յսրոլթյանը 

հեղեղվել էր անդրօվկիանոսյան էժան ոսկով ու հատկապես;i թուր-

քական հիմնական դրամամիավորի հումք հանդիսացող արծաթով, որի 

հետևանքով թուրքական ակչեն խիստ արժեքազրկվել էր։ 

— Այդ նույն պատճառով Եվրոպան Արևելքին կապող առևտրական 

մայրուղիները փոխել էին իրենց ուղղությունը, իսկ դա հարվածեց 

առևտրին ու արհեստներին։ 

— XVI—XVII դդ. կայսրությունում ծավալված ներքին խռովու-

թյունները, որոնք պատմությանը հայտնի են (Г ջելալիների շարժումJ) 

ընդհանուր անվամբ, մեծ վնաս էին հասցրել պետության եկամուտ-

ներին, քանզի հարկահանության մենաշնորհն ստանձնած մյուլթեզիմ-

ները կս՚մ չէին կարողանում, կա՛մ էլ, օգտվելով ողջ երկրռւմ տիրող 

անիշխանությոմւից՝ հրաժարվում էին կատարեք կապալավարձի հեր-

թական մուծումը։ 
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— Ժամանակին Օսմանյան բանակի հիմնական կորիզը հանդիսա-

ցող սիփահիների հեծելազորը կորցրել էր ռազմական նշան ակով)յոլնը „ 

այդ իսկ պատճառով բանակը հետզհետե համալրվում էր վարձկան 

ենիչերիներով, որոնց ֆինանսավորման համար ահռելի միջոցներ էին 

պահանջվում։ 

— Սահմանափակ Ժամկետով իլթիղամներ ձեռք բերողները մտա-

հոգված էին կարճ ժամանակահատվածում առավելագույն շահույթ 

կորզել, այդ իսկ պատճառով խլում էին հարկատուների վերշին ունեց-

վածքը՝ դրանով իսկ վտանգելով պետության եկամուտների ապագանt 

Այս արտաքին երևույթների կողքին կար նաև մի ներքին պատճառ, 

որի նշանակությունը դժվար է գերագնահատել. XVII դ. վերջերից օս-

մանյան ֆեոդալիզմ ը թևակոխեց իր զարգացման ամենաբարձր վ։ոլ-

լը, որի առաջին նշանն երը եղան կենտրոնական իշխանության թու-

լացումը և նախկինում լիովին կենտրոնից կախված վալին երի, սան֊ 

շակբեյերի և սիփահիների ֆեոդալիզսւցիան։ Դրա անմիջական հե-

տևանքը եղավ սեպարատիստական և ապակենտրոն ական միտումների 

ուժեղացում ը, որոնց հիմնական նպատակը պետական հողերի վրա 

մասնավոր սեփականատիրության հաստատումն էր՜''։ 

Մալիքյանեի համակարգի տարածմանը համընթաց իլթիզամի ա֊ 

ռարկա է դաոնում նաև հողը, հիմնականում՝ իրենց պարտավոբու֊ 

թյունները չկատարող սիփահիներից ի ւլված, կամ մարտի դաշտում 

սպանված սիփահիներից թափուր մնացած թիմարները27։ 

Այս համակարգի օրոք մ յուլթեղի մների քանակն ուղղակի կախ-

ված էր վիլայեթներում ու սանջակներում տարածված հողատիրության 

ձևերի՝ խասսերի, վաքըֆների, զեամեթների և թիմարների քանակից28։ 

Սակ այն պատահում էր, երբ որևէ ւէիլայեթի կամ սանջակի բոլոր եկա-

մըտի աղբյուրները կենտրոնանում էին նույն անձի ձեռքում։ 

Մ ալիքյանեի ընձեռած հնարավորությոմւները դրդեցին պետու-

թյանն այն տարածել բոլոր հարկատեսակների վրա։ Շատ չանցած 

ամ ենաեկամ տաբեր մալիքյանեները վերածվեցին վեզիրների, փաշա-

ների, ինչպես նաև պալատական կանանց (տիկին սուլթանների) մաս-

նավոր կալվածքների 

Մալիքյանեների վարձակալները ևս նախընտրում էին օգտվել կա-

պալառու-մ յոլլթ եղիմն երի ծառայությունից, իսկ իրենք բնակվում էին 

որևէ խոշոր քաղաքում և ապրում ի հաշիվ ցմահ տիրույթներից ստա-

ցած ռենտայի 
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Up անր, որպես //անոն, մա լի ք յան են երում հարկերի հավաքման և 

ներքին անվտանգության պահպանման .գործը հանձնարարում էին ի-

րենց վւոխանորդներին, այսպես կոչված՝ а վո յվո դան ե րին յ)3] ։ Վոյվո-

rf աներն էլ իրենց հերթին, հարկերի հավաքման գործը կապալի էին 

տալիս երկրորդական մ յուլթեղիմներին3-*։ Փաստորեն մալիքյանեների 

բնակիչներն անմիջական կախման մեջ էին մ յոլլթ եդիմն երից, ծայրա-

հեղ դեպքում՝ սոլբաշիներից՝*3ւ 

Եթե նախկինում իլթիղամը պետության և առանձին անհատների 

միջև կնքվող մի գործարք էր, ապա մալիքյանեի սիստեմի օրինակա-

նացումից հետո այն վերածվեց մասնավոր անձանց միջև կնքվող մի 

գործարքի։ Այս հանգամանքն ունեցավ, ինչպես վերևում նշեցինք, ոչ 

միայն տնտեսական, այլ նաև սոցիալական հետևանքներ։ Այս պա-

հից սկսած մյոլլթեդիմ դառնալու ավելի լայն հնարավորություններ են 

ստանում տեղական ավ աղան ու ներկայացուցիչները՝ ա յան ները3*։ Ընդ 

•որում, իլթիզամները կապալի տալիս նախապատվությունը սկսում են 

ա յաններին տալ ոչ միայն մալիքյանեների տիրակալները, այլ հենց 

ինքը՝ պետութ յունը։ Օգտվելով իրենց նյութական հնարավորություն-

ներից և բարձրաստիճան իշխանավորների հովանավորությունից, 

այաններն աստիճանաբար իրենց ձեռքում են կենտրոնացնում տվյալ 

շրջանի բոլոր իլթիզամները։ Այսպիսով պատմաբեմ է իջնում ոչ պաշ-

տոնական մի պաշտոնատար անձ, շահագործողների մի նոր տարա-

տեսակ, որին.Կ. Մարքսը բնութագրել է որպես կոպիտ դրամի հանդեպ 

ագահ մի նորելուկի35< 

Ավելի ուշ շրջանում տեսնում ենք, որ իլթիղամի սիստեմը տա-

րածվում է նաև վարչական պաշտոնների վրա։ Այսպես, 1604 թ. սեպ-

տեմբերի 29-ին Քյոլչյո լք Հայմանայի սուբաշիի պաշտոն ը 15 հազար 

ակչեով կապալի է տրվել ոմն Հասան բին Ռեջեբի36< Սովորաբար վար-

չական պաշտոններին հավակնում էին վերոհիշյալ այանները, որոնք 

XVII—XVIII դդ. աստիճանաբար չեզոքացրեցին կա դին երի և զորա-

հրամանատարների իշխանությունն ու վերածվեցին սանջա կների մի ա֊ 

հեծան կառավարիչների։ Իլթիղամի շնորհիվ բարձր դիրքի հասած ա-

յանների մեջ ամենահզորը թերևս Կարաօսման֊Օղլոլն երի տոհմն էր։ 

XVIII դ. Սարոլխանի սանջակի (ժամանակակից Իզմիր) բոլոր մ ուկա-

տաաները, իսկ հետագայում նաև բոլոր վարչական պաշտոններն ան-

ցան այս տոհմի ներկայացուցիչների ձեռքը, որոնք մինչև 1816 թ. 

արևմտյան Փոքր Ասիայի միիշխան տերերն էին դարձե/37։ 
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и ալիք յան Լի սիստեմի տարածվելն ուղեկցվում էր գյուղացիների 

մասսայական հողազրկմամբ։ Վերջիններս ՚ապրուստի միջոց հայթայ-

թելու հույսով լքում էին պապենական օջախը և մեկնում խոշոր քա-

ղաքներ։ 1724 թ. հրապարակված սուլթանական հրովարտակներից մե-

կում խոսվում էր այն մասին, որ «Ռումելիի և Անատոլիայի թիմար-

ների և ղեամետների բնակիչներից ոմանք լքում են իրենց բնակա-

վայրը, հրամ արվում են զբաղվել հողամշակությամբ և լցվում են 

Պոլիս։ Չնայած պետության կողմից ստեղծված զանազան արգելքներին, 

Պոլսում գործազուրկների թիվն օրեցօր աճում Է»^Տ։ Բնական է, որ 

գյուղացիների մասսայական հոսքը ղեպի խոշոր քաղաքներ պայմա-

նավորված էր ոչ թե նրանց «հողամ շակութ յամ ր զբաղվելուց հրա-

ժարվելով», այլ ֆեոդալիզմի զարգացման հետևանքով գյուղում նոր 

սոցիալական հարաբերոլթ յո լեն երի ստեղծումով, որին պակաս ներ-

դըրում չոձեցավ նախ իլթիզամի, ապա նաև նրա բարձրագույն փուլը 

հանդիսացող մ պլիքյանեի սիստեմրւ 

Զգալով վերահաս վտանգը, կենտրոնական կառավարությունը փոր-

ձել է վերացնել ցմահ կապալառության սիստեմը, բայց արդյունքի չի 

հասել։ Օրինակ, 1-715 թ. սոլ/թան Ահմեդ 111-ի հրահանգով մալիքյա-

նեի ստատուս ունեցող պետական հողերը երկին պետք է վերածվեին 

կարճաժ ամկետ մոլկատաաների33, սակայն այս որոշումը մնաց թղթի 

վրա. մալիքյանեի սիստեմի շնորհիվ պաշտոնի ե. ո՛ւր.րի հասած ։Լա-

լիները, մյոլթեսելլիմները և այանները ոչ ոքի թույլ չէին տալիս ոտնա-

հարել իրենց «հարստահարելու իրավունքը»*0։ 

Համաձայն XIX դ. առաջին կեսին Փոքր Ասիայում շրջագայած եվ-

րոպացի ճանապարհորդների վկայության, հիշյալ մ ամ անակաշրշանու մ 

իլթիզամի սիստեմը շարունակում էր բուռն ծաղկում ապրել։ Ամեն 

տարի հողային հարկի ( v e r g i ) գանձման իրավունքը աճուրդի էր հան-

վում ըստ վիլայեթների, սանշակների, կաւլաների և ն ահ ի են երի։ Ա-

ճուրդներին որպես երաշխավոր հանդես էին գալիս հայ, երբեմն էլ 

հույն սարրաֆները*?» 

XIX դ. 30-ական թթ., երբ Օսմանյան կայսրությունում սկսեցին 

անցկացնել վերնախավային բարենորոգումներ, խնդիր դրվեց նաև իլ-

թիզամը վերացնելու մասին։ Այս ձգտումը արձագանք գտավ նաև 

1839 թ ՚ - ի սուլթանական հրովարտակում, որը հայտնի է Գյոլլխանեի 

«հաթթը շերիֆ» կամ թանզիմանյան հրովարտակ անունով։ Հաթթում 

մասնավորապես ասված էր. «Իլթիզամը մի աղետ էր, որից պետու-
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թյունը երբեք օգուտ չտեսավ։ Այն նշանակում էր մի ամբողջ շրջանի 

քաղաքական ու տնտեսական բախտը վստահել մի անձնավորության, 

որն իր ագահությանը հագուրդ տալու համար ծծում էր ժողովյւդի ար-

յունը»*2։ Չնայած Խյն բանին, որ 1Տ42 թ. փետրվարին պետությոլնը 

ստիպված եղավ վերականգնել, իսկ 1ե47-ին ևս հինգ տարով երկա-

րացնել իլթիղամի գոբծոմւեոլթյան ժամկետը*3, սակայն նոր արտա-

դրական հարաբերությունների ստեղծումով այս ինստիտուտի գոյա-

տևման հնարավորություններն արդեն սպառված էին։ Առանձին դեպ-

քերում իլթիղամի պրակտիկան կիրառվում էր մինչև կայսրության 

վախճանը**, սակայն երկրի տնտեսական կյանքի ընդհանուր ֆոնի 

վրա այն արդեն որակ չէր կաղմում։ 

Ուսումնասիրության արդյունքները թույլ են տալիս հանգել հետև-

յալ եզրակացությունների. 

Իլթիզամը որպես հարկահանության սիստեմում կիրառվող երե-

վոււթ, գոյություն է ունեցել Օսմանյան պետության կազմավորման ժա-

մ ան ակից, սակայն այն կուռ սիստեմի է վերածվել լոկ XVI դարում։ 

Այն արտադրական և հասարակական հարաբերությունների խորքում 

տեղի ունեցող պրոցեսների ծնոմւղն էր։ Ընդհանուր պատմական տեն-

դենցը տանում էր դեպի ավելի բարձր մակարդակի արտադրական հա-

րաբերությունների ստեղծում։ Այս ճանապա րհին իլթիզամը հնի՝ ֆեո-

դալիզմի զարգացման ստորին փուլին յուրահատուկ պետական հողա-

տիրության, և նորի՝ մասնավոր հողատիրության ձևերի պայքարի 

ծնունդը հանդիսացավ։ 

• Իլթիղամի վերաճումը մ ալիքյանեի սիստեմի, թուրքական ֆեո-

դալիզմի էվոլյուցիայում մի նոր փուլի սկիզբն էր նշանավորում։ Այս 

փուլն ավարտվեց կենտրոնախույս ձգտումների կրող հանդիսացող 

խոշոր հողատերերի՝ այանների երևան գալով։ 

Իլթիղամի սիստեմը մեծապես նպաստեց առևտրական բուրժուա-

զիայի ձևավորմանը, որը պատմական այլ միջավայրում կարող էր վե-

րածվել արդյունաբերականի։ Սակայն օսմանյան հասարակարգի բնո-

րոշ առանձնահատկությունները թույլ չտվեցին կապիտա/իստական հա-

րաբերությունների խորացմանր։ 

Կատարելով իր պատմական առաքելությունը և հող նախապատ-

րաստելով նոր արտադրական հ արաբե բութ յուն երի համար, իլթիզամը 

վերածվեց ֆեոդալական կարգերի կոնսերվացման միջոցի և դուրս մըղ-

վեց նոր ինստիտուտների կողմից։ 
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м. т. б о д ж о л я н 

ИЗ ИСТОРИИ ОСМАНСКОЙ ОТКУПНОЙ СИСТЕМЫ 
(ИЛЬТИЗАМ) 

В османской налоговой системе, равно как и соцнально-
- экономической жизни империи, значнтелньую роль сыграла от-

купная система взимания налогов, т. н. «ильтизам». Несмотря на 
это, вопрос этот до последнего времени не подвергался специаль-
ному изучению, хотя как отечественные, так и зарубежные ос-
манисты в своих трудах неоднократно затрагивали эту проблему. 
Критически осмыслив источники, главным обра:.ом опубликован-
ные в последние десятилетия турецкие документы, автор сделал 
1.опытку пока ать сущность и место этого феодального инсти-
тута в жи ни османского общества и пришел к следующему за-
ключению: Ильтп ՝ам в Османском обществе существовал не с 
XVI века, как считалось ранее, а с раннего периода его су-
ществования, а в XVI в. был распространен также на земельные 
доходы и был превращен в систему; он явился одним из выраже-
ний перехода от государственной собственности иа землю к част-
ной, что в тех исторических условиях было прогрессивным явле-
нием; превращение ильтизама в систему пожизненных откупов 
{маликяне) ознаменовало вступление османского общества в 
тгап развитого феодализма, о чем свидетельствовало возникно-
вение крупных феодэлов-аянов, ставших носителями центробеж-
ных устремлений; ильтизам определенно способствовал образо-
ванию торгово-ростовщической буржуазии, а в совокупности— 
складыванию новых производственных отношений. Этим он ис-
черпал свои во можностн и, как пережиток прошлого, был вытес-
нен гп жи'нп общества новыми общественными отношениями. 

I Տե՛ս А. Ф. Миллер, Мустафа папа Байргктар. Оттоманская империя в 
начале XIX в., М.—Л., 1947; А. Д . Новичев, История Турции, т. I. Эпо-
ха феодализма. Л., 1963; И. М. Смилянская, К вопросу о разложении 
феодальных отношений в Сирии, Ливане и Палестине в середине XIX в. 
— «О генезисе капитализма в странах Востока (XV—XIX вв.)х, М., 1962; 
В. П. Мутафчиева, К вопросу о феодальной иерархии в османской воен-
но-ленной системе (XV—XI вв.) . — «О генезисе капитализма в странах 
В о с т о к а ( X V — X I X ВВ.)» , М. , 1962; Z. Ղազարրսն. Արևմտահայերի սոցիալ-

տնտեսական և քաղաքական կացոլթյունշ 7800—1870 PP-i Երևան, 1067 
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'!•. ILj'|uiqnt|o jl, Պատմություն Օսմանյան պետու թյան, i i . Ա, P , Վ ենեաի կ 

1811, S t . S h a w , T h e Financial and A d m i n i s t r a t i v e O r g a n i s a t i o n and Deve-
lopment of Ü l tou ia : ! E g y p i . P i inceton , 1962; H. i n a l c i k , The Ottoman E m -
pire. Tlie C l a s s i c a l A g e , 12C0-16C0 . London, 1<73; 

2 M. A k d a g . TQrklyenin I k t b a d l ve I?tl<nal Tarllit , c. 2, 1453—1559, I s t a n b u l , 
1974. 

3 Z K a r a m t i r s e l , Osmanl l Mall Tar lhl hakklnda ietkikler . Т Г К j 'aylni , Anka-
ra. 194') S . 202 

4 Л1. S e n c e r , Osmanl l Top lum Yap l s l . Devr lm s l r a j e d i s i i ? i s l n d a n . I s tanbul 

1969, S . 2 9 5 . M. Z. Pakriün. Tar lh D e y i m l e r i ve Tc-rimlerl söz lügO, I s tanbul 
1971, c . 2 , S . 57—53 m a d d e . I l t l z a m " ve . I l t l z a inu l * . 

5 Л1. Z . P a k a l i n , ш г / « . ։ M. A l t d a g , ь г ՛ / - աշխ. Տ . 3 3 5 - 3 3 6 ; М. Р . Լ . d ' A u -
b i g n o s c , La Turqulc nouvel le j u g £ e au point ou l'ont a m m e n e e s l e s , 

re formes du Sultan M a h m u d , lomc 2, P a r i s , 18 9 , ր 109. 
6 M . A k d a g , նէվ. աշ/.,., if з з и - з з в , 

7 I b i d , նույն տեղում ։ 

8 Ռազմական ծառայության զիմաց սյետական հողերի ժամանակավոր տիրակա-

լությունն ստանձնած ղ]ւնվորականներր, այսպես կոչված ղաիմներր և թիմարա-

I տերերը։ 

9 Л1. A k d a g , նշվ. աշխ., Էշ 339, 

10 ՛հույն տեղում, / p 3431 Սովորաբար պատմական գրականության մեշ տարածված 

Է այն կարծիքը, համաձայն որի մյուլթեղիմները աճուրդի ժամանակ վճա-

րում Էին իյթիզամի ամրողշ արժեքը։ Իրականում ավելի հաճախ կիրառվում Էր 

այս գումարր մաս առ մաս մուծելոլ պրակտիկան։ Հակառակ դեպքում ան-

հասկանալի Էր դառնում դրամաւիոխ֊սարրաֆների դերը այս գործարքներում։ 

11 Նույն տեղում։ 

12 M. P . Լ . d ' A u b i g n o s c , նշված աշխ , էչ 109, 

1 3 M . A k d a g , նշված աշխ., էշ 34в, 

14 1Л. J . P a k a l i n , Щ. աշխ., էչ 57-sa, 
15 R . K a y n a r . M u s t a f a Re?lt P35U ve Tanz lmat , I s i a n b u ' , 1954, s . 178: 

16 Նույն տեղումt 

17 P a k a | | p , նշվ. աշխ., էշ SS, 

18 M. Р. L . d ' A u b i g n o s c , նշվ. աշխ., է? ա, 
19 Նույն տեղում, էշ 113։ . 

'20 M. Alcüa^r, նշվ. աշխ., էշ 113։ Սույն աշխատության 3S1—359 էշերում հեղինակը 

բազմաթիվ արխիվային փաստեր է բերում հրեաների իլթիզամներ ձեռք բերելու 

մասին։ Դրանք հիմնականում Բուրսա քաղաքի դատական ցուցանակների ար֊ 

խիվից վերցված նյութեր են։ 

21 Տ. V e r a s i m o s , Azge!l$ml5 ՝ll< sürec lnde Ti irktye, с. 2, Iktncl bdski , I s t a n b u l , 
1 9 7 7 , s . 6 1 3 : Чш տա Հում էրէ пр թիմ արա տերեր զաիմներր և վս՚քրֆների 

մղութեվելլինե րր ևս իրենը տիրույթները բարձր տոկոսներով կապալի Էին 
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տալիս ոարրս>ֆներինէ վերջիններս իրենց Հերթին դրանք վերավաճառում էին 

երկրորդական մյու/թեդիմներին և այլն, Տես՝ N . B e r k e s , T ü r k l y e d e f z ^ d a ? -
la§ma, Ankara, 1973, s. 101: 

22 Այս մասին տե՛ս Մ. Կ. Աուլսւլյան, յալալիների շարժումը և հայ ժողովրդի վի-

ճակը Օսմանյան կայսրության մեք, հրեան, 1966։ 

23 M. A. Ubic in i , Lel tres sur la Turquie, Paris, 1853, s. 288: 
2 4 S . Y e r a s i m o s , նշված ա2խ.է Հ. 1, էշ 469—470, 
25 Մյուլք (մասնավոր սեփականություն) և մելիք կամ մալիք (սեփականատեր) 

բառերիցt Այս հանգամանքը д"Цд է տալիս, որ պետական հողատիրության 
սիստեմում առաջ էր եկել մի նորճ մասնավոր հողատիրության վերաճման մի-
տում։ Ձևականորեն մալիքյանեի տերը տվյալ մուկատաայի տիրակալն էր դաո-
նում միայն իր կենդանության օրոք և այն ժառանգելու իրավունք չուներ։ Սա-
կայն դա պետական Հողատիրությունից դեպի մասնավորը կատարված կարևոր մի 
քայլ էր, որր իւարիւլեց Օսմանյան ավանդական հողատիրության հիմքերը: 

26 М. С. Мейер, К периодизации истории Турции эпохи феодализма.—Тюр-
кологический сборник, 197G, М., 1978, с. 75—87. 

27 С. U l u r a y , 18. ve 19. yflzyillarda Sarulianda e$klyallk ve halk hareketlerl . 
Istanbul, 1955. s . 7. 

28 նույն տեղումt 

29 նույն տեգում։ 

3 0 N . B e r k O S , նշված աշխ., էջ 93։ Այս շրջանում բոլոր խասսերը և եկեղեցապատ-

կան հողերը բաժանված էին պալատի կանանց միջև, որոնք մեծ հաճույքով 

սկսեցին օգտվել հարկաՀավաք-մյոզթեզիմների ծառայությունից. M . Ä .UblCini, 

նշված աշ/ս., է£ 7։ 

31 Սլավոնական «վոեվոդա» րւսռի աղավաղված ձևը։ 
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Ч-. в . ԳԱՆԻհԼ8ԱՆ 

ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՈՂՈՔԱԿԱՆ ՄԻՍԻՈՆեՐՆՍՐԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

(XIX Դ. ՎԵՐՋ XX Դ. ՍԿԻԶԲ) 

Օսմանյան կայսրությունը վաղուց ի վեր եղել է կապիտալիստա-

կան երկրների էքսպանսիայի օբյեկտւ Սկզբնապես նրանք իրենց այդ 

դիտավորությունները հիմնականում իրականացնում էին Թուրքիա յում 

միսիոներական և լուսավորական կազմակերպություններ հիմնելու 

միջոցով։ 

Իրենց պետությունների անմիջական աջակցությամբ այդ կազ-

մակերպությունները զբաղվում էին սեփական մշակույթի ու լեզվի պրո-

պագանդմ ամ բ, իրենց երկրի տնտեսական և քաղաքական շահերի հե-

տամտմամբ՝ ձգտում էին երիտասարդությանը դաստիարակել այդ շա-

հերին ձեռնտու ոգով։ 

Օգտագործելով կապիտուլացիոն ռեժիմը, XVI դ. Ֆրանսիան սկսեց 

Թուրքիա ուղարկել զանազան հոգևոր մ իաբան ությոմւն երի ներկայա-

ցուցիչների։ Թուրքիայի տարածքում միսիոներական առաջին ուսումնա-

կան հաստատությո ։նը 1583 թ. հիմնեցին ճիզվիտները1։ Դա Կոս-

տ անդն ո այո լսի (Ղալաթիա) Ս են-Բենոլ-ա կոլեջն Էր։ Հետագայում կա-

թոլիկական միաբանությոմւները Օսմանյան կայսրության զանազան 

շրջաններում հիմնեցին ևս մի շարք ուսումնական հաստատություններ։ 

Ֆրանսիացի միսիոներների պրոպագանդան հատկապես եռանդուն 

բնույթ Էր կրում Սիրիայում, Լիբանանում և Միջագետքում։ Ֆրան-

ցիսկյան և ճիղվիտական միաբանությոմւները ոլ պակաս եռանդուն Էին 

գործում նաև Կիլիկիայում և Թուրքիայի արևելյան վիլայեթներում։ 

аՓոքր Ասիայի բոլոր նշանակալից կենտրոններում,—հետագայում նկա-

տել Է Վ. Ի. Սեմյոնովը,—կան կաթոլիկական միաբսւնությոմւների մի-

ջոցներով պահվող ֆրանսիական դպրոցների։ 
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Ֆրանսիացիների Հիմնած կաթոլիկական ուսումնական հաստատու-

թյուններից բացի, Թուրքիայու մ բացվել էին նաև իտալական և այլ 

դպրոցներ։ 

Համաշխարհային առաշին պատերազմի նախօրեին կաթոլիկ հո-

գևորականությունը երկրռւմ հիմնել էր 500 դպրոց, որոնցում ուսում էր 

ստանում 59.414 աշակերտ3։ Իսկ կաթոլիկների ընդհանուր թիվը Օս-

մանյան կայսրությունում հասնում էր 800—900 հազարի'։ 

Միսիոներական դպրոցների, ինչպես նաև բարեգործական և սյլ 

հիմնարկների գործունեությանը ուղղություն էին տալիս Թուրքիա յում 

ե։էրոպական տերությունների պաշտոնական ներկայացուցիչները։ 

1878 թ. այցելելով էրզրոլմի որբանոցը, Վ. Դուխովսկայան գրում էր, 

որ ֆրանսիական հյո՛ւպատոսը այստեղ աշխատող քոլյր՚-ֆրանսոլհի-

ներին «անընդհատ հիշեցնում էր», թե «նրանք կոչված են ուսուցանելու 

երեխաներին, օգնելու աշխատանքներին ու հիվանդներին»^։ 

Սակայն այս «մարդասիրական» հայտարարությունները նպատակ 

ունեին սքողել զաղութ ային տերութ յունների՝ այլասիրությունից շատ 

հեռու շահերը, ապահովել սեփական տնտեսական և քաղաքական ազ-

դեցությունը Թուրքիայում։ Միսիոներները առանձնահատուկ ուշադրու-

թյան էին արժանացնում Օսմանյան կայսրության ծայրամասային շըր-

շանները, մասնավորապես Արևմտյան Հայաստանը։ Դա բացատրվում է 

մի շարք պատճառներով, որոնցից հատկապես ուշադրության է արժա-

նի հետևյալ հանգամանքը՝ Օսմանյան կայսրության քրիստոնյա ճընշ-

ված, իսլամացման վտանգից ահաբեկված ժողովուրդները, որ շարոմւակ 

ենթակա էին ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ գործա-

դըրվող հալածանքներին ու իրավական սահմանափակումներին, որպես 

բոնի թուրքացումից փրկվելու միակ միշոց գերադասում էին կաթոլի-

կություն կամ, ավելի ուշ, բողոքական ությոլն ընդունել։ 

Օգտվելով այս հանգամանքից, միսիոներները ծավալում էին ի ֊ 

բենց պրոպագանդան, հույներին և հայերին խոստանալով, որ նոր դա-

վանանք ընդունելու դեպքում նրանք կազատվեն հարկերից, այլևս 

«գյավուր» չեն կոչվի և, անցնելով մեծ տերությունների հովանավորու-

թյան տակ, կփրկվեն բռնի ոչնչացման վտանգից։ Մատերնи Քյուրեն իր 

«Մարաշի շարդը» աշխատության մեշ, խոսելով կաթոլիկ միսիոներ-

ների հետապնդած նպատակների մասին, ընդգծում է, որ կաթոլիկու-

թյան պրոպագանդան ուղղված էր խանգարելու հայերի թուրքացմանըв։ 
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Սա էլ միսիոներներին հիմք էր տալիս կարծելու, որ կայսրության՝ 

քրիստոնյաներով բնակեցված շրջանն երր դյուրին ճանապարհ են ի ֊ 

րենց նպատակներին հասնելու համար։ 

Այսպես օրինակ, անդլիացի միսիոներ 9 . Յանդր, ինչպես վկա-

յում է նրա ամերիկացի գործընկեր Սայրըս Լամ լինը, այն կարծիքին էր, 

թե «հայ ցեղը այն րաց դուռն է, որով հնարավոր է Թուրքիա մտնել»'։ 

Պատրաստվելով ըստ ամենայնի տիրել այդ «բաց դռանր», անգլիա-

ցիներն արդեն 1701 թ. ստեղծեցին «Աստվածաշնչի տարածման ըն-

կերություն», 1792 թ. երևան եկավ «Մ կրտի չ ֊ մ ի սիոն ե բների ընկերու-

թյոձը», 1795 թ.՝ «Միսիոներների լոնդոնյան ընկերությունը», իսկ 

1800 թ.՝ «Անգլիական եկեղեցու միսիոներական ընկերությունը» և այլ 

ընկերություններ^! Ընդ որում, հավատարիմ «ուրիշի ձեռքով կրակից 

շագանսւկ հանելու» իրենց ավանդական քաղաքականությանը, անգլիա-

կան գաղութարարները Թուրքիայում գործունեության ասպարեզը թողել 

էին ամերիկյան միսիոներներին, ակնկալե[ով նրանց միջոցով ձեռք բե-

րել «համակիր և գործունյա տարր»9։ Այս դիտավորությամբ նրանք ա-

մերիկացիներին օգնում էին Թուրքիա յում միսիոներական դպրոցներ 

ստեղծելու գործում։ Այսպես, Ռո բերս։ ֊կոլեջը բացելու համար Համ լի-

նին ֆինանսական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով Անգլիայում 

կազմվեց «Թուրքիայի միսիոներությանը օգնող ընկերություն»։ Միա-

ժամանակ, 1846 թ. Մալաթիայոլմ հիմնվեց անգլիական միսիոներա֊ 

կան դպրոց10< Այդ տարիներին Կոստանղնոլպոչսում կար երկու, իսկ 

ամբողջ երկրռւմ՝ 178 անգլիական դպրոց, որտեղ սովորում էին 12800 

աշակերտԱ. Ալպոյաճյանն այս առթիվ գրում էր. «Հակառակ անոր, 

որ Անգլիա առ երեւոյթ հայերով զբաղելէ քաշուած էր, սակայն Թար-

քիս յ դաշտը լքած չէր։ Միայն Ռուսի ո յ հետ բախում ոմւենալէ կզգու-

շանար և հայերու մէջ բնաւ չէր գործեր, բայց Պաղեստինի հրէից քա-

րոզչութեան պատրուակով կը մնար»1-։ 

Այսուհանդերձ անգլիացիների հոգևոր ազդեցությունը Թուրքիա-

յում նշանակալից էր։ 

Այս իրադրությամբ պետք է բացատրել այն հանգամանքը, որ Օս-

մանյան կայսրությունում այդ տարիներին հատկապես լայն գործու-

նեություն էին ծավալել ամերիկյան միսիոներները13» 1810 թ. Բոս-

տոնում կազմակերպվեց «Օտարերկրյա կրոնական միսիաների լիազոր-

ների ամերիկյան խորհուրդ» անունը կրող բարեգործական ընկերու-

թյունը, որը Թուրքիա յում իր գործունեությունն սկսեց 1820 թ,, երբ 
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սի и ի пиՀեերնը ու ՎևրկԼստրը Qu չուռն ի ա չում դպրոց Ա տպարան բա-

ցեցիս^'։ նրանցից հետո ժամանեցին միսիոներներ Մ. Ֆիսկը և է. Փար-

սոնսր։ 1821 թ. Մ. Ֆիսկը այստեղից մեկնեց Կահէրե, իսկ է-i-Փարսոնսը՝ 

Օրռւսաւլեմ։ Ակնկալված հաջողության չհասնելով, ամերիկյան միսիո-

Աեբներն իրենց կենտրոնը վ։ ո [սա դրեցին Հալևպ։ 1823 թ. Բեյրութում 

հիմնաւյորւյեց Վ ի լի ամ Դուդելը։ Ամերիկյան միսիոներների գործունեոլ-

թյունր Հատկապես րլժեղս.ցավ XIX դ. 30-ական թվականներից։ Վա-

ճառքի նոր շուկաներ Լեռք բերելու ձզաող ամերիկյան բուրժուազիան 

1830 թ. Թուրքիայի հետ կնքեց պայմանագիր, որը ԱՄՆ֊ին տալիս էր 

կապիտուլացիոն՝ իրավոմյքներ և ճանաչում նրան որպես ո՛Թուրքիա յում 

ամենամեծ արտոնությունների իրավունք ունեցող պետության 

Օգտվելով դրանից erՕտարերկրյա կրոնական միսիաների դւյրծով լիա-

զորների ամերիկյան խորհուրդըл 1831 թ. ԿոստանդԼուպոլիս ուղար-

կեց Վ. Գոլդելին։ 1632 թ. այստեղ եկան նաև մինչ այդ Արևմտյան Հա-

յաստանում ճանապարհորդող միսիոներներ Դուայթը և Սմիթը՛®< նրանց 

ջանքերով 1834 թ. Կոստանդհուպոլսի Պերա թաղամասում հիմնադրվեր 

առաջին դպրոցը։ Շուտով ամերիկյան միսիոներների ցանցը այնքան, 

ընդլայնվեց, որ XIX դ. 40֊ակս։ն թթ. միայն ԿոստանդՏ;ոլպոլսում գոր-

ծում էր բողոքականների 5 դպրոց17։ 1834 թ. միււիոներնևրը հիմնա-

վորվեցին Իզմիրում, Րուրսայում, Տրապիզոնոլմ, 1845 թ. ամերիկյան 

միսիոներները թափանցեցին Մ արա շ և Ջ1՚յթուն, իսկ 1877 թ .՝ Այնթապ, 

1848 թ. միսիոներական կենտրոններ բացվեցին նաև էր ղրումո։։ՐՏ։ 

«V "ք. ւ՛ ամանակից ի վեր,—գրում էր Ա. Երիցովը, — առատաձեռնորեն 

տրվող վարկերի, ինչպեւ: նաև այստեղի միսիոներական հյուպատոսա-

կան գործակալությունների նկատմամբ Հյոլսիս-ամ երիկյան նահանգ* 

ների ցուցաբերած հովանավորության շնորհիվ քաղաքում և մի քանի 

հարևան գյուղերում ջանադրաբար զարգանում է բողոքականությունը»՝՝*1։ 

Ամերիկյան կառավարությունը սատարելով միսիոներների հաջո-

ղությանը, հույս ուներ Արևմտյան Հայաստանում ւ՝։մրապնդևլ իր ազ-

դեցությունը և ղրանով իսկ խոչընդոտել հայերի միջավայրում ռու-

սական կողմն որոշման զարգացմանը։ 

Ամերիկյան բողոքականները ամբողջ Փոքր Ասիան . ծածկեցին 

դպրոցների ցանցով, որտեղ քրիստոնյաների երեխաները դաստիարակ-

վում էին բողոքականության ո գոմ ։ Միսիոներների պառակտչական գոր-

ծունեության հետևանքով 1847 թ. հոկտեմբերի -3-ին հայ֊ բողոք ակ ան -

ները անջատվեցին լուսավորչականներից և առանձին համայնք կազ-

մեցին™։ 
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Ինչ ասել կուղի, Օսմանյան կառավարությանը ձեռնտու էր խո-

րացնել հայերի կրոնական անմիաբանությունը՝ նրանց միասնականու-

թյունը պառակտելու միջոցով աղգա յ ի ն ֊ աղա տագրս, կան շարժումը 

թուլացն ելու նկատառումով։ 

Այդ իսկ պատճառով սուլթան Աբգոլլ Մեջիդը 1850 թ. նոյեմբերի 

27-ի իր ֆերմանով հաստատեց ինքնուրույն բողոքական համայնքի 

ստեղծումը, նրանց թոլյլատրելով ունենալ հոգևոր ղեկավար, որին 

ենթարկվում էին նաև կայսրության մյուս բողոքականները (ասորիներ, 

հույներ և այլք)21։ 

Բողոքական համայնքի պաշտոնական ճանաչումը նշանակում էր 

բողոքական եկեղեցուն ավելի մեծ հնարավորություն տալ հույն երի 1լ 

հայերի շրշանում իր ազդեցություն ը տարածելու համար (դպրոցական, 

բարեգործական հիմնարկների ցանցի ընդլայնում, ինչպես նաև հիվան-

դանոցների, որբանոցների հիմնում, որոնք լայն տարածում ստացան 

հատկապես 1894—96 թթ. հայերի կոտորածներից հետո)։ Ամերիկյան 

կառավարությունը, ինչ խոսք, ըստ ամենայնի աջակցում էր իր մի-

սիոներներին՝ այդ քաղաքական ութ յան իրականացման գործում։ 

էրզրումից հետո ամերիկյան բհղոքական միսիայի ներկայացու-

ցիչները երևացին Բիթլիսում22։ Միաժամանակ սկսվեց նրանց аքա-

րոզչությունը» Խարփոլթի հայերի շրշանում։ Նրանց գործոլևեոլթ յան 

սկիզբը այստեղ վերաբերում է 1852 թ., երբ Դենմորը Խարփութոլմ 

հիմնեց բողոքական եկեղեցի և դպրոց։ Հատուկ ուշադրության են ար-

ժանի միսիոներներ Հյույլերն ու Ալենը, որոնց 1859 թ. Խարփութում 

հիմնած աստվածաբանական դպրոցը հետագայում տվեց Թուրքիա յում 

«ամերիկանիզմ իX) տարածմանը մեծապես աշակցած մի շարք միսիո-

ներներ23։ Քիլիսայում, Մարաշում, Ոլրֆայոլմ և այլ քաղաքներում բո-

ղոքականության պրոպագանդման գործում մեծ դեր խաղաց Այնթա-

պի միսիան։ 1855 թ. վերշինիս միացավ նախկինում Սիրիական մի-

սիայի մեջ մտնող Ան տի ոքի մարզը՝ Հա լեպից մինչև Քեսաբ, որտեղի 

քրիստոնյա բնակչության մեջ մեծ թվով թուրքախոս հայեր կային։ Սի-

րիայոլմ միսիայի ընդլայնումը հանգեցրեց «Հարավ֊հայկական միսիա-

յիX) ստեղծմանը, որի մեջ մտան Այնթապի, Մարաշի, Անտիոքի, Հա-

լեպի և Րւրֆայի կայանները։ Ադանան և Հաշնը ունեին առանձին կենտ-

րոններ։ 1860 թ. «Հարավ֊հայկական միսիայիJ) մեջ մտան այլ քաղաք-

ների միսիոներական կայանները և այն կոչվեց «Կենտրոնական թուր-

քական միսիա»։ 
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•Քննվաժ փաստերը ակնհայտորեն վկայում են, որ արդեն XIX դ. 
40 ֊ական թթ, սկդբին Փոքր Ասիայի Արևելյան ամբրղշ տարածքը 
ծածկված էր միսիոներական կենտրոնների ցանցով, որտեղից ամե-
րիկյան միսիոներները տարածում էին իրենց պրոպագանդան, քրիս-
տոնյաների շրջանում ավելի ու ավելի ընդլայնելով սեփական ազդե-
ցության ոլոոտր։ Այդպիսի կենտրոնների թիվը շուտով հասավ 11ե֊ի 
(որոնցից 5-ը գլխավոր կենտրոններ էին, իսկ 110֊ը՝ դրանց բաժան-
մունքները)։ Նրանցից գրեթե յուրաքանչյուրն ուներ իր տպարանը**։ 
Արևելյան միսիան բացել է'160 դպրոց, որոնք ունեին 4320 աշակերտ, 
208 ուսուցիչ։ Վերջիններիս մեջ կային ոչ միայն ամերիկացիներ, հույ-
ներ, այլև տեղացի բողոքական հայեր։ Միսիան ուներ 36 եկեղեցի25/ 
Նշանակալից նյութական միջոցների շնորհիվ ամերիկյան միսիոներ-
ները թափանցեցին Արևմտյան Հայաստանի բոլոր անկյուններր։ Նրանց 
գործունեության շնորհիվ 1822—1885 թթ. բողոքականություն ընդունած-
ների թի՚Լը այստեղ հասավ 45 հազարի26։ Առանձին կենտրոնների գոր-
ծունեությունը կոորդինացնելու նպատակով կենտրոնական միսիոնէ֊ 
բական ընկերությունը գումարում էր ամենամյա համագումարներ, ո՜-
րոնք հերթականությամբ անց էին կացվում միսիայի 5 գլխավոր կենտ-
րոններում։ Այդ համագումարների կազմակերպման համար հատկաց-
վում էին խոշոր գումարներ։ Այսպես, օրինակ, 1885 թ. էրզրում ում 
կայացած համագումարի համար ծախսվեց 10 հազար ռուբլի։ Ընդ-
որում մինչ այդ Թուրքիա յում բողոքական պ րո պաղան դա յի նպատակով 
արդեն ծախսվել էր 25 միլիոն ռուբլի27» Այդ գ ում արներր տրամա-
դրվում էին ինչպես անհատ (քբարեգործներիл կողմից, այնպես էլ ար-
տասահմանյան կառավարական աղբյուրներից։ Բողոքական միսիոներ-
ների գործոմէեոլթյանը ըստ ամենայնի աջակցում Էին ԱՄՆ-ի կառա-
վարող շրշանները։ «Արևելքում միսիաները օգտվում են Կոստանդնու-
պոլսում և թ եհ բանում իրենց դեսպանների աջակցությոմւից», — գրում Էր 
Ա. Մ. Կոլյոլբակինը™։ 

Իրենց դրամական հսկայական միջոցներով, օգտագործելով գի-
տելիքների նկատմամբ բնակչության ձգտումը, բողոքական կազմա-
կերպությունները Թուրքիա յում ըհ դլ այնվա ծ&պ րո պա գան դիս in ական գոլ՜֊ 
ծոէնեություն ծավալեցին։ Բավական Է ասել, որ միայն 1888—1000 թթ. 
Ամերիկայի միսիոներները հրատարակել և Թուրքիա յում տարածել են 
կրոնական բովանդակությամբ տարբեր լեզոլներո վ 50000 գիրք և 1000Ö0 
բրոշյուր։ Պ րոպագանդիստական նպատակներով նրանք հրատարակում 
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էին 13 պարբերական (այդ թվում և մանկական, հայերեն «Ավետա֊ 

բեր» ամսագիրը)։ Իրենց գործունեության սկզբից մին՛չև 1900 թ. մի-

սիոներները ԱՄՆ֊ից Թուրքիա են առաքել 7 միլիոն գիրք, ընդ որում 

նրանց գործունեության ամբողջ հատկացումների գումարը հասնում էր 

10 ւքիլոն դոլարի (որից միայն վերջին տած. տարում ծախսվել էր 

700000 դոլար)29, 

Անդրադառնալով միսիոներների բուն նպատակներին, Բ՚իֆլիսսւմ 

լույս տեսնող «Արձագանք» թերթը գրում էր. «Միսիոներն երր ամեն 

կերպ աշխատում են մեռցնել հայոց մէջ հայրենիքը ե. ազգը սիրելու 

բնական զգացումները։ Նոքա հայերէն տառերով մեղ համար 300-ից 

աւելի գիրք ունին տպագրած, բայց դո ցանից և. ոչ մեկի մէջ կայ «ազգ» 

և «հայրենիք» բառերը»30։ 

Գիտության ծարավ մարղ1լանց ձեռքը կրոնական գրական ություն-

խցկելով նկատում էր ռուս հեղինակներից մեկը, միսիոներները «հո-

ղագործության, արդյոլևաբերոլթ յան, հիգիենայի և կեն и ագո րձ ո լն սա-

թյան այլ բնագավառների օգտակար դիտելիքների վերաբերյալ հան-

րամատչելի երկեր չեն հրատարակում։ Այդ իսկ պատճառով, եզրա-

կացնում է նա, բողոքական միսիոներների պրոպագանդան ընդհան-

րապես շատ քիչ հաջողությոմւ ունի31< Եվ դրա բացատրությունր պարզ 

է՝ միսիոներական կազմակերպությունների գործունեությանը առա-

ջադրվում էր ոչ թե բնակչության շահերով, այլ իրենց դոգմաները տա-

րածելու և խարված մարդկանց իրենց հավատին բերելու դիտավորու-

թյամբ, այդ նպատակին ծառայեցնելովդ ամեն մի միջոց՝ ընգհւոա 

նրանց առանձին խմբերի և հոգևորականության միջև տարաձայնու-

թյունների հրահրումը։ Անդրադառնալով «ամեն ինչ քանդելու ձգտող 

անկոչ րարեփոխիչների» գործունեությանը Ա. Կոլյռլբակինը դիպուկ 

նկատում էր, որ միսիոներները փոխաըենը նոր ոչինչ չեն ստեղծում և 

որ այդ իսկ պատճառով, նրանց ջանքերը ժողովրդի մեջ ոչ հազվադեպ 

հակառակ արդյունքն են տալիս32։ Նայած պայմաններին այդ պայքարը 

զանազան ձևեր էր ստանում։ Այսպես, օրինակ, ի պատասխան Ներ֊ 

սիսյանի անվան դպրոցի (Խաս գյուղում) ուսումնական ծրագրում ամե-

րիկացիների կողմից Լանկաստերի ուսմունքը մտցնելուն, որն ընկալվեց 

որպես բողոքականության պրոպագանդա,' դպրոցը փակվեց։' Հայտնի 

են բնակչության միսիոներների և նրանց կամակատարների դեմ ուղըղ֊ 

ված ավելի ակտիվ գործողություն եր։ Այսպես, 1848 թ. զեյթոլնցիները 

դիմադրեցին միսիոներներին, որոնք փորձում էին այստեղ դպրոց հիմ֊ 
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Նել։ Ոչ Հազվադեպ, լինում էր, և այնպես, որ լուսավորչական Հաւերը 

ծեծում էին բողոքականություն ընդունած ռենեգատներին: Օրինակ, բո-

ղոքականություն ընդունած մի Հայ քաՀանա- թաքնվում էր ամերիկացի 

միսիոներ Սմիթի տանը։ Հայերը պաՀանջեցին նրան իրենց Հանձնել և 

երբ մերժում ստացան, սանդուղքներ դնելով՝ պատերով մագլցելով, 

բակ մտան, ապա կոտրելով լուսամուտը, ներխուժեցին տուն, գտան 

քարանային, ինքնակամ պատժեցին նրան ու տարան իրենց Հետ33» 

1845 թ. ամերիկյան միսիոներները վարձում էին թափանցել Մա-

րաշ այնտեղ դպրոց Հիմնելու նպատակով։ Սակայն Հանդիպելով տե-

ղի բնակչության դիմադրությանը, նրանք ստիպված եղան Հեռանալ 

քաղաքից։ Բողոքականություն ընդոմւած յոթ Հայեր ծեծի ենթարկվե-

ցինւ Մարաշ թափանցող միսիոներների ձեռնարկած փորձերը ձախող-

վեցին նաև 1850—1851 թթ.3*։ Այս փաստերը վկայում են ամերիկյան 

միսիոներների գործունեության դեմ Հայ բնակչության ա՛ճող դիմադրու-

թյան մասին։ Այդ գործունեությունը Հատկապես շարժում էր լուսավոր-

չական Հոգևորականության դժգռհությունը՝ անմիջականորեն դիպչելով 

նրա շահերին։ Եվ Հայ հոգևորականությունը պատասխանում էր մի-

սիոներներին ամեն կերպ, ինչպես կարող էր։ Հայտնի են Կոստանդ-

նոլպոլսի պատրիարքի՝ քաղաքի Բեբեք թաղամասում ամ երիկյան դըպ֊ 

րոցի բացմանը խանգարելու փորձերը։ Գիտենալով, որ միսիոներները 

օգտվում են քաղաքային չքավորության ծանր կացոլթյոմւից ու նրանց 

իրենց ցանցը գցում, Մաթևոս պատրիարքը 1841 —1848 թթ. աղքատ-

ներին օգնելոԼ նպատակով հանգանակություն կազմակերպեց և կա-

րողացավ այդպիսով լուսավորչականով! յան գիրկը վերադարձնել ոչ 

քիչ թվով «ազգային եկեղեցուն» հարկադրաբար «դավաճան ածն երի»'՝ն։ 

Դրանից բացի, նույն նպատակով հայ հոգևորականությունը ձեռնար-

կում էր ուսումնական իր հաստատություն երի ցանցի ընդլայնմանը։ 

Ընդ որում, կարևոր է այն հանգամանքը, որ ամերիկացիների դպրոց-

ների նման հաստատությոմւներ կառուցելու իրենց միջոցների պակասը 

լուսավորչական գործիչները ջանում էին կոմպենսացնել սովորողների 

ուսման և կենցաղի ավելի լավ կազմ ակերպմ ամ ր։ «Ամ երիկյան դպրո-

ցը առաջին իսկ հայացքից զարմացնում է իր առանձնահատուկ կնի-

քով, որը նրան շեշտակի տարբերում է աղքատ կահավորված և պա-

կաս ապահովված, բայց, այդուհանդերձ, ավելի հաճելի տպավորու-

թյուն թողնող ազգային դպրոցից»։ Սա վկայում է այն մասին, որ ազ-

գային դպրոցները «շարժում էին ոչ միայն Հայ֊լուսավորչականների, 
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այլև հաճախ՝ բողոքականների համակրանքըյ>36« Դրանում իրենք/ ոչ 

փոքր վաստակն ունեին նաև դպրոցական ուսուցիչները, որոնք իրենց 

• սաներին դաստիարակում էին հարազատ ժողովրդի, նրա ավանղոլ ւթ-

ների նկատմամբ սիրո ու նվիրվածության ոգով։ Ընդ որում նշենք, որ 

չնայած ուսուցիչներին իրենց կողմը գրավելու բազմաթիվ փորձերին, 

այդ թվում և բողոքական վերնախա։էի համագումարներին հրավիրելուն, 

նրանք բոյկոտում էին այդ համագումարները՝ բացահայտ ելով դրանդ 

նպատակներն ու էությունը։ 

Փաստերը վկայում են, որ արդեն XIX դ. կեսերին ժողովուրդը 

ոչ միայն տարերայնորեն էր դիմադրում միսիոներների շարժմանը, 

այլև առկա էին այդ շարժման կազմակերպման որոշակի միտումներ< 

Այսպես, 1846 թ. Կո ստանդնոլպոլսում ստեղծվեց «Համազգային ըն-

կերություն», որը նպատակ էր դնում պայքարել հայերին բողոքակա-

նության հավատադարձելոլ դեմ։ 

Այդ կազմակերպության անդամները ջանում էին ամրացնել ժո-

ղովրդի հավատը լուսավորչական եկեղեցու նկատմամբ, ուժեղացնել 

նրա ազգային զգացումները և խորացնել սերը հայ ժողովրդի անցյալի 

ու նրա մշակույթի վերաբերմամբ։ Նրանք ժողովրդին բացատրում էին, 

թե ինչ վնաս է բերում ռենեգատությունը իրենց ազգային շահերին։ 

Չնայած դիմադրությանը, ամերիկյան միսիոներներին հաջողվում 

էր որոշակի գործունեություն ծավալել իրենց կենտրոնների միջոցով, 

որոնց թիվը 1869 թ. հասել էր 2 1 ֊ ի , նույն 1869 թ. Օսմանյան կայսրու-

թյունում կար ամ երիկյան բողոքականների 185 դպրոց37, ապա 1884 թ. 

դրանց թիվը հասել էր 3 7 4 ֊ թ 8 ւ Նրանք իրենց գործունեությունը հատ-

կապես ուժեղացրին առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօր-

յակին։ Մինչև 1910 թ. երկրռւմ գործում էր 430 ուսումնական հաստա-

տություն, որոնցից 6-ը բարձրագույն դպրոց՝ 1219 ուսանողներով, 

29 միջնակարգ դպրոց՝ 3012 աշակերտներով։ 1914 թ. Օսմանյան կայս-

րությունում արդեն գործում էր բողոքակա նների 675 դպրոց՝ 34317 

աշակերտներով 

Ընդ որում առաջին համաշխարհային պատերազմի и կղբին երիտ֊ 

թուրքերի կողմից կապիտոլլացիաների չեղյալ հայտարարվելու հետե-

վանքով օտարերկրյա, այդ թվում ամերիկյան դպրոցների մեծ մաս -

դադարեցրեց իր գործունեությունը։ Սակայն պատերազմի ավարտից և 

Մոլդրոսի զինադադարի ստորագրումից հետո (1918 թ.) Անտանտի 

պետությունները վերականգնեցին իրենց արտոնությունները և վերա-

բացեցին այդ դպրոցները։ Սակայն ազգային պատերազմի ավարտից 
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՚ հետո քեմալականն երը կրկին վերացրին նշված արտոնությունները՝ 

Ր՚ուրքիայի սուվերենության հետ դրանց անհամատեղելիության պատ--

ճառաբանությամբ։ 

Լողանի 1923 • թ. պայմանագրում արտասահմանյան դպրոցների 

Հարցը չարծարծվեց։ Բայց Իսմետ-փաշայի նամակում, որտեղ նա հա-

տուկ անդրադաւմյում էր այդ խնդրին, խոստում էր տրվում պահպանել 

մինչև 1914 թ. հոկտեմբերի 30-ը եղած դպրոցները, պայմանով, որ 

դրան/, անցնեն Թուրքիայի լուսավորության մինիստրության ենթա-

կայությանը։ Միաժամանակ նշում էր, որ այդ ենթակայությունը 

չընդունող դպրոցները կփակվեն։ Բացի այդ, առաշարկվոլմ էր 

օտարերկրյա դպրոցն երում պարտադիր դարձնել թուրքերենի և Թուր-

քիայի պատմության ուսուցում ը և արգելել աղգային փոքրամասնու-

թյունների լեզուների դասավանդումը 

1914 թ. Օսմանյան կայսրությունում գործող ամերիկյան բողոքա-

կանների դպրոցներում կրթության համակարգն ընդգրկում էր ուսուց-

ման բոլոր աստիճանները՝ մանկապարտեզից մինչև բարձրագույն ու-

սումնական հաստատոլթյոմւներ։ Այնտեղ ուսուցումը տարվում էր ամե-

րիկյան համապատասխան ուսումնական Հաստատությունների ծրա-

գրերով։ Միաժամանակ բողոքականների դպրոցն երում, անգլերենից 

բացի, անցնում էին մայրենի լեզու, ա.ղգային գրականոլթյոմյ և պատ-

մություն։ 

Ուշագրավ է այն Հանգամանքը, որ կոլեշներոլմ անցնում էին Համ֊ 

ընդՀանուր պատմության լրիվ դասընթաց և այդ այն դեպքում, երբ-

թուրքական լուսավորության մինիստրությունը այդ դասընթացից Հա-

նել էր ֆրանսիական 1789—1794 թթ. Հեղափոխությունից Հետո ըն-

կած ամբողշ ժամանակաշրշանը՝ Օսմանյան կայսրության ավատակղե֊ 

րական միապետության շաՀերին չհամապատասխանելու պատճառով։ 

Ցանկանալով շահել, օրինակ, հայ ժողովրդի համակրանքը, Հա֊ 

կ առակ Աբդոլլ Համիդի բռնակալական արգելքներին, երբ թույլ չէր 

տրվում նույնիսկ արտաբերել аՀայJ» բառը, շատ կոլեշներում ոչ միայն 

Հայոց լեզոմ։, այլև Հայաստանի պատմություն էին ուսումնասիրում։ 

Չնայած սուլթանական գրաքննոլթյոմւը բծախնդրորեն Հսկում էր պար-

բերական- մամուլի։ նյութերը, արգելում պատմական ուսումնասիրու-

թյունները և եվրոպական դասականների երկերը, այդ կոլեշներում 

ստեղծվում էին գրադարաններ, որտեղ Հավաքվում էին ձեռագրեր, 

Հայերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով պարբերական Հրա-

տարակություններ^։ 
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Միսիււներական դպրոցների սովորողների հիմնական մսսր ազգային 

փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներն էին։ Դրա պատճառլ այն 

էր, որ Թուրքիայի մուսուլման հոգևորականությունը հերձվածողական էր 

համարում «անհավատներից» որևէ բան փոխառելու միտքը, թուր-

քերին արգելում էր հաճախել այղ ղպրոցները։ 

Սակայն XIX դ, վերջերից «տնտեսական և քաղաքական հայտնի 

գործոնների ազդեցության տակ այդ դրությունը սկսեց փոխվել»*-։ Եվ 

եթե 1890 թ. օտարերկրյա դպրոցներում սովորողների մեջ թուրքերը 

կազմում էին ընդամենը 1 % > ապա 1911 թ. նրանց քանակակազմը 

հասավ 5 6 ° / օ ֊ ի * Տ ։ Այդ պատճառով էլ միսիոներական դպրոցների թի։[ը 

ավելացավ, այն շրջաններում, որտեղ в հ ա յ տ ն ի տնտեսական և քա-

ղաքական գործոնները» հատկապես զգալի էին։ 

«Անհավատների» մոտ առաջինը սովորելու գնացին արտոն/ալ դա-

սերից սերվածները։ «Լուսավորության պատմությունը Բ՚ոլրքիա ւում» 

հինգհատորյա աշխատության հեղինակ Օսման էրգինը գրամ էր, որ 

օտարերկրյա դպրոցների թուրք սովորողները հիմնականում այն երե-

խաներն են, որոնց ծնողները քաղաքական ու սոցիալական բարսււ դիր-

քեր են գրավում»**։ Ռուս հետազոտող ն. Կարինցևը 1910 թ. նշում էր, որ 

«...այդ հոգևոր և աշխարհիկ դպրոցներն են ընդունվում ոլ թե բնակ-

չության լայն զանգվածների, այլ միայն նրա ընտիր խավերի երեխա-

ները»*5։ 

Օտարերկրյա ուսումնական հաստատություններն ավարտածն երր 

դաոնում էին առ եվրոպական տերությունները կողմնորոշված պետա-

կան պաշտոնյաներ, առևտրականներ, դ! վան ա գետն եր։ 

Ամ երիկյան ուսումնական հաստատուն յսլննեոկց մեծ ճանաչում էր 

ստացել 1863 թ. Կոստանդնուպոլսում Ս. Համ լինի բացած «/Ւոբերտ 

կոլեջը»*6։ Ուսուցումն այնտեղ տարվում էր երկու աստիճանով, առա-

ջին աստիճանը տալիս էր ընդհանւուր, երկրորդը (չորսամյա ժամ-

կետով) մասնագիտական պւստրաստվածություն։ Կոլեջում անցնում 

էին անգլերեն, ֆրանսերեն և մայրենի լեզուներ, կրոն, ին,չպես նաև 

թվաբանություն, աշխարհագրություն, պատմություն, ճարտասանու-

թյուն, քաղտնտեսություն, քաղաքացիական իրավունք, արվեստից 

պատմություն, բնական գիտություններ, միաժամանակ, ինչպես վերր 

նշվեց, ուսումնասիրում էին ազգային գրականություն և պատմություն*'։ 

«Ռոբերտ կոլեջի» ընթաց ավարներն իրավունք ունեին ընդունվել ԱՄն-ի 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։ 

Կոլեջը կարևոր դեր էր խաղում բողոքականության պրոպւսռանդ-
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ման, ինչպես նաև. Թուրքիա յում ամերիկյան ազդեցության տարած-

ման Համար Հասու կադրերի պատրաստման գործում։ 

Երկրորդ խոշոր ամերիկյան ուսումնական Հաստատությունը Կոս-

տանդնուպոլսի VH71 թ. Հիմնված իգական կոլեջն էր (1932 թ. այն 

միացվեց ոՌորերտ կոլեջին»)։ Այս երկու խոշոր ուսումնական հիմ-

նարկներից բացի, 1879 թ. արական կոլեջներ բացվեցին Տարսոլսում և 

Սմյուռնիայոլմ։ 

Ամերիկյան բողոքականները կարևոր նշանակություն էին տալիս 

նաև տեխնիկական կրթությանը։ Աչյպե՛։, Ուրֆաւում ՚ կար արհեստա-

գործական ինստիտուտ՛-որտեղ ուսուցանում էին դարբնագործոլթյուն, 

մեքենագորձություն և այլ արհեստներ։ "Եփրատ կոլեջը» (բացված էր 

1878 թ., հարբերդ քաղաքում) ուներ ժամանակակից մեքենաներով 

սարքավորված արհեստանոցներ*9, 1912 թ. «Ռոբերձւ կոլեջինՁ կից 

բացվել էր ինժեներական ֆակուլտետւ Այս ուսումնական Հաստատու-

թյուններից բացի Թուրքիա յում գործում էին ամենատարբեր բնԽ գա-

վառների մասնագետներ պատրաստող ևս մի քանի կենտրոններ։ Բեյ< 

ր։սթի կոլեջը ուներ բժշկական ֆակոզտետ50» Հւստոլ1լ բժշկական՛՝ կո-

լեջ էր բացվել Այնթապում5] ։ Մի քանի կոլեջներ ունեի ն առևտրական, 

ՀաշվապաՀական գործի և այլ ՛ճյուղերի. մասնագետների պատրաստման 

բաժանմունքներ։ Այսպես, օրինակ, 1891 թ. Իզմիրում Հիմնադրվա՛ծ &Ին֊ 

թերնեյշընըլ կոլեշը» ուներ վաճառականական բաժանմոմւք։ Բեիված 

տվյալները վկայում են, թե ինչպիսի կարևոր նշանակություն էր տ(/է[ոլմ 

Թուրքիա յում ամերիկյան Էքսպանսիային աջակցող կադրերի պատրաստ-

մանը։ ՝ '՝ ՚ 

Այդ կոլեջների դասախոսական կազմը Համալրված Էր ամերիկա֊ 

ցիներից, սակայն կային նաև թուրքեր, Հայեր, Հո՜ւյներ»՝ Ամերիկյան 

ուսումնական Հաստատություններում աշխատում Էին 750 ամերիկացի 

և 2300 տեղացի ուսուցիչներ52» 

Ամերխլյան դպրոցներում սովորողների թի՚Էը Հասնում Էր 40 հա-

զարի։ XIX դ. դրանց հիմնական զանգվածը կազմում էին հայերը և, 

ընդհանրապես, քրիստոնյաները։ Ըստ հնարավորին մեծ թվով սովորող-

ներ ընդգրկելու մտադրությամբ ամերիկյան միսիոներները մտցրել էին 

անվճար ուսուցման համակարգ։ Դպրոցներում կային նաև գիշերօթիկ-

ներ, որբանոցներ, սրանց սպասարկող հիվանդանոցային բաժիններ։ 

Անկախ կրոնական պատկանելութ յոմյից կարիքավոր երեխաներին 

տրվում էր կրթաթոշակ։ Հասկանալի է, որ իրենց ծրագրերը կազմելիս 

նրանք հաշվենկատորեն օգտագործում էին ժողովրդի տնտեսական և 

149 



քաղաքական ծանր վիճակք։ «Կարելի է ամենայն վստահությամբ ա-

սել, որ ծայրահեղ կարիքը, հայերի միջավայր թ ալիան ցած կրթության 

անհրաժեշտության գիտակցության հետ մեկտեղ նրանց ստիպում է 

իրենց երեխաներին տալ ամերիկյան դպրոցներն։ 

Սրանից բացի, ամերիկյան միսիոներներն իրենց գործունեության 

մեջ հատուկ տեղ էին հատկացնում դեմագոգիային, այն ամենին, ինչը 

XIX դ. աղբյուրները անվանում են «պրոպագանդա})։ Խոսքը վերաբե-

րում է մարդկանց տվյալ միսիոների քարոզած կրոնին դավանաղար֊ 

ձելոլ նպատակով իրագործված «պրոպագանդային»։ 

«Միսիայի ուսումնական գործի բոլոր դրույթների և միջոցների 

միջով, — նշում էր Ա. Կոլյոլբակինը, — կարմիր թելի նման անցնում է 

պրոպագանդայի ձգտումը և անբարյացակամ վերաբերմունքը այլ դա-

վանանքների նկատմամբ։ Նրանց գործունեությանը ի մոտս ծանոթա-

նալը մեզ բերում է այն եզրակացության, որ պրոպագանդան միսիո-

ներների ոչ միայն գլխավոր, այլև գրեթե բացառիկ նպատակն է, իսկ 

ամբողջ դպրոցական գործը սոսկ միջոց է այդ նպատակին հասնելու 

համարя®*: Եվ հետո, խոսելով այն մասին, թե պրոպագանդան ամերիկ-

յան միսիոներների հիմնական նպատակն է, հեղինակը հիշատակում է 

անհավանական ցինիզմի այսպիսի մի փաստ. «Խարփութի կոլեջում ոչ 

բողոքականները փոքրաթիվ են, իսկ բարձր դասարաններում՝ գրեթե 

բոլորովին չկան, քանի որ միսիոներներր ամեն ինչից բարձր դասե/ով 

պրոպագանդայի գործը, սովորաբար մինչև դասընթացի վերջը չեն հասց-

նում այն երիտասարդներին, որոնք հավատարիմ են, մնում իրենց 

դավանանքինЯ55» 

Այս իմաստով բնութագրական է ամերիկյան դպրոցներից մեկի մի 

սովորողի հետևյալ նամ ակը. «... ինչ վերաբերում է ինձ բողոքակա-

նության դավանաբերելոլն, այդ մասին դու մի անհանգստանա,—նշում 

էր նամակում,— միսիոներների համակրանքին արժանանալու համար 

ես նրանց հավաստիացնում եմ, թե սիրում եմ բողոքական հավատքը 

և հոգով բողոքական եմ։ Բայց ևս ու ընկերներս այդպես ենք վարվում 

քաղաքական նկատառմամբ, այլապես մեզ դժվար կլիներ ավարտել 

գիտություն երի դասընթացը, ես երբեք չեմ դավաճանի իմ հայրերի, 

հավատինյ>®®» Հայերի ժամանակավոր և որոշակի նկատառումներով 

դավան ափ ոխվե լու մասին «Երևակ» ամսագիրը գրում էր. «Արեւելեան 

քրիստոնեայները իրենց նախնիքներէն սովրած հաւատքն դիւրաւ չէն 

թողուր եւ բողոքականությոմւը անոնց մէջ պարագայի կրօնք մըն է. 

եւ այս կրօնքիս հետեւողները առ ժամանակեայ բողոքական են, պաշտ-
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պանութեան կարօտ ըլլալնին, ... կամ տոլրքերնին թեթեւնայ, կամ 

իրենք հարստանալով իրենց բաժնին ինկածը վճարելու կարող ըլլան 

նէ դարձեալ իրենց առաջին հաւատքնին կը դառնանJ)'7-* 

Ամերիկյան միսիոներները չէին թաքցնում իրենց նպատակներըг 

Այսպես, 1855 թ. Թոքաթում բացված դպրոցի հիմնադիր Վան Լեննեպը 

իր օրագրում գրում էր. որ դպրոցը կոչված է պատրաստել երիտասար-

դությանը՝ կրոնին ծառայելու համար։ Նկատի առնելով երկրռւմ լուսա-

վորական գործի վիճակը, նրանք նպատակահարմար էին գտնում դպրոց 

ընդգրկել (гբոլոր խոստումնալից երիտասարդն՛,երին», ընդ ո՛րում նա-

խապատվություն տալով նրանց, ովքեր «մտավորական կարո՚ղհլթիմւնե-

րով, իրենց բարոյականով ել կրոնական նկարագրովа կարողՀէին ապա-

ցուցել, թե իրենք իրոք կոչված են այդպիսի կարևոր գործունեության 

համարէ Ընգսմին, Վան Լեննեպը ընդգծում Է, որ «կասկածելի նկարա-

գիր ուԼ ել ունակոլթիլններով երիտասարդներ», որոնք հարմ՛ար չեն' կրո-

նական գործունեության նախապատրաստվելու համար, դպրոցից ա-

ղատ են արձակվում, քանի որ նրանք չեն կարող տեղ ունենալ «քա-

ջալերիչ կրօն ասիրութեամ բ տոգռրոլած երիտասարդներու հետя®", 

ավելի պարղ ասած, նրանց կողքին, ովքեր պատրաստ՝ են' ՛ամեն 

ինչ զոհել բողոքականության տարածմ՛ան նպատակին։ Պետք Է ՝ ասել, 

որ այղպիսիների թիվը առանձնապես մեծ չէր։ Դա զարմանալի չէ, 

բողոքականների դպրոցները սկզբնական շրջանում քիչ էին տ՛արբեր-

վում բուն միջնադարյան ուսումնական հաստատություններից. «Աշա-

կերտների պարապմունքների, ինչպես նաև հանգստի բոլոր ժամերը 

խստիվ բաշխված են, ուրախ, աղմկոտ խաղերը վտարված։ Ամեն ինչ 

պետք է կատարվի խստաբարո և լուրջ, ամեն ինչում ակնհայտ է 

հայերի ազգային բնավորության, նրանց ապրելակերպի և սովորու-

թյուններին անհարիր պ եգան տիղմը»59։ 

Ի դեպ, բողոքական միսիոներներին հազիվ թե հետաքլւքրեին 

«հայերի ազգային բնավորության, նրանց ապրելու կերպի ու սովորոլ֊ 

թյոմւների» հանգամանքները։ Անգամ բուրժուական հեղինակները նը֊ 

շում են, որ ամերիկյան դպրոցները հիմնականում զբաղվում էին «ա֊ 

մ երի կ յան ապրելակերպի և արտադրանքի» պրոպագանդմամբ»ս0։ 

Անդրադառնալով միսիոներների գործունեությանը, «Մուրճ» ամ-

սագիրը գրում էր. «...բողոքականների դպրոցներում ամերիկյան մի-

սիոներները ատելությոմւ էին բորբոքում հայ-լուսավորչական հավատի, 

անտարբերությոմ։ ամեն հայկականի և սեր պատվաստում բողոքա-

կանության նկատմամբ։ Հայ բողոքականների հայրենիքը համարվո 

I i i 



էր Ամերիկան։ Բոլոր դասարաններում կախված էին Անգլիայի և Ամե-

րիկայի քարտեզները և պարտադիր՝ ասույթներ «ԱստվածաշնչիցJ)'1» 

Այս փաստերը վկայում են, որ ամերիկյան միսիոներներն ու-

սումնական հաստատությունների միջոցով գաղափարապես մշակում 

էին երիտասարդությանը, դրանով իսկ նպաստելով պըո ամ երիկյան հո-

սանքի ձևավորմանը։ Ամերիկյան միսիոներների ամբողջ գործունեու-

թյունը կոչված էր դյուրացնել ԱՄն-ի տնտեսական և քաղաքական էքս-

պանսիան Թուրքիա յում ։ 

Բանն այն է, որ միսիոներական դպրոցների որոշ շրջանավարտների 

միջավայրում տարածված էր այն « տեսոլթյոմւ ը», թե միսիոներներն 

իրենց գործունեության մեջ առաջնորդվում էին քրիստոնեական այլա-

սիրության գաղավւա բներով, չհետապնդելով ոչ մի շահադիտական 

նպատակ։ Այդ «տեսության» հետևողներից մեկը՝ Գ. Սաֆարյանը, կոչ 

էր անում հավատալ «նրանց մարդասիրական և քրիստոնեական նպա-

տակների անկեղծությանը», հավաստիացնելով թե իբր, միսիոներները՝ 

ընդհանրապես և, բողոքականները. մասնավորապես նպատակ չունեին 

Արևմտյան Հայաստանում բողոքականություն տարածել։ Ըստ նրա, 

միսիոներները միայն ցանկանում էին հայերին մայրենի լեզվով «նոր 

կտակարանը» ուսուցանել և հայ հոգևորականոլթ յանր օգնել մամ ու-

նակի ոգուն համապատասխան բարեփոխել լուսավորչական եկեղեցին։ 

Ընդ որում Սարաֆյանը պնդում էր, թե միսիոներները հետամուտ էին 

ավելի ազնիվ նպատակի՝ լուսավորություն տարածել Օսմանյան կայս-

րության քրիստոնյա ժոզովոլրդների շրջանում և, .որ նրանցից հե-

տո էր, որ «կրթության հայկական միավորված ընկերությունը» իր ներ-

դրումը բերեց տարրական դպրոցների ցանցի ընդլայնման գործում»32։ 

Գնահատելով հայերի միջավայրում զանազան միսիոներական ըն-

կերությունների գործունեությունը, Վ. Հայկը հավատացնում էր, թե մի-

սիոներները, օրինակ «առաջնորդվելով կրոնական և մարդասիրական 

զգացմունքներով» ամեն ինչ անում էին հանուն հայ ժողովրդի բա-

րօրության»33, ամենևին չմտահոգվելով ո՛չ իրենց, ո՛չ էլ այն ամերիկ-

յան հաստաքսակների մասին, որոնք ֆինանսավորում էիս նրանց ՜ 

ծունեութ յունը։ 

Ավելին, նա պնդում էր, թե միսիոներների լուսավորական գոր-

ծունեության շնորհիվ «հայ ժողովուրդը առնչվեց XX դ. քաղաքակա-

նությանը»։ Սակայն հայտնի իրողություն է, որ Հայաստանում դպրոց-

ներ գոյություն ոձեին վաղուց։ Կասկածից դուրս է, որ Օսմանյան 

կայսրությունում հայերի, հույների և քրիստոնյա այլ ժողովուրղների 
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լուսավորական գործի դրվածքը շատ ավելի բարվոք էր, քան թուրքե-

րինըւ Դրանում նրանք պարտական էին իրենը մշակույթի լուսավորա-

կան վաղեմի ավանդույթներին, բայց ոչ միսիոներական դպրոցներին։ 

Մի խոսքով, բանն այն է, որ ամ երիկյան և այլ միսիոներների գոր-

ծունեությունը շրշավւոլլ չէր ինչպես Արեմտյան Հայաստանի, այնպես 

էլ ամրողշ Օսմանյան կայսրության լուսավորական շարժման պատ-

մության մեշ։ Այդ իսկ պատճառով, չժխտելով Թուրքիայի լուսավորու-

թյան զարգացման մեշ միսիոներների գործունեության նշանակությունը, 

չի կւսրեւի համամիտ չլինել հայ մեծ լուսավորիչ, հ եղավ։ ոխ ական-դե-

մոկրատ Մ. Նալբանդյանի այս առթիվ արտահայտած կարծիքին. аԱմե-

րիկյան միսիոնարների չարաչար ընթացքը Տաճկաստանի մեշ, մեր 

խեղճ ազգին տված հարվածներր, և Քրիստոսի ավետարանը իրենց ձեռ-

քում խաբեության գործիք շինելը դոքա տակավին հարյուրից մեկը չեն, 

ինչ որ հայտնի է լուսավոր մարդոց առհասարակ որսորդ միսոնարների 

վերաբերությամբ, նոցա ասածների հարյուրերորդ մասը տակավին 

չէ..,»**։ Եվ իրոք, միսիոներների լուսավորական, բարեգործական, 

մարդասիրական ե. այլ դործոլնեությունր հարյուր երրորդական մասն է 

կազմում այն ամեն բացասականի, որ նրանք բերեցին Արևելք։ Իզուր 

չէՀ որ բնորոշելով միսիոներների գործունեությունը, Վ. Ի. Լենինը 

նշում էր, որ նրանք «. ..կողոպուտի քաղաքականությունը կեղծավո-

րությամր քողարկում էին քրիստոնեության տարածումով»35։ 

Վերը քննված փաստերը այս եզրակացության ևս մի խոսուն հաս-

՛տատումն են։ 

Р. С. Д А Н И Е Л Я Н 

ИЗ ИСТОРИИ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И ПРОТЕСТАНТСКИХ 
МИССИОНЕРОВ В ОСМАНСКОЙ И М П Е Р И И 

I конец XIX—начало XX вв.) 

Р е з ю м е 

. Статья посвящена проблемам идеологической экспансии ка-
питалистических стран с Османской пиперин. Первоначально 
она проходила в форме учреждения в Турции миссионерских, фи-
лантропических и просветительских организаций, которые при не-
посредственной поддержке чх государств занимались пропаган-
дой культуры и языка своих стран. В статье подчеркивается, что 
их филантропические декларации скрывали далеко не альтру-
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нстические интересы колониальных держав—обеспечить свое эко-
номическое и политическое влияние в Турции. 

Автор подробно останавливается на деятельности американ-
с к и х миссионеров в Османской империи. 

Объектом особого внимания капиталистических стран ста-
ли окраинные районы Турции угнетенные христианские нацио-
нальности которой в результате ассимляторской, шовинистиче-
ской.-политики султанского правительства постоянно находились 
иод .угрозой исламизацин. Используя тяжелое положение нац-
меньшинств Османской империи и, в частности армян, миссио-
неры велн широкую пропаганду, обещая христианам, что с при-
нятием • протестанства они перейдут под покровительство нх пра-
вительств, и тем самым отпадет угроза их насильственного 
уничтожения. 

Деятельность протестантских миссионеров находила под-
держку со стороны султанского правительства. Турецким правя-
щим кругам было выгодно поддержнва'ть религиозную ра^общен-
ьость среди нацменьшинств, с тем чтобы расколоть нх единство-
и таким՛-образом ослабить национально-освободительное движе-
ние угнетенных народов. 
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ք՛ո քորից ավելի ուշ Մերձավորար1ւե/ւս*ն մրցասպարեզ մտած Գերմանիան նույն-

պես ձգտում էր իր ոաղմա քա ղա թական և տնտեսական տիրապետությունը Հաս-

տատել Ի՚արթիայում։ նա իր էքսպանսիան ՛սկսեց Թուրքիային պարտագրված ռազ-

մական օգնությամբ։ Շուտով Գերմանիան Բաղդադի երկաթուղագծի կառուցման 

կոնցեսիա ստացավ։ Գերմանիան ևս գա ղավ/արա խո սա կան ներթափանցումն իրսւ-

գործում էր եկեղեցու և դպրոցի միջոցով։ 1896 թ. ստեղծվեց (ГԱրևելքի քրիս՛ 

տոնեաների օգնության գերմանական մարդասիրական ընկերությունը», որի 

կենտրոնը գտնվում էր Մայնի Ֆրանկֆուրտում։ Գերմանական մեկ այլ erԱրևելյան 

միսիաм անունը կրող ընկերությունը գ/խավորում էր մեծ հայասեր դոկտոր Ե. Լեփ-

սիուսրւ 

1Ü13 թ. Ր՚ուրբիայում կային 5 գլխավոր բարեգործական և կրթական կայաններ 

Րսարւիութում, Մ արայում, Մեղրի եում, Մ ուշում և Վանում), որոնց նպաստով 

գործում էին 10 միջնակարգ և 29 տարրական դպրոցներ (3400 աշակերտներով 

և 109 ուս ո ւ ցիչնևրով), 'Տե՛ս G s m a n E r g i n , Türkive maarrf tarlhi, Istanb о 
1943, ձ. IV. տ. 1233 -1234 ; А В П Р , Փ. Посольство и Константинополе 1898 — 
1 9 1 3 . л 5 1 8 7 , л 5 < , 6 1 ; , Ա ր * ա 4 ա ն ք ։ , 1892, М 32, Е . K i r $ e h i r i o g l u , նշված 

աշխ ։ էք 37—38; 'I.Ulfipl; :ш|1). հսւրրերղ /, անոր ոսկեղէն դաշտը, Նիւ- Նորք, 

103В, է չ 4ЛЗ — 4Яв. 

34 Ս. Ա լ ս յ ն յ ա ն Լ ա ն , Պատմությունը Եւղոկիոյ հայոց, Գահիրէ, 1952, էչ 843—844, 

V. N. Ar t in ian , The formatlon of Calol lc and Protestant Mlllets in Otto-
man Empire .—.The Armenlan R i v l e w , " vol . 28, № 1(109), 1975, p. 9 , 

15 Неязат Устюн, Америка и американцы в Турции ,М„ 1971, с. 9; Մ՚սնրա֊ 
մասն տե՛ս L . J . G o r d o n , նշված աշխ., էք 191 — 193, 210—211։ 

18 Հ. Դ ս ւ լ ա ս ա ե ա է , Մարաշ կաս Գերմանիկ ել հերոս Տեյթուն, Նիւ-եորք, 1934, 

էշ 63.1, H. G . О. D w i g h t , Chrls t ianlty In Turkey: A Narratlve of the pro-
leslant Reformati .-n In T ü r k e i : Cliurch Constanl lnople —London, 1854, p. 32. 

17 А. Убичини и П-де-Куртель, Современное состояние Оттоманской импе-
рии, перевод с француз.. вП. , 1877, с. 198—199. 

18 Ա . Ա վ պ ո յ ա Տ ե ա ն , նշված աշխ.,. էշ 840—847, H . G . О . D w i g l l t , նշված 

աշխ., էշ 44։ 

19 А. Д. Ерицев, Список населенных пунктов бывшей Эрзерумской области, 
находившейся во временном управлении России, Тифлис, 1882, с. 73. 

2 0 Н . G . О . D w i g h t , ն}ված աշխ , էջ s o i - 2 4 2 , 

21 С. Kär$ehir l iogIu, նշված աշխ., էչ оз, К. A. S a r a f i a n , History of Ediicai ion 
In Armenla , Calipfiornla, 19.SÜ. p- 165: 

£2 А В П Р , ф. Политархнв, оп. 482, д. 538, 1904. л. 133, 135. 
23 АВПР, Политархнв.' оп. 482, д. 540, 1906, л. 147. Ч.шКЬ Հայկ, նշված աչխ , էչ 

• 322, լ . յ . G o r d o n , նշված աշխ., էչ 24*: 

А. М. Колюбакин, Деятельность протестантских миссий в северо-восточной 
части Азиатской Турции. — «Известия Кавказского отдела император-
ского русского географического общества», т. 9, вып. 1, Тпфлис, 188?, 
с. 107. 

25 Նայն տեղում, էշ 107, 

135. 



26 Նույն տեղում, էշ 108, у . И . A r t i l l i a n , նշված աշխ., է, 1Տ։ 

27- А. AV Колюбакин, ?>շ՚/ա> աշխ., ԷԼ 126—127. 130; ЛВПР. ф. Турецкий СТО.: 
; - (новый), 1911. д. 207, л. 5. 

28 Նույն տեղում, էշ 104, Л Б ! 1Р, ТурвЦКИЙ СЮЛ (НОВЫЙ), 1911, Д 207) Л 3. 
29 K i r e l i i r l i o g l u Е-, նշված « , . / « „ t ? зг, 
30 «Արձագանքл, 1882, AI 9, էշ 131։ 

ЗГ А. Колюбакин, նշված աշխ էչ 127, 
32 Նույն տեղում, էշ 132։ 

33 Я . С. Проскуряков, Заметки о Турции, —«Записки Кавказск. отд. импе-
раторского русского географ, общества», кн. XXV, вып. ! , Тифлис. 1905, 
о. 27. 

34 Լ. Գալուսսւեան, նշված աշխ., Էշ 6Տ8։ 

33 ü . 3 . Ջագւ1ազն1ււսն, Ընդարձակ պատմություն հայոց սկղբեն մինչեւ մեր օրերլ։ 

պատկերազարդ, Պոստըն, 1917, Էշ 567, V. Н. АГ11П!аП,Ь;^шА աշխ-։ Էէ Ю 11t 

?8 А. Колюбакин, նշված աշխ., Էշ 111, 136։ 
3 7 М . К с м а л ь , նշված աշխ., Էշ 405։ 

:,ք. А . К о л ю б а к и н , նշված աշխ., Էշ 107—108։ 

39 E . Mear s , նշված աշխ , Էչ iai—13я. A. Sa ra f f a t i , նշված •»»/»., էչ 170—171 
Ч е р н о л у с к а я , Несколько слов о народном образованна в Турции,— 
.Учитель и школа, ,1914, № 19—20. с. 56; F . R o s s , 1 l:e Near East and 
Americar. philfinihropy, New-York, 1929. p. 156: 

40 Северский мирный договор и акты, подписанные в Лозанне. Под ред. гроф. 
Ключникова и проф. А. В. Сабаннна, М., 1927. с. 254; Mukerrem Kamil S u , 
TQrklye cumhurlvet tarlli ' , Istanbul , 1957. էչ i « ; . Մ ա Ր , t . u p . u \ 22-VI11.192& 
W. G e r a r d , The e h e s t e r otl C o n c e s s o n and էհշ Lausane Тгг-ity: . T h t 
Armenien R e v i e w * , vol. 28, 1(1091, tf 29, 

4 1 Լ. Տոյ>ւքիււեան, նշված աշխ., էչ ВС О) l|>1Ulib աշխ., էչ 409—4 и , 420։ 

42 А. Д. Желтяков, Ю. А. Пстросян, История просвещения б Турции (кодец 
XVIII—начало XX г.) , М . i960, с. 134. 

4 3 О . E r g i n , նշված սյխ-, կշ 1751։ էՌորերտ .կոլեշում*, օրինակ. 1Հ62 — 1903 թթ. ո. 

մի թուրք չի սովորել։ Այդ նույն ժամանակաընթացքում հիշյաւ կոլեշն ավար-

տել են 195 բուլղարացի, 144 հայ, 76 հույն, 2 հրեա և 17 ամերիկացի-ւ Ամե-

րիկյան կանանց դպրոցի շրշանավարտների մեշ արձանագրված էին երկու, թըր-

քու՚՚իների անուններ։ Միայն երիտթուրքական հեղափոխությունից հետո թուր-

քերի թի՛լը նկատելի չափով ավելացավ, ԱՄՆ-ի կառավարող շրշաններր Լ՝ւ ր q -

տում էին մեծ թվով թուրքերի ներգրավել ամերիկյան դպրոցների մեշ, որպեսզի 

հանձինս նրանց ունենան ամերիկյան մշակո:յթի և գաղափարախոսո-թյան կրող-

ներ։ Մյուս կողմից թուրքական կառավարող շրշանները ևյւ շահագրգռված էին ա֊ 

վելի մեծ թվով թոլրքաղգի գրագետ կադրեր ունենալ։ Ր՝ուրքիայամ հանրապետա-

կան կարգերի հաստատումից հետո օտարերկրյա դպրոցներում սովորողների ազ-

գային կազմը արմատապես ւիոխվեց։ Այսպես, արդեն 1928—1Տ2Ր թթ. *Ռոբերտ-

կոլեշիտ 700 ուսանողներից 532-ը թուրք էին (սովորողների 7՜ % ): 
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i . Գ. ԻՆՃԻԿՅԱՆ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՂ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Իմպերիալիզմի դարաշրջանը իր հետ բերեց ոչ միայն համաշ-

խարհային պատերազմներ, խաղաղության ը սպառնացող մշտական 

վտանգ, այլ նաև այնպիսի արյունալից, հաճախ կրկնվող կամ հարա-

•տևող երևույթներ, ինչպիսիք են ցեղասպանությունը և ապարթեյիդը, 

ռասիզմը և մոլի շովինիզմը ու այդ երևույթներին համապատասխանող 

մարդատյաց տեսակետներ, օրենքներ, քաղաքականություն, ինչպես 

նաև մշակված աշխարհայացք։ 

Անցյալի համապատասխան փաստերը ցույց են տալիս, որ հիշյալ 

•մեծագույն ողբերգությունների, մարդկության դեմ կատարված հանցա-

գործությունների գլխավոր պատճառները եղել և մնում են՝ եկվորնե-

րի կամ զավթիչների ձգտումը տեղացի ժ ողովուրդն երի, տեղաբնակների 

ձեռքից խլել նրանց հայրենի հողը, կուտակած հարստություն ր, դուրս 

վանել նրանց երկրի տնտեսության, մշակույթի, քաղաքականության 

մեջ գրաված դիրքերից, այդ ամենը ձեռք բերելով նույնիսկ տեղի ազ-

գաբնակչությանը ֆիզիկապես ոչնչացնելու գնով։ 

Դժբախտաբար, քիչ չեն վերոհիշյալ դրույթը հաստատող օրի-

նակները։ 

Այդ մասին են վկայում Օսմանյան կայսրության պանթյուրքա-

կան շրշանների, գերմանական ֆաշիզմի, ԱՄՆ-ի, Հարավաֆրիկյան 

Հանրապետության վերն ախ ավել։ի քաղաքականությունն ու հանցագոր-

ծությունները, քխմերների ցեղասպանությունը և այլն։ 

Ավելի լայն իմաստով ցեղասպանությունը, ինչպես ճշմարտորեն 

նշում է իրավաբան Ի. Ն. Արցիբասովը, հատուկ է եղել (Гթաթար-մոն-

ղոլների, թուրքական սուլթանների, չինական կայսրերի նվաճողական 

քաղաքականությանըJ)'» 

Սակայն, ակներև է, որ նախապես պլանավորված, հատուկ մի-

ջոցառումներով հասունացված ամբողջ ցեղերի, ժողովոլրդների և աղ-
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դությունների ոչնչացում՝ պատմություն ո չէր արձանագրել մինչև իմ-

պերիալիզմի դարաշրջանըւ 

Համոզիչ տոնով և պատմական մռտեցմամբ Պրոսպեր Մ և րի մ են 

դեռևս անցյալ դարում, իր сԿարլոս 9-ի գահակալության ժամանակա-

գրությունը.» վեպում գրում էր. vp ա րդոլղիմ եոս յան գիշերը, նույնիսկ 

իր ժամանակի համար մեծ հանցագործություն էր, բայց, կրկնում եմ, 

զանգվածային շարդը XVI դ. բոլորովին էլ այնպիսի հանցանք չէր, 

ինչպիսին շարդը XIX դ.»2» 

Այն իր չափերով ու հետևանքներով, ավելի սարսափելի դարձավ 

նույն դարի վերջին և վերաճեց ուղղակի ցեղասպանության՝ մեր դարի 

արշալույսին։ Մարդկության դեմ mit; հանցագործություն ունի տար-

րեր ձևեր՝ ադդային-կոլ[1ոոլրական, բիոլոգիական և ֆիզիկական։ Վեր-

ջինս ամենից արմատականն է, քանի որ նախատեսում է իսպառ ոչյրն-

չացնել որևէ ցեղային, կրոնական, ազգային խումբ, միաժամանակ 

ձեռնարկեյով ծննդաբերությունն արգելող, ինչպես նաև ազգային մշա-

կույթը, լեզուն և հետագա զարգացման բոլոր հնա րավորոլթ քունն երր-

խաթարող միջոցներ*.։ 

Հիշյալ եզրահանգումը և գոյություն ունեցող փաստերը ցույց են 

տալիս, որ ցեղասպանության քաղաքականությունը իրականության մեջ 

հիմնական գծերով կրկնվում է, անկախ նրանից, թե դրա իրագործող-

ները եր իտթոլրքերն են, գերմանական ֆաշիստները կամ այլ կարգի 

ռեակցիոն գործիչներ ու կազմակերպություններ։ Տարբերությունը նպա-

տակի կամ լափերի մեջ է միայն։ 

Մարդկային հասարակության, նրա առանձին խմբերի ու անհատ-

ների գործոմ/եոլթյունը, գիտակցված վարքագիծը ուսումնասիրում է 

մարքսիստական սոցիալական հոգեբանոլթյոձւը։ Ըստ նրա հիմնական 

դրույթներից մեկի, երկրի տիրող շրջանների քաղաքականությոմւը և 

դրանից բխող մարդկանց գործողությունները <rամենից առաջ պայմա-

նավորված են տվյալ հասարակարգի արտադրաեղանակով, հասարակա-

կան փոխհարաբերությունների բնույթով, հասարակական գիտակցու-

թյան զարգացման աստիճանովս*։ 

Իր հերթին ամեն մի հասարակարգի սոցիալական նորմերում ար-

տահայտվում են հասարակության, ավելի ճիշտ տիրող դասակարգի 

պատկերացումները մար՛դկանց գործերի վերաբերյալ, ելնելով ընդուն-

ված արժեքների որոշակի համակարգից։ 

Գերմանական ֆաշիստները հայտարարեցին՝ (ГԳերմանիան վեր է 

ամեն բանից» և փորձեցին իրենց ենթարկել աշխարհը։ Այդ նպաաա-



կին հասնելու համար նրանք սանձազերծեցին երկրորդ համաշխար-

հային պատերազմըէ 

Պատերազմի նախօրեին, Հիտլերը մերձավորների շրշանում բա-

ցահայտեց իր գործունեության ծրագիրը հետևյալ խոսքերով. «Մենք 

պետք Է զարգացնենք մարդազուրկ անե/ոլ տեխնիկան։ Եթե ինձ հարց-

նեք, ինչ եմ ես հասկանում մարդազուրկ իմաստի տակ, ես կասեմ, որ 

նկատի ունեմ ամբոզշ ցեղային միավորներ վերացնելը։ Եվ այդ այն Է, 

ինչ ես մտադիր եմ իրականացնել։ Դա, կոպիտ ասած իմ խնդիրն Է։ 

...Ես իրավունք ունեմ վերացնել միլիոնավորների՝ ցածր ցեղերից, ո-

րոնք բազմանում են ճիճուների նմանX՝5։ Համախոհների կողմից կոնկ-

րետացված այս ծրագիրը պետք Է ապահովեր «արիացիների» տիրա-

պետող վիճակը ամենուր, իսկ «ցածր ցեղերը» պետք Է որպես ստրուկ-

ներ աշխատեին նրանց համար և կամ ոչնչացվեին։ 

Ահավոր ու մարդատյաց այս ծրագիրը առաշին ը չէր իր գաղա-

փարական ու քաղաքական ուղղվածությամբ։ Դրանից դեռևս քառորդ 

դար առաշ, նույնպիսի թունոտ և հակամարդկային արտահայտություն-

ներով իրենց նպատակների մասին խոսեցին ժամանակակից ֆաշիստ-

ների ուսուցիչներ՝ երիտթուրքերի պարագլուխները։ Օգտագործելով ա-

ռաշին աշխարհամարտի տարիներին և նրա նախօրեին ստեղծված 

պայմանները, երիտիոլրքերը որոշեցին ի կատար ածել տասնյակ տա-

րիների ընթացքում ծրագրված ու մշակված հայերի ցեղասպանությունը։ 

Ընթերցող լայն շ ր շանն երին վաղուց արդեն հայտնի է, որ 1915 թ. 

սկզբներին երիտթուրքական կենտրոնական կոմիտեն իր նիստերից մե-

կում ւէերշնականապես որոշել էր այդ խնդրի իրագործման <]ամկետը։ 

Չափազանց բնորոշ էր երիտթուրքական ղեկավարների դիրքորոշումը՝ 

հար և նման ֆաշիստական պարագլուխների վարքագծին։ 

Այսպես, հիմնական զեկուցողը, կոմիտեի պատասխանատու քար-

տուղար դոկտ. Նազըմը ասել է... «Ես թրքությունը կենդանացնելու հա-

մար ձեզի ընկեր, եղբայր եղա, ես թուրքին, միայն թուրքին ապրելը, 

այս հողին վրա անկախ իշխան մը ըլլալը կվւափագիմ, ոչ թուրք տար-

րերը թող շնշվեն, որ ազգության և կրոնին ալ պատկանած ըլլան, այս 

երկիրը ոչ թուրք տարբերեն մաքրել պետք է...Л6« 

Երի տթոլրք պատասխանատուներից Բեհաէդդին Շ աքիրը հայտա-

րարեց. «Հայերը կանգնած են մեր համ աի սլամ ական և համ աթոլբքա-

կան սրբազան իղեալներոլ իրականացման ճամբոլն վրա ու մենք 

անխուսափելիորեն կբախինք անոնց հետ։ Ատիկա վեր և դուրս է մեր 

անձնական զգացմունքներեն ու տրամադրոլթյուններեն։ ...Հինեն մնա-
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ցած ազգերը՝ անհարազատ և վնասակար խոտերն արմատախիլ ընե-

լով, մէր հողը մաքրելու ստիպված ենք»7։ „• _ ••՝.•' ՜ : 

Հիշյալ նիստի մեկ ուրիշ մասնակից՝ Հասան Ֆեհմին պահանջելով 

Հայերի լրիվ բնաջնջումը, զանում էր, որ գործը հեշտացնելու համար 

անհրւս'1 եշտ է երիտասարդներին ուղարկել ռազմաճակատ,'-որտեղ Հեշ-

տությամբ կարելի կւինի նրանց ոչնչացնել, իսկ «տունը մնՕէցող տկար 

ու ծերերը, կին ու երեխաներն ալ կՀրամայենք և մեր Հավատաց լալ-

ները կմաքրեն, ին բներն ին կկողոպտեն... այս ձևը Հարմար կտեսնվիյ>8» 

Ցեղասպանության «ասպետներիյ> վերոՀիշյալ մտքերն՜ ու՛- ծրսյգրե-

րր ցույց են տալիս ֆաշիստների ու երիտթոլրքերի հոգեհարազատ 

կապերը և գործելակերպի հաջորդական փոխանցումը։ Այդ երևույթի 

Հիմքում, ինչպես իրավացիորեն նշում Է անգլիական պատմաբ՜ան Քրիս-

տոֆեր Ջ. Ո լոքերը իր «Հայաստան։ Ապրող ժողովուրդ» աշխատության 

մեջ, ընկած են երկու կողմերի քաղաքական և փիլիսոփայական հա-

վատամքը՝ նացիզմը և պանթյոլրքիզմը։ Երկու գաղափարախոսություն-

ներն Էլ «պաշտպանում են բարձր ռասայի Հասկացությունը և ՜-կողմ-

նակից են ոչնչացնելու բոլոր նրանց, ովքեր դրան, չեն պատկանում»9։ 

Մեկ Հոդվածի շրջանակներում դժվար Է Համատեղել կատարված 

ցեղասպանություն երի վերլուծությունը, դրանց պատմական արմատ-

ներն ու Հետևանքները։ Այդ պատճառով, և լինելով քաջածանոթ Օս-

մանյան կայսրության պատմության նոր շրջանի պրոբլեմներին, նախ-

ընտրելի ենք Համարում տալ միայն Հայկական ցեղասյգանոլթ՚յսքն հետ 

կապված «ինչո՞ւ և ինչպե՞ս» հարցերի պատասխանները։ Դրանց անդ֊ 

յւադաոնալհլ անՀրաժեշտոլթյունը ելնում Է թե՚ գիտական ՜նոր մեկ-

նաբանում տալու և թե' թուրք ղեկավարների, մտավորականն երի; գրող-

ների, լրագրողների և այլ կեղծարարների ելույթներին ինչ-որ ձևով 

Հակահարված հասցնելու ցանկությունից։ 

Ինչպես վերևում նշվեց, մարդկանց խմբային ու անհատական 

գործողությունները կապված են սոցիալական միջավայրի,' դասակար-

գային փոխհարաբերությունների և հասարակական կյանքի որոշակի 

.պահանջների հետ։ Օսմանյան կայսրությունում պատմականորեն փո-

վւ ոխության ենթակա այս գործոնները, իրենց հիմնական գծերով պահ-

պանվեցին մինչև նրա անկումը և ունեցան վճռական ազդեցություն> 

հսկայական երկրի հասարակական հարաբերությունն՛երի վրա։ Սո-

ցիալական պայմանների ու հիշյալ գործոնների շարքում որոշիչ դեր 

խաղացին ռազմ աֆեոդա լական վարչակարգը և նրա գլխավոր հիմքը 
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հանդիսացող թուրք վերնախավի տիրապետությունն ու քաղաքակա-

նությունը, ինչպես նաև մահմեդական կրոնի անառարկելի ազդեցու-

թյունը սոցիալական ու քաղաքական հարաբերությունների վրա: 

Իսկ ի՞նչ կոնկրետ գործոններ կամ պատմական պայմաններ ստեղ-

ծեցին ու ձևավորեցին հիշյալ իրավիճակը Օսմանյան կայսրությունում։• 

Ամենից առաշ՝ թուրքական վաչկատուն ցեղերի հաղթարշավներն 

էին դեպի Արևմուտք և դրանց հասարակական հետևանքները XV—XVI 

դարերում, երբ բազմաթիվ պետությունների փլատակների ՛էրա բարձ-

րացավ օսմանյան բռնապետությունը։ Հաղթողի իրավոմւքով թուրք 

նվաճողները ենթարկեցին տեղական. ժողովոլրդներին, մտցրին իրենց-

օրենքները, զենքի ուժով հաստատեցին իրենց գերիշխանությունը։ 

Մինչև XVII դ. կեսերը պատերազմն էր նրանց հարստության հիմ-

նական աղբյուրը, ինչպես նաև հպատակ ժողովուրդների ու մահմեդա-

կան աշխատավորության վրա դրված հարկերն ու տուրքերը, մշտական 

երևույթ դարձած., բռնագրավումներն ու թալանը։ Դարեր շարոձակ գո-

՜յություն ունեցող այդ փոխհարաբերությունները սովորական և օրի-

նական դարձրին հպատակ ժողովուրղների՝ ռայայի իրավազուրկ վի-

ճակը և տիրապետողի արտոնյալ, լիիրավ լինելու հանգամանքը։ Այգ 

ամենը հիմք ծառայեցին թե' համապատասխան քաղաքականության և 

թե' հասարակական մտայնության ձևավորմանը։ 

Համաձայն սոցիալական հոգեբանության մեկ այլ դրույթի, հո-

գեբանական դիրքավորումը ապահովում է համապատասխան վերաբեր-

մունք դեպի տվյալ երևույթը։ Իսկ այդ վերաբերմունքը аսերտորեն կապ-

ված է սովորույթի ու սովորությունների հետ, հաճախ չգիտակցվածՆ 

անհատի կողմից»10» 

Երիտթոլրքերի ղեկավարներից Զենաբ Շեհաբէղղինը, արտահայ-

տելով տիրապետող կարծիքը, գտնում է, որ երկիրը գրավել էին թուր-

քերը, «նրանք էլ պետք է պ աշտ պ անեին ու կառավարեին այն», ոչ մահ-

մեդական հպատակներին թողնելով առևտուրը և տնտեսություն վա-

րելը"» Աշխատանքի նման «հասարակական բ աժանում ր»՝ մեկը հրամա-

յում է, մյուսը կատարում, պահպանվեց կայսրության գոյության հա-

մարյա ամբողջ շրջանում և հանդիսացավ նրա պատմության սոցիա-

լական հիմնական գործոններից մեկը։ 

Մ յոլս չափազանց կարևոր գործոնը մահմեդական կրոնն էր և 

նրա օրենքների, կարգ ու կանոնի, մարդկային փոխհարաբերություն-

ների օրենսգիրքը հանդիսացող շարիաթը։ Իսլամն ու շարիաթը մարդ-

կային հասարակությունը բաժանում են երկու դասի՝ մահմեդական 
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Հավատաց չալն և րի և անՀավասւների կամ գյավուրների։ Իսլամը Հան-

դես է գալիи որս/ես իր Հետևորդների տիրապետությանն ապահովող 

գործոն և ինչպես Կ. Մարքսն է ասում, «ան՞ ավատն երին Հայտարա-

րում է օրենքից դարս և ստեղծում է մ աՀմ եղականն երի .• և ՜անհավատ-

ների միջև անընդՀատ թշնամության վիճակ»12։ Մանուկ Հասակից 

մահմեդականը դաստիարակվում է այլադավանների Հանդեպ թշնա-

մության կամ անՀաշտության ոգով։ Ամբողջ կյանքում ՛նրան Հավա-

տացնում են, որ նա բարձր է ամեն մի գյավուրից, կարող է. նրան Հրա-

մայել, նրանից պաՀանջել, նրանը վերցնել։ -..- « 

ոՄահմեդականը (և ինչքան բարձր է նրա իշխանությունը և •դիր֊ 

քր, նույնքան բարձր է նրա զգացմունքը), — դրել է անգլիացի Մ. Մակ-

կոլր,—չի ճանաչում ռայային որպես մարդկային նույն .ցեղին պատ-

կանողի, որից ինքն է սերում։ նա դիտում է ռայայի սեփականոլթյոլնը, 

նրա կյանքը և կանանց, որպես իր օրինական ավարը, և. քրիստոնյայի 

կողմից ամեն մի դիմադրության համարում է Հանդգնության, որը 

պետք է պատ՛՛վի Հենց տեղումJ)13» 

Միանգամայն իրավազուրկ Հպատակը, որո չուներ հնարավոր ու֊ 

թյոմ։ և իրավունք պաշտպանելոլ իր կյանքի ամենատարրական պայ-

մաններն անդամ, ստիպված էր Համակերպվել ու ենթարկվել։ Մարքսի 

բնորոշմամբ, անկախ իր սոցիալական դրությունից թուրքը «պատկա-

նում էր արտոնյալ կրոնին ու ազգությանը, միայն նա իրավունք ուներ 

զենք կրելու և ամենաբարձր դիրք ոմւեցող քրիստոնյան -պարտավոր էր 

հանդիպելիս ճանապարՀը զիջել Հասարակության ցածր խավին պատ-

կանող մ ահւէ եդակ անին л1*։ Այս իրավիճակը օրինականացվել էր և դար-

ձել քաղաքականության և առօրյա կյանքի կարևոր կողմերից մեկը։ 

Կրոն ական պատկանելիությանը զուգահեռ ընդգծվում էին ազգային (էթ-

նիկական) տարբերությունները կամ, ավելի ճիշտ, բացառվում էր այլազ֊ 

դիների գոյությունը, նրանք Համարվում էին օսմանցիներ, իսկ ավելի 

ուշ՝ թուրքեր։ Օրինակ, .դարեր շարունակ քրդերը չեն ճանաչվել որպես 

ինքնուրույն ժողովուրդ։ Այժմ նրանք անվանվում են «լեռնային թուր֊ 

քերЯ կամ քուրդ֊թոլրքե՚ր։ նույնիսկ Հայերին փորձում են ներկայացնել 

որպես՛ քրիստոնյա թուրքերի։ 

Մյուս կողմից թուրք, ժողովրդի դարեր շարունակվող արտոնյալ 

տիրապետող վիճակը, նրա անառարկելի իրավունքները, Հատկապես 

քրիստոնյա ազգությունների նկատմամբ, անդրադառնալով նրա գի-

տակցության մեջ, ամրապնդվելով նրանում և անցնելով մի սերնդից 
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մյուսին, ձևավորվել էր որպես այդ ժողովրդի հոգեբանական կերտվածք, 

որպես նրա ազգային բնավորությունդ 

Սոցիալական հոգեբանությունը ուրիշներից վեր ու գերազանց լի-

նելու ձգտումը կամ մարմաշը համարում է բարձր ռասային պատկա՛ 

նելոլ անզուսպ զգացմունքի հոգեբանական աղբյուրը, որի ակունքը 

պատմական պայմաններն են, տիրապետող սոցիալական միշավայրըէ 

Անհրաժեշտ Է նշել նաև, որ ազգային հոգեբանությունն արտահայտող 

երևույթները չափազանց կենսունակ ու վարակիչ են, գալիս են վաղ 

ժամանակների ցեղային սովորույթներից և հարատևում են ժողովրդա-

կան զանգվածների նիստ ու կացի մեշ։ Այս ամենը չափազանց բարե-

բեր հող են պատրաստում հետզհետե ձևավորվող էթնոցենւուփզմի հա-

մար, իսկ վերշինս, որպես մնայուն գործոն, խանգարում Է ժողովուրդ֊ 

ների մերձեցմանը, նոր սերունդների ինտերնացիոնալ դաստիարակու-

թյանը։ 

Քրիստոնյաների բռնի կամ ակամա իսլամացումը, ազգային մշա-

կույթի ու լեզվի զարգացման ճանապարհին ստեղծած դժվարություն-

ները, ազգային ՛հալածանքներն ու կոտորածները, այնուամենայնիվ, 

չտվեցին տիրող վերնախավի և ընդհանրապես թուրքերի ցանկացած 

արդյունքները։ 

Այդ միտքը հաստատում են 1911 թ. հոկտեմբերին երիտթուրքա-

կան համագումարի որոշումները՝ Թուրքիան իրապես ու ամբոզշապես 

մահմեդական երկիր և թուրքերենը միակ տիրապետող լեզու դարձնելու, 

վերաբերյալ։ Օսմանյան պետության կառավարիչները նրա 500 տար-

վա- գոյության վերշին ստիպված Էին խոստովանել, «բոլոր թուրքական 

հպատակների օսմանցիացոլմը պիտի գործադրվի ուշ կամ կանուխէ 

սակայն, պարզ Է թե ասիկա չի կրնար իրականացվել համոզումով, 

այլ պետք Է զինված ուժերու դիմենքյ>'®» Այսուհանդերձ, հավատացած 

չլինելով, որ նրանց կհաշողվի լիովին հասնել իրենց նպատակներին, 

երիտթուրքերը տողանցք են թողնում, նշելով, որ այ/ազգիները «կրնան 

պահել իրենց կրոնը, բայց ոչ լեզուն»։ Թուրք լեզվի տարածումը գե-

րազանց միշոց Է «մահմեդականությունը հաստատելու և մյուս տար-

րերը ձուլելու»16։ Եվ այս քաղաքականությունը, լինելով սահմանադրա-

կան պահանջ, տարվում Է ամենայն հետևողականությամբ մինչև օրս՝ 

Թուրքիա յում բնակվող բոլոր այլազգի ժողով ոլրդնեբի նկատմամբ։ 

Այսպիսով, պատմական ու սոցիալ-տնտեսական պայմանները,, 

թուրք բռնատիրության քաղաքական ութ յոմւը, ազգային ու կրոնական 

խտրականությունը հանգեցրել Էին մի իրավիճակի, երր քրիստոնյա և 
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ո չ-թուրք մյուս ժողովուրդները կամ նրանց ներկայացուցիչները արժե֊ 

ղրկվել կամ դեվալվացիայի էին ենթարկվել որպես մարդիկ, նրանց 

գոյությունը չէր պահպանվում ու բացակայում էր օրինականությունը 

մարդկանց փոխհարաբերությունների մեշ՝ այս բոլորից դեպի ցեղա-

սպանությունը մնացել էր մի քայլ, որի իրագործելը միայն ժամա-

նակի խնդիր էրւ 

Սակայն այդ երևույթների դեմ ընդվզեցին հպատակ ժողովուրդ-

ները, որոնց աղգային-ազատագրական պայքարը ընդլայնվում էր Օս-

մանյան կայսրության ճգնաժամի խորացմանը զուգընթաց։ Անցյալ 

դարի սկզբին այն անկախոլթյոմւ բերեց հերոսական հույն ժողովրդինէ 

Դարի վերշին քառորդին հետզհետե ազատագրվեցին բալկանյան ժո-

ղովուրդները, ակտիվացավ իրենց ազգային վերելքն ապրող հայերի 

պայքարը։ Զենքի ուժով հաստատված պետության կառավարիչները հաս-

կանում էին, որ երկրի միասնությունը հին ձևով պահպանել այլևս ան-

հնար է։ Բարեփոխումների փորձերին զուգորդեց օսմանիզմի, ապա 

պանիսլամիզմի և պանթոլրքիզմի կամ թուրքական մեծապետական 

շովինիզմի քաղաքականությունը։ Ս՛կսած 1860-ակաԱ թթ. պաշտո-

նական մարդկանց բազմաթիվ հայտարարություններ, գրագրոլթյուններ> 

ուղղակի ցուցումներ՝ պահանջում էին խեղդել ինքնավարության ամեն 

մի ձգտում։ Երբեմնի _ մեծ վեզիր և արտաքին գործերի մինիստր 

Ֆոլադ փաշան իր քաղաքական կտակում պահանշոլմ էր երկրի բոլոր 

«ցեղերի համաձուլում3D։ Տասը տարի հետո, 1879 թ. մեկ այլ մեծ վե-

զիր, Քյամիլ փաշան հայտարարում էր՝ «հայ ազգը վերացնելու, ան-

հետ և անձի՛դ ընելու ենք։ Եվ այգ ի գլուխ հանելու համար բան չի 

պակսիր մեզ. ամեն գործիք պատրաստ ունինք—չերքեզները, քրդերը, 

կուսակալները, դատավորները, հարկահանները, ոստիկանները, վեր-

ջապես ամենայն ինչ, կրոնական պատերազմ մը կհայտարարենք, և 

դուրին պատերազմ այնպիսի ազգի մը դեմ, որ ոչ զենք ունի, ՜ոչ զին-

վոր Ա ոչ պաշտպան»17։ 

Թուրքիայի ղեկավարները, համողված, որ նախապատրաստական 

շրջանը ավարտվել է հաջողությամբ, խոսքից անցան գործի։ Գոյու-

թյուն ունեցող մի շարք միջազգային փաստաթղթեր, դեսպանների նո-

տաներ, ուսումնասիրոլթյոմւներ . ուղղակի նշում են, որ վիճակը հայ-

կական շրջաններում խիստ սրվել է և այն կարող է հանգեցնել «քրիս-

տոնյա ամբողջ բնակչության ոչնչացմանըյ>18։ Լուսավորության բնագա-

վառում ղեկավարներից Մուրադ բեյը 1910 թ. ժնևում լույս ընծայած 

«Թուրքիայի ուժը և թոլլոլթյոլնը» գրքում գրում է, որ դեռևս 1882 թ. 
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հրապարակվել էին հալերին հետապնդելու գաղտնի կարգագրություն-

ներ, որոնք պահանջում էին կրճատել հայկական հրատարակություն-

ները, կազմակերպել բռնություններ, ինչքերի բռնագրավում և այլն19։ 

Իսկ 90-ականների սկզբին «Համիդիե» անկանոն հեծելազորի կազ-

մակերպման հիմնական նպատակը հայկական ազատագրական շար-

ժումը խեղդելն էր, որ և մասամբ իրականացրին թուրքական կանոնա-

վոր բանակի զորամասերի հետ՝ Ս ասուն ի ապստամբության տարինե-

րին» Մի քանի տասնյակ քաղաքների և այլ բնակավայրերի ղեկա-

վար պաշտոնյաներից ուղղակի պահանջվում էր կազմակերպել չար-

դեր և գույքի ու հարստության բռնագրավում г 

Կոնկրետ, բազմաթիվ փաստերով «Հայերի ցեղասպանությունը 

Օսմանյան կայսրությունում» ժողովածուի մեջ ցույց են տրված Աբդոլլ 

Համիդի կառավարության կազմակերպած այս հանցագործության դըր֊ 

վագները։ «Տեղական՝ աշխարհիկ, հոգևոր և ռազմական իշխանություն-

ները,— նշված է ֆրանսերեն լեզվով մի փաստաթղթում, — որոշ տեղե-

րում բացարձակ ղեկավարում են ջարդերը կսւմ ուղղակի մասնակցում 

դրանց... Պալոլ քաղաքում մասնակցում էին՝ կայմակամը, մուֆտին, 

ոստիկանության կոմիսարը... զորքը և ամբոխը հրաւէիրում էին մաս-

նակցելու ջարդերին, ինչպես պատերազմի պահին՝ փողեր հնչեցնելով»20։ 

1894—189G թթ. զանգվածային կոտորածները մայրաքաղաքում, գա-

վառներում և հատկապես Արևմտյան Հայաստանում 300 հազար զոհե-

րից և հսկայական հարստությունների կորստից բացի երկրռւմ ստեղ-

ծեցին չափազանց լարված վիճակ՝ քրիստոնյ՜աների և մասնավորապես 

հայերի համար։ Այնուհետև շարունակվեցին Հետապնդումները: 

Որպեսզի չստեղծվեն պատրանքներ՝ 1908 թ. երիտթուրքական 

հեղաշրջումից հետո վերոհիշյալ քաղաքականության փոփոխման վե-

րաբերյալ, ազատության չափազանց կարճ շրջանին հաջորդեց 1909 թ. 

Ադան այի ջարդը։ Խիստ սրվեցին ազգային փոխհաբտ բերութ յունն երը։ 

«Երիտթոլրքերը,—նշում է «Պրավդան» 1912 թ. ամռանը, — հենց առա-

ջին քայլերից, կարծեք թե դիտմամբ, իրենցից վանում էին Օթոման-

յան կայսրության ժողովուրդէւերին... ՛Նրանց ձգտումը թուրքացնել սլա-

վոններին, հայերին, հրեաներին, հույներին և ուրիշներին, ընդունել Է 

ավելի կոպիտ ու հետևողական բնույթ, քան Աբդուլ Համիղի օրոք Էր»71' 

Ո'չ մեշլիսի անդամ Գրիգոր Զոհրապի ու այլ գործիչների, ո՛չ Էլ հոգևոր 

առաջնորդների ու կոլսակցությոմւների ղեկավարների դիմումներն ու 

բողոքները չոձէեցան որևէ դրական հետևանք։ Հայերին ոչնչացնելու 
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նախապատրաստական միջոցառումները կատարվում էին համարյա 

բացարձակ։ 

Այնուհանդերձ, հարց է ծագում, մի՛թե անխուսափելի էր Օսման-

յան կայսրությունում հայերի ցեղասպանությանը։ Տեսական առումով 

այդ հարցին կաբելի է տալ բացասական պատասխան։ Խնդիրը կոնկ-

րետ վերլուծելիս մենք հանգում ենք հետևյալ եզրակացություններին։ 

ճ եղ ա սպան ութ յո մ։ ը երևի անխուսափելի չէր լինի, ա) եթե իրագործ-

վեին անցյալ դարի վերջին նախատեսված ռեֆորմները և Արևմտյան 

Հայաստանը ձեռք բերեր ին բնուրույն կառավարվելու իրավունքներ և 

ունենար ոչ թուրք կառավարիչներէ բ) Եթե կյանքում իրականանար 

երիտթուրքերի առաջադեմ թևի ղեկավար Մեհմեդ ՍարահԷդդինի ծրա-

գիրը երկրի ապակենտրոնացման և ոչ թուրք (հատկապես քրիստոնյա) 

ժողովուրդն երի ինքնավարության մասին։ գ) Եթե տեղի չունենար ա-

ռ աջին համաշխարհային պատերազմը, երիտթոլրք ղեկավարները ե ր ֊ 

կիրը չքաշեին այդ սպանդի մեջ և չստեղծվեին համապատասխան պայ-

մաններ գենոցիդը իրացնելու համար։ Եվ, դ) եթե մեծ պետություն-

ները իսկապես ցանկանային պաշտպանել քրիստոնյա ժողովուրդների 

շահերը և թույլ չտային մշտապես տեղի ունեցող կամա յա կան ութ յո լե-

ներն ու բոնոլթյոմւները։ Մինչդեռ վերոհիշյալ բոլոր խնդիրները կրում 

են թեական բնույթ և ն բացից ոչ մեկը չստացավ դրական լուծումէ 

Հանրահայտ Է, որ աբդուլ-համիդն երի ու քյամիլ փաշաների քաղա-

քականության հետևանքով ռեֆորմները ձախողվեցին, և ընդհակառակը, 

սանձազերծվեցին հայահալած միջոցառումները, սկսած անկանոն հա֊ 

միդիե գնդերի կազմակերպումից։ ՍաբահԷդդինը երիտթուրքերի կող-

մից ճանաչվեց հայրենիքի դավաճան. և ստիպվեց հեռանալ երկրից։ 

Իսկ վերջիններս իրենց պանթոլրքական զավթողական պլանները կեն-

սագործելու նկրտումներով, իմպերիալիստական Գերմանիայի ղեկա-

վարությամբ ընդլայնեցին պատերազմի ծավալը, մեծացնելով նրա մաս-

նակիցների թիվը։ Ե. յՖ. Լոլդշոլվեյտը հավաստում է, որ բազմաթիվ 

պետական ու զինվորական գործիչների կարծիքով, պատերազմին 

<rfi՝ յուրքիա յի մասնակց՛ության հետևանքով, համաշխարհային սպանդը 

երկարաձգվեց երկու տարուի22։ 

Վերջապես, մեծ տերությունների քաղաքականության հիմքում 

միշտ ընկած էին իրենց սեփական շահերը և նրանց գործողության֊ 

ներր պայմանավորված էին միայն այդ շահերից ելնելով։ Ավելորդ չի 

մեջբերել Մարքսի ու էնգելսի եզրակացությանն այն մասին, որ մեծ 

տերությունները տասնյակ տարիներ պահպանել են Օսմանյան կաւսրու-
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թյոլնում տիրող իրավիճակը, որպեսզի խանգարեն IՒոլսաստանի հնա-

րավոր առաջխաղացումը։ Մյուս կողմից այդ իրավիճակը քրիստոնյա 

Հպատակների հ ամ ար «նշանակում է պարզապես հավերժացնել Թուր-

քիայի կողմից նրանց կեղեքում ը»23։ 

Այդպիսով «թուրքական կարգերըа և՚ օբյեկտիվ պատճառներով և' 

սուբյեկտիվ գործոնների ազդեցության հետևանքով ցեղասպանությունը 

դարձրել էին անխուսափելի։ Ինչպես ասվեց, քաղաքական ու սոցիա-

լական իրադրությոմւը, թուրք կառավարիչների ակտիվ միջամտությամբ 

գնալով սրվում էր։ նրանք մտադիր էին օգտագործել մոտալուտ պա-

տերազմը իրենց ծրագրերը իրականացնելու համար։ Ըստ էրգրումի 

ռուսական գլխավոր հյուպատոսի 1914 թ. հոկտեմբերի 9-ի հեռագրի, 

Արևմտյան Հայաստանի շրշանն երում կենտրոնացված էին «300 հա-

զար մարգ, որոնցից 100 հազարը՝ կանոնավոր զորք... Հայկական ջար-

դը Հետաձգվել է Հարուստ մահմեդականների պաՀանջով, որոնք նա-

խասլես ցանկանում են երաշխիք ունենալ, որ չեն պատժվի Ռուսաս-

տանի կողմիցJ)24» Զինված ուժերի կենտրոնացմանը գոլգաՀեռ փոթո-

րիկի նման անցավ բռնագրավումների ու թալանի կամպանիան։ 

Զորքը մեծ կարիք ոմւեր Հագուստի, մթերքի, զորանոցների, զեն-

քի և այլն ու այս բոլորը պետք է կատարվեր Հնարավորին չափ քրիս-

տոնյա բնակչության հաշվին։ Հա յտարարությունն երր զորահավաքի՝ 

«սեֆերբերլիքի» մասին կպցվեցին փողոցներում 1914 թ. Հուլիսի 30-ին 

և մոտակա ամիսներին, դեռևս մինչև տեղաՀանոլմը, կողոպտված էին 

խանութները, արՀեստանոցները, տները, որոնց վերջնական բռնագրա-

վումները ավարտվեցին բռնագաղթի ժամսւնակ, որը շուտով սկսվեց։ 

«Օսմանյան Հպատակներ Հանդիսացող բոլոր Հայերին, Հինգ տա-

րեկանից վեր, դուրս տանել բնակավայրից և ոչնչացնելյ) այս էր ե-

րիտթոլրքական Թալաաթ, էն վեր, X եմ ալ վ։ աշան երի կառավարության 

Հրահանգը, որը հեռագրով հաղորդվել էր 1915 թ. փետրվարի 2?-ին 

տեղական իշխանություններին 

Հայերը հայտարարվել էին օրենքից դուրս և ենթակա էին բնաջնըջ-

ման։ Այս նպատակին հասնելու համար մոբիլիզացվել էին՝ պետու-

թյան բոլոր մարմինները, կանոնավոր ու անկանոն զորքը, ոստիկա-

նությունը և ամբոխը։ Բանտից ազատվել էին մոտ 30 հազար քրեա-

կան հանցագործներ, լրացրել խուժանի շարքերը։ Արյունոտ Հանցա-

գործություն երը կատարվում էին անողոքաբար, կառավարական մար-

մինների մշտական Հսկողության տակ, որոնք Հետևաբար իրենց վրա 

էին վերցրել մեր դարի առաջին ցեղասպանության ամբողջ պատաս֊ 
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խանատվութ յոլնը։ Երիտթուրքական կոմիտեն աչդ ուղղակի խոստո-

վանեց իր 1915 թ. փետրվարի 18-ի հայտարարոլթյան մեշ. «Ջեմիաթր 

որոշեց աղատել Հայրենիքը այդ ազգի ՚ (Հայերի) փառամոլությունից, 

հայրենասիրական ՚ թելադրանքներից մղված իր վրա վերցնելով պա-

տասխանատվությունը անարգանքի Համար, որը սևացնելու է օթոման֊ 

յան պատմությունը*2''։ 

Մնում էր, որ Հանցագործության կիրառողները կանգ չառնեին ոչ 

մի արգելքի առշևւ Իսկ ստեղծված պայմանները նպաստում էին դրան։ 

Սպանելու iL բռնանալու ցանկությունը, կողոպտելու ու Հարստանալու 

Հնարավորությունները ցեղասպանության ոլորտը ներքաշեցին տասն-

յակ Հազարավոր մարդկանց։ նրանք գնացին Հանցագործության Հա-

մարձակ ու անվախ, քաշ գիտենալով, որ իրենց գործողությունները 

Հավանության են արժանանում և աղատ են որևէ պատասխանատվու-

թյունից ու պատժից։ Ստեղծվեց խիստ լարվածության մթնոլորտ, որի 

Հետևանքով ծայր աստիճանի բորբոքվեցին կրքերը, ՀետզՀետե աճեցին 

Հարձակողական տրամադրությունը, գործելու ցանկոլթյոձ։ը, ուշանալու 

մտավախությունը, ինչպես նաև անվստ՚աՀոլթյուն ը։ Այդպիսի իրավի-

ճակում, դրում է Բ. Պ որշնևը, առանձին անհատների մոտ կարող է 

«չլինել ներքին ոչ մի կապ և նրանք դաոնում են ընդՀանրությոմւ 

միայն այն չափով, ինչ չափով ընդգծված են միատեսակ, բացասա-

կան, ոչնչացնելու զգացմ ունքով դեպի ինչ-որ անձնավորություններ, 

սահմանումն եր, դեպքեր»21։ 

Հայկական սպանդի կազմակերպիչները անշուշտ Հաշվի էին ա-

ռել նաև այն, որ շրջաններում, որտեղ (Гազգաբնակչության կուլտու-

րական մակարդակը ցածր է, ծանր են մարդկանց տնտեսական պայ-

մ անները», ամբոխի ոգին Հատկապես Հարձակողական է ու անողորմ։ 

Հանրահայտ է, որ նման տրամադրությոմէներով համակված խուժանի 

շարքերում ՀետզՀետե ավելի անզուսպ են դաոնում անՀատները, խիստ 

պակասում Է ինքնաքննադատական վերաբերմունքը, ճնշվում Է պատաս-

խանատվության զգացմ ունքը՝ դեպի իր արարքները, առաջ Է գալիս ու-

ժի և անՀայտ մնալու .զգացմունքը կոլեկտիվ գործողությունների ամեն 

մի մասնակցի մոտ։ նման իրավիճակում ստեղծված Հոգեբանությունը 

անՀատին ազատում Է մտածելու, որոշելու և որևէ բան մենակ ձեռ-

նարկելու դժվարությունից։ Նա չի խորՀում իր ամեն մի քայլը։ նա կա-

տարում է այն, ինչ ընկերը, Հարևանը, տասնյակ ու Հարյուրավոր մար-

դիկ, առանց Հետևանքը ի նկատի առնելուI Որպես կատարվող դեպ-

քերի ուղղակի հետևանք «ամբոխի գործունեության մեջ տեղի է ու֊ 



ն են ում գաղափարական և սոցիալ-հոզեբանական ազդեցությունների 

միացում և պրակտիկ կենսագործում, կամ սերտաճում մարդկանց ի-

րական վարքագծի մեշ) Զանգվածային հիստերիայի, ռազմական, կեղծ 

հայրենասիրական մոլուցքի, նացիոնալիստական ու շովինիստական 

էորամադրռւթյուձների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, անկասկած, 

դառնում Է ֆոն, որի վրա, երբեմն ծավալվում են ամենաողբերգական 

դեպքեր»28։ 

Այդ ամենբ, լիուլի արտահայտվեցին մեր ազգային ողբերգության՝ 

մեծ Եդեոնիւ տարիներին։ 

Հայ ժողովրդի բարեկամ գերմանական հումանիստ Իօհաննես Լեփ-

սիուսի, ականատեսի ու ցավ ակցոզի հայտարարության համաձայն, 

թուրքական իշխանությունների կարգադրությամբ, երկիրը պատերազ-

մի մեշ մտնելուց հետո բոլոր հայ պետական ծառա լողևերր ազատ-

վեցին աշխատանքից։ Հայ ժողովրդին գլխատեցին՝ անշատելով և հե-

ռացնելով նրանից հասարակական, քաղաքական ու կուսակցական 

գործիչն երին29 ։ 

Ամենից առաշ, 1915 թ. ապրիլի 24-ին Կ. Պոլսում ձերբակալեցին 

պառլամենտի անդամներին, հայտնի հասարակական գործիչներին, 

լրագրողներին, գրողներին, ուսուցիչներին, հոգևորականներին և այլ հայ 

մտավորականների, մոտ 250 մարդ։ 20 օրից հետո այդ թիվր անցավ 

3000-ից։ 

Պ ատերազմի սկզբին ավելի բան 50 հազար տղամարդկանց տա-

րան բանակ։ Բոլոր ձերբակալվածներին և զենքի կոչվածներին հետղհե֊ 

տե ոչնչացրին։ Հետո սկսվեցին բոնի արտագաղթը, թալանր, սպանու-

թյունները։ Տղամարդկանց հեռացրին առաշին հերթին։ Մնացած ծերե-

րին, կանանց, երեխանեիի մի մասին տարան և մահմեդականացրին, 

շարդին մասնակցող թուրք և քուրդ մեծահարուստներ։ Մյուս մասը 

ոչնչացվեց երկար ու տանշալից ճանապարհորդության ընթացքում։ 

Թափվեց 1,5 միլիոն անմեղ զոհերի արյոմւր։ Մի փոքր մասր միայԱ 

հասավ Սիրիայի անապատները, կամ դժվարությամբ գազթեց երկրից 

դուրս։ Ոճրագործությունը կատարվեց ըստ ծրագրված չափերի, ձևերի, 

օգտագործվեցին ֆաշիստական կարգերին հատուկ բոլոր միշոցներր։ 

Մեծ Եղեռնը գրկեց հայերին իրենց հայրենիքի մեծ մասից՝ Արևմրտ-

յան Հայաստանից և կենդանի մնացածներին ցրեց աշխարհով մեկ։ 

Սակայն, հայ ժողովուրդը ի դեմս Սովետական Հայաստանի վե-

րածնվեց, բարգավաճեց և դարձավ հզոր Սովետական Միության ան-

բաժանելի մասը։ 



ք՛այլ1 ազգային ողբերգությունը խոր ու ծանր Հետ բեր թողեց Հայ 

ժողովրդի պատս ութ յա)։ ու մշակույթի վրա, նրա Հոգեբանության մեշ։ 

1յվ նա ւպահանջել ու պահանջում է ցեղասպանության Հանցավորներին 

1լ նրանց պաշտպաններին ենթարկել խիստ պատասխանատվության, 

որպեսզի մարդկությունը մշտապես աղատվփ, բացի պատերազմներից, 

իր համար չափազանց մեծ վտանդ ներկայացնող մյուս երևույթներից՝ 

ռասիզմից ու ցեղասպանությունից, որից դեռևս տառապում են բազ-

մաթիվ ժողովուրդներ։ 

О. Г. инджикян 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ и ГЕНОЦИД 

Р е з ю м е 

Геноцид—как ряд преднамеренных, специально подготов-
лении;: действий по ликвидации отдельных групп людей, племен, 
народностей по национальным, религиозным и другим призна-
кам, является порождением империалистической эпохи. Цель по-
добных преступных действий со стороны пришельцев или захват-
чиков--лишение местного населения исконной земли, накоплен-
ного богатства, занимаемых позиций в экономике, политике и 
культуре страны. 

На примере геноцида армян в Османской империи, с пози-
ций марксистской социальной психологии анализируется нацио-
нальная трагедия армянского народа. 

Существовавшее веками неравенство между покорителями 
и покоренными, исповедующими ислам и неверными («гявура-
мп»), турками и нетурками—создало соответствующую общест-
венную атмосферу и социальную среду, при которых граждане 
одного и того же государства делились на полноправных и непол-
ноправных. А развитие капиталистических отношений п вмеша-
тельство империалистических держав еще более обострили внут-
ренние противоречия. Военно-феодальный режим, будучи явным 
противником новых буржуазных порядков, ожесточил велико 
державно-шовинистическую политику в отношении христианскил 
народов—основных носителей капиталистических отношений. 

Веками продолжавшиеся турецкими властями государствен-
ная политика угнетения и репрессивные мероприятия создали 
умонастроения, психологию превосходства среди мусульманско-
го населения. Используя вышеизложенные обстоятельства ту-
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рецкие верхи подготовили и, начиная с 1890-х провели ряд мас-
совых избиений армян и других групп населения, а свою антн-

армянскую политику завершили геноцидом в годы первой ми-
ровой войны. Признание этого факта, со всеми вытекающими 
мерами, требует возрожденный армянский народ. 
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Ü. Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄԸ ԵԳԻՊՏՈՍՈՒՄ 
XIX Դ. 80-ԱԿԱՆ ԹԹ. 

1882 թ. սեպտեմլ՛երին բրիտանական զորքերը գրավեցին Եգիպ-

տոսըւ Իր դիրքերն ամ րապն դելու և անսահմանափակ տիրապետու-

թյուն հաստատելու համար Անգլիային անհրաժեշտ էր հաղթահարել 

եվրոպական տերությունների հ ակազզե ցություն ր, թուլացնել նրանց 

ներգործությունը և խափանել միջամտությունը Եգիպտոսի ներքին զոր.-, 

ծերին։ Անգլիացիների այս նպատակը հիմնավորված Էր այն հանգա-

մանքով, որ Եգիպտոսում դեռևս պահպանվում Էր եվրոպական տերոլ- • 

թյուն ների համատեղ ազդեցությունը, որը արտահայտվում Էր մի շարք-

միջազգային հաստատությունների գոյությամբ։ 

Ֆինանսական վերահսկողության հաստատումը և վար լա կա ոա - . 

վարման առանձին օղակների օտարերկրացիների ձեռքն անցնելը, այլ 

խոսքով[' Եգիպտոսի եվրոպակքսն տերությունների կիսագաղութի վերա-

ծումն սկսեց բրիտանական գրավումից շատ առաջ՝ Մոհամմեդ Սաիգի . 

(1854—1863) և խդիվ Իսմայիլի (1863—1879) իշխանության տարինկ? ՚ 

րին։ Արաբագետ ն. I'վանովն իրավամբ գրել ԷՀ «Երկրռւմ (Եգիպտո 

սոլ մ—(I. Հ . ) լկաՐ արդյունաբերական մի ձեռն արկւււթյոլն, մի բանկ 

կամ առևտրական խոշոր ֆիրմա, որ լվերահսկվեր օտարերկրացիների 

կողմից։ Նրանք էլ կոնցեսիաների կամ կապալների հիմամբ կառու-

ցում էին երկաթուղիները, կամուրջներն ու նավահանգիստները։ Նրանց 

ձեռքին էին կոմունալ ծառայությունները, փոստ-հեռագրական կապի 

կազմակերպումը և այլն»1։ 1876 թ. խդիվ Իսմայիլի կողմից Եգիպ-

տոսի ֆինանսապես սնանկ հռչակումից հետո ստեղծվեց Խդեվական 

պարտքի վարչությանը, - որը վերահսկողության հաստատեց եգիպտա-

կան կառավարության եկամուտների ու ծախսերի վրա և որին կա-

ռավարությունը վճարում էր պարտքերի տոկոսները։ Վարչության քըն-

նիչ-կոմիսարներ նշանակվեցին Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, 

173. 



Ռուսաստանի, Ավստրո-Հունգարիայի և Իտալիայի մշտական ներկա-

յա ցուցիչն երը։ նույն թվին, եվրոպական տերությունների անցկացրած 

դատական բարեփոխման միշոցով, Եգիպտոսում հաստատվեցին մի-

շազգային դատարաններ։ Երկու տարի անց, եգիպտական ֆինանսներն 

ստուգելու նպատակով, ստեղծվեց Միջազգային հանձնաժողով և հաււ-

տ ատվեց կապիտուլա ցիան երի ռեժիմ։ 

Գրավման պահից Անգլիան բոլոր ճիգերն ի գործ գրեց նշանակա-

ղրկելու, իսկ հետագայում լրիվ լուծարքի ենթարկելու Եգիպտոսում 

պահպանվող միջազգային հաստատոլթ յոմւն ե բո, որոնց միջոցով եվ-

րոպական տերությոմւները կարող էին վերահսկել երկրռւմ բրիտանա-

կան իշխանոլթյոմւների գործունեությունը։ Այդ նպատակով Սենթ — 

Ջեյմսի կառավարությունը, որպես արտակարգ լիազորներ, Եգիպտոս 

գործուղեց լորդ Նորտբրոլկին, սըր Հևն րի Դրումմոնղ-Վոլլֆին և էվե-

լին Բերինգին (1892-ից լորդ Կ րոմ եր)՝ որպես դիվանագիտական գոր-

ծակալ, ընդհանուր հյուպատոս և Եգիպտոսի փաստական կառավարիչ 

1883-ից ընդհուպ մինչև 1907 թ.։ 

_ 1884-ին Նորտբրոլկի առաքումը կապված էր Եգիպտոսում գո-

յություն ունեցող միշազգային դատարանների եթե ոչ ոչնչացման, 

ապա առնվազն, նրանց բնույթը փոփոխելու և նրանցում ընդգրկված 

անգլիացի աստիճանավորների ազդեցոլթ յոմւն ուժեղացնելու ծրագրի 

հետ։ ՚ ՝ 

Միշազգային' կամ խառը դատարանները հաստատվել էին Կա-

հիրեում, Ալեքսանգրիայում և ալ֊Մ անսոլրռւմ, ըստ որում վերաքննիչ 

ատյանը գտնվում էր Ալեքսանգրիայում։ Այդ դատարաններն էին լու-

ծում քաղաքացիական բոլոր հայցերը, եթե կողմերից թեկուզ մեկը 

եվրոսլացի կամ էլ Միացյալ նահանգների հպատակ էր։ «Հանդես գա-

լով իսկական գաճաճ մի թագավորոլթյոմւJ)2 նրանք չէին ենթարկվում 

անգլիական իշխանություններին։ Դատարանները վերածվել էին ե-

գիպտական պարտքերի տոկոսների նվազեցումը խափանող խոչըն-

դոտի, այլ խոսքով^ պարտքերի լիկվիդացման օրենքի անթերի օգ-

տագործման երաշխիքի և խդիվյ։ ստորագրած հրամանագրերի օրի-

նականությունն ընդոմւոլմ էին այն դեպքում միայն, եթե դրանք կան-

խօրոք համաձայնեցված լինեին վերոհիշյալ օրենքը մշակած տերոլ֊ 

թ յոմւն երի ներկայացուցիչների հետ։ Միշազգային դատարանների հաս-

տատման կանոնագրության հիմամբ վերաքննիչ ատյանը բաղկացած 

էր 4 եգիպտացի և 7 օտարերկրացի անդամներից, ըստ որում դատավոր֊-

174. 



է՛լ Րէ! նշանակվում կին եվրոպական տերությունների կողմիցւ Կանոնադ-
րությունն ատյանին իրավունք Էր վերապահում իր կազմը՝ անբավարար 
դտնելոլ դեպքում եգիպտական կառավարությունից խնդրել ավելացնելու 
.անդամների թիվը։ ՛միաժամանակ մատնանշելով այն անձնավորոլթյուն֊ 
ներին, որոնց ինքն արմ անավոր Էր Համարում3» Նորտբրոլկը շ անաց գոր-
ծող կանոնադրության մեք մտցնել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք 
այդ Հաստատությունը կղրկեին իր անկողմնակալ և անկախ բնույթից: 
Այդ փոփոխությունները վերաբերում Էին երկու կետերի, դատավորների 
ընտրության ու նշանակման կարգին և դատախազական վերահսկո-
ղության Հաստատմանըt ՚ . , 

ԱռաջիէI կետով ենթադրվում Էր Հանձին Բերին գի փաստորեն 
անգլիացիների կողմից ներկայացվող եգիպտական կառավարությանն 
իրավունք շնորհել իր Հայեցողությամբ ընտրելու օտարերկրացի դա-
տավորներին, առանց նրանց ազգային պատկանելության հարցում 
որևէ կաշկանդման ենթարկվելու։ Միայն վերաքննիչ ատյանն էր, որ 
պահպանելու էր իր միջազգային հանգամանքը*։ Եվ սակայն, ՜այս • ծրա-
գրով դատարանները չէին կարող իրենց անկողմնակալության բավա-
րար երաշխիքները տալ, քանի որ նրա անդամները, նշանակվելով ե-
գիպտական կառավարության կողմից, վերջինից լրիվ կախվածության 
մեջ էին ընկնում։ Անգլիացիներն իրենց հերթին հնարավորություն էին 
ձեռք բերում իրենց դրածոներին մտցնել դատակազմի մեջ։ 

Երկրորդ դրույթով ենթադրվում էր դատախազական վերահսկողոլ-
թյ.;լԼն ու իր պաշտոնատան դատական պրիստավների բաժանմունքն 
Հանձնել արդարադատության նախարարի անմիջական ղեկավարմանըէ 
Այս կապակցությամբ ԿաՀիրեում ռուսական գլխավոր Հյուպատոսու-
թյան ներկայացուցիչ Ա. Կոյանդերր արտաքին գործերի մինիստր՝ 
Ն. Կ, Պ՚իրսին Հասցեագրված իր զեկուցագրում դրում Էր., ffՕտարա-
Հպատակների ոաՀերի տեսակետից այդ փոփոխությունն երն անցան֊ 
կալի են, քանի որ դատական պրիստավների անմիջականորեն մինիս֊ 
տըրին ենթարկվելու ՜դեպքում (ինչպես ներքևում կտեսնենք, արդա֊ 
րոլթյան նախարարին որպես խորՀրդական կցվում Էր անգլիացի մի 
աստիճանավոր, — Ս. Հ . ) դատարանները Հնարավորություն ֊՛պիտի չու-
նենան Հետևելու իրենց վճիռների ճշգրիտ և անկողմնակալ գործադըր֊ 
մանը։ Պետք Է պաՀպանւԷի տերություններին վերապահված իրավուն֊ 
քը՝ դատախաղի կողքին ունենալու իրենց աղգությոմւից մի տեղակալ, 
որպեսզի ապահովվի մեղադրող և հետաքննող իշխանությունների զոր֊ 
ծողոլթյւււնների ճշտությունը՝ հատկապես եթե դատարաններին արտա֊ 



սահման յան հպատակների նկատմամբ քրեական իրավազորություն է 

տբվե/րլի Այնուամենայնիվ, առաշին խոշոր զիջումը կատարվեց վար-

չապետ Ռիագի կողմից, անգլիական ներկայացուցիչը Լոնդոն տարավ 

մինիստրության Հողմից մշակված նախագիծն այն փոփոխությունների, 

որոնք Մեծ Բրիտանիան կցանկանար մտցնել միջազգային դատարան-

ների կազմակերպման մեջ6։ Ռիադր մտադրվել էր Լոնդոնի կողմից 

հաստատվելուց հետո միայն այդ նախագիծը ներկայացնել մյուս տե-

րռւթ յրմւների քննարկմանը, որոնք մասնակցություն էին բերել Եգիպ-

տոսում միջազգային դատարանների հաստատմանը։ Նշանակում է, որ 

միշազգային բնույթ ունեցող մի հարցում եգիպտացի մինիստրները 

չվարանեցին խոնարհվել անգլիացիների ցանկությունների առաջ և 

ընդգծել երկրռւմ նրանց գերակշռությունը։ 

Այնուհետև անգլիացիները ճիգերն ուղղեցին տեղական դատարան-

ներն իրենց •ազդեցությանը ենթարկելու նպատակին, վերջինս լուրջ 

սպառնալիք ստեղծեց գոյությոմյ ունեցող կապիտոլլացիոն ռեժիմի և 

միջազգային դատարանների համար։ Նրանք կարողացան հասնել այն 

բանին, որ տեղական դատակազմի մեջ նշանակվեցին երկու անգլիա-

ցիներ։ Այս կապակցությամբ Ա. Կոյանղերը նշում է. (ГԱնծանոթ լինե-

լով-Նապոլեոն ի օրենսգրքին և նույնիսկ Եգիպտոսում վարվող արդա-

րադատության սկզբոմւքներին, որոնք դրված էին տեղական ատյաննե-

րի կազմակերպման հիմքում, նոր խորհրղականները հազիվ թե ի վվ։~ 

ճակի լինեն ղեկավարելու իրենց ծառայակիցների գործունեությոլնր» ։ 

1889 թ. ապահովելով երկու անգլիացիների նշանակումը տեղական 

վերաքննիչ ատյանի կազմում, բրիտանական կառավարությոձր 1890 թ. 

պնդեց նաև իր մի երրորդ հպատակի նշանակման ւէրա։ Նույն թվին 

անգլիական ՚ կառավարությանը հաջողվեց նաև արդարադատության 

նախարարությոմյում որպես ժամանակավոր խորհրդական նշանակել 

Ջոն Ս քո թին, որը Հնդկաստանում վարել էր միանձնյա վերաքննիչ դա-

տավորի պաշտոնը8է Այնքան, որքան Եգիպտոսում գործող դատավար-

ման կարգը քիչ ծանոթ էր անգլիական իրավագետներին և միաժա-

մանակ զգալի խոչընդոտ էր օտարերկրյա մրցակիցների միջամտու-

թյունները խափանելու ճանապարհին Սքոթի նման փորձառու, իրավա-

բանի նշանակումը դրսևորումն էր անգլիացիների ցանկության՝ եգիպ-

տական դատարանները իրենց գաղութներում գոյություն ունեցողների 

օրինակով հիմնական վերափոխության ենթարկել, հեռացնելով անգլիա-

կան օրենքներին և սովորություններին անգետ մյուս բոլոր օտարերկ-

րացիներին։ 

1 7 6 . 



Սքոթն իր պաշտոնավարման աոաջին իսկ օրից արդարադատա-

կան պաշտոնատան իսկական տևրն ու տիրակալը դարձավ, քանի որ-

եգիպտական մինիստրության գլխին ձևականորեն կանգնած մարդիկ 

ո՛չ բավականաչափ գիտելիք, ո՛չ է/ կամք և ընդունակություն ունեին 

իրենց կարծիքն ու տեսակետը անցկացնելու և պայքարելու անգլիա-

ցիների ամենազոր ազդէ, զութ չան դեմ է Մի տարի անց Սենթ-Ջեյմսի 

կաոավւսրոլթ յունը պահանջեց Սքոթին նշանակել Եգիպտոսի արդարա-

դատության մինիս տրութ յան ր կից արդեն մշտական խորհրդական3։ Այդ-

օրինակ պահանջներն սկզբում տեղական կառավարական շրջաննե-

րում խիստ, հաճախ ոչ անկեղծ դժգոհանք առաջ բերեցին։ Ռիադը 

հայտարարեց, որ ավե/J։ շուտ հրաժարական կտա, քան թե կստորագրի 

նման նշանակման հրամանագիրը ու նույնիսկ մերժեց ընդունել բա-

ցատրվելու. համար իր պաշտոնատանը հայտնված Սքոթին,0< Սակայն, 

այդպիսի վերաբերմ ունքը չշվւոթեցրեց Բերինգին։ Շրջանցելով այդ 

հակառակամտությունը, նա միևնույն պահանջով դիմեց խդիվին։ Մեհ-

մեա-Բ՚աոլֆիքն ըստ իր սովորության ենթարկվեց գլխավոր հյուպա-

տոսի կարգադրությանը։ Հրամանագիրն ստորագրվեց 1891 թ. փե-

տրվարի 3-ին և Vալ-Վակաի ալ Մ ըսրիյյա» պաշտոնաթերթում հրա-

պարակվեց մինիստրական որոշման հետ, որը Սկոթի նախագահու-

թյան ներքո հաստատում Էր նախադատ ատյանների գործունեությունը 

վերահսկող, մի մարմին՝ անդամակցությամբ տեղական դատարան-

ներին կիզ բելգիացի գլխավոր դատաքսաղի, ներքին գործերի մինիս-

տրության իտալացի իրավախորհրդատուի և վերոհիշյալ անձնավո-

րությէ-ւնների կողմից ընտրվելիք դատախազության երկու անդամնե-

րի՝1։ Այդ կոմիտեի կազմում չընդգրկվեց արդարադատության մինիս-

տրության ազգությամբ ֆրանսիացի իրավախորհրդատուն։ Վերջինիս 

բացորոշապես զանցառումը ընդունված որոշման դեմ հասկանալիորեն 

առաջ բերեց ֆրանսիական շրջանների դժգոհանքը։ Ֆրանսիայի ներ« 

կայացուցիչ դը Օբինյին հայտարարեց, որ իր կառավարությունը բո-

ղոքում Է հօգուտ մի այլ տերության ֆրանսիական իրավոմւքների ոտ-

նահարման դեմ, ըստ որում միաժամանակ պահանջեց կասեցնել խդի-

վի հրամանագրի գործողության մեջ դրվելը12» Խդիվը մերժեց Ֆրան-

սիայի բողոքըէ 

Բացի դրանից, արտաքին գործերի մինիստր Յ.ոլլֆիկար փաշան 

ապրիլի 2 8 ֊ ի ն հրապարակեց № 365 շրջաբերական-հոլշագիրը, որով 

կառավարոլթյոմւը Եգիպտոսում եվրոպական բոլոր ներկա յա ցուց չու-

1 2 - 6 3 5 
1 7 7 . 



թյոլններից խնդրում էր միջնորդել իրենց ղեկավարների մոտ՝ հավանու-

թյուն տալու հուշագրին կցված հրամանագրին, որը վերաբերում էր 

Ալեքսանղրիայի վերաքննիչ խառը ատյանի կազմում 5, 8 կամ 9 

անգլիացիների հաստիքային անգամ նշանակելուն և խառը դատա-

րանների շրջանակներում անգլերենը դատավարման լեզու հայտարա-

րելուն13։ 

Սքոթի Եգիպտոս հրա։[իրման պահից խդիվի կամ նրա մինիստր-

ների կողմից անգլիացիների պարզորոշապես րացահայտված կամքին 

HL ցանկությանը որևէ լուրջ դիմադրություն ցույց չտրվեց։ Օտար տե-

րությունները ցանկության դեպքում կարող էին Սկոթի նշանակման դեմ 

բողոքի օրինավոր հիմքեր գտնել։ Այդ աստիճանի ազդեցիկ մի պաշ-

տոնում անգլիացու ներկայոլթյոմւը խախտում էր ինչպես նախկինում 

գոյություն ՝՝անեցած կարգը, այնպես էլ դատական բարեփոխումնե-

րին մասնակցություն բերած բոլոր պետությոմւների դիրքի և ազդեցու-

թյան հավասարաչափության սկզբոմւքը։ 

Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունն այղպիսով հող էր նախա-

պատրաստել երկրի գերագույն իշխանոլթյոմւը փաստորեն իր ձեոբր 

վերցնելու և միաժամանակ եգիպտական դատարանների գործունեու-

թյունը մրցակից օտարերկրյա ամեն մի միշամտութ յունից կատարե-

լապես զերծելու համար։ Բերինգը '/ ո յան ղերին ասում էր, որ 1894 թ. 

կառավարությունը լուծարքի կենթարկի խառը դատարանները, եթե 

նրանց գործոմյեոլթյան երկարաձգված ժամկետի ավարտի կապակցու-

թյամբ իր ներկայացնելիք նոր պայմանները տերությոմւների համեմա-

տության չարժանանան 

Անգլիացիների բացահայտ ամենազորության մյուս գլխավոր խո-

չընդոտը Եգիպտոսում գործող կապիտուլացիաներն էին, որոնք երաշխա-

վորում էին օտարահպատակների անձեռնմխելիությունն ու տեղական 

դատարանների իրավասոլթյոմւից զերծոլթյոլնը։ Արդարադատության 

մինիստրության անգլիացի խորհրդական Զոն Սքոթի իրադասություն-

ները տեղական դատական հիմնարկների վրա տարածումն, ահա, 

սպառնալիք էր կապիտոլլացիանէրի ռեժիմի համար։ Այդ ռեժիմի աս-

տիճանական վերացման մյուս միշոցը հանդիսանում էր հրապա-

րակումը պարտադիր բնույթ ունեցող այն որոշումների, որոնք եգիպ-

տական կառավարության կողմից մշակվել էին օտարահպատակների 

համար և որոնք հավանություն էին գտել Ալեքսանդրիայի ատյանի 

անդամների անգլիացիներին նվիրյալ մեծամասնության կողմից։ 

Ֆրանսիայի դիվանագիտական ներկայացուցիչ մարքիզ Ռեվերսոն փոր֊ 

178. 



ձ/.ց աԼ-. ու թյ անների կողմից ընդունված շրջառեր ականի Դ հավելվածը 

ի։մ րաղրել այնպես, որ օտարահպատակների համար պարտավորի: 

դառնան միայն այն վճիռները, որոնք ՛կընդունվեն ատյանի առանց 

բացառության բոլոր անդամների միաձայնությամբ: Եվ սակայն Ֆրան՛ 

սիային չհաջողվեց հասնել հավելվածի վերախմբագրմանը։ Կոյանդերի 

խոս բերով՝ «1889 թ. տերությունների կողմից առանց որևէ նախապայ-

մանի Գ հավելվածի ընդունումը եղավ մի մեծ սխալ, որն օտարահպա-

տակների դեմ անգլիացիների ձեռքը տվեց մի շատ վտանգավոր դենք»'՛՜՛։ 

Եղիպտոսոլմ միջազգային ազդեցության վերջին հենարանը Պարտ-

քերի վարչությունն էր։ Նրա և Եգիպտական ֆինանսների ստուգման 

Միջազգային հանձնաժողովի դեմ Դրումմ ոնդ-Վուլֆի և. Բերին գի կողմից 

ձեռնարկվեց մի ամբողջ արշավ, որի նպատակն էրէ ստվերել այդ 

հիմնարկների նշան ակությ ուեր։ 

Օտարերկրյա վարկատուներին Եգիպտոսի մեծագումար պ ա ոտ-

քերի և երկրի՛ն եվրոպական տերությունների ընձեռած հովանավորու-

թյան հետևանքով, եգիպտական ֆինանսների վիճակը անգլիական տի-

րապետության հաստատման ճանապարհի ամենադժվարին տեղամա-

սերից մեկն Էր։ Այն եվրոպական տերություններին հնարավորոլթյուն Էր 

տալիս պահանջելու տվյալ հարցի վերաբերյալ միջաղգային ստուգման 

անցկացում, ցույց տալու անգլիական վարչական սիստեմի սնանկու-

թյունը և դրանով իսկ զգալի հարված հասցնելու բրիտանական հա-

վակնություններին։ Անգլիացի աստիճանավորները հասկանում Էին, որ 

Եգիպտոսի կատարյալ տերերր կարող են մնալ այնքան ժամանակ, քա-

նի դեռ եվրոպական վարկատոմւերը գոհ կլինեն երկրի ֆինանսական-

դրությունից։ Հենց այդ նպատակով Էլ Եգիպտոսի ռազմական գրավ-

մանը դուգընթաց անգլիացիները ձեռնարկեցին երկրի ֆինանսական 

կառավարման հարցում իրենց գերակշռությունն ապահովող միջոցա-

ռումներ։ Կոյանդերի հետ զրույցի ժամանակ Բերինգն ուղղակի ա֊ 

սում Էր. «Մենք լրիվ մեր ձեռքն ենք վերցրել երկրի ֆինանսները և 

հասարակական գործերի մինիստրությունը։ Վարչակառավաբմ ան այդ 

երկու բնագավառն երում) որոնք մենք ամենից կարևորներն ենք հա-

մարում, մենք եգիպտացիներից ավելի ձեռնահաս ենք ու հենց դրա 

համար Էլ վերցրեցինք մեր անմիջական կառավարման ներքոJ)16* Իր 

հերթին լորդ Նորտբրոլկը խոստովանում Էր, որ Եգիպտոսի ֆինանսա-

կան կառավարման գծով> անգլիական կառավարության բոլոր առաջար-

կությունների և վերափոխությոմւների արդյունքն «անկասկած պիտի 



լինի միշազգային վերահսկողության փոխարինումը Անգլիայի ֆի-

նանսական վերահսկողությամբЛ17« 

Ս ենթ֊Ջ եյմ սի կառավարությունն այգ նպատակով 1884 թ. որ-

պես ֆինանսների մինիստրության կից խորհրդական Եգիպտոս գոր-

ծուղեց էդգար Վինսենտին։ Վերշինս պետք է ինքնիշխան տնօրիներ 

Վարչակառավարման ֆինանսական ամբողշ մարզը, ըստ որում նրա 

.գլխավոր առաշադրանքը պիտի լիներ աշխատել կանխելու բյուջեի ա֊ 

մեն մի դեֆիցիտ, որը կարող էր հանգեցնել անգլիացիների համար 

ան ցանկալի արդյունքի՝ Միշազգային ստուգող հանձնաժողովի գոլ-

մարման։ 

Ձգտելով ավելացնել պետական գանձատան հասույթները, Վինսեն-

յոը պնդեց հաստատել նոր հարկեր։ 1888 թ. ծխախոտի մշակության 

• հատկացվող հողակտորներն ենթարկվեցին նոր հարկի՝ ֆեգանից նախկին 

.2,5 եգիպտական ֆունտի փոխարեն 30 ֆունտի լափով։ Բարձրացվեցին 

նաև երկաթուղային սակերը, փոխադրվող ծխախոտի մարսը և նեղո-

ցով նավարկության տուրքը 

Օրըստօրե ծանրացող հարկերը լրիվ քայքայման մատն եցին Լ-

գիպտացի գյուղացիներին՝ ֆելլահներին։ «Հարկագանձման եղանակը 

հիշեցնում է խդիվ Իսմայիլի հոռեգոլյն ժամանակները, — գրել է Կո-

յանդերը։—Գանձատունը բռնագրավում և համարյա ձրի վաճառում է 

դեռ չհնձված բերքը, դրանով վերջնականապես քայքայելով հողա-

մշակների բարեկեցությոմւը։ Եգիպտոսում հողը երբևէ այնքան պարտ-

քերով ծանրաբեռնված չի եղել, ինչպես- այժմ... և ներկա վարչակարգի 

ներքո երկիրը բավականին արագաքայլ դեպի քայքայում է գնում»՝՝•'։ 

Վինսենտի վարած քաղաքականության հետևանքով բացն ու պա-

կասորդը, որոնցով Եգիպտոսը մինչ այդ տառապում էր, 1886 թ. ար-

դեն անհետացել էին պետական բյուշեի հաշվեցուցակներից20» 

Հոգալով միայն այն մասին, որ պետական բյուշեի տարեկան հաշ-

վեցուցակներում պակասորդի բացակայությամբ «Եվրոպայի աչքին փո-

շի փչվի-»21, անգլիացիները Պարտքերի վարչության քննիչներին հնա֊ 

րավորությոմ։ չէին տալիս գործերի իսկական վիճակին հաղորդվել այն 

նահանգներում, որոնց հասույթներն ուղղակի գանձատուն էին մուտ-

քագրվում և ապահովում պետական պարտքերի տոկոսների վճարումը։ 

Պարտքերի Լիկվիդացման օրենքը Պ արտքերի վարչությանը իրավունք 

չէր տալիս վերահսկել գավառներում եգիպտական կառավարության 

գործողություններն ու դրանով իսկ դուռ էր բաց անում տարբեր չարա-

շահությոմւների առաջ։ Վարչության ռուս լիաղոր-քննիչ իշխան Մոլ-
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րուզիի առաջարկությունը՝ վարկատուների շահերն ապահովող հա-

սույթների գլխավոր աղբյուր լորս նահանգներում վերահսկողություն 

սա՛, մ ա՛սել կառավարության գործողությունների վրա, չարժանացավ 

եվրոպական մյուս տերությունների լիազոբ-ք ննիչսերի պաշտպանու-

թյանը՛ռ։ Այդ տերությունների կառավարող շրջանն երը նախընտրեցին 

բավարարվել Եգիպտոսի ֆինանսների վերաբերյալ անգլիացի խոր-

հըրղականի կողմից հանուր հասարակության ի գիտություն պատրաստ-

վող և հրապարակվող փայլուն հաշվետվություններով, հոգ ՚չտանելով 

այն մասին, որ այդ հաշվետվություններն ինչքանո՛վ էին համապատաս-

խանում երկրի տնտեսական իրավիճակին և խորամուխ չլինելով այն 

իսկական Հնարքներին, որոնք տեղական կառավարությանը թույլ էին 

տալիս տարեկան բյուջեն ելքի ու մուտքի մարզերում հավասարա-

կշռել։ 

J88G թ. անգլիական ֆինանսական խորՀրդատուն Պ արտքերի 

վարչության Համաձայնությունն ստացավ այն Հարցում, որ ինչպես 

արտադրական պարՀակների՝ վարձու աշխատանքով փոխարինման, 1 

այնպես էլ նավթային աղբյուրների որոնման և այլ Համանման գործերի 

Համար ծախսումներն օրինական ճանաչվեն, Հակառակ այն իրողու-

թյան, որ դրանք կատարվել էին առանց կանխօրոք տերությունների .Հա-

վանության ենթարկվելով։ Նմանօրինակ որոշումները բացաՀայտորեն 

դեմընթաց էին Պ արտքերի վարչության կանոնագրությանը, որի. Հի-

մամբ եգիպտական ֆինանսիստներին չէր թույլատրվում իրենց հա-

յեցողությամբ տնօրինել ընթացիկ տարվա Հասույթները, այն էլ առանց 

տերությունների Համաձայնությունը կանխապես ստանալու։ 

Անգլիացիների պնդումով_ Պ արտքերի վարչությունը մերժեց ֆրան-

սիացի քննիչէ առաջարկությունը, որի Համաձայն վարչության անդամ-

ները պետք է վերահսկողություն и ահ մ անեին եգիպտական կ՛առավա-

րության կողմից հասարակական աշխատանքների Հավար նախատես-

ված գումարների, ինչպես նաև Առլեզի ջրանցքի մաքրման Համար Հատ-

կացված 250 Հազար եգիպտական ֆունտի ծախսումների վրա2*։ 

Այս բոլոր փոփոխությունների և որոշումների նպատակն էր 

թուլացնել Պարտքերի վարչության ազդեցոլթյոձը որպես Եգիպտոսի 

ֆինանսների վերաՀսկողության ենթարկող միշազգային Հաստատու-

թյան։ Անգլիացիները Հնարավորությոմյ ստացան առանց Հակակշռի 

տնօրինել Պարտքերի վարչության գանձարկղ մուտքագրվող գումար-

ները։ 
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Ռոտշտեյնը ճիշտ է նկատել, որ 1886 թ. արդեն 6արշավ սկսվեց 

քննիչներին ամրողջո։Լին ճանապարհից վերացնելու Համար»-՝՝՝։ Սրր 

Հենրի Դրոլմմոնդ-Վուլֆը հայտարարեց, որ սՊ արտքերի վարչությունը 

բոլորովին հակընդդե մ է գործում ֆինանսական խորհրդականից ուղ-

ղություն ստացող կառավարության ֆինանսական քաղաքականությանը: 

Պարզ է, որ անհրաժեշտ է վերանայել այն հարցը, թե ինչքա՞ն նպա-

տակահարմար է այդպիսի լիազորություններ տալ օտարերկրացիների 

մի խմբի...»26։ Իսկ 1890 թ. դեկտեմբերին Ալեքսանդրիայոլմ լույս տես-

նող և ոչ առանց հիմքի Եգիպտոսի իսկական կառավարողների խոսնակը 

համարվող «Դի էշիպշըն գաղետում» հրապարակվեց մի հոդված, որ 

ուղղված էր ընդհանրապես Պարտքերի վարչության գոյության ու գոր-

ծունեության դեմ21 ։ 

Մեծ' տերությունների գրաված դիրքը բնավ էլ չխանգարեց անգլիա-

ցիների հետագա գործողոլթյոմյներին։ Քանի զեռ գոյատևում էր Ռու-

սաստանի համաձայնությունը Գերմանիայի և Ավստրո-Հոլնգարիայի 

հետ, այդ տերությոմւների ներկայացուցիչները Պարտքերի վարչության 

գործունեության միջոցով ընդհուպ մինչև 1887 թ. հակազդում էին Ե-

գիպտոսում Անգլիայի հարաճող ազդեցությանը։ Եռյակ միության 

ստեղծմամբ իրավիճակը վւոփոխվեց։ Գերմանիայի և Ավստրս-Հոլն-

գարիայի ներկայացուցիչները եգիպտական հարցերի նկատմամբ չե-

զոք դիրք գրավեցին, բավարարվելով իրենց փոխատվությունների տո-

կոսները կանոնավորաբար ստանալով։ Ավստրո-Հռմւգարիայի դիվա-

նագիտական ներկայացուցիչն իր ֆրանսիական պաշտոնակցին հայտ-

նում էր, որ իր կառավարոլթյոմւն իրեն կարգադրել է չբարձրացնել 

այնպիսի հարցեր, որոնք կարող են տհաճ լինել Անգլիային և որ իրեն 

հրահանգված է գործել միայն ու միայն Լոնդոնի ներկայացոլցչի հետ 

համախորհուրդ2Տ։ Իսկ Պ արտքերի վարչռլթյոմւում Գերմանիայի լիա-

զոր բարոն Ռիխտգոֆենը իշխան Մ ոլրոլզիի այն դիտողությանը, որ 

վարչության նշանակությունն օրըստօրե ընկնում է, պատասխանում էր. 

«Ի՞նչ անել, երբ կարգադրություն ոմէես թիկունք տալ անգլիացիներին, 

անհրաժեշտ է բառացիորեն հետևել կարգադրության ր»25 ։ 

Միջերկրական ծովի շրջանում ստատուս քվոն պահպանելու վե-

րաբերյալ համաձայնության հիմամբ միջերկրածովյան ափերին վերա-

բերող բոլոր հարցերում Իտալիան, եռյակ միության երրորդ անդամր, 

նույնպես թիկոձք էր տալիս Անգլիային։ 
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Վարչությունում Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները, 

բախվելով իրենց ձայնը Անգլիայի բոլոր առաջարկությունների օգտին 

տվող մյուս չորս տերությունների ներկա յա ցուցի՛չն երի մեծամասնական 

խմբին և ուրեմն չկարողանալով ոչինչ անել հարկադրվում էին միա-

նալ ընդհանուր կարծիքին։ 

Այսպիսով, Եգիպտոսում իրենց դիրքերն ամրապնդելու նպա-

տակով անգլիական իշխանություններին հաջողվեց հաղթահարել եվրո-

պական տերությունների հակաղդեցությոմւը՝ երկրում գոյություն ունե-

ցող միջազգային հաստատությունների իրավոմւքները սահ՚մանափա-

կելու և ներգործությունը թուլացնելու, նրանց կազմում անգլիացի աս-

տիճանավորներ տեղագրելու և դրանով իսկ այդ վարչություններն իր 

ազդեցությանը ենթ արկելու ճանապարհով։ 

Արդեն 1880-ական թթ. վերջին Անգլիային հաջողվեց ոչ միայն 

ամրապնդել իր դիրքերը Եգիպտոսում, այլև անգլիական և ընդհան-

րապես եվրոպական հասարակական կարծիքը նախապատրաստել այն 

մտքին, որ նեղոиի գրավումը երկարատև է լինելու։ 

С. А. А Р У Т Ю Н Я Н 

У К Р Е П Л Е Н И Е АНГЛИЙСКОГО ГОСПОДСТВА В ЕГИПТЕ 
В 80-ых ГОДАХ XIX ВЕКА 

Р е з ю м е 

В 1882 году британские войска оккупировали Египет. В це-
лях укрепления своих позиций и установления неограниченного 
господства Англии необходимо было преодолеть противодейст-
вие европейских держав, выражавшееся главным образом в дея-
тельности существующих в Египте международных учреждений. 

В статье сделана попытка показать, как путем ограничения 
прав этих учреждений, ослабления их влияния к концу 80-ых го-
дов XIX века, англичанам удалось не только укрепить свои по-
зиции, но и подготовить европейское общественное мнение к мыс-
ли о продолжении оккупации на длительное время. ' 

I 

183 



1 Н. А. Иванов, История национально-освободительной борьбы народов 
Африки в новое время. М., 1976, с. 189. 

2 Co lv in А., The Making of Modern Egypt , L . , H06 , p. 202: 
3 Архив внешней политики России Мсторико-дипломатического управлении 

Министерства иностранных дел СССР. Москва (այսսւհետև՝ Л В П Р ) , ф. 
«Политархив», оп. 482, д. 825, л. 41, Кояндер-Гирсу. 9 IV. Лг 16.1887. Каир 

4 А В П Р . ф «По.штархив», оп. 482, д. 825. л. 61. Кояндер-Гирсу. 21 V. .Ys 23. 
1887;'-'Каир. 

5 АВПР. ф. «По.штархив» , оп. 482. д. 827. л. 96, Кояндер-Гирсу. 25, V. Л'г 29. 
1889. Каир. 

6 АВПР.-ф.-«Политархив» , оп. 482, д. 826, л. 99, Щеглов-Гнрсу. 7 VII. .V» 31 
1888, Каир. 

7 Նույն տեղում, թ. 100։ 

8 А В П Р , ф. «Политархив», д. 828. л. 30. Кояндер-Гирсу, 21/IV. II 11, 1890, 

Каир.՛՝ • -" '• 
9 АВПР, ф. «Политархив», д. 829, л. 21, Кояндер-Гирсу. 11/II. Лг 10. 1891, 

Каир. 
10 Նույն Ահեղում, թ, 23t 

11 Նույն տեղում, թ. 27։ 

12 Նույն տեղում, թ. 30, 

13 АВПР, ф. «Политархив», д. 828, л. 78, Кояндер-Гнрсу. 1/V. Хе 17, 1890 
Каир. 

14 А В П Р , ф. «Политархив». д. 829, л. 43, Кояндер-Гнрсу, 18/II. № 13, 1891. 
Канд. 

15 Л В П Р , ф. «Политархив», д. 829. л. 133, Кояндер-Гнрсу, 18/VII. № 33, 1891.. 
Каир. 

16 АВПР, ф. «Политархив», оп. 482, д. 825, л. 82, Кояндер-Гнрсу, 4/VI. № 25, 
1887, Каир. 

17 Մեշբերւէսէ ըստ՝ Ротштейн Ф . А. Захват и закабаление Египта. М.—Л. 
959. с. 215: 

18 А В П Р , ф. «Политархив», оп. 482, д. 827, л. 145, Кояндер-Гирсу, 24/1X7, 
№ 49. 1889, Александрия. 

19 А В П Р , ф. «Политархив». оп 482, д. 827, л. 167, Кояндер-Гирсу, 14/XI. 
№ 55, 1889, Каир. 

20 А В П Р , ф. «Политархив» оп. 482, д. 827, л. 150, Кояндер-Гирсу, 24/IX. 
№ 49. 1889, Александрия 

21 А В П Р , «Политархив», оп. 482, д. 827, л. 191, Кояндер-Гирсу, 12/XII. № 16. 
1889, Каир. 

22 Նույն տեղում, թ. 196։ 

23 А В П Р , ф. «Политархив», оп. 482, д. 825, л. 23. Кояндер-Гнрсу, 5/III. № 11. 
1887, Каир. 

24 А В П Р , ф «Политархив», оп. 482, д. 825, л. 27, Кояндер-Гнрсу, 12/111. № 12. 
1887, Каир. 

1 8 4 . 



' 5 Ч>. А. Ротштейн, Захват и закабаление Египта, М.—Л., 1959, с. 220. 
՛Հէք Ս՚եշրերում րստ՝ Ֆ. Ա. էՒոտշտեյնի նշված աշխատության, նույն տեղում, էշ 220, 

'S! АВПР, ф. -Политархив-, д. 628. л. 199. Коядер-Гирсу, 25/XI. .Vs 50, 1890, 
Каир. 

28 А В П Р , ф. *Политархив>, д. 828, л. 42, Кояндер-Гирсу, 21/IV. .\в 12, 1890, 
Каир. 

25 Նույն տեղամւ 



ս . Ա. ՄԷԼՔՈՆՅԱն 

ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍԻ 717—718 ԹԹ. ՊԱՇԱՐՈՒՄԸ ԱՐԱԲՆԵՐԻ 
ԿՈՂՄԻՑ՝ ԸՍՏ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ 

Արաբական խալիֆայության գոյության առաշին տարիներից սկսած, 

նրա արտաքին քաղաքականության կենտրոնում եղել է Բյոլզանդական 

կայսրության բոլոր նահանգների նվաճումը և նույնիսկ վերացում ը։ 

Դեպի Բյուզանդիայի տիրույթները կատարած բազմաթիվ արշա-

վանքներից երեքի ընթացքում արաբներին հաջողվել է ընդհուպ մոտե-

նալ Կոստանդնոլպոլսի պատերին և պաշարել այն։ Սակայն, բոլոր 

դեպքերում էլ նվաճողների ծրագիրը՝ ներխուժել կայսրության սիրտը, 

անհաշողության է մատնվել։ 

Օմայանների կողմից Կոստանդնուպոլիսը նվաճելու վերշին վարձը 

տեղի է ունեցել 717—718 թթ՛, երր խալիֆա յոլթյոմւը գտնվում էր իր 

հզորության գագաթնակետին, իսկ Բյուզանդիան, ընդհակառակը, ծայր-

աստիճան թոզացած էր՝ հաճախակի տեղի ունեցող հեղաշրշումներից, 

գահի ու իշխանության համար մղվող արյունալի պայքարից։ Չնայած 

այդ ամենին, 717 թվականի մարտի 25-ին գահ բարձրացած Լևոն Գ 

Իսավրացի կայսրին (717—741) հաջողվեց հմտորեն կազմակերպել 

Կոստանղնոլպոլսի պաշտպանությունը և պարտության մատնել թըշ-

ն ամոլն։ Բյոլզանդացիների տարած հաղթանակը արգելակեց արաբ-

ների հետագա առաջխաղացում ը դեպի արևմուտք։ 

Կոստանգնուպոլսի 717—718 թթ. պաշարման մասին տեղեկոլ-

թ յոմւն եր առաշին հերթին քաղում ենք բյոլզան զական պատմական 

աղբյուրներից։ Շնորհիվ Թեոփանես (752—818)1 և Նիկեփոր (մահ, 

828 թ.)2 պատմիչների, այս, անկասկած մեծ նշանակություն ունեցող 

իրադարձության մասին հայտնի են դառնում բազմաթիվ կարևոր, ու 

հետաքրքիր մանրամասներ։ Արաբական պատմաղբյոլրներից հարկ է 

նշել անհայտ հեղինակի «Ակնաղբյուրների և այգիների գիրքը», որ-

տեղ զետեղված է վերոհիշյալ պաշարման հանգամանալից պատմու-
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flյասր՛-: Սպասվածից ավԼլի սեղմ են այս հարցում մյուս արար պատ-

միչները։ Ալ-Թա բա րին (838—923/, Իրն ալ-Ասիրը (1160—1233p 

դժկամությամբ են խոսում խնդրո առարկա իրադարձության մասին։ 

Ուշադրության արժանի են նաև ասորական աղբյուրներում տեղ գտած 

նկարագրությունն երր՞'։ 

Կոստանդևոլպոլսի երրորդ պաշարման փաստր չի վրիպել միջնա-

դարյան հայ մատենագիրներից շատերի ուշադրությունից։ Այսպես՝ 

Ղևոնդը (VIII դ.), Ասողիկր (X—XI դդ.;, Անանուն գրոլցագիրը (կեղծ 

Շապուհ Բագրատունի) (X—XI դդ.), Վար դան Արևե լցին ( X I I I դ.), նաև 

Հեթամր ( X I I I դ.) հանգամանորեն կամ թռուցիկ կերպով անդրադար-

ձել են այս իրադեպին՛1 ։ 

Չնայած հայկական պատմ աղբյուրներում Կոստանդնոլպոլսի եր-

րորդ պաշարմանց վերաբերող նյութերի առկայությանը, հաճախ ու-

սումնասիրողն երր աչբաթող են արել դրանք և բավարարվել միայն 

այլաղգի հեղինակների հաղորդումներով։ Ֆրանսիացի արևելագետ 

•Մարիուս Կանարը, իր «Արաբների արշավանքներն ընդդեմ Կոստանդ-

նուպոլսիյ) ուշագրավ աշխատության մեջ, բերելով 717—718 թթ. պա-

շարումը հիշատակոդ պատմական սկզբնաղբյուրների մի ստվար ցանկ, 

տեղ չի հատկացնում այնտեղ և ոչ մի հայ հեղինակի պատմության8» 

Պնդել, որ նա ծանոթ չի եղել վերոհիշյալ հայ պատմիչների գործերին, 

դժվար թե ճշմարտացի լինի։ Հիշենք, որ Ղևոնդի «Խալիֆաների պատ-

մությունն» արդեն 1856 թ. հրատարակվել Էր ֆրանսերեն լեզվով և 

մատչելի դարձել եվրոպացիների համար՛ Հավանաբար Կոստանդնու-

պոլսի պաշարման մասին հայ պատմիչների թողած տեղեկություն-

ների, առաջին հայացքից հեքիաթային թվացող բնույթն Է, որ պատ-

ճառ Է դարձել Կան արի և այլոց կողմից ցուցաբերած անտարբերու-

թյան։ ճիշտ Է,, այս պաշարմանը վերաբերող հատվածներում հայ 

հեղինակները թույլ են տվել մի շարք սխալներ, աղավաղումներ, գոր-

ծողությունների հերթականության ու ժամանակագրության որոշակի 

խախտումներ ու անճշտոլթյոմէներ, առկա են առասպելական դրվագ-

ներ, սակայն այդ հաղորդումները բոլոր դեպքերում իրենց հիմքում 

պատմական են և. մեր խորին համոզմամբ կարող են օգտակար լի-

նել քննարկվող իրադարձության ամբողջական ուսումնասիրության 

համ ար։ 

Ք, Պ ատկանյա՚նւը ժամանակին զոլգահեոներ Է անցկացրել օտար 

աղբյուրների հիման վրա ստեղծված Կոստանդնոլպոլսի երրորդ պա-
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շարման պատմության և Ղևոնդի պատմության Համապատասխան 

հատվածի միշև և Հանգել այն եզրակացության, որ չնայած ժամա-

նակագրական տարբերություններին, ռազմական գործողությունների վե-

րաբերյալ մանրամասներոլմ նրանց միշև չկան տարաձայնություններ։ 

նա «առավել վստահությունյ> է պահանշում նաև Ղեոնդի ժամանակա-

գրության Համ ար3։ Այսպիսի անվերապաՀ մոտեցումը նույնպես կա-

րող է վնաս ել խնդրին և բազմաթիվ անճշտությունների պատճառ դառ-

նալ։ 

Հայ Հեղինակներից Հնագոլյնը, որն իր մատյանում զետեղել է 

Կոստանդնուպոլսի երրորդ պաշարման պատմությունը, Հենց Ղևոնդն է։ 

Այդ առթիվ նրա Հայտնած տեղեկությունները հիմնական աղբյուր են 

հանդիսացել նաև մյուս հայ պատմիչների համար։ Այսպես, Ասողիկը• 

փաստորեն համառոտ կերպով վերապատմում է մեծ պատմիչին։ Ան-

անուն զրուցագրի պատմության կմախքը նորից հիշեցնում է նրան, 

սակայն.' այն իր հերթին բավականին ինքնուրույն է, հավանաբար 

Ղևոնդի գործին աղոտ ծանոթ լինելու պատճառով։ Ինչ վերաբերում է 

Վարդանին, ապա նրա հայտնած այս ծայրաստիճան համառոտ տե-

ղեկությունը՝ «Եւ եկաց յետ նորա (Եզիդից—Ա. Մ . ) : Հէշմ, որ առա-

քեաց զեղբայր իւր Մսլիմ մինչեւ ցԲիլթանիա ոգիս եօթն բիւր։ Ել 

միւս անգամ գնաց դարձեալ և ծովասոյզ լինի ի զօրութենէ խաչին 

յիսուն բիւր արանց։ Ել կայսր արձակեաց զՄ սլիմ պատմել զփառս 

Աստուծոյ»10, Ղևոնդի տարբերակի ամվւոփումն է մեկ-երկոլ նախա-

դասությամբ։ 

Բացառություն է կազմում Հեթում ը, որի հայտնած թռուցիկ տե-

ղեկոլթյոլնն երն անկասկած քաղված են բյուգանդական պատմական-

աղբյուրներից։ Իր ժամանակագրության մեշ նա ասում է. «ՉՀ (708 թ.)։ 

Ի սորա ժամանակին Տաճիկք եկեալ ի Կոստանղնուպոլիս պաշարեցին 

զԳ (3) ամս»11։ Այն, որ Աոն Գ թագադրվել է 708 թ. և իշխել 25 տա-

րի, Հիշեցնում է Բ՚եոփանեսին, ըստ որի Լևոնը թագադրվել է Քրիս-

տոսի մարդեղության 709-րդ տարում և իշխել 25 տարի12։ Տարբերու-

թյունը միայն մեկ տարվա մեշ է։ Իսկ այն կարծիքը, որ պաշարումը 

տևել է երեք տարի, ըստ երևույթին քաղված է Նիկեվւորից, որն այդ 

առթիվ գրում է. «30 ամիսների ընթացքում նրանք պահեցին այն ( ա ֊ 

րաբները՝ Կոստանդնուպոլիսը—Ա. Մ . ) պաշարման մեշ»13։ 

188. 



Ր,ստ հայ միջնադարյան մատենագիրների, բացառությամբ Հե-

թում ի և Անանուն զրուցագրի, արաբների կողմից դեպի Կոստանդնու-

պոլիս կատարած արշավանքը և նրա պաշարումը տեղի է ունեցել Օմա-

յան խալիֆա Հիշամ Իբն Աբդ ալ-Մ ալիբի (724— 743) օրոք։ Այս սխա-• 

լր սկսվում է ՚Լեոնդից և տեղ գտնում թե' Ասողիկի և թե' Վարդանի 

մոտ։ Ինչպես արդեն վերը նշվել է, Ք. Պատկան յան ը անվերապահորեն-

ընդունել է ՛Լեռն դի ժամանակագրությունը տվյալ հարցում՝ պահ ան— 

քելով նրա համար առավել վստահություն, պատճառաբանելով, որ մինչ-

այդ հատվածը պատմիչի ժամանակագրության մեշ հակասություններ; 

չեն նկատվել։ Սակայն նման փաստարկը բավարար լինել չի կարող*-

djuալն անկասկած թույլ է տրված։ Օտար աղբյուրներում եղած բոլոր 

փաստերը խոսում են այն մասին, որ պաշարումն սկսվել է Սուլեյման 

իբն Աբդ ալ֊ Մ ալիք խալիֆայի (715—717) օրոք և ավարտվել Օմար 

Իբն Աբգ ալ-Ազիղի (717—720) գահ բարձրանալոլց հետոл ավելի 

ստույգ 717—718 թթ. ընթացքում։ 

Դժվար է կռահել, թե որոնք են 'Լևոնդի թույլ տված նմանօրինակ 

անճշտության իրական պատճառները։ Ն. Ակին յանն այս հատվածում՛ 

՛Լևոնդի ժամանակագրության ընթացքի խախտում ը բացատրում է նրա-

նով, որ մի անհայտ անձնավորություն, որր ՛Լևոնդի «Պատմությանл 

մեջ ներմուծել է Լեռն կայսեր և Օմարի թղթակցությունները, միաժա-

մանակ, դիտավորյալ Կոստանդնոլպոլոի պաշարմանը նվիրված հատ-

վածը տեղափոխել է Հիշամի ժամանակները։ Նա գրում է. «Անիկա-

Օմարի «առ ազգս քրիստոնէից ցոյց տուած բարեխառնութեան ել 

բարեմտութեանа բոլորովին անհամաձայն նկատելով Կ. Պոլսի պա-

շարումը... փոքրիկ ետեւառաջութեամբ յաջողած է պատմութիւնը հա-

մաձայնեցնել իր ճաշակինЛ14/ Սակայն, նման բացատրոլթյունր հա-

մոզիչ չէ, քանի որ Օմար խալիֆան եղել է ոչ թե դեպի Կոստանդևոլ-

պոլիս կատարած արշավանքի նախաձեռնողը, այլ այն անձնավորու-

թյունը, որը հրամայել է մահմեդականներին լքել քաղաքի մատոլյց-

ներր և ետ վերադառնալ։ Նրա քաղաքականությունը Բյուզանդիայի՛ 

նկատմամբ հենց սկզբից հաշտվողական է եղել։ Այն, որ նրա խալիֆա 

հռչակվելուց հետո գեռ որոշ ժամանակ շարունակվել է պաշարումը, 

ամենևին չի փոխում գործի էությունը, քանի որ նա, բնականաբար, 

չէր կարող անմիջապես դադարեցնել այդքան հեռու գնացած արշա-

վանքը, իսկ որոշ աղբյուրներ հաստատում են նաև, որ Մասլաման-

ստանալով Օմարի հրամանը ետ դաոնալու մասին, երկար ժամանակ 
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թաքցրել է ալն իր ենթականերից՝ չցանկանալով ձեռնունայն վերա-

դառնալ արշավանքիցԱյնպես որ, բոլորովին հարկ չի եղել տեղա-

փոխել պաշարման հատվածը Օմարի ժամանակներից դեպի Լ֊սմրԸ 

սոսկ այն պատճառով, որ այդ փաստը կարող էր հակասել նրա զբա-

րեպաշտյ> կերպարին։ Ընդհակառակը, այն, որ նա է դադարեցրել բյու-

գանդական մայրաքաղաքի պաշարումը, կարող էր նպաստել նրա вբա-

րեպաշտությանл առավել հաստատմանը։ 

Հայ միշնադարյան պատմիչներից միայն Անանոմւ զրուցադիրն է, 

որ Կոստանդնուպոլսի պաշարումը վերադրում է Օմարի (Ամբ խա-

լիֆայութ՜յան տարիներին'6« Սակայն այս Օմարը պատմիչի համար ոչ 

թե որոշակի մի անձնավորություն է, այլ խալիֆաների մի հավաքա-

կան կերպար։ Խոսել այս պատմիչի ժամանակագրական Հայացքների 

մասին դժվար է, քանի որ նա չի հիշատակում ստույգ տարեթվեր, իսկ 

դեպքերի հերթականոլթյոմյը հաճախ խախտված է։ 

Անդրադառնալով Ղնոնդին, պետք է ենթադրեի որ նա ստույգ 

չիմանալով, թե երբ է տեղի ունեցել Կոստանդնուպոլսի սույն պաշա-

րումը, այն շփոթել է Հիշամի օրոք տեղի ունեցած բազմաթիվ արա-

բա բյուգանդական րնդհարոլմներից որևէ մեկի հետ։ նա արշավանքի 

սկիզբը համարում է արաբա-խազարակսւն հայտնի պ յյտերազմին 

(730—731) հաշորդած տարին, այսինքն մոտավորապես 731 — 732 թթ., 

որը և նղում է Ք. Պատկանյանլւ,7< Այդ տարիներին, իրոք տեղի է ոմւե 

ցել մի կողոպտչական արշավանք դեպի Բյուզանդիայի փոքրասիա-

կան տիրույթները, որն ի դեպ, առաջնորդել է նույն Մասլաման՝ Հի-

շամի եղբայրը, սակայն այն լուրշ բնույթ չի ստացել և ավարտվել է 

Կապադովկիայում գտնվող Խաբսի անոն ր-՚րզի գրավումով18« 

Քննարկվող արշավանքին նվիրված հատվածը Ղևոնդը, ինչպես 

նաև Ասողիկը սկսում են նրանով, որ 1'սմայելի իշխանն Ապառնում է 

հոռոմների թագավորին՝ պահանջելով նրանից հարկատու դառնաԼ 

իրեն. «Եւ յետ այսորիկ (խազարների դեմ մղած պատերազմից հե-

տո—Ա. Մ . ) սկսալ գոռալ ընդդէմ թագաւորին Յունաց և յղէր դեսպան 

առ Լևոն կայսր հոռոմ ոց՝ զալ նմա ի հնազանդութիւն հարկատրոլ-

թեան»™, 

Իրոք, մինչև պատերազմի սկսվելը Բյուզանդիայի և խալիֆայու-

թյան միջև փոխանակվել են դեսպանություններ։ Սակայն, օտար 

աղբյուրները հիշատակում են միայն բյուգանդականի մասին։ Ինչպես 

վկայում են, Բ՝եով։անես և նիկեփոր պատմիչները, Անաստասիոս Բ 
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կայսրը (713—715) տեղեկանալով, որ մահմեդականները Բյուզանդիայի-

դես ցամաքով ու ծովով արշավելու նախապատրաստություն են տես-

նում, դեսպանություն է ուղարկում Վալիդ խալիֆայի (705—715յ մոտ՝ 

խաղաղության շո լրջ բանակցելու նպատակով^11 ։ Ամենևին չի բացառ-

վում, որ տեղ գտած լինեն և հակառակ կողմից դե и պ ան ութ յունն կբ, 

որը և բխում է հայ պատմիչի վերոբերյալ հաղորդումից։ Պատմիչը 

ընդհանրապես չի բացահայտում այս բանակցությունների ունեցած 

ընթացքը։ Այնուամենայնիվ դեպքերի զարգացման հետագա ընթացքը 

ցույց է տալիս, որ դրանք անարդյունք են ավարտվել, միգուցե հենց 

այն պատճառով, որ բյոլղան դա ցիները հրամ արվել են հարկատու դառ-

նալ խալիֆայությանը, ինչը և վկայում է Ղևոնդը։ 

Այնուհետև Ղևոնդն ու Ասողիկը խոսում են Մասլամայի առաջ-

նորդած մի նախնական արշավանքի մասին, որը ՛ասել է մինչև Բի-

թանիա՝ Ս անգարիոս-Սան գառի и գետի ափերը։ Այստեղ, ընդհարվելովդ 

Բ յուզան դա ցին ե րի բանակի հետ, արաբները խոշոր հաղթանակ են տա-

նում, որից Հետո ասպատակում են երկիրը՝ գրավելով նրա գավառ-

ներն ու քաղաքները։ Այնուհետև, մեծ ավարով ու բազմաթիվ գերի-

ներով (80000) իրենց երկիրն են վերադառնում2]։ 

Ք. Պատկանյանը, փաստորեն, նույնացնում է ՛Լևոնդի նկարագրած 

այս արշավանքը Կոստանդնոլպոլսի դեմ արաբների արշավանքի սկըզ-

բում՝ Ամորիում քաղաքի մոտ տեղի ունեցած դեպքերի հետ22։ Այն, որ 

Ղևոնդի մոտ առկա են դրվագներ, որոնք Հիշեցնում են Կոստանդնու-

պոլսի դեմ արաբների կատարած արշավանքի ընդունված պատմության-

սկիզբը, ճշմարիտ է։ Այսպես, նա նշում է Լեռնի ցուցաբերած զգու-

շությունը, նրա ջանքերն ընդհարումից խուսափելու համար, Մսլիմի 

(Մասլամա) զորքի երեք մասի բաժանվելու փաստը, «բանակի աղխը» 

ճամբարից հեռացնելը և այլն։ Այս ամենն իր արտաՀա յտութ յունն 

ունի նաև օտար աղբյուրներում։ Չնայած դրան, մեր և այլազգի պատ. 

միչների միջև• կան նաև նկատելի տարաձայնություններ այս Հարցում։-

Նախ, եթե Հայ պատմիչները հաղորդում են, որ արաբները բանակ են 

դրել Բիթանիայում, Սանգարիոս գետի ավւին՝ հույներին դեմ-դիմաց,, 

ապա. օտար հեղինակներն արաբների բանակատեղին համարում են 

Ամորիում քաղաքի մոտակայքը, որը գտնվում կր Պ-ալաթիայում։ Երկ-

րորդ, եթե հայ պատմիչները խոսում են արաբների գործադրած խո-

րամանկության մասին, որի միջոցով նրանց հաջողվում է բ յուզան֊ 

դացիներին մարտի մեջ քաշել և պարտության մատնել նրանց, ապա• 
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•օտար աղբյուրները պատմում են էևոնի խորամանկության մասին, որի 

արդյունքը այն է լինում, որ բյոլզպնդացիներին հաջողվում է խուսա-

փել ընդհարումից և քաշվել դեպի մայրաքաղաք։ Եթե հայկական աղ-

բյուրները վկայում են, որ արաբները հաղթանակ տանելուց հետո գե-

րիներով ու բազում խնդությամբ իրենց երկիրը վերադարձան, ապա 

օտար հեղինակները լեն խոսում և ոչ մի նման վերադարձի մասին։ 

Ըստ նրանց։ Մասլաման Ամորիոլմից շարժվում է դեպի Պերգամոն, 

նվաճում այն և ձմեռում Ասիա նահանգում23ւ Նմանոլթյոլների ու հա-

կասությունների առկայությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ հայ 

պատմիչներն իրար են միաձուլել երկու տարբեր արշավանքների մա. 

սին եղած հաղորդումները։ Իրականում, մինչև Կոստանդնուպոլսի պա-

շարումը, արաբները բազմիցս ասպատակել են Բյուզանդիան։ Օտար 

պատմ աղբյուրներում կան բազմաթիվ հիշատակումներ այդպիսի, ա֊ 

րաբների համար հաշող ավարտ ունեցած արշավանքների մասին, որոն֊ 

_ցից մի քանիսը առաշնորղել է- Մասլաման։ Բ՚եոփանեսը հիշատակում է 

մի այսպիսի արշավանք, որը տեղի է ունեցել Կոստանդնուպոլսի պա-

շարումից երկու տարի առաշ. «Այդ տարի Մասլաման Ռոմանիայռւմ 

ասպատակ սփռեց, ավարառեց Գալատիան և բազում գերիներով ու 

թալանով վերադարձավ»2*։ Այս կարճ նախադասությունն իր բովան-

դակությամբ հիշեցնում է հայ հեղինակի վերոհիշյալ պատմությունը, և 

մենք հակված ենք կարծելու, որ Ղևոնդի խոսքը վերաբերում է հենց 

այս արշավանքին, որի նկարագրությունը նա շաղախել է դեպի Կոս-

,տանդնուպոլիи ուղղված արշավանքի սկզբնական շրջանի մասին ունե-

ցած որոշ տեղեկություններով։ Կասկած կարող է հարուցել այն հան-

գամանքը, որ Ղևոնդը հիշատակում է Բիթ անիան, իսկ Բ՚եոփանեսը' 

'Գալատիան։ Սակայն չի բացառվում, որ այդ երկու երկրամ ասերն 

• եղել են արաբական ասպատակող զորքի երթուղում, նկատի ունենա-

լով, որ. սրանք հարևան նահանգներ են և Սանգարիոս գետը երկուսի 

.տարածքով էլ հոսում է։ 

Այսպիսով, ըստ հայ հեղինակների, արաբները, ոգևորված ձեոք 

բերած հաջողությունից, ձեռնամուխ են լինում մի նոր արշավանքի, 

որը և շուտով վերածվում է Բյոլղանզիայի մայրաքաղաքի պաշար-

մանը։ Մասլաման, որը նորից արաբական բանակի գլուխ էր կանգնած, 

.՛երգում է տալիս եղբորը՝ Հիշամ խալիֆային, «ոչ դառնալ առ նա մին-

չև կատարեսցէ զկամս անձին իւրոյ, զի ուխտ եղեալ էր զաքս, բառնալ 

զթագաւորոլթիմւն և կործանել զքաղաքն ի հիմ անց, որ կոչի Կոս-
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տանղնոլպոլիս, և պղան ազան Հիմնարկութիւնս Արբուն Սոփիա յ, որ ի 

վերնոյն իմաստութենէ շինեոալ յերկրի տուն Աստուծոյ՝ պղծալից ՛դի-

ցապաշտութեանն շինել տեղի երկրպագութեան*25։ Օտարազգի Հեղի-

նակներից այսպիսի երդման մասին Հիշատակում է միայն Միքայել 

Ասորին, բստ որի Մասլաման արշավանքից առաշ երդում էր տվել 

Սուլեյման խալիֆային չվերադառնալ, մինչև որ չնվաճի_ Կոստանդ֊ 

նո։պոլիսր'ձք', իսկ ալ֊ Բ՛աբ արին վկայում է, որ Սուլեյմանը Հրամա-

յել էր Մասլամային ետ չվերադառնալ մինչև որ չնվաճի քաղաքը 

կամ էլ ինբր նրան ետ չկանչի27։ Ինչպես նկատել է Մ. Կանաբը, սա է 

եղել պատճառն այն բանի, որ երբ Մասլաման Կոստանդնուպոլսի • պա-

տերի տակ ծանր դրության մեշ է ընկել չի Համարձակվել ինքնակամ 

լքել դիրքերը^։ 

Հայ Հեղինակները չեն տարվում Մասլամայի անցած ճան ապար-

Հի նկարագրությամբ, և նա անմիջապես Հայտնվում է Պոնտոսի ա֊ 

փին, որտեղ և բանակ է դնում։ Անանուն ղրոլցագիրը որպես արաբ-

ների բանակատեղի նշում է Խրիսոպոլիս քաղաքը, որը գտնվել Է.Բոս-

ֆորի ավ։ին՝ Կոստանդնուպոլսին դեմ դիմաց։ Այս Հարցում Հայկա-

կան աղբյուրներր Հակասության մեշ են օտար աղբյուրների Հետ։ Վեր-

ջիններիս Հաղորդումներից պարզվում է, որ արաբական բանակի մի 

մասը անցել է Արյուդոսը և Թրակիայի կողմից մոտեցել քաղաքին, 

իսկ ծովով օգնության է Հասել նավատորմը29։ Միքայել Ասորին Հի-

շում է նաև, որ մայրաքաղաքը Հացով մատակարարելը դժվարացնելու 

նպատակով, արաբները գրավել են նաև Քաղկեդոնը30» .. 

ԱյնոլՀետև Հայ մատենագիրները վկայում են սպառնալիքներով 

ողողված մի Հրովարտակի մասին, որ Մասլաման ուղղել է Լևոն կայս-

րին, իսկ վերջին՛ս իր պատասխանում, վկայակոչելով աստծուն, խոր-

Հուրդ է տալիս նվաճողին սթափվել և Հեռանալ քաղաքի մատույց-

ներից, աստծո ցասումից խուսափելու Համալւ31» Այլազգի ՝ մատենա-

գիրներից շատերն իրենց պատմություններում Հաստատում են Լևոնի 

և Մասլամայի միջև եղած փոխադարձ կապի իրական լինե՜լը}2։ Լևոն լւ 

բանեցնելով նուրբ դիվանագիտություն, գաղտնի կապ է ստեղծում իր 

և Մարլամայի միջև՝ ցանկանալով օգտագործել վերջինիս • Հովանավո-

րությունը կայսերական թագըւ զավթելու Համար։ Իր Հերթին Մասլա-

ման Համաձայնվում է օգնել Լևոնին այն պայմանով, որ վերջինս թա-

գադրվելուց Հետո իրեն Հանձնի մայրաքաղաքը։ Ի վերջո Լևոնը Հաս-

նում է իր նապատակ ին և կայսր Հռչակվում՝ լիո։.[ին մոռացության 
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մատնելով տված խոստումները։ Ահա այսպիսի պարագաներում միան֊ 
գամ այն հնարավոր է, որ խարված ու գազազած Մասլաման սպառ-
նալիքներ հղեր իր նախկին դաշնակցին, արդի ախոյանին։ Այս հրո-
վարտակի, ինչպես նաև Լևոնի պատասխանի տեքստերը պահպանվել են 
միայն հայկական աղբյուրներում, մասնավորապես Ղևոնդի մոտ։ Դըժ-
վար է պնդել դրանց վավերական լինելը, սակայն բոլոր դեպքերում՝ 
հակված նֆք այն տեսակետին, որ Ղնոնդը ծանոթ է եղել Լևոն Գ-ին 
ուղղված և-նրա ձեռքով գրված տարբեր նամակների, որոնցից ամենա-
նշանավորը'_ կայսեր և Օմար խալիֆայի միշև եղած թղթակցությունն էՒ 
որի վավերական լինելը ընդունում են Ա. Զեֆրին, Ն. Ակինյանը, Ա. Տեր֊ 
Ղևոնդյանը33< 

Քանի որ բանակցություններն անարգյունք են ավարտվում, Մաս-
լաման սկսում- է հարձակումը քաղաքի վրա՝ ծովով։ Լևոն կայսրը, 
տեսնելով թշնամոլ բանակի բազմությունը, ամրանում է քաղաքի պա-
րիսպներից ներս. «Իբրև ետես կայսրն Լևոն զբազմութիւն զօրացն ան֊ 
պառացեալ ի վերայ ծովուն՝ տայր հրաման կազմել զվանդակակապ 
կազմած երկաթեղէն պարսպին, և աղխեալ զդուռն շղթայագործ ամ-
րոցին...»3*։ Քաղաքը պաշտպանության նախապատրաստելու վերա-
բերյալ Թեոփանեսը գրում է. «Վերջինիս (Կոստանդնուպոլսի,—Ա. Մ . ) 
բնակիչները ամրացրել էին ցամաքային պարիսպը՝ մի մեծ խրամատ 
փորել, որի ետևում առանց շաղախի մի ցածր շրջապարիսպ կառու-
ցելն։ 

Ղևոնդը, որին հետևել են նաև մյուս հայ պատմիչները, խուսա-
փում է պատերազմական գործողությունների մ ան րամ ասներից՝ բյոլ-
զանդացիների հաղթանակի պատճառը տեսնելով միայն աստծո զո-
րության մեջ։ Այսպիսի մոտեցումը բնորոշ է Ղևոնդի ողջ «Պատմու-
թյանըX), ինչը և նշում է Ա. Տեր-Ղևոնդյանը3^։ Այն առասպելը, որ պատ-
մում է Ղևոնդը՝ կապված աստծո կողմից արաբական նավատորմի կոր-
ծանման հետ, զարմանալիորեն հիշեցնում է Սեբեոսի հիշատակած 
մի առասպել՝ արաբների կողմից Կոստանդնուպոլսի հավանաբար ա-
ռաջին պաշարման մասին37յ Ինչպես Ղևոնդի տարբերակում, այնպես էլ 
այստեղ, բարեպաշտ կայսեր և քաղաքի բնակչության երկարատև ա֊ 
ղոթքները պատճառ են դառնում այն բանին, որ աստված ցույց է 
տալիս իր զորությունը և կործանում թշնամոլ նավատորմը։ 

Սեբեոսի և Ղևոնդի մեջբերած կիսաառասպելական պատմություն-
ների բովանդակության նմանության պատճառն ըստ երևույթին հետև֊ 
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ւ/i'l'l' Կոստանդնուպոլսի առաջին պաշարումից Հետո ստեղծվել է 

աչն աոասպելր, որր և գրանցել է Սեբեոսը։ Մոտ մեկ դարէ անց* Ղևսն-

դր, կարծելով, որ տեղի Է ունեցել բյուգանդական մայրաքաղաքի ըն-

դամենը մեկ պաշարում, Հարմարեցրել Է Սեբեոսի Հաղորդումը 21ß— 

71H թթ. արշավանքին, միաժամանակ ղգալիորեն ձևափո.խելդվ աչն։ 

Այսօրինակ անճշտության մեջ դեր են խաղացել Սիր եոյյի տարբե-

րակի և երրորդ պաշարման ընթացքում իրոք տեղի ո&եցած ղրոշ դեպ-

քերի, երևույթների արտաքին նմ անութ յոմյը։ Ինչպե. и նավատորմ երի 

ակտիվ մասնակցություն ը, փոթորիկները, վերշապես երկու դեպքում ՛Էլ 

արարն երի մ իօրին ակ պարտությունը։ „.• „ . . _ 

Երրորդ պաշարման ընթացքում մահմեդականների նավատորմի 

գլխովին կործանման փաստը Հաստատում են նաև օտար աղբյուր-

ները™, .. . 

Արաբական նավատորմի կործանումից Հետո դեպքերն ըստ Ղևոնդի 

•ստանում են զարգացման Հետևյալ ընթացքը. <rԵւ զմասն ինչ մնացկալ 

զօրան ի տախտակսն՝ տարեալ ՀանԷր յայնկոյս ծովուն յաշխարհն 

Բ՚րակացլոց, և զոմանս ի կղզիս հեռաւորս վարեալ բնկենոյբ, քանզի 

էին բազմութիւն ղորացն աւելի քան զԾ բիւր արանց։ Իսկ որի վտան-

գաւոր նեղութենէն զերթ ան ի ցամաք՝ ոչ եղև ձեռնամուխ՛ մատնել ի 

սուր անողորմ, այլ ետ հրաման պաՀել զնոսա պաշարմամբյ զի ոչ 

ուրէք գոյր Հնար ելանել նոցա ի խնդիր կերակրոց։ Եւ սով մեծ լինէր 

ի բանակին նոցա մինչեւ սպառել զձիս և. ղշորիս։ Ապա յետ այնորիկ 

ձեռնամուխ լինէին ի Հարճս և ի ծառայս փոշոտել և ուտել զի ՛ լցցեն 

զսովառութիւնն իւրեանցЛ39։ Մահմեդականն երի բանակի, մնացորդների 

այս ողբալի արկածների մասին հաղորդում են նաև բյուգանդական, ա֊ 

սորական և արաբական սկզբնաղբյուրները։ Այդ ա/ւթփվ Թեոփանեսը 

գրում է. «... երբ արաբների մեջ սաստիկ սով եղավ, նրանք ստիպված 

սկսեցին իրենց սատակած անասուններն ուտել ձիերին, ավանակներին 

ու ուղտերին. Պատմում են, որ նրանք ուտում էին անգամ մեդած դիակ-

ները, իրենց՛ աղբը՝ շաղելովդ և փռում եփելով։ նրանց մեջ բռնկվեց 

նաև համաճարակ, որն՚ անթիվ զոհեր տ ա ր ա վ > 

Q'uuւ «Ակնաղբյուրների գրքի» անհայտ հեղինակի, Լևոն կայսրը 

դիմելով խորամ անկության, զրկում է մահմեդականներին մթերքների 

•պաշարից, որի հետևանքով սարսափելի սով է սկսվում նրանց ճամ-

բարում^, 

т 



Համաձայն օտար աղբյուրն երի, Կոստանդնոլպոլսի երրորդ պա-

շարումն ավարտվում է նրանով ,որ Օմար խալիֆան Համոզվելով Բյու-

զանդիայի մայրաքաղաքը գրավելու անՀնարինոլթյան մեջ, ետ է կան-

չում Մասլամային, որը և որոշ ժամանակ անց վերադառնում է Ասո-

րիք*2։ Հայ հեղինակների մոտ այս վերչաբանը այլ կերպ է ներկա-

յացվումւ Ըստ նրանց, ընկնելով պաշարման մեշ, Մասլաման գթու-

թյուն է աղերսում Լևոնից։ Վերջինս իր մոտ է կանչում ՄասլամայինՒ 

նախատում: նրան, ապացուցում Տիրոշ զորությունը, ապա ներում շնոր-

հում և թույլատրում վերադառնալ իր երկիրը։ Մահմեդականները զգու-

շորեն անցնում են Միջերկրական ծովը և գալիս Ասորիք։ Այստեղ հայ-

րենակիցների կշտամբանքներին ու նախատինքներին Մասլաման պա-

տասխանում է. «Ոչ կարծի ընդ Աստուծոյ կռուելдИ3» Այս արշավանքից՛ 

հետո նա այլևս երբեք սուր չի վերցնում ձեռքը**։ 

Դիոնիսիոս ԹելմաՀրացին, ինչպես նաև Կարամանին Հաղորդում 

են, որ Մասլաման ետ վերադառնալու մասին Օմարի Հրամանը ստանա֊ 

լռ՛էն- պես, խնդրում Է Լևոնին թույլ տալ իրեն մուտք գործել քաղաք՝ 

նրան այցելելու նպատակով։ «Նա երեսոէն ձիավորներով քաղաք մտավ,, 

երեք ,օր շրշեց և հիացավ թագավորական գործերի վրա»*3։ 

Համադրելով Հայ և վերոՀիշյալ Հեղինակների տարբերակներն այս 

առթիվ, կարելի Է ենթադրել, որ Մասլամայի և նրա զինակիցների 

Հայտնվելը Կոստանդնուպոլսում պայմանավորված Է ուղղակի նրանց 

գերի հանձնվելով։ Այն, որ եղել £fi արաբներին գերե[ոլ դեպքեր Հաս֊ 

տ'մւս.ում են Թեոփանեսը, ըստ որի, վերադարձի ճանապարհին մահ-

մեդականների նավերից միայն տասը փրկվեցին, որոնցից հինգն ըն-

կան բյոլզանդացիների ձեռքը և Միքայել Ասորին, որը նույնպես հաս-

տատում Է բ յուզան դա ցիների և բուլղարների դեմ վարած մարտերում 

արաբներից շատերի գերի ընկնելու փաստը4®է Այն, որ Լևոնն ազա-

տություն Է շնորհել Մասլամային և նրա զինակիցներին, պետք Է բա-

ցատրել նրա ցանկությամբ՝ հաշտության զալ խալիֆայության հետ՝՝ 

կայսրության ներքին գործերը կարգավորելու և իր գահի հիմքերը ամ-

րապնդելու համար ժամանակ շահելու նպատակով։ 

Այսպիսով, հայկական աղբյուրների Կոստանդնոլպոլսի երրորդ 

պաշարման մասին հաղորդումները՝ բացի առասպե/ականից ու հեքիա-

թայինից, իրենց մեջ պարունակում են պատմական արժեք ներկայաց-

նող դրվագներ։ 
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А. А. М Е Л КОНЯ Н 

ОСАДА КОНСТАНТИНОПОЛЯ АРАБАМИ В 717—718 гг. 
ПО АРМЯНСКИМ ИСТОЧНИКАМ 

Очередная арабская военная кампания в Малой Азии обер-
нулась осадой Константинополя в 717—718 гг., но благодаря 
՝/мелой оборонительной тактике византийцев и некоторым объек-
i ивным причинам, завоевателям не удалось взять город. Кроме 
византийских, арабских и сирийских исторических источников, 
об этой осаде Константинополя сообщают и некоторые средне-
вековые армянские авторы, в частности, Гевонд, Асолик, Вардаи 
и т. д. По той причине, что эти сообщения, на первый взгляд, но-
сят характер преданий, они не были удостоены внимания иссле-
дователей. Однако, их подробное изучение выявляет, что они в 
основе своей историчны и во многом могут способствовать все-
стороннему освящению вопроса. 

1 ԹԼոփանես Խոստովանող, ժամանակագրություն, թարգ մ. և ծանոթ. Հր. Բարքէրկ-

յանի, Երևան, 1983, Էշ 98—101 և 105—1081 

2 Никифора (патриарха коист.) Краткая история (перевод Е. Э. Липшица) , 
«Византийский временник». 111, 1950, с. 363. 

3 Սրա անգ յ եր են թարգմ. տե՛ս B r o o k s E . W „ The C « m p a l g n of 716—718 from 

Arnblc Sources , . T h e Journal of Hellenlc S t u d l e s " , vol. X, London, 1899, P 
2 0 - 2 9 : 

4 Tarlkh a l - T a b a r l , vol . VI , Са1то 1971, վ ա , взи—տւՅ, ваз, 
5 Իրն ալ-Ասիր, թարդմ. և ծանոթ. Ա. Տեր-Ղևոնդյանի, Երևան, 1981, Էշ 70— 72, 

6 Տ ե ' . Chrontque d e Michel le S y r i e n , vol. 2, Par i s , 1963, վ 4 8 3 - 4 8 0 ; Chronl-
que d e Denys de T e i l — ՝ ahre, Par is , 189.*;, p . 1 2 - 1 4 : 

7 Տե՛ս Պատմութիւն Ղելոնդեայ Մեծի վարդապետի Հայոց, ՍՊր, 1887, Էշ 103—112, 

Ոտեվ։անոսի Տարօնեցւոյ Ասողկան Պատմութիւն տիեզերական, ՍՊր, 1885, Էշ 128 

130, Պատմութիւն Անանուն զրոլցագրի Կարծեցեալ Շապուհ Բագրատունի, թարգմ. 

աոաշարան ու ծանոթ. .Մ. I . Դարրինյան-Մե/իքյանի, Երևան, 1971, Էյ 78—87, 

Մեղքէն Վարդանա յ Բարձրրերդեցլոյ Պատմութիւն Տիեզերական ի լոյս ոնձայեաց 

Մ. Է մին. Մ. 1861, Էք 102, Հեթում, Պատմութիւն, ffՄանր մամանակագրության. 

ներ Х Ш — i r i I l դդ.» հ. 2, Էք 33, 

8 C a n a r d M., Le s Expedi t ione des Arabes conire Consla>i i lnople . J o u r n a l 
As l a t lque " , t. CCVIII , » I, Par i s , 1926, p. 80. 

Я Гевонд Вардапет, История халифов, пер. К. Патканяна, СПб, 1862, прим, 
№ 164, с. 153. 

10 ЧшгцшЬ, նշված աշխ., Էշ 102։ 

11 Zbpouf, նշված աշխ., Էշ 48։ 
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12 14ովւանԼս. նշված աշխ., էշ 101 — 103։ 

13 НиКйфор, նշված աչի։., Էշ 372։ Նիկեփորն այստեղ ընկած Է Հակասությունների մեշ. 
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14 Ն. Ակինյսւն. Ղևոնդ երեց պատմագիր, Մատենագրական Հետազոտություններ, 
ՃԻՏ, հ. Գ, Վիեննա, 1930, Էշ 93, 

1 5 M. C a n a r d , նշված աշխ.. Էշ 89։ 

16 Պատմութիւն Անանուն ղըոլցագրի, Էշ 77։ 
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18 Տոփանես, նշվ. աշխ., Էշ 119։ Ըստ Իրն ալ֊Ասիրի Խարսիանոն (հարշանա) ամ-

րոցը նվաճեք Է Մոլավիա իրն Հիշամը և ոչ թե Մասլաման։ Տե՛ս l'p էյ-սւլ-1Լսիւ՝, 

նշվ. աշխ., Էշ 82։ 

19 Պատմութիւն Ղեւոնդեայ, Էշ 103, հմմտ. Ստնփանոս Տարօնեցի , նշվ. աշխ.. Էշ 128։ 

20 Թեոփա&ես, նշվ. աշխ., Էշ 96, Никифор, նշվ. աշխ., Էշ 370։ 

21 Պատմութիւն Ղեւոնդեայ..., Էշ 104, Սաեփսւէոս S u i r o t b g j l . նշվ. աշխ., Էշ 128։ 

22 Гевонд, նշվ. աշխ., ծանոթ. 164, Էշ 1ձՅ։ 

23 ОДпфшСЬи, նշվ. աշխ., Էշ 101, M. Canard. նշվ. աշխ., էչ տշ, 
24 Չտոփանես, նշվ. աշխ., էշ 96։ 

25 Պատմութիւն Ղեւոնդեայ..., էշ 105, տե՛ս նաև Ստնփանոս Տսւրօնեցի, էշ 128, 

Անանուն qrnu| iuc j | i r , էշ 77 > Այս վերշինիս տարբերակում ՄաՀմատ զորավարը 

երդվում է Հարքա Ամռին» հոռոմոց թագավորին շղթայակապ նրա աոաշը բերեր 

16 Michel le S y r i e n , նշվ. աշխ., հ. 2, էշ 483։ 

27 T a r i k h a l - T a b a r i , հ. 6, էշ 530, 

28 M. C a n a r d , ն2,լ. աշխ., էշ 87, 

29 И-եոփանես, նշվ. աշխ., էշ 105, B r O O k S , նշվ. աշխ., էշ 23, 

30 Michel le S y r i e n , նշվ. աշխ.-, հ. շ, էշ 484, 

31 Մանրամասները տե՛ս. Պատմութիւն Ղեւոնդեայ..., էշ 105 —109, 

32 M. C d n ä r d . նշվ. աշխ., էշ 87, B r o o k s , նշվ. աշխ., էք 23։ 
33 Տե՛ս Ղևոնդ. Պատմություն, թարգմ. ներած. և ծանոթ. Ա. Տեր֊Ղեոնզյս՚նի, 

Հայ մատենագիրներ, Եբեան, 1982, էշ 150—151։ 

34 Պատմութիւն Ղեւոնդեայ..., էշ 109։ 

35 Տոփանես, նշվ. աշխ., էշ 105։ 

36 Ղևոնդ, նշվ. աշխ., էշ 15։ 

37 Պատմութիւն Սերէոսի, աշխատասիրությամբ Գ. Վ. Արգարյանի, Երևան, 1979, 

էշ 170—171։ 

38 ք»եաիանեո, նշվ. աշխ., էշ 108, նաև Никифор, նշվ. աշխ., էշ 372, Michel le S y r i -
e n , նշվ. աշխ., հ. 2, էշ 486։ Արաբական ավանդույթը չի պահպանել որևէ Հի-

շատակություններ այս աոթիվւ 

39 Պատմութիւն Ղեւոնդեայ..., էշ 110։ Անանուն գրուցագիւ-, էշ 85։ Ըստ այս վեր-
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քինի Մաս/ամա ն ԱՀ մատ զորավարները 50 Հոգով ափ են դուրս գալիս մի ան-

մարդաբնակ կղդի, որ կոչվում է "հորտասալնօւ 

40 И , о ф ш С 1 , и , նշվ. աշխ., էշ 107, 

41 B r o o k s , նշվ. աշխ:, էշ 28: 

42 C a n a r d , նշվ. աշխ., էշ 99։ 
43 Պատմութիւն Ղեւոնդեայ..., էշ ՚ 112• 
44 Սա թյուրիմացություն է, քանի որ հետագայում Մասլաման բազմիցս հանդես է 

դալիս որպես ահեղ նվաճող, տարրեր վայրերում, 

45 D e n y s d e T e i l - M a h r e , նշվ. աշխ., էշ 13, C a n a r d , նշվ. աշխ., էշ wo. 
46 ք-Լօփսւնես, նշվ. աշխ., էշ 108, Michel Ie S y i i e n , նշվ. աշխ., հ. 2, էշ 485« 



b . չ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

ԵԳԻՊՏԱԿԱՆ «ՎԱԹԱՆԻ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ «ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԹԵ՛ԼԸ» 

1875 թ. փաստորեն սնանկ հայտարարված և անգլիական ու ֆրան-

սիական գաղութարարների կողմից ֆինանսատնտեսապես ստրկացված 

Եգիպտոսում 1879 թ. սկզբն երին հասարակության լայն խավերում 

դժգոհանքն ավելի ու ավելի էր վերաճում ընդդիմադրական տրամա-

դրությունների։ Կրքերը ծայր աստիճանի բորբոքվեցին այն բանից հե-

տո, երբ Նուբար փաշայի վարչապետությամբ գործող «եվրոպականJ) 

առաջին դահլիճը որոշեց իբր «հանուն խնայողությանյ> բանակից ար-

ձակել 2500 սպաների, իսկ մնացածների չվճարված աշխատավարձերի 

վրա խաչ քաշելով, ռոճիկներն էլ կիսովին ցածրացնեի։ Որոշումը հիմ-

նականում վերաբերում էր բնիկ եգիպտացի, ուրեմն «էթնիկական 

պատ էլան ելի ութ յամբ ու ծագմամբ... որոշապես շրջագծված սոցիալա-

կան մի խմբիւ։2, որի անդամները, ի տարբերոլթյոմւ հրամկագմի ոչ-

տեղաբնիկ բարձրաստիճան սպաների, բանակում ծառայությունն ըս-

կըսել Էին որպես զորակոչված ֆելլահ֊շարքայիններ և սպայական ցա-

ծը ր կոչումներ ստացել Էին 1860—1876 թթ. սուդանական և եթովպա-

կան ղինարշավների ընթացքում։ նշանակում 4, որ խնայողության զու-

գահեռ որոշումը հետապնդում Էր նաև քաղաքական նպատակ՝ ստվե-

րել բանակը», ինչպես իր ժամանակին նկատել Է եգիպտական գլխա-

վոր շտաբի պետ ամերիկացի գնդապետ Սթոունըվերացնել երկրի 

գաղութականացմ ան հարաճելիք փորձերին հակազդելու կարևորագույն 

ուժը։ 

Բ՛եկուղ սոսկ անձն ակ ան ֊դասային նկատառումների մդմամբ 1ա-

թիֆ բեյ Սելիմի առաջնորդությամբ 1879 թ. փետրվարի 18-ին բողո-

քի դուրս եկած սպաները, որոնց թիկունք Էին տալիս զինվորներն ու 

քաղաքացիները, ֆինանսների մինիստրության շենքում արգելավւա-

կեցին վարչապետին և մի քանի մինիստրների։ Խդիվ Իսմայիլը, որ 

հասկանալիորեն առնվազն ամերիկացի Սթոունի չափ տեղյակ Էր կ։ս-
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ոավարաթյան որոշման ետնածալքին և որ Ն. Ա. Իվանովի պնդմամբ 

fրոտ ամենայնիг քաջալերում (գուցե թե նույնիսկ ներշնչում էր) Նու-

ք՛ արի կաոավարութչան դեմ տարբեր բնոլչթի ելույթներ», ղորթի «ան-

հնազանդությունը, պատրվակելով, չեղյալ հայտարարեց հեռացում-

ների հրամանը և մարտի 9-ին, պաշտոնազրկված Նուբար փաշա էի 

վախարեն վարչապետ կարդեց իր ավադ որդուն՝ 27 ֊ամ յա գահա-

ժառանգ Բ՚աուֆիքին*։ 

Եվ սակայն այնքան, որքան անգլիացի Չարլզ Ռիվերս Վիլսոնն ու 

ֆրանսիացի դը Բլինյերը, ֆինանսների և հասարակական գործերի մի-

նիստրի իրենց աթոռները նոր դահլիճում պահպանելով, շարունակեցին 

կիրառել իրենց երկրների թալանարար քաղաքականությունը, բողոքի 

շարժումը ոչ միայն չմեղմացավ, այլև վերելք ապրեց։ Շարժումն իր 

գագաթնակետին հասավ մարտի 28-ին, երբ Վիլսոնը խդիվին պար-

տագրեց իր ֆինանսա/չան ստրկացուցիչ պլանը։ Բուոն կերպով բողո-

քում Էին ոչ միայն ժողովրդական զանգվածները, ուլեման, աստիճա-

ն ա վ որո։ թ յունն ու սպաները, այլև նույնիսկ եգիպտական «խորհրդա-

րանիս՝ Երևելիների ժողովյի անդամները։ Հենց վերջիններիս նախա-

ձեռնությամբ Էլ ապրի/ի 2-ին ծնունդ առավ «Ազգային հայտագիրըя 

(" ալ-Էաիհա ալ֊վաթ անիյյաս), որում հիմնականում ընդգծվում Էին 

իրենց երկիրը կառավարելու հարցում եգիպտացիների անկապտելի ի ֊ 

րավանքր և Երևելիների ժողովի լիազորությունների շրջանակն ընդ-

լայնելու պահանջը51 

Եգիպտոսում «վաթանիտ-ազգային շարժման ծրագրային առաջին 

վւաստաթոլղթը հանդիսացող «Ազգային հայտագրիЯ հրապարակումը 

արաբագետների շրջանում սովորաբար ընդունվում Է որպես նախորդ 

տարվա վերջերից կազմավորվել սկսած «Վաթանի» կուսակցության 

ծննդյան պաշտոնական թվական։ Եվ քանի որ «Հայտագիրնя ստորա-

գրել Էին ոչ միայն վարչապետ Բ՚աու^իքի հրամանն անտեսելով իրեն 

լուծարքի ենթարկված չհամարող Երևելիների ժողաէի 75 անդամներից 

ՕՕ֊ը, 72 աստիճանավորներ, 60 հոգևորականներ ու քաղաբաբնակ 42 

երևելիներ, այլև 93 սպաներ, նշանակում Է, որ մեծազդեցիկ ֆեոդալ 

ազնվականների նախաձեոնոլթյամբ ու մահմեդական ալիմների և սի-

րիացի քրիստոնյա մտավորականների մասնակցությամբ կւսզմակեր-

պականորեն որոշակի . տեսքի եկած «Վաթանիя կուսակցության շրջա-

նակներում իր պատկառելի տեղն Էր զբաղեցնում նաև «վաթանի»֊տե-

ղաբնիկ սպայոլթյոմւը։ Վերջինս առաջին իսկ օրից, համենայն դեպս 

ամենաուշը հունիսից սկսած ու մինչև վերջ կազմակերպության մյուս 
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բաղադրատարրերից որոշակի հեռավորություն պահպանելու իսկ 

պատճառով, իր ժամանակին պիտի ընկալվեր ու հետագայում էլ ինչպես 

սկզբնաղբյուրներում, այնպես էլ արաբագիտության էջերում ներկա֊ 

(ացվեր որպես «Վաթանի» կուսակցության «զինվորական թև՝՝։ 

«Հայտագրի» և «Վաթանի» կուսակցության շնորհիվ իր շուրջ որոշ 

իմաստով «վաթան ի» ֊ա զգա յին միասնական ճակատ ստեղծած, տվյալ 

պահին որդուց ղեկավարվող «եվրոպական» դահլիճը վերջնականորեն 

լուծարքի ենթարկելով «իսկապես եգիպտական տարրերից» կառավա-

րություն ստեղծած և երկրռւմ и ահ մ ան ա դրա կան-խորհրդարան ակ ան 

միապետական կարգ հաստատելով օտարերկրացիների ոտնձգությունները 

խափանելու միտող խդիվ- Իսմայիլը, սակայն, Անգլիայի ու Ֆրանսիա-

յի ճնշմամբ հունիսի 24-ին հարկադրվեց ստորագրել իր հրաժարման 

գիրը և սուլթանի կողմից գահընկեց հայտարարվելով, երկրից վտա-

րանդվեց։ Խդիվ հռչակվեց Թաոլֆիք փաշան։ որի առաշին գործն եղավ 

ցրել Երևելիների ժողովը, մերժել հոր կարգադրությամբ մշակված սահ-

մանադրության նախագիծը, վերահաստատել եվրոպական ֆինանսա-

կան վերահսկողության սիստեմը և «Վաթանի» կուսակցության «քա-

ղաքացիական թևի» ղեկավար Շերիֆ փաշայի փոխարեն վարչապետ 

կարգել ռեակցիոն ֆեոդալ ազնվականության պարագլուխ և անգլիա-

ցիների կամակատար Ռիադ փաշային։ Եգիպտոսում հաստատվեց ծայ-

րահեղ հետադիմության բռն ատ իրական վարչակարգը®» 

Եթե չմոռանանք, որ եգիպտական ազգային բուրժուազիան որպես 

դասակարգ գեռ չէր կազմավորվել (Լ. Ռաթմանի խոսքերով[l «դեռ խոսք 

լինել չի կարող դասակարգի վերածված և իր մինչկապիտալիստական 

շրջապատից ազատագրված, բուրժուազիայի մասին»1), հետևաբար և 

շուներ իր միջավայրից ծագած հասարակական-քաղաքական առաջա-

վոր գործիչների մտավորական կազմակերպ յալ մի դաս, որ ազգաբնակ-

չության ամենալայն խավերի դժգոհանքին շեշտ և ուղղություն տար, 

ժողովրդին համախմբող կարգախոս ու գործողության մղող ծրագիր 

առաջադրեր, ապա հասկանալի կդաոնա, թե ինչո՛ւ «վաթան ի» ֊ազ-

գային միասնական ճակատի պարտության պայմաններում վերջինիս 

բաղադրատարրերի համախմբումն արագորեն քակտվեց։ Եվ ուրեմն 

զարմանալի չէ, բնավ, որ Թաուֆիքի գահակալությունից հետո, ինչ-

պես և նաիւկինում, մինչև «Ազգային հայտագրի» շուրջ խայտաբղետ 

տարրերի միասնականացման փորձը, համաժողովրդական դժգոհանքը 

եռման ու պոռթկման մի քանի (ու ոչ միշտ հարազատ) շրջանակներ 
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ու տարրեր ձևեր էր գտնելու, ավելին՝ ծագմամբ Հաւազգի Ագիբ Իս-

Հ ակի գլխավորած բեյրութ յան արմատական նաՀդա էականների կող֊ 

մից շուրջ երկու տարի առաջ ասպարեզ նետված "Եգիպտոսը եգիպտա-

ցիներինM լոզունգն Էլ ալդ շրջանակներում տարբեր ընկալումներ ու 

դրսևորումներ Էր ստանալու։ Կարիք լկա առանձնապես ընդգծելու, 

որ աչդ լոզունգն իրականում, գոնե իր Հղացողների Համար, ուներ Հա֊ 

մ ա եղի պտ ական ֊աղգա լին ընղզրկոլմ, բանի որ փաստորեն ուղղված Էր 

ոչ այնբան բանակի առօրյայում «չերքեղ-փ աշան երի»՝ եկվոր մաՀ-

մեղական զինվորականության գերակայության դեմ, ինչը վերջին Հաշ-

վով, թ եկ и լ զ և կարևոր, մասնավոր երևույթ Էր, որքան երկրի ամբողջ 

կյանքում այղ. զորավարության Հետ նաև եկվոր֊մաՀ մեդական կալ֊ 

վածատեր ու աստիճանավոր ազնվականության և արևելյան-քրիստոնյա 

կոմս/բադոր առևտրավաշխառուների բացարձակ գերակշռության, Հատ֊ 

կապես եււրւողակսն դիվանագետների սանձարձակ ոտնձգությունների և 

ֆինանսատնտեսական թալանա բար գործամոլների անՀակակ շիռ տի-

րապետության դեմ։ 

Շրջանակներից մեկր, որ Հեռանկարում կենտրոնականն Էր դառ-

նալու, ցածրաստիճան սպայական այն դասն Էր, որի Հիմքի վրա առա-

ջացեւ Էր «Վաթանի» կուսակցության ^զինվորական թևը»։ Սույն Հոդ-

վածում մ ենթ փորձելու ենք ուրվագծել այդ դասի դիմապատկերը, քա-

նի որ խնդրո առարկա «զինվորական թևը» ետթաուֆիքյան ժամա֊. 

նակաշրջանում միառժամանակ Հանդես Էր գալու որպես առավել կամ 

նվազ ինքնուրույն «Վաթանի» կուսակցություն, 1879 թ. աշնանը «քա-

ղաքացիական թևի» Հետ մի անգամ ևս ժամանակավորապես Համա-

ձուլվելուց Հետո գլուխ Էր բերելու 1881 թ. սեպտեմբերյան Հեղաշրջոլ-

մր, վերջապես նույն տարվա վերջին ու Հաջորդի սկղբներին ձևավոր-

վելով որպես «Վաթանի» առավել ՀանրաՀայտ կուսակցական կազմա-

կերպությունը, 1882 թ. գլխավորելու Էր եգիպտական ժողովրդիг Հա-

կա բրի տան ական զին յա լ պայքարը։ 

Սկզբից ևեթ արձանագրենք, որ Հիմնականում եգիպտացի արաբ-

ներից կազմված ցածրաստիճան սպաների դասը մինչև 1876—1877 թթ. 

բացառապես, իսկ այնուՀետև առնվազն մինչև 1881 թ. սեպտեմբերյան 

Հեղաշրջումը գլխավորաբար նեղ-արՀեստակցական խնդիրներ Էր ա֊ 

ռա.ջա։գրել ու Հետամտել դրանց լուծման։ Եվ իրոք, սպաները, ինչպես 

մինչև 1879 թ. ապրիլը, այնպես Էլ ա յնուՀետև, ընդգծման արժանի 

Համառությամբ ու Հարատևությամբ բանակի շրջանակներում եգիպ-
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յո ակ ան արաբների և եկվոր տարրերի միջև аազգային իրավահավա-

սարության» սաիդյան քաղաքականությունը կիրառելու պահանջով էին 

հանդես գա լոս 

Բանն այն Է, որ փոխարքա Մոլհամմեղ Սաիդ փաշան (1Տ54— 

1863) Բարձրագույն Դոնից իրավունք ձեռք բերելով չհարգելոլ Մ ու֊ 

համմեդ Ալիին, 1841 թ. պարտադրված սահմանափակումները ե իր 

զորքի թվաքանակը հասցնելու երեսուն հազարի, նոր եռանդ Էր Հա-

ղորդել դեռ իր զորահրամանատար եղբոր՝ Իբրահիմ փաշայի կողմից 

նախաձեռնված սպայության «արաբականացմ ան У) գործինг Այլ խոս-

քով նա շարունակել Էր 1840-ական թթ. փոխարքայի, իսկ այժմ ար-

դեն սուլթանի հավանության պարտադրաբար ենթակա չեղող սպայա-

կան ցածր աստիճանները արաբներին շնորհելու քաղաքական ութ յան ր, 

առավել ընդունակ ֆելլահներին առաջ քաշելով ջոկատների, իսկ հա-

մապատասխան պատրաստականություն անցածներին՝ գեղերի ու վաշ-

տերի հրամանատարական պատասխանատու պաշտոնների3։ Խդիվ Իս-

մայիլը, ահա, բարդացող իրադրության մեջ նահանջելով իր նախորդի 

և սկզբնական շրջանում իր իսկ կիրառած պրակտիկայից, սկսել Էր, ի 

վնաս արաբների, առաջ քաշել ալբանական, թուրքական (նաև մի-

ջինասիական թյուրքալեզոլ), չերքեզական և քրդական ծագմամբ զին-

վորականների, որոնք, ինչպես վկայում Էր ֆրանսիացի մի ժամանա-

կագրող, «նույնքան տգետ և ավելի վախկոտ Էին, քան զինվորները, 

որոնց վրա ծանրացնում Էին իրենց բռնակալական լուծը»։ Հաստա-

տելով, որ «բանակում օսմանցիներն ու նրանց ստրուկներն են տի-

րում բռլռր աստիճաններին», ականատես հեղինակն ավելացնում Էր, 

որ սպայակույտի դպրոցի 200 ունկնդիրները «մամլուքներ կամ Պոլ-

սից հատկապես ուղարկված թուրքեր Էին, այն դեպքում, երբ միայն 

«մի շանի արաբներ, հատուկ շնորհի արժանացած» բացառություններ 

Էին այնտեղ ընդունվում։ Ավելին, մինչդեռ ուսումնարան գործուղվող 

թուրքերն ու մյուսները անմիջապես ստանում Էին լեյտենանտի կո-

չում, արարներն այդ կոչման կարող Էին հավակնել միայն ուսում-

նառության վերջում, այն Էլ ոչ առանց մտավախության, քանի որ դա-

սախոսներին հանձնարարվում Էր խոչընդոտել քննական հանձնաժո-

ղովի առաջ նրանց հաջողությունը։ «Բ՛ուրք սպաներն արագորեն հաս-

նում են բարձր աստիճանի, հաճախ առանց ամենաանհրաժեշտ տար-

րական գիտելիքներն իսկ ձեռք բերելու», — արձանագրում Էր ժամանա-

կագիրը9։ 
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Այ и ամենի Հետևանքով մեծացել էր լարվածությունն ընդմեջ սպա-

յական երկու դասերի՝ «ֆելլահների» (եգիպտացի արաբների) և «շեր֊ 

վ։ եզների» (ա յլա զգին երի J , լարվածություն, որը կարևոր դեր էր ունե-

նալու եգիպտական " վաթանիս/֊ ազգային շարժման հետագա զարգաց-

ման գործում՝'1։ Ասենք, որ մեր կարծիքով դժվար թե տեղաբնիկ սպա-

ների դասն իբր կամ ովին ու հպարտությամբ ինք զին ք «ֆելլահներ» 

անվանած ւինի, ինչպես պնդվում է մեր որոշ արաբագետների կողմից։ 

Մենք ավելի հավանական ենք համարում, որ այդ ղասից "չերքեո֊ 

•։իաշա» անվանված եկվոր ռազմա ֊ֆեոդալ ազնվականներն են արար 

անաղնվական կալվածատեր սպաներին տվել իրենց բառապաշարում 

անկասկածելիորեն արհամարհական երանգ ունեցող «ֆելլահներ» մակ-

դիրր։ Այդ հավանականությունը որոշակիորեն հիմնավորվում է այն ի ֊ 

բոզությամբ, որ ժամանակակիցներից Կամերոնը օդաս/գործել է «տե-

ղաբնիկ կամ ֆելլահներ անվանված սպաներըл դարձվածքը^, իսկ 

Ա. Կոլվինն ավելացրել է. «Եգիպտացի սպաների հպարտոլթյոՖն ամեն 

о ի խոցվում էր թուրք կամ չերքեզ աստի՛ճանակիցների խրոխտ կեց՛-

ված բից և արհամարհալիր վերաբերմունքից»^։ Լեյնը, որ XIX դարի 

երկրորդ քառորդին մի տասնամյակից ավելի ապրել է Եգիպտոսում, 

դրել է. «Կահիրեի տեղաբնիկ ժողովուրդն ինքղինք սովորաբար կո-

չում է սւլ-մ|ւսւփւյ]ւն, ա ո ւ լ ա դ ITpur կամ ահլ Ա ՚ըսր , իսկ ավելի հա-

ճախ՝ uini|Uii} ս ւ լ - ք ի լ ա դ , ինչ որ նշանակում է Մրսւփ ժ ո ղ ո վ ո ւ ր դ , Մըսւփ 

<|աւ|ւս1|ն1ւ1՝, երկւփ ո ր դ ի ն ե ր : Գյուղացիներին սովորաբար կոչում են 

ալ-ֆ!ւԱահ|ւն, այն է՝ հ ո ղ ա մ շ ա կ ն ե ր : Թուրքերը հաճախ այդ տերմինով 

անվանում են Եգիպտոսի բոլոր բնակիչներին, դրա մեջ դնելով նվաս-

տացուցիչ ոգի («կոպիտ, անդաստիարակ մարդիկ», «խեղկատակներ»)։ 

նրանք նույնպես օգտագործում են ահլ ֆ ա ր ա ո ւ ն - Փ ա ր ա վ ո ն ի ժ ո ղ ո վ ո ւ ր դ 

արհամարհական որակականը, որին եգիպտացիները, եթե համարձա-

կութ յունից զուրկ չեն, պատասխանում են uif i [—Նյւմրուր—Նեմրութ Ji 

ժ ո ղ ո վ ո ւ ր դ որակականովл13» 

Համենա յն դեպս վւաստ է, որ 1876-ին, դեպի Եթովպիա անհա-

ջող ղինարշավից հետո, խդիվ Իսմայիլը գնդերի և վաշտերի մահացած 

հրամանատար սպաներին վւոխարիՆելիս առաջ էր քաշեին մի խում ո. 

եգիպտացիներիորոնք արդեն այդ ժամանակ որոշակի նկրտումներ 

ունեին և իրենք իրենց ւա[ել էին «վաթանի» ինքնանվանումը։ 

Այնքան, որքան արաբերենում «վաթան» բառը շարունակում էր 

պահպանել «ծննդյան ու բնակության վայր» ավանդական իր իմաս-
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տը, ապա, ինչ խոսք, որ «վաթանին» իր ժամանակին ուներ բուն իսկ 

«տեղաբնիկ եգիպտացի» նշանակությունը, որը, սակայն, ՀետղՀետե-

ավելի՝• ու ավելի էր թաթախվում ազգային ծագման Հասկացողության 

մեջ/ ստանում եթե ոչ մերօրյա «աղգայնական-Հայրենասեր» ընկալու-

մը՝,՝ ապա ՛գ՜ոնե ծՀայրենիքի որդի ու տերя նշանակությոլնր: Չմոռա-

նանք, որ հենց 1870-ական թվականն՛երին եգիպտական մտավորա-

կանությ՛ո՛ւնը ՜«վւսթանիւ> սաՀմանման մեշ ներդնում Էր նոր տարր՝ Հայ-

րենասիրություն, • որը հանձնարարում էր ազգային կապը գեր ւսզրել 

կրոնակ՜անին և հա՜վատքից ոչ պակաս աշխատել նաև ի փառս Հայրենի 

երկրի15> •••••• ՝ 

Բոլոր դեպքերում «վաթանի» սպաները համախմբվել էին «Կա֊ 

հիրեի դպրոցում սովորած- և բավականին զարգացածով Ալի աո-Ռոլ-

բիի շուրջ և '1876-ին ստեղծել ընդհատակյա մի ընկերություն, որը, 

ըստ էության նպատակադրած լինելով «Հայրենիքի փրկությունը», իր 

անդամների մեծամասնության դասային թե մտավոր, ուրեմն ե գա-

ղափ արական֊աշխ արհ այա ցքային անխուսափելի սահմանափակության 

հե՛տևանքով նեղ-արհեստակցական պահանջների էր պատշաճեցրել «Ե-

գիպտոսը՝ եգիպտացիներին» լոզունգը։ 

ձՎաթանի» սպաների սոցիալական դիմապատկերից առաջ ջա-

նանք ոլրվանկարել նրանց քաղաքական ներշնչարանի ցարդ արաբա-

գիտության էշերում անտեսված հիմնակետր։ 

Սկսենք միանալ՛ով Ն. Իվանովի այն հաստատմանը, որ 1876-ին 

իրենց գաղտնի ընկերության հիմնադրումից հետո «ֆելլահ» սպաների 

մեծամասնությունը, դիրքորոշվելով հանդերձ ոտնձգությունների և 

«եվրոպական» դահլիճի քաղաքականության դեմ, ընդհուպ մինչև 

1879 թ. հունիսին գահընկեց արվելը аլրիվ լոյալ էր խդիվ Իսմայիլի 

նկատմամբ»17։ Ռ, աս-Ս աիդը, թեկուզ և «գյուղացիական հիմք» վե-

րագրելով սպայական կազմակերպության, ըստ երևույթ ին հենց այգ 

մեծամասնությոմւը նկատի ունենալով է, որ խոսել է հունիսի վերջերից 

կազմակերպության ղեկավարների՝ նոր խդիվ Բ՛աւ։ւֆիքին «կաշառելու», 

այլ խոսքով «վաթանի»-ազգային ուղղության սիրաշահելու անհաջող 

փորձի մասին1*, փորձ, որը կարող է կատարված լինել Թաուֆիքի հետ 

ներդաշնակ աֆղան ի ականների միջոցով և որը չէր կարող չձախողվել 

այն պատճառով, որ հենց այղ օրերին սեյյիդ Ջեմալ ադ-Դին ալ֊Աֆ֊ 

ղանին փաստորեն երկպառակել էր «Վաթանի» կուսակցությունը՝ հիմ-

նադրելով իր «Վաթանի անկախ կոլսակցությոմւը»։ 
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՞Վաթանի/) սպաների շրջանս,մ մինչև 1879 թ. Հունիսի 24-ը խդիվ 

Իսմայիլի դեմ դիրքորոշված փոքրամասնության մասին խոսակցու-

թյանն անհրաժեշտ Է բացել փոքր-ինչ Հեռվից, սպայական գաղտնի 

ընկերության փաստական ղեկավար ՄաՀմոլդ Սամի ալ-Բարոլդիի 

առեղծվածից. 

Սովետական, 0ե Ա՛րտասահմանյան արաբագետներից -միայն ու 

միայն 1ս. Կիլբերգն Է, որ առ այսօր փորձել Է լուծել ալ-Բարոլդիի 

առեղծվածը. Սակայն նա Էլ, զորավար փաշայի դեմքի ու դիմակի 

ինչ-որ տարբերություն կռաՀելոլ գծով ճիշտ ոլղու վրա ընկնելով, 

փաստորեն սխալ ս/ատասխան Է առաջադրել, մանավանդ, որ ալ-Բա-

րադիին Հայտարարել Է <rվաթանիս սպայության «առավել Հետևողա-

կան սաՀմանադրականներից մեկը»1'*, 

Աւ֊Բարուդին "վաթանի», ուրեմն տեղա բնիկ-«ֆելլահ» սպաներին 

դաշնակցած միակ չերքեզը չէր, անշուշտ, Նրա նման չերքեզական 

•ծագում ունեին, բացի իր եղբայր Յակուբ Սամիից, նաև Ալի առ-Ռու-

րին, Համիդ Ամ ինը և ուրիշն եր։ Սակայն նա «վաթանիа ճակատում 

տվյալ պաՀին միակ я• չերքեգ֊փաշան» էր. չերքեզ մամլուք֊ մի բեյի 

այգ Հետնորզը շատ արադ էր առաջ խաղացել ու դարձել զորավար -

ւիաշա2'1։ Ֆրանսիա յում և Անգլիայում կատարելագործված զինվորա-, 

կան, արաբերենից բացի նաև օսմաներեն ու պարսկերեն լեզոմ։երի և 

պատմության ու դրականության քաջագիտակ, նա միաժամանակ 1850-

•ական թթ. վերջերից եգիպտական քերթողության բարձրացող աստղն էր 

Համարվում21։ Հեծելազորային դնդի Հրամանատար, նա Նուբար փա-

շայի կառավարության օրոք նշանակվել էր ԿաՀիրեի ոստիկանության 

պետ, Թաուֆիքի գահակալումից Հետո Ռիադ փաշայի կառավարության 

կազմում վարելու Համար սկզբում վակոլֆների, ապա և ռազմական . 

•մինիստրի պաշտոնները։ 

Ալ-Բարուդին ավելի Հետաքրքրական է շնորհիվ այն իրողության, 

որ թող «վաթանի» սպայական միջավայրի առավել «փայլոմւ խելքի . 

տեր)), առավել «խիզախ ու վճռական» դեմքը լինելը, առավել բազ-

մակողմանի պատրաստականությունը, ավելի բարձր ծագումն ու դիր-

քը, մանավանդ Հավակնոտությոմւը, այն, որ «ինքն իրեն, ղգում էր 

կարծես բարձր պաշտոնների Համար ստեղծված», առաջին օրից մին-

չև վերջինը կանգնած լինելով Հանդերձ եգիպտական «վաթանի»-աղ֊ 

գային շարժման Հենց կենտրոնակետում, պատմագրության կողմից 

որպես կանոն տեղադրվել է շարժման ետնամասում։ Ամերիկացի ղըն֊ 
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դապետ Չարլզ Լենգն ընդգծելով, որ նա եգիպտական ժողովրդի Հա֊ 

կա բրի տան ական ղին յալ էապստամբութեան ոգին էր և առաջնորդը», 

ուրեմն և «շարժումը ղեկավարեց սկզբից մինչև վերջ», ավելացրել է. 

«Ս ա.կա_յն. խարդավանքներին նրա Հակումը պատճառ դարձավ այն 

բանի, որ Սամին զանգվածների պատկերացման մեք մնաց պատմու-

թյան ետնամասում»։ Տ. Բարաքաթն իր Հերթին շեշտել է. аՄիակ մար-

դը, որ իր ազդեցության ուժով կարող է Հավասարվել Օրաբիին, առանց 

սակայն ժողովրդի աչքում նրա փառքը կիսելու, ՄաՀմոլդ Սամի ալ-

Բարուդին է»-2։ 

Ալ-Բարոլդի ճամփով էլ Հնարավորություն ունենք պարզելոլ, որ 

սպայական կազմակերպության Հակաիսմայիլական փոքրամասնությունն 

իր ներշնչանքն ստանում էր ուղղակի օսմանյան մայրաքաղաքից։ Սուլ-

թանների նստավայրի դիվանատան եգիպտական Հարցին վերաբերող 

փաստաթղթերն ուսումնասիրած Հասան Աղալին, օրինակ, Հաստատե-

լով, որ եգիպտական սպաների գաղտնի կազմակերպության իսկական 

ղեկավարը ալ-Բարուդի ն էր, շեշտել է.—1877—1878 թթ. ռոլս-թոլր-

քական պատերազմի մասնակից, նա բազմիցս Պոլիս այցելեց և Հիմ-

նականում իր անոմյից էր, որ իրականացվում էր կապը Աբդ ալ-Հա-

լիմ փ՛աշայի, նաև եգիպտական սպաների դժգոՀւսնքն իր շաՀերին ծա՛-

ռայեցնել ջանացող Աբղոլլ Համիդի նստավայր Յըլդըղի Քյոշկի Հետ 

Ի միջի այլոց, Հետագային, դատարանի առաջ կանգնած, ալ-Բարուղին 

խոստովանելու էր (և Օրաբին Հաստատելու էր նրա խոստովանոլ-

թ յ ո լ ն ր ) , որ Հալիմական շարժման գլխավոր ոգեշնչողն ու ղեկավարը 

ինքն էր եղել։ 

Աբդ ալ֊Հալիմ փաշան ՄոլՀամմեդ Ալիի 95 երեխաներից կրտսերա-

գույն մանչն էր և ուրեմն 1866-ի սուլթանական Հրովարտակով (որ 

թույլատրում էր խախտել եգիպտական գաՀը տոՀմի ավագին Հանձ-

նելու կարգը պաՀելով ընտանիքի ներսոլմ՝ Հորից որդուն փոխանցել) 

կորցրած լինելով գաՀաժառանգման ամեն մի Հույս, Հանկարծորեն այն 

վերագտել էր ներեգի։զտական քաղաքական խառնակությունների ոլո-

րաններում։ Կարիք չկա շեշտ ելու, որ եգիպտական տագնապի խորաց-

ման մեջ իրոք էլ չէր կարող իր որոշակի դերը չունենալ ժառանգման 

նոր, արդեն ավելի քան մի տասնամյակ իշխող տոՀմը երկպառակող 

կարգը, մանավանդ որ Աբդ ալ-Հալիմը, ինչպես նշել է ժամանակա-

կիցներից Տ. Բարաքաթը, «կողմնակիցներ ոմւեր երևելիների և իշխան-

ների թվում»2*։ Տարբեր վկայությունների վրա Հենվեով ն. Ի վանովը, 
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իր Հ ե ր ի ՚ ի ՚ ւ . , "աոտատել էր, որ "Պոլսոլմ ապրող, քրիստոնյան Լ րի ա՛ս-

Հաշա թշնամին համարվող և իրեն գահակալման իրավունքից զրկած 

1'ոմայիլին ատող Արդ ալ-Հալիմ փաշան էր կանգնած սպայական դա-

վադրության ակունքների մոտ» և որ «ըմբոստ իշխանը» կանխօրոք 

եգիպտական միջավայրում կարևոր հենարան ստեղծելով հանձին f մա-

սոններին (այլ խոսքով ալ-Աֆզանիի հիմնադրած «Ազգային օթյա-

կինս, — Կ. 1յ.) հարած ու նրանը միջոցով իր հետ կապ պահպանող» 

սպայական փոքրամասնության, «1 87Տ ֊ին ապահովվեց Բարձրագ,ււ(ն 

Դոան աջակցությամբ և պայքար շղթայազերծեց իր կորովալիր ազ-

դականի դեմ, երագելով գրավել Եգիպտոսի գահը»2°։ Բնականաբար, 

Արդ ալ֊Հալիմը չէր կարող Բարձրագույն Դռան նկատմամբ հանձն 

չառնել մի պարտամուրհակ. եգիպտական խ դի վոլթ յոլնը Հ^Ղ^ւ Օս-

մանյան կայսրությունից առավելագույն չափով ինքնուրույնացնելու 

իսմայիլական քաղաքականությունից և, թեկուզ առանց համահարթելու 

արաբական վիլայեթների շրջանակներում, հնարավորին չափ վեր են-

թարկել սուլթանի գերիշխան ութ յաս ը։ 

•Այս ամենից բխում է մի տարրական եզրակացություն, այն, որ 

1879 թ. ապրիլին ստորագրելով «Ազգային հայտագիրն» ու հարելով 

խդիվ_ Իսմայիլի շուրջ ստեղծված «վաթանի» — ազգային ճամբարին, որ 

և նույնն է՝ «Վաթանի» նորաստեղծվող կուսակցությանը, վերջինիս 

«զինվորական թևը» թեկուզ և փոքրամասնական, այլ ղեկավար դիր-

քերում կանգնած մեծազղեցիկ բա բուղի ականների ճանապարհով փաս-

տորեն հետապնդում էր «վաթանի»—ազգային ճակատի առաջադրանք-

ներին ու նկրտումներին հակընդդէմ և ըստ էության հակաազգային 

կուրս, որի զսպանակները գտնվում էին սուլթանի քաղաքական զորա-

կենտբոնի ձեռքում։ 

Մի ամբողջ շարք արաբագետների կարծիքով «զինվորական դա-

վադրության իսկական ղեկավարը հանդիսացող ալ-Բարոլդիի հետ 

կապեր հաստատելով է, որ 1879 թ. երկրորդ կեսին Օրաբին «իրեն 

հատուկ էներգիայով օտարերկրացիների դեմ պայքարի մեջ մտավ»2Տ, 

այլ խոսքով դարձավ ոչ միայն սպայական կազմակերպության, ուրեմն 

և «Վաթանի» կուսակցության «զինվորական թևի» պարագլուխը, ա(լև 

«վաթանի» — ազգային շարժման առավել պոտենցիալ ղեկավարը։ Ալ֊ 

Բարոլդիի կողմից Օրաբիի առաջ մղման հարցում անկասկած իր դերն 

ունեցած պետք է լինի այն իրողությունը, որ ի տարբերություն չերքեզ 

առ-Ռոլբիի, նա տեղաբնիկ էր և ուրեմն ավելի հարմար դեմք էր «վա֊ 
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թանի» լինել հավակնող շարժումը գլխավորելու: Եվ սակայն նույնքան 

անկասկածելի պիտի համարել և այն, որ նա, որպես խդիվական տոհմի 

փեսա, իր սուլթանասիրոլթյան ու հետագիմականության զոհ գնացած 

Աբբաս Հիլմի 1-ի ավագ որդու ալ֊Համի փաշայի մեկ հատիկ աղէկա 

ամուսինը, ալ֊Բարոլդիի կողմից առաշ Էր քաշվել որպես սուլթանա-

կան ֊խալիֆ ական խարդավանքների թե հալիմական հավակնություն-

ների կենսագործման հարմ արագոՀյն գործիք։-

Եվ սակայն Օրաբին այստեղ մեզ համար նաև հարմարագոլյն թեկ-

նածուն Է՝ «վաթանի» սպաների, ուրեմն և «Վաթանի» կուսակցության 

պատկառելի բաղադրատարր «զին վարակ ան թևի» սոցիալական դիմա-

պատկերը պարզելոլ տեսակետից։ 

Ահմեդ Օրաբի ալ-Հյուսեյնին ժամանակակցի վկայությամբ իր 

արտաքինի՝ «բարձր հասակի (մեկ մետր և ութսոմյ սանտիմետր), դեմ-

քի ներդաշնակ գծերի, հաստ յուրթերի ու թավ հոնքերի» շնորհիվ 

Մոլհամմեդ Սաիդ փաշայի օրոք բանակում ՜ արագ առաշ Էր ընթացել 

.և քսան տարեկանին փոխ-գնդապետի աստիճանով ու կայմակամ տիտ-

ղոսով դարձել Էր փոխարքայի համհարզը, սակայն Իսմայիլի օրոք 

ան ուշադրության Էր մատնվել ու ավելի քան մի տասնամյակ սպասե-

լուց հետո երեսոմւերկոլ տարեկանին արժանացել Էր գնդապետի աս-

տիճանին ու միրալայի տիտղոսին։ Ի միշի այլոց, եթե մերժելի են 

բուրժուական հեղինակների՝ Օրաբիին «հավակնոտ ապաշնորհ» և «շա-

տախոս ու տգետ խամաճիկ» ներկայացնելու շանքերը2Տ, ապա ոչ 

միայն Ֆ. Ռոտշտեյնի հետ կարող ենք հաստատել, որ Ահմեդ բեյն իր 

համազգեստի ներքո իրականում մնում Էր «հասարակ ու կիսագրա-

գետ մի ֆելլահ»29, այլև Ն. Իվանովի հետ կրկնել, որ նա «ոազմսւկան 

պրակտիկ փորձ ու զինվորական հատուկ կրթություն չուներ՝՛30։ 

Վ. Բ. Լուցկին օրաբիական իբր թե «ֆելլահների շարքից» բարձ-

րացած սպ աներին «ազգային դեմոկրատական տարրեր» որակելով ու 

նրանց զորական «ազնվականական փաշաներին» հակադրելով, փաս-

տորեն ցանկացել Է հուշել բանակի ներսում հակամարտության ինչպես 

ազգային, այնպես Էլ սոցիալական ներքնածալք ունենալը, մանավանդ, 

որ այլուր ոչ միայն շեշտել Է՝ «իրականում Էլ նա (Օրաբին, — I». ն . ) 

Ստորին Եգիպտոսի Հարիյա-Ռուզնա գյուղից ֆելլահի որդի Էր», այլև 

ականատեսի նման վկայել Է, որ ամիսներով ռոճիկ չստացող օրա-

բիական սպաների «ընտանիքները սովահարվում Էին»31: 
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Մ իրս!/աչ Օրա րի ւ՚ե չի "ֆելլաՀ ութ յան*. վերաբերչալ պնդումը, որը-

Հանդիպում է ո լ միաչն ՛Լ. Լուցկու մոտ-*, Հիմնազոլրկ է։ Նա, միջակ 

Հողասեվւականատեր և բարեկեցիկ գչուղացու, իր գյուղի շեյխ ալ-

րալադ նշանակված մարդու, այլ խոսքով օմդաչի որդի, Հորից Շ ա֊ 

րիչչա նաՀանդոլմ ժառանգած 8 ֆեդդան (շուրջ 2,5 Հեկտար յ ՛ողը 

րանակում ծառայելիս իր «խնայողությունների» օգնությամբ և քայ-

քայվող Համագյուղացիների Հողակտորների Հաշվին Հասցրել էր 570 

ֆեղղանի f240 Հեկտարի և փաստորեն վերածվել էր խոշոր կալվա֊ 

ծ տ տիրոջ՛-'՝՛։ Արձանագրենք, որ միջին Հաշվով 50 և ավելի ֆեդդան 

Հողասեփականատիրությոմյ ունեցողները Եգիպտոսում մաս էին կազ-

մում կալվածատերերի դասակարգին և Հողասեփականատեր եգիպտա-

ցիների 1,55 տոկոսը կազմ ելով՝ տիրում էին մշակելի Հողային ֆոնդի 

43,8 տոկոսին՛**։ 1ս. Կիլբերգն իրավամբ է Օրաբիի սոցիալական դեմ֊ 

բր բնութարդել որպես «շաՀագռրծող տնտեսատեր գյուղացու կու-

լակի, որ ոգորել է աստիճանաբար դաոնալ ու դարձել էլ է կալվա֊ 

ծատերյ»Br'i 

0 բարիի տիպի «ֆելլաՀներ» էին նաև ընդՀատակյա կազմ ակեր֊ 

պությսւն անդամակցած ոչ եգիպտացի արաբ մյուս «սովաՀտըյալ» 

սպաները, որոնք ըստ Վ. Չ եռն ո վ սկա յա չի, «իրենց նյութական դրու-

թյամբ կարող էին լրիվ առնչվել ազգաբնակչության ապաՀովված խա֊ 

վին»31>, ըստ 'Ւ. Ներսեսովի սոցիալական տեսակետից Համարյա գըլ-

խովին «կապված էին գյուղական մանր֊կալվածատիրական վերնախա-

վի Հետ»37 և որոնց մասին Ա. Գոլդոբին իրավամբ գրել է.\ «Նրանք 

դուրս էին եկել նոր կալվածատերերի, Հարուստ գյուղացիների շարքե֊ 

րից»3*։ 

Այստեղ մատնանշենք ուշադրության արժանի մի պարագա. XIX 

դարի վերջին քառորդի սկզբներին Եգիպտոսում նորածնվող բուրժուա-

զիան սոսկ պայմանականորեն կարող է «եգիպտական» Համարվել։ 

Այլանդակ իրողություն էր այն, որ երկրի քաղաքաբնակ ազգաբնակ-

չության կազմում կապիտալիստական Հարաբերությունների կրողները 

Համարյա գլխովին օտարերկրացիներ էին, իսկ նրանց միախառնված 

եգիպտացի, արաբ կամ եգիպտականացած եկվոր-մաՀմեղական տար-

րերը մատն երի վրա էին Հաշվվում ։ Իրոք էլ այսպես ասած եգիս/տա-

կան «բուրժուազիան» ներմուծումն ու արտածումը, բանկային գործը, 

շինարարությոմւը, առևտուրն ու ճղճիմ արդյոմյարերությոմյն իրենց 

ձեռքերում ամփոփած արևմտաեվրոպացիներն ու ոչ-եգիպտական (Հա-
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ր ավաչին և արևելյան միջերկրական յան) ծագմամբ «եգիպտական ա-

ցած» կոմպրադորներն էին կազմում։ 

Կապիտալիստական հարաբերությունների բուն իսկ եգիպտական 

կրողների՝ «կիսաբոլրժուա» , պարզապես գյուղացիության շահագործ-

ման ֆեոդալական և կիսաֆեոդալական դեռ գերակշիռ եղանակներին 

կապիտալիստական եղանակներ խառնող հողատերերի շարքում օտար-

երկրացիների համեմատությամբ բացարձակ թվաշատը խդիվական 

տոհմի ներկայացուցիչները, մեծամասնությամբ եկվոր-մահմ եզական 

խոշոր ֆեոդալները և արաբական ծագմամբ մեծ ու միշակ հողասե-

փականատերերն էին։ Հենց վերջիններս էլ, աճելով քայքայվող Հայ-

րենակից ֆելլահների Հողակտորների հաշվին, գյուղացիության հար-

կադրական, ավելի հաճախ կուրբաջ-մտրակի համոզիչ ումով ապա-

հովվող աշխատանքի Հարցում աշակերտելով տեղական խոշոր ֆեո-

դալ ազնվականներին, շահագոբծման կապիտալիստական եղան ակ-

ների հարցում էլ աշակերտոսէ Էին օտարերկրացի կալվածատերերին։ 

նրանք, այդ թվում և առաջին հերթին իրենց Հրամ ան ա տարմ ան հանձ-

նված Համազգեստավոր ֆելլաՀների տաբապարհակ քրտինքը հա֊ 

րըստացման իրենց եռանդին ծառայեցնող «ֆելլահ» սպաները, Լուց-

կու «ազգային դեմոկրատական տարրեր» բնութագրի հետ կարող Էին 

առնչվել միայն այնքան, որքան հանոմւ գոյապահպանման ու պարար-

տացման֊ ամ րապն դմ ան իրենց պայքարում պիտի բախվեին իրենց 

հզոր մրցակիցների երկու գնդերի՝ ինչպես տեղացի «ակամա բուր-

ժուա» ֆեոդալ կալվածատերերի, սէյնպես Էլ հատկապես «հարկա-

դրաբար կիսաֆեոդալ» օտարերկրացի խոշոր կալվածատերերի հետ։ 

«Ֆելլահ» սպաները «ազգային դեմոկրատական տարրերя բնու-

թագրի, այլ խոսքով «բուրժուական» մթնոլորտի հետ կարող Էին 

առնչվել նաև խոշոր քաղաքների շրշան ակն երում։ Այնտեղ, եվրոպա-

կան տերությունների գաղութարարական նկրտումների և եվրոպա-

կան առևտրական մոնոպոլիստական գերհզոր ընկերությունների 

ճնշման պայմաններում գործող եդիպական խոշոր առևտրականու-

թյուն իր հոգևարքը դեռ դարասկզբից մի կերպ շարունակում Էր ոչ 

միայն տնտեսական, այլև ներքաղաքական թե արտաքին-քաղա-

քական ընդհանուր առմամբ անբարենպաստ պայմաններում։ ԱյՀ 

պայմանների, նաև իր ֆինանսատնտեսական գործելակերպի միջնա֊ 

դարականոլթյան ու պետական հովանավորման փշրանքների իսկ ան-

գոյության Հետևանքով անխուսափելիորեն անկման դատապարտված 
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այդ առևտրականության, ինչպես և արհեստավորության համար հոգե-

վարքը շարունակելու գլխավոր միշոց էր դարձել "ձևականորեն զին-

վորական կորպուսների մեշ ներգրավվելը», բնականաբար այդ «հո-

վանավորության» ի վաբձահ ա տ ուցոլմն,— ինչպես դիտել է տվել Ֆ. 

Ացամրան,—վճարելով խոշոր գումարներ՛'*։ Եթե դա այդպես էր նախ-

կինում, ապա դա առավել ևս այդպես էր XIX դարի երրորդ քառորդի 

վերջերին, երբ ռազմ ական դասից դուրս մնացած առևտրա արհեստավո-

րական երևելիներն արդեն ոչ թե րնդհանրապես կորպուսների, ուրեմն 

և նրանց «չերքեզ-փաշայւ հրամանատարների, այլ ինչ-ինչ ճանապարհ-

ներով այդ դասի կազմում տեղ գտած «ֆելլահ» սպաների հովանա-

վորությանն ու պաշտպանությանն էին ապավինում և ուրեմն դարձել 

էին ուղղակիորեն նրանց «հարկատուները»։ Բնութագրական է, որ 

«ֆելլահ» սպաները, բացի հնչուն փողից, նաև «վաթանի»— ազգային 

՛կապիտալի, ունևոր «հայրենասերներին» օտարների ճնշումից ու 

ոտնձգությունն երից պաշտպանողի պատմուճանին էին հետամտում, 

ժամանակակիցներից Բարաքաթի վկայությամբ իրենց վահանը ՛ամպ-

հովանի դարձնելով բուրժուական ամ են ատ արբ ական նորմե՛րն ու կա-

պիտալիստական հարաբերոլթյոմւների ամենասրբազան կան՛ոնները 

կոպտորեն ոտնակոխող եգիպտացի առևտրականների համ՛ար*°։ 

Ավելացնենք, որ «ֆելլահ» սպաների համար հատկապես փոխ-

գնդապետությունից վերև ձգտելը նախ և առաշ նյութական շատ կա-

րևոր ի-թան ուներ։ Բանն այն է, որ եթե բինբաշին (հազարապետը) 

ամսական ստանում էր 30 հազար, իսկ կայմակամը (փոխ-գնդապետը) 

3fi հազար ղուրուշ, ապա միրալայի (գնդապետի) ռոճիկը միանդամից 

ցատկ էր կատարում 100 հագար, իսկ միըլիվայինը (բրիգադային գե֊ 

ներս/լինը) 150 հազար ղուրուշի պատկառելի գումարի*1՝։ ՛Ինչ վերա-

բերում է Օբաբիի նման արդեն իսկ միրալայական հարյուր հազարին 

հասածներին, ապա նրանց համար հետագա առաշխաղացքը ոչ միայն 

աշխատավարձի հիսուն տոկոսով լրացուցիչ հավելման հարց էր, այլև 

ու մանավանդ տիտղոսի խնդիր, քանի որ միրլիվայությոմւն ինքնաբե-

րաբար ենթադրում . էր նաև փաշայոլթյոմ։։ «Մեծամասնությամբ գա-

վառացիներ,—հաստատել է Վ. Չ եռնռվսկա յան,—նրանք ռազմական 

ծառայությունը դիտում էին որպես մի այլ ավելի բարձր սո՛ցիալական 

կատեգորիայի անցման հնարավոր տարբերակյյ42է 

Ոչ միայն 30—36 հազար ղուրուշից 100—150 հազարի; այլև ու 

մանավանդ ր եյոլթյունից հետո փաշայության, հարստություն-կալվա-



ծատիրոլթյունից հետո ազնվականության և «շերքեզ֊փաշաներր . 

ազնվականական առանձնաշնորհներին ձգտող եգիպտացի արադ սպա-

յական դասը, ահա, իր «ֆելլահության» վերաբերյալ հ ակառակորո֊ 

ների ակնարկներով թե սեփական հավաստիացումներով և իր համար 

անկասկածելիորեն նեղ֊դասային բովանդակություն ունեցող ձԵղիպ-

տոսը եգիպտացիներին» լոզունգի «ազգային* կախարդիչ ներզործու-

թյամբ որոշ, արհեստակցական իր պայքարում բոլոր դեպքերում խիստ 

անհրաժեշտ ժողովրդականություն էր ձեռք բերել զինվորների շրջա-

նում։ ՅՀ ,•. որ շարքային զինվււրականոլթյոլնն իր հիմնակս-ն զանգ-

վածով իսկպկան ֆելլահական միջավայրից էր հավաքագրված, հե-

տևաբար- ոչ թե նեղ դասային֊արհեստակցական, այլև՝ սոցիալ-տնտե-

սական և որպես «ազգային» գիտակցվող հիմնավոր դժգոհանք ուներ, 

հետևաբայ։. <rԵգիպտոսը եգիպտացիներին» լոզունգին տալիս էր ժողո-

վրդական-դիմոկրատական իղձերի խտացման բովանդակություն։ «Բա-

նակը հիմնականում բաղկացած էր եգիպտացին ե րի ց, որոնք դժբախտ 

հարկատունեյւի .եղբայրներն ու զավակներն էին, — հաստատել է Կոլ 

վինը, ավելացնելով,—բոլոր աստիճաններում բանակի համակրանքը 

անպայման ՜հայրենակիցների կողմում էր»*3։ 

Կոլ վինի վերջին խոսքերի հետ կապված, թե ընդհանրապես, ա-

ռաջնտյնորեն անհրաժեշտ է ընդգծել մի շատ կարևոր հանգամանք։ 

Ֆելլահների համար բանակում ծառայության կանչվելը համազոր էր 

ցկյանս տաժանակրության դատապարտվելուն։ Արաբական, թե օտար 

անխտիր բոլոր սկզբնաղբյուրներից (Աբդ առ֊Ռահման ալ-Տաբարթի, 

Բազի։լի, Պոլժոլլա, Լեյն են) վավերագրվող ճշմարտություն Է դա, ինչ-

պես և այն, որ ֆելլահ շարքայինների զանգվածի համար սպայական 

դասը մտրակի առօրեականության խորհրդանիշն Էր։ Այս պայման-

ներում ավելի քան հասկանալի Է, թե «վաթանի» — ազգային կապի-

տալի հետամտող և միայն ու միայն այդ պատճառով մտրակից որո-

շապես ձեռնպահ մնացող Օրաբիի և ընկերների համար ինչքա՛՛ն ան-

հրաժեշտ Էին նաև «ազգային» երկնառաք լոզունգի շեփորահարումն 

ու մասսայականացումը՝ «չերքեզ֊փաշաների» դեմ պայքարում սո-

ցիալական վստահելի հենարանով ապահովվելու տեսակետից։ 

Այղ այդպես լինելով հանդերձ, արար սպայական դասի սոցիա-

լական, թե տնտեսական նկրտումները, բախվելով «չերքեղ-փաշաներիո 

դիմադրությանը, կարող Էին առ առավելն զորանոցային խռովության 

կերպարանք ստանալ։ 1879 թ. ապրիլին, ահա, «Ազգային հայտագրիX 
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շուրջ գոյացած ճամբարին ու •'Վաթանիյ, կուսակցությանը հարելը սպա-

յական նկրտումներին ապահովում էր ոչ միայն ազգայնության՛ ՛ամպ-

հովանին, այ/և խդիվ Իսմայիլի շուրջ համախմբված ֆեոդալ ազնվա-

կանության, այլ խոսքով նորածնվող կազմակերպության «.քաղաքա-

ցիական թևի» հզոր աջակցությունը։ -

Սպայության շրշանում «Եգիպտոսը եգիպտացիներինл լոզունգի 

որդեգրում ը, սակայն, կապված էր ակնբախ մի պարադոքսի հետ։ Այդ 

դասի "հակաթուրբութ յոլնըյ/ (եկվոր թուրքախոս տարրերի՝ բուն օս-

մանցի թուրքերի հետ նաև օսմանականացած չերքեզների, • ալբանա-

ցիների, բրդերի ու մյուսների նկատմամբ թշնամանքը յ չէր խանգա-

րում համ ողմուն բային թե շահախնդիր օսմանականութ յան աշխուժու-

թյանր, սուլթան ակ ան ութ յան նկատմամբ առնվազն ցուցադրական 

հավատարմությանը այն մարդկանց շրշանում, ովքեր մաս չէին կազ-

մում սու/թանապաշտ փոքրամասնության։ Բանը միայն սուլթան ֊խա-

լիֆի հանդեպ բարեպաշտ ւ1 ահմ եղական ութ յոմյի ց թելադրվող խոնար-

հությունը չէր, ոչ էլ՝ տեղական irթուրքերի՛Հ ամրապինդ՛, և եկվոր 

գյավուր-ֆրանքների ամրապնդվող գերակայության դեմ ընդդիմադրա-

կան նկրտումների հաջողության համար Պոլսից • ակնկալվող թևարկու-

թյան կենսականությունը։ Կար և ավելի անմիջական֊աոօրեական}՝ մի 

հանղամ անք, որը նեղ դա սա յ ի ն ֊ արհեստակցական շահերին• էր •՛զ՜ոդ-

վում. ան ազնվական բեյական սպայությունից միրյիվա-փաշայության 

կամ ազնվական սպայության կարելի էր անցնել միայն ու միայն• ՛սուլ-

թանի սանկցիայով**։ .1 ՜ 1 

Հենց այստեղ էլ րացահայտվում է պարադոքսի մյուս, առավե՛՛լ ու-

շագրավ երեսը։ Սպայական դասի համար «Եգիպտոսը .եգիպտացիներին» 

լոզունգն ուղղված լինելով տեղական «թոլրքության» ազնվական-սպա-

յության հարցում մենաշնորհի դեմ, այն իր սուր ծայրով չէր կարող 

փաստորեն ուղղված չլինել նաև այդ մենաշնորհը սրբագոր&իղ-կիրս/-

ոող սուլթանության դեմ։ Օսմանականոլթյան ոչ թե սոսկ հավատարիմ, 

այլ ուղղակի սուլթան ապաշտ տարրերի համար «Եգիպտոսը եգիպտա-

ցիներին» լոզունգի ընդգրկումների լայնացումը և միտումների խորա-

ցումը, հակաքրիստոնեական տրամադրություններից բխող-այլ գաղու-

թարարական ոտնձգությունների փաստից օբյեկտիվորենւ' սնվող հա-

կաեվրոպական տրամադրությունների սուբյեկտիվորեն հրահրումը, 

որ անկասկած կհեշտանար «Վաթանի» կուսակցության շրջանակներում, 

կնպաստեր լոզոմւգի . հակա սուլթան ական երանգի տարրալուծմանն ու 
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մեղմացմանը և ընդհակառակը Բարձրագույն Դռան աջակցոլթքան ա-

պավինելու տրամ ադրոլթյոլների շեշտավորմանը: Այդ ազդակն ան-

պայման պիտի ի մտի ունենալ՝ սպայական դասի բարոլդիական հատ-

վածի որպես «զինվորական թև» кՎաթանիV կուսակցության հարե[ուն, 

առնվազն ցածրաստիճան սպաների մեծամասնության «վաթանիл—ազ-

գային ճամբարին հարելը չխոչընդոտելուն դրդապատճառները որոնել 

փորձելիս։ 

Վերջ ի վերջո, նաև, 1879 թ. գարնանը Համախմբվող и վաթանի»— 

ազգային ճամբարը ավելի շուտ Անգլիայի և Ֆրանսիայի ոտնձգություն-

ների դեմ էր ծառանում և սուլթանը դրանից կարող Էր լր'. բարին 

ակնկալել, առնվազն հրճվել իր եգիպտական վասալի և եվրոպական 

իր բարեկամների սրվող վեճում իր համար Հեռանկարում Հաշտարար 

միջնորդի ինչ-որ դեր կտնախատևսելով։ 

Այդպիսի ենթադրություն անելու համար մեզ որոշակի հիմք են 

տալիս 1879 թ. աշնանը «Վաթանի» կուսակցության «քաղաքացիական» 

և «զինվորսէկան» թևերի վերամիավորման հանգամանքները։ 

Ետթաուֆիքյան ժամանակաշրջանում Երևելիների ժողովի ցրումից 

հետո «Ազգային հայտագիրն» ստորագրած ֆեոդալ ազնվականներդ 

իրավիճակը քննարկելու համար հաճախ Էին գաղտնի հավաքներ գու-

մարում Ես մ այի լ Ռազիբի Կահիրեի, կամ Էլ Ալի ալ-Բաքրիի Հելոլանի 

արվարձանային ապարանքում, նույնիսկ շարունակում Էին իրենց հա-

մախումբն անվանել «Վաթանի» կուսակցություն։ Այդ հավաքներում Է, 

որ որոշվեց «ազգային կառավարության» ի խնդիր, այլ խոսքով Ռիա֊ 

դի դահլիճի դեմ պայքարում ավելի հիմնավորապես օգտագործել «ֆել-

լահ» սպայությունը։ Մի կողմից Մոլհա մ մ եղ Սոլլթ ան, Սուլեյման Արա-

զա և Մահմուդ Ֆահմի ազնվական զորավար-փ աշան երի ու մյուս կող-

մից Ահմեդ Օրաբի, Աբդ ալ-Ալ ալ-Հիլմի (կամ Հաշիշի) և Ալի Ֆահմի 

«ֆելլահ»—կալվածատեր գնդապետ բեյերի միջև աշնանը Հելոլանում 

կայացած հանդիպումներից Էլ ծնվեց «Հելոլանի ընկերությունը», որբ 

հաճախ ընկալվում Է որպես ոչ թե նվաղելու վրա եղող «Վաթ անի» 

սկզբնական կուսակցության կյանքում մի ն֊ւր փուլ ու նոր որա՛/, այլ 

առաջինին փոխարինելու եկած Էապես նոր մի կուսակցություն։ Մեր 

կարծիքով այդ տեսակետի կողմնակիցները, այդ թվում նախ և առաջ 

Գ. ներսեսովր, իրադարձությունների սոսկ տեսանելի մակերեսից են 

ելնում և ըստ Էության շրջանցում են խորքը, երբ պնդում են, որ Հ ե ֊ 

լուան ի «ընկերությունը դարձավ ազգային շարժման քաղաքացիական 
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(այն է՝ չափավոր J և զինվորական (վաթանիական) թևերի 4 ամանա֊ 

կավոր միավորման քաղաքական ձևը»**։ Այդ տեսակետի առավել ծա I-

րահեղ կողմնակից Լ. քՒաթմ անն անկասկած առավել ակնհա/տ թւոլ-

րիմացության մեջ է, երր փաստորեն 1879 թ. ամռան ամիսներին է 

տեղադրում Հելոլանում և. իրր ո֊ազգային շարժմանը ընդհանուր հիմք 

ռլ ղեկավարութ յոլն տալուս ձգտող սպաների նախաձեռնոլթ/ամբ ապ-

րիլի 2-ի «Ազգային հայտագրիս հիմքի վրա <rՎաթանիս կուսակցության 

ստեղծումը։ Ավելին, Ռաթմանը «Հելուանի ընկերությանս շրջան ակ-

ներում «մեծամասնությունս է դուրս բերել V բուրժոլա-արմ ատական 

և հասարակության մեջ իրենց տեղն ապահովել կտրուկ պահանջող 

տարրերիէն», երկրորդ տեղը տալով սպայությանը, տարակրոն հոգևո-

րականությանը և հողատեր ազնվականությանը, ըստ որում վերջին-

ներս "մի քանի ամիս անց միայնս, նոյեմբերի 4 ֊ ի նախօրյակին, 

irկուսակցության ղեկավար պաշտոններում մթագնվել են սպաների 

կողմիցսԻրականությունն այն Է, որ vՀելուանի րնկերոլթ յոմւը» 

դարնա նր "ալ֊Լաիհայիս շուրջ համախմբված և Թաոլֆիքի գահակա-

լությունից հետո ժամանակավորապես տարանջատված երկու խմբա-

վորումների (և այս անգամ Էլ ոչ-տևական) վերախմբավորումն Էր նշա-

նավորում պարզապեսէ Այս պայմաններում «վաթանիս—ազգային շարժ-

ման երկու ազդեցիկ բևեռների՝ ֆեոդալ ազնվականության և կալվածա-

տեր սպայության ինչպես գարնանային խմբավորման, այնպես Էլ աշնա-

նային վերախմբավորման ծրագրային հիմքերի համեմատումը միայն 

կարող Է օգնել օբյեկտիվորեն բացատրելու իրադարձությունների խորք-

գաղտնարանը, թույլ տալով նաիս և առաջ բացահա յտել ամառային 

տարանջատման հիմքըէ 

Այդպիսի համեմատություն կատարելու գործում մեզ կարող Է 

օժանդակեք այն իրողությունը, որ ոՀելուանի ընկերությունն3) ստեղ-

ծեց մի կոմիտե, որը և նույն 1879 թ. նոյեմբերի 4-ին հրապարակեց 

մի նոր <rալ-Լաիհա ալ-վաթանիյյա»՝ պատմագրությանը որպես аՎա-

թանի (ԱզգայինJ կուսակցության մանիֆեստըյ> անվամբ ծանոթ փաս-

տաթուղթը*1 լ Նոր (Г ալ-Լաիհա յի» մշակմ ան գործում հիմնական ա-

վանդը 0 բարիի կողմից երկրորդ պլան մղված, այլ սպայական կազ-

մակերպության1 տեսաբանը մնացող Ալի առ-Ռուբիի հետ պատկա-

նում Էր ալ-Բարոլդիին**։ Յոթնամյա հեռավորությունից, ահա, երկ-

րորդ «ալ֊Լաիհան» փաստորեն, ճիշտ Է՝ ավելի ընդհանրորեն և սակայն 

շեշտ աղրմամբ, կրկնում Էր առաջեն «ալ-Լաիհայիл հիմնական բոլոր 
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դրույթները, իսլամին ու շարիաթին հավատարմություն, երկրի ներ-
քին գործերին օտարերկրյա միջամտությունների և ֆինանսական ստըր-
կացման փորձերի դատապարտում, դեմոկրատական սահմանադրու-
թյան ընդունման և «նեղոսի ազգի» իրավունքների պաշտպանության 
համար պայքարելու վճռականություն, Եգիպտոսի վարչակառավարոլմը 
եգիպտացիների ձեռին տեսնելու և ուրեմն բոլոր օտարերկրացիներին 
պետական ապարատից-՚հեռացնելու, վարչակաոավարման և կրթական 
սիստեմների ռեֆորմ անցկացնելու, նաև բանակի հզորացման պա-
հանջք։ ffՄանիֆեստը» վերջնագրային ձևով դնում էր вազգային կա-
կա ռա վար ութ յան» կազմավորման հարցը, ընդգծելով. «Այս կուսակ-
ցությունը լի կարող օտար ազդեցությամբ ստեղծված կառավարությունը 
դիտել որպես երկրի ցանկություններին ու կարիքներին համապա-
տասխանողյ>*9» 

•, Եթե զանց առնենք ըստ էության կարևոր այն հանգամանքը, որ 
նոյեմբերի 4-ի «ալ-Լաիհայում» առաջին պլան էր մղված օտարերկրյա 
ոտնձգությոմւներից երկրի զերծման պահանջը, ապա երկու ծրագրերի 
միջև կհաստատենք երևութապես անկարևոր թվացող մեկ ու միակ 
տարբերությունը, նոյեմբերյանը, զանց առնելով ապրիլյանի լոյալու-
թյան հավաստիքը օսմ տնական ութ յան-սոլլթան ական ութ յան նկատ֊ 
կամբ, շեշտը այս անգամ ևս դնում էր Իսմայիլի հանդեպ հավատար-
մության վրա,- ըստ որում՝ ո չ թե ապրիլյան կառավարող խդիվ Իսմա-
յիլի, այլ արդեն՝ գահընկեց ու վտարանդի Իսմայիլ փաշայի հանդեպ։ 
Նշանակում է, որ «Վաթանի» կուսակցության «քաղաքացիական» և 
«զինվորական» թևերի ամառային խզման, ուրեմն և աշնանային վե-
րամիավորման ակունքները նախ և առաշ պիտի որոնել օսմ անակա-
նության-սոլլթանականոլթյան հարցում կողմերից մեկի տրամադրոլ֊ 
թյոէնների բարեշրջման շրշանակներում, ըստ որում Իսմայիլի, որպես 
օսմ ան յան ֊սուլթանական կառավարությունից թեկուզ և հարգալիր, 
այլ Բարձրագույն Դռան համար տհաճ լինելու աստիճան որոշակի 
հեռավորությոմ։ պահպանելու միտող և հենց Յըլդըզի Քյոշկից Էլ հար-
ված ստացած պետական գործչի հանգամանքն անչափ օգնում Է պար-
զեցնելու այդ շրջանակները։ 

Ի դեպ, ն. Իվանովը պնդել Է, որ «Վաթանի» կուսակցության 
«քաղաքացիական թևի» պարագլուխ ֆեոդալ ազնվականությունը մինչև 
Իսմայիլի գահընկեցությունը «քաղաքական-կաղմ ակե րպական որևէ 
կապ չոմւեր Արդ ալ-Հալիմ փաշայի կողմնակիցների՝ ընդդիմադրորեն 
տրամադրված սպաների հետ»50։ Եթե վերջիններիս նույնացնենք առ-
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Ни 1/7'/' գաղտնի ընկերության ներսում թ վահանակով փոքրամասնա-

կան, այլ ներգործությամբ գերակշիռ Հակաիսմայիլական ֊սուլթանա-

պաշա բարոլդիականնևբի հետ, ապա հեղինակին իրավացի չհա-

մարել լենք կարող։ Ավելացնեն ք, որ ն. /՛վանովն ալ-Բաբոլղիին ներ-

կայացրել Է որպես փաստական ղեկավարը նաև «Հելուանի ընկերու-

թյան/,'•՝•, որի շրշանակներում, սակայն, հարկադրվելով օսմանա-

կան ութ յան ֊սուլթ ան ականության հարցում տակտիկական ղիշոլմների 

գնալ, չերքեզ ղորավ ար-փաշան նախընտրել Է վարագույրի հետևում 

մնալ և. առաշարեմ մղել Օրաբիինւ 

яՎաթանի* աշնանային վերահամ ախմբմ ան կապակցությամբ 

անհրա՛ւ եշտ Է, վերջապես, ասել նաև հետևյալը, եթե անմիջակա-

նորեն էհի աղի դահլիճի դեմ ու հանուն «ազգային կառավարության» 

(իսկ հեռանկարում Թաուֆիքի խդիվ ութ յան դեմ ու հանուն Իսմայի/ի 

վերականգնման) իր պայքարում «քաղաքացիական թևը» սպայա-

կան խմբավորման աշակցության կարիքն ուներ ու ղրանից դրդված 

.Էլ ւ/հրստին միախառնվում Էր «զինվորական թևինл, ապա ալ-Բարու-

դին և նրա արբանյակները, այդ թվում Օրաբին, օսմանական-սոլլթա-

Iւական իրենց հրապուրանքից և հակաիսմա յիլական-հալիմասիրական 

իրենց եոանդից հրաժարված Էին ձևանում հավանաբար ոլ առանց 

Պոլս ի թե/ագրանքի կամ առնվազն համամտության, պարզապես «վա-

թանի» ֆեոդալ ազնվականությունը սիրաշահելու և «Վաթանի» կու-

սակցության, որ և նույնն Է՝ «վաթանի»-ազգային շարժման ղեկակե-

տում կանգնելու համառ՛ 



Е . О. Н А Д Ж А Р Я Н 

«ВОЕННОЕ К Р Ы Л О » ЕГИПЕТСКОП ПАРТИИ «ВАТАНИ» 

Партия «Ва-гани», являющаяся первой крупной националь-
ной общественно-политической организацией Египта и вообще 
Арабского Востока, появилась на египетской политической аре-
не в апреле 1879 г., как объединенный фронт разнородных «на-
ционалистических» («ватанистскнх») элементов. 

Значительную часть подписавших «Национальную програм-
му» фронта деятелей составляли коренные егнптяне-младшпе-
офицеры, которые и- сформировали «военное крыло> партии. 

В статье особое. внимание автор обращает ha вопросы со-
циальной принадлежности и политической ориентации «воен-
ного крыла». Подчеркнуто то обстоятельство, что руководящее 
ядро младших офицеров принадлежало классу новых землевла-
дельцев. Большое воздействие на нее оказывали военные деяте-
ли, связанные убеждениями и интересами с султанской столицей.. 
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՛է. Հ. ՍԱՐԱՋՏԱՆ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ 
ԻՍՄԱՅԻԼԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՄԷՋ 

Իււմ ա յիլակւսն ութ յոլե ը իսլամի շիա ուղղության աղանդներից Է„ 

որ VIII ղ. առաջացավ խալիֆայության ներսում քաղաքական հակա-

մարտությունների և սոցիալական հակասությունների աճի հետևանոքւ 

Այդ դարում շիան արդեն բաժանված էր երկու հիմնական հոսանք-

ների ւ "Չ ափ ավորակ անն երը» (ղա յղիները և. այլք) հեռու չգնացին 

ուղղափառ իսլամից՝ սուննայից] ։ «Ծայրահեղականների», այդ թվում 

առաջին հերթին իսմայիլականների ուսմունքները, բավականին հե-

ռանալով իսլամի հիմնական դրույթներից, փաստորեն վե՛րաճեցին 

կրոնափիլիսոփայական առանձին ուղղության2» 

Իսմայի լական ությունն իր անվանումն ստացել է շիա 6-րդ իմամ 

Ջաֆար աս֊Ս աղիկի (մահացած՝ 765-ին jj ավագ որդու Իսմայիլի 

անունից։ Միջնադարյան սկզբնաղբյուրներով վկայված մահմեդական 

ավանդույթի համաձայն, Ջաաֆարը, խախտելով շիայի կարգը, ի ֊ 

մ ս։մ ութ յունը՝ ժառանգելու և ուրեմն «տիեզերական ոգին» մարմնա-

վորելու իրավունքից զրկեց «գինեմոլ» Իսմայիլին և իրեն ժառանգորդ: 

կարգեց կրտսեր որդուն՝ Մուսա ալ-Կազիմի ին։ Ավագի ժառանգական-

իրավունքի խախտմամբ շիայի ներսում սկիզբ առավ Մուսային որ-

պես 7-րդ իմամ ճանաչողների՝ լափավորական ուղղությունը, որի 

հետևորդները, Ալիից սկսած մինչև 878-ին Մոլհամմեդ ալ-Մունթա-

զարի անհայտացումը, 12 իմամների ընդունումով, հետագայում կոչ-

վեցին տասներկուսականներ։ 

. Իմամ Զաաֆարի կարգադրության ի հակադարձություն էլ, փաս-

տորեն, ծնունդ առավ իսմայիլական գերհզոր աղանզը։ Նրանում հա-

մախմբվեցին այն շիաները, որոնք, որպես օրինական ժառանգորդի,, 

հավատարիմ մնացին Իսմայիլին, իսկ նրա վաղաժամ (հորից 5 տա-
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րի շուտ, 760-ին) մահից հետո, որպես 7-րղ. իմամ ճանաչեցին նրա 

որդուն՝ Մուհամմեգին։ 

իս՛մայիլականները, սակայն, շուտով երկճեղքվեցին: Մուհա մմ!.դ 

թին Իսմայիլին, որպես հաստատապես վերշին ու որպես մահդի Լմե-

и ի ա—՛փրկիլ) երկիր վերադառնալիք իմամ դավանողները կոչվեցին 

յոթնականներ, իսկ IX դարավերջին ստացան «կարմաթներ» անվա֊ 

նուսը: Ըստ էության նույնպես յոթնական այն իսմայիլականները, ո-

րոնք Մոլհամմեդ ք՝ին Իսմայիլի հետնորդներին ես ճանաչեցին որպես 

իմամների (սակայն Աբբաս յանների հալածանքներից խոլսավւելով 

«թաքնված իմամների}՝), հետագայում Մոլհամմեդ մարգարեի դուստր 

և առաջին իմամ Ալիի կին Ֆաթիմայի անունով կոչվեցին ֆաթիմ-

յաններ։ Ավելի ուշ, ֆաթիմյան ալ-Հաքիմ խալիֆի անհայտացումից 

(1021 թ.) հետո նրան մարդացյալ աստված հայտարարող իսմայիլա-

կաններից առաջացավ դրոլզական աղանդը: Իսմայիլականոլթյան 

ներսում նմանօրինակ տարանջատումներ ու նոր աղանդների (օրինակ՝ 

Աղախանին որպես կենդանի աստվածոլթյոմւ ընդունողների սւղանդի ) 

առաջացում արձանագրվեց նաև հետագա դարերում: Այստեղ նշենք, 

որ իր ժամանակին Կ, Մարքսը, ֆաթիմյան խալիֆայության ժամանա-

կաշրջանն ու նրա հետ կապված համաշխարհային պատմության հար-

ցերն ուսումնասիրելիս, ընդգծել Է իսմայիլական աղանդի տարբեր 

ճյուղավորումների՝ հաշշաշիների, դրոլղների, կարմաթների չափա-

զանց ակտիվ մ ասնակցությունն իրենց ժամանակի քաղաքական ան-

ցուդարձեր ին3։ 

Հայտնի Է, որ շիա Բոլ"Ր հոսանքները փոփոխական հաջողու-

թյուններով համառ ու երկարատև պայքար մզեցին ոլղղավւառ Իսլամի 

աստվածապետական օմայան, այնուհետև աբբաս յան խալիֆս։ (ութ յան 

դեմ՝ հանուն պետության ղեկավարումը Ալիի տոհմին հանձնելու։ 

Առավել եռանդուն պայքար ծավալեցին իսմայիլականները, որոնց Հա-

ջողվեց մահմեդական աշխարհի տարբեր ծայրամասերում ստեղծել 

իրենց պետականությունները։ 

Հասկանալի Է, որ հնարավոր չէ մի հողվածում, թեկուզ թռուցիկ, 

պատկերել իսմայիլական աղանդավորական շարժման ընղհանուր պատ-

մությունը։ Եվ մեր Առաջադրանքն այստեղ իսմայիլական գաղափարա-

խոսության շրջանակներում սոցիալական արդարության հարցի քննու-

թյունն է, լոկ շեշտելով տվյալ հարցի վերաբերյալ իսմ այիլական կոլեկ-

տիվ մտքի գագաթնակետ համ արվող և իր նշանակությամբ մահմե-
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ղ էսկան աշխարհից դուրս Լկալ 1'խոլան աս-սաֆա (Մաքրուք/ան եղ֊ 

ւ՚ա/րներյ Հանրաղիա ակ ների տեսությունն ու իսմայիլական գաղափա-

րախոսությունը իրականացնող կարմ աթների պետության պրակտիկան 

(IX—XI դղ.յ, 

IX ղ• խա/իֆների քաղաքական իշխանության և ֆեոդալական դա-

ման շահ աղործմ ան դեմ բռնկվեցին իրարահաջորդ՝ ժողովրդական 

երեր խոշոր տպստամ բութ յուններ՝ 816—827 թթ. Ատրպատ ական пи! և 

ւԼրեմայտն Իրանում Բարեկի, 869—882 թթ. Հարավային Իրաքում զին֊ 

ջիների П./ի Ր-ին Մ ահ ամ и եղի և IX—XI դդ. Իրաքում, Բահ բեյն ում, Սի-

րիայոլմ և այլուր, կարմ աթների՝ Համդսւն Բին Կարմաթի ու հաջորդների 

գւիւավորսւթ յամ ր։ Զանգվածային այդ շարժումները, անշուշտ, պատա-

հական չէինւ ՛հր անք օրինաչավ։ արդյունքն էին արա րա֊մ ահ մ եղական 

պետականությունում արձանագրված սոցիալ-տնտեսական որակական 

վւաիոխւււթ յանների, աստվածապետական-բացարձակապետական իշ-

խանության իրավ աբաղա բտկան և դաղափ արա խ ոս ական հիմքերի խար֊ 

խրլման։ Այդ շարժ ամն երին խիստ նպաստեց աբբաս յան խալիֆայու-

թյունում սւռկա "ապակենտրոնացված ֆեոդալիզմ ը», որը զգալապես 

խ ոչրնդոտ ում էր արտաղբոզական ուժերի զարգացում ը և պարարտ հող 

էր նախապատրաստել քաղաքական իշխանության քայքայմանը։ Ինչ-

պես իրավամբ գիտել է տվել արաբ մ արքսիստ պատմ ա բան ֊փիլիս ո ֊ 

ւիա Հսւսեյն Մրուեն, այդ ամենը Հանգեցրեց այն բանին, որ «պետու-

թյանր նախ և առաջ ի վիճակի չէր վերահսկելու օրենքների կենսա-

գործումը և ապա անկարող էր ապահովելու ժողովրդական զանգված-

ների ամենատարրական իրավունքներն ու պահանջները})*։ Դժվար չէ, 

ուրեմն, այն հետևության Հանգել, որ նշված ապստամբություններն ու-

նեին սոցիաի դասակարգային խոր արմատներ, մ ան ավանդ, որ պատմա-

կան փաստ է այն, որ զինված շարժումների ընթացքում գլխավոր շար-

ժիչ ուժերը՝ գյուղացիությունն ու արհեստավորությունը, գույքային հա-

վասարություն էին պահանջում հասարակության բոլոր անդամների հա֊ 

մ ար։ 

Խնդրո առարկա ժամանակաշրջանում սոցիալ-տնտեսական տեղա-

շարժերին և ժողովրդական ապստամբություններին զուգընթաց, զար-

գանում էին նաև ուղղափառ իսլամին ու նրա քաղաքական մարմնա-

վորում/։ հանդիսացող խալիֆայական պետությանը հակադրվող կր ո ֊ 

նավ։ ի լի и ո վէս։ յակ ա ն տարբեր Հոսսնքներ, որոնց շարքում առավել երե*-

վելին «Մաքուր եղբայրների» իսմայիլական գաղտնի կաղմակերպու-

թյունն_ Էր։ 
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Այն երևույթը, որ միջին դարերում հակաֆեոդալական, տնտեսա-

կան և քաղաքական շարժումները սովորաբար հանդես են եկել կրոնա֊ 

աղանդավորական քողի ներքո, իր ցայտուն արտահայտությունն է դտե[ 

նաև իսմայիլականության գա՛ղափարախոսության և գործողությունների 

շրջանակներում։ Խալիֆայությունում արձանագրված զինված ելոլ(թներն 

ակնարկելով, Ֆ. էնգելսը նշել է, որ «կրոնական պատյանի ներքո ըն-

թացող այդ բոլոր շարժումներն առաջ էին եկել տնտեսական պատ-

ճառներից»5, մի այլ կապակցությամբ ավելացնելով՝ «ֆեոդալիզմի 

նկատմամբ հեղափոխական օպոզիցիան անցել է ամբողջ միջնադարով? 

Ժամանակի պայմանների համեմատ այն հանդես է գալիս մերթ իբրև 

միստիկա, մերթ իբրև բացահ՛այտ հերետիկոսություն, մերթ իբրև զին-

ված ապստամբություն»®» 

Սկզբնաղբյուրները տարաբախտաբար պատասխան լեն տալիս 

բազմաթիվ հարցերի, ե՞րբ և ինչպե՛՛ս են հայտնվել «Մաքուր եղբայր-

ները», ո՞վ է նրանց անվանակոչել այդպես, ինչպե՞ս են ստեղծել իրեն ff 

եղբայրությունը, ովքե՞ր են հեղինակել տվյալ ժամանակաշրջանի հա-

մար իր ընդգրկումներով ու բազմաղանոլթյամբ աննախադեպ երևույթ 

հանդիսացող նրանց հանրագիտարանը»I 

XI դ. մեզ հասած միակ աղբյուրը՝ Աբու Հայյան աթ-Թաուհիդիի 

(մահացած՝ 1023-ին) աշխատությունը տեղեկացնում է, որ «եղբայ-

րությունը ստեղծվել է Բասրայում. «կազմվելով բարեկամության, հա-

վատարմության և անարատության հիմքի վ_րա, այն ստեղծեց մի 

ուսմունք... հեղինակեց հիսուն թուղթ իմաստասիրության համընդհա-

նուր օրինաչափությունների մասին և գաղտնի պահելով հեղինակների 

անունները, հանձնեց գրիչներին և պարգևեց մարդկանց»'1։ Աթ-Թա ու-

հի դին նաև միակ պատմագիրն է, որ հաղորդել է «եղբայրներից» մի 

քանիսի անունները, ալ-Մ ակդիսի, ազ-Զանջանի, ալ-Մահրաջանի, ալ֊ 

Աուֆի և այլք8« 

Մերօրյա արաբ իսմայիլակ՛ան պատմաբան Արեֆ Թամերը «Ւրզ՛-

թերի» հեղինակ է համարում Իսմայիլ Բին Ջաաֆար աս-Սաղիկի թո-

ռանը՝ իմամ Աբդոլլլա Բին Մուհամմեգին9» Կարծիք է հայտնվել,, 

նաև, որ «Թղթերը» հորինել է ինքը՝ Իմամ Ջաաֆալւը]0։ Իր հերթին 

«Թղթերի» հրատարակիչ Ահմեդ Զաքի փաշան 1928-ին դրանք հա-

մարել է կարմաթների ուսմունքի հիմքը և կարծիք հայտնել, որ դրանց 

իմամ աս-Ս ադիկին վերագրելը հետապնդել է ժողովրդականացման, 

նպատակ"< Ավելացնենք, որ բոլոր դեպքերում ժամանակակից հետա-
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Հոտողն՛երի ստվար մասը օրգանական կապ է գտնում «եղբայրներիդ և 

իսմայիլական վարդապետության միջև*2։ 

Հավակնություն չունենք այստեղ ընդգրկել «Մպքոլրէ եղբայրների» 

կրոնափիլիսոփայական ուսմունքի բոլոր կողմերը։ Այստեղ մեր խըն-

դիըը նրանց սոցիալ-քաղաքական հայացքները և այդ հայացքների 

շրջագծում սոցիալական արդարության հարցի բացահայտումն է։ 

«Մաքուր եղբայրների» 51 համապարփակ «Բ՝դթ..կրը». գիտափի-

լիսոփայական և գաղափարախոս ական մի հանրագիտարան են, որոնք, 

ժամանակակից տերմինով ասած, ունեն գործունեության ծրագրի 

բնույթ՝ իր տ սւկտիկա յով ու ստրատեգիայով։ • 

«Եղբայրության» ստրատեգիան կարելի է ամփոփել այսպես. 

Նախ՝ ընդդիմադիր դիրք Աբբաս յան խալիֆայության ու- նրա գա-

ղափարախոսության հիմքը հանդիսացող շարիաթի նկատմամբ։ Հեն֊ 

'Լելով իրենց ժամանակի տիեզերածնության (կոսմոգոնիա) պատկե-

րացումների վրա, «Եղբայրները» կանխատեսել են, որ Մատուռն 

(Երեակ) և Յոլպիտեր (Լուսնթագ) մոլորակների «միջին զուգակցու-

թյան» ժամանակ, 240 տարի անց, «կփոխվեն արքաները, տիրապե-

տությունը կփոխանցվի այլ ժողովյւդի ու գերդաստանիյ>'3/ «Մեծ զու-

գակցման» ժամանակ, 960 տարին մեկ, երկրագնդի վրա տեղի են 

ունենում կարևոր վերափոխություններ, «հայտնվում է նոր. մարգարե, 

առաջանում է նոր կրոն, փոխվում են օրենսդրություններն ու շարիաթ֊ 

ները»^: ՀԵղբայրները», նման մտքերը որպես անխուսափելիորեն 

կատարվող տիեզերական օրինաչափություն «լայն ամբոխի» շրջանում 

փողհարելով, փաստորեն հիմնահատակ են անում իսլամի այն֊, հիմ-

նաղրույթը, որ Մուհամմեղը վերջին մարգարեն է ու նյւա վարդապե-

տությունը՝ երկնառաք վերջին կրոնը։ Դրանով իսկ նրանք բացասում ու 

հերքում են իսլամական խալիֆայության հավիտենականության վե-

րաբերյալ շարիաթի վրա հենվող գաղափա՛րը։ 

Երկրորդ կործանվող պետությանը փոխարինելու է գյսլիս. նոր ո-

բակի մի տերություն։ Մեկ այլ տեղ, դարձյալ կանխագուշակելով, 

նրանք պնդում են, Որ 330 տարի և 4 ամիս անց «պետականությունն 

անցնելու է, Մաքոլր եղբայրներին, որոնք տիրելու են 159 տարի», ըստ 

•որում նոր կարգերին տրվում է «բարի մարդկանց պետություն» մակ-

դիրը։ Անդրադառնալով իրենց պետության գաղափարախոս ական հիմ-

քերին, նրանք իրենց եղբայրակիցներին կոչ .են անում «իրենց սրտերը 

բացել բոլոր կրոնների, դավանանքների, ուսմունքների ու գիտոլթյոլն-
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ների առաջ, քանզի մեր դավանանքը պարփակում է բոլոր Հավա֊ 

տամնքներն ու գիտությունն երը»13 г 

«Մաքուր եղբայրները» գոյություն ունեցող կարգերն ու իսլամական 

շարիաթը այլաբանորեն պատկերացնում են որպես չարի մարմնացում,, 

որից պետք է աղատվել. «Եղբայր իմ, ցույց տուր ճշմարտությունը,, 

բացահա յտիր յուրաքանչյուր կրոնի և դավանանքի թերությունները,, 

մի ապավինիր քո վատ Հավատամքին, այլ ընտրիր ավելի լավն ու 

բարին»16։ Սա արդեն բացաՀայտ մարտաՀրավեր էր պաշտոնական 

իսլամին։ Ավելացնենք, որ «Եղբայրները» բնության, Հրեշտակների ու 

սատանաների, մարգարեության, դրախտի ու դժոխքի և Հարության 

Հարցերը բխեցնելով Մերկոլրիից (Փայլածու), տալիս էին այնպիսի 

այլաբանական բացատրություններ, որոնք լրիվ Հակադրվում էին շա-

րիաթին, մերժում Հոգեկան աշխարՀի գոյությունը տիեզերքից ու երկ-

րագնդից անկախ, ընդՀոլպ մոտենալով մատերիալիստական ըմբռնմանէ 

ՎերոՀիշյալ ստրատեգիական նպատակներին զոլգաՀեռ «եղբայ-

րությունը» գիտակցորեն և ճշգրտորեն սաՀմ անեց նաև իր գործոլ֊ 

նեոլթյան տակտիկան, ըստ որի քարոզչոլթյոմւը պետք Է տարբաժան-

վեր տարիքային Հատկանիշներին Համապատասխան փուլերի և Հի-

սունն անց մարդկանց միայն թույլատրվում Էր շնորՀել չորրորդ 

«բարձր աստիճանը», որում նրանք ծանոթանում են «կազմակերպու-

թյան» լրիվ գաղտնիքներին18» 

Ինչ վերաբերում Է իմամությանը, ապա կրոնապետ իմամը 

պետք Է իր մեշ կենտրոնացնի 46 հատկանիշ, որպեսզի դաոնա մար-

գարեին Հավասարազոր կամ նրանից գերՀզոր։ Եթե այդ բոլոր ար֊ 

ժանիքները Համատեղված չգտնվեն մեկ անՀատի մեշ, ապա եղ-

բայրակիցները պետք Է անարատության ու սրբության Հիմամբ միա-

վորվեն ու կազմեն «խմբակ» կամ «եղբայրություն»՝ ի խնդիր կրոնի 

և աշխարՀի բարօրության 

Եթե դրան ավելացնենք այն պնդումը, որ «անհետացած իմամը» 

«գտնվում Է մեր մեշ և ճանաչում Է մեզ»^°, ապա կարող ենք եզրա-

կացնել, որ ըստ «Թղթերի» Հեղինակների Հենց ինքը՝ « եղբա յրոլթ յոմւն»-

Է ներկայացնում իմամին, այլ խոսքով «Մաքուր եղբայրներն» իրենք 

իրենց դիտում Էին որպես Աբբաս յան խալիֆայության ոչ միայն գա֊ 

զափարախոսական ախոյան, այլև՝ քաղաքական այլընտրանք։ 

«Մաքուր եղբայրների» կամ որ նույնն Է՝ տվյալ ժամանակաշըր֊ 

շանի իսմայի՛լական գաղափարախոսության սոցիալ-քաղաքական և 

բարոյագիտական Հայացքների Համակարգը Հարազատորեն աբտացո-
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լում էր աբբաս յան հասարակության իրական պատկերըг Արաբական 

փիլիսոփայական մտքի զարգացման պատմության մեշ, առաշին ան-

գամ լինելով, «Եղբայրների» աշխարհայացքում է, որ վերանում է ար-

համարհական այն վերաբերմունքը, որ գոյություն ուներ ընդհանրա-

պես ձեռքի աշխատանքի, ուրեմն և նրանով զբաղվող հասարակական 

խավերի նկատմամբ։ Ավելին, նրանք հավասարության նշան են դնում 

վերջիններիս ու քաղաքական, գիտական և այլ խավերի, այլ խոսքով 

ֆիզիկական և մտավոր աշխատանքի միջև։ Նրանք, ընդգծելով աշխ ա֊ 

աանրբ որպես մարդկային գոյության առաջին և գլխավոր նախապայ-

ման , միաժամանակ անդրադառնում են աշխատանքի հասարակական 

բաժանման և նյութական խթանների հարցերին։ Հասարակության առա-

ջս։ զիմ ութ յան և երջանկության համար «որոշ մարդիկ պետք է զբաղ-

վեն գյուղատնտեսությամբ, արհեստներով, շինարարությամբ, առևտրով, 

իսկ որոշ մարդիկ՝ քաղաքականությամբ ու գիտությամբЛ21» Ինչ վե-

րաբերում է աշխատանքի նյութական խթանների հարցին, ապա նրանք 

ասում են. «Չափի, կշռի, արժեքի և աշխատավարձի, գոյությունը ի ֊ 

մա ստություն է և ողջախոհություն, ...որպեսզի յուրաքանչյուրն աշխա-
տավարձ ստանա ըստ աշխատանքի (ընդգծումը մերն է—Պ. Ս.)»22: 
Իհարկե դժվար է ասել, թե «եղբայրների» այս դրույթը մատնանշո՛ւմ էր 

արդյոք աշխատավարձի վճարումն ըստ աշխատանքային արժեքի, այ-

սինքն՝ բացառո՞ւմ էր մարդու աշխատանքի շահագործումը մարդու կող-

մից։ Այնուամենայնիվ, «եղբայրների» հայացքները անհամեմատ ա֊ 

ռաջա դե մ բնույթ են կրում իրենց նախորդող կրոնափիլիսոփայական 

բազմաթիվ ուսմունքներից։ 

«ГՄաքուր եղբայրների» հանրագիտարանային հիսունմեկ «Թդթերի»'Հձ 

երկու երրորդ մասը վերաբերում է ժամանակի բոլոր գիտություննե-

րին և միայն մեկ երրորդը՝ սոցիալ-քաղաքական ու գաղափարական 

հարցերին» Գիտելիքների այդ ողջ համակարգն ի սպաս գրվեց դասա-

կարգային տարբեր շերտերի և տարբեր ազգությունների ու դավանանք-

ների ներկայացուցիչների։ «Թղթերում» նշված են այն միջոցները, ո ֊ 

րոնցով պետք է քարոզել ու տարածել այդ գիտելիքները, ըստ որում 

անգամ անգրագետ լայն ամբոխի շրջանում նախատեսվում էին առան-

ձին կանխօրոք նշանակված համաժողովներ։ Իսկ դա նշանակում է, որ. 

«եղբայրները» ձգտել են' լուսավորել ժողովրդական զանգվածներին թե 

քաղաքական ու դավանաբանական և թե' գիտական գիտելիքներով։ Իսկ 

դա՝ նույնպես միտում էր անդուլ պայքար մղել տիրապետող պաշ-

տոնական գաղափարախոսության դեմ։ 
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оՄաքուր եղբայրներն» իրենց սոցի ալական-վւիլիսոփ այսւկան հա-

յացքներում, օբյեկտիվորեն, ելակետ են ընդունում դ ա ս ա կ ա ր գ ա յ ի ն 1ՈԱ1Ր-

r b r i u | | i ü վերաբերմունքը։ Բնական է, որ միջնադարյան դասակարգա-

յին հասարակության պս։յմաններում՝ հասարակական հարաբերություն-

ների սրման, ժողովրդի ստորին խավերի հարստահարման ու ճնշման, 

տիրապետող կարգերի հանդեպ ժողովրդական զանգվածների դժ գո-

հության կուտակման, և այլևայլ երևույթներ, (ГԹղթերում» իրենց թե-

կուզ այլաբանական արտացոլումն են գտեր 

Մենք արդեն նշել ենք, որ (ГԵղբայրները» ձգտում էին ստեղծել 

«բարի մարդկանց պետությունս։ նրանց պատկերացմամբ այն բաղ-

կացած է լինելու չորս ղասերից՝ արհեստավորներից (արտադրողական 

ուժերից), ռահվիրանն երից (երկրամասերի ամիրաներից, կառավարիչ-

ներ! ց, ոստիկաններից), արքաներից և կամոք աստվածաբաններից 

(փիլիսոփաներից)ս։ Սա դասակարգային այն նույն կառուցվածքն էր, 

որ տիրում էր արաբական խալիֆա յոլթ յանում, միայն թե ավելաց-

րած վերջին՝ կամոք իմաստասերների դասր։ Ուրեմն «Եղբայրներն» 

ընդունում են թագավորական կարգը։ Այդ դեպքում аբարի մարդկանց 

տերությունը» նախ ինչո՞վ է տարբերվում դասակաոռային տեսակե-

տից, և ապա՝ որտե՞ղ է (ГԵղբայրների» դասակարգային վերաբերմուն-

քը։ 

Իրավունք չունենք, անշուշտ, «Եղբայրներից» պահանջելու, որ ի ֊ 

րենց ժամանակից առաջ ընկնեն, կամ էլ այն, ինչ նրանց ուժերից 

վեր է։ Տվյալ ժամանակաշրջանի համար խիստ բնականոն է հասարա-

կության դասակարգային այդպիսի կառուցվածքը։ Պ ատմական կոնկ-

րետ֊ օբյեկս։ իվ պա յմ աններն այդ կառուցվածքից հրաժ արվելու և նորը 

առաջադրելու խնդիր չէին դրել ու չէին կարող դնել «Եղբայրների», ան-

գամ նրանց ավելի առաջավոր-ազատարաբ մտածողների գիտակցու-

թյան մեջ։ Այնուամենայնիվ, «Եղբայրների» առաջարկած պատկերը 

թույլ է տալիս մեզ սահմանել նրանց դասակարգային վերաբերմուն-

քը, որը մեր կարծիքով ունիւ երկու կարևոր կողմ։ 

Նախ այն, ինչը մենք տեսանք, կամոք աստված արանները (իմա՝ 

փիլիսոփաները) հասարակության աստիճանակարգում թագավորներից 

բարձր են դասվում։ Դա գաղափարական առավել առաջազիմական մի 

քայլ է, որ արժանի է հատուկ ուշադրության։ Որոշ իմաստով նույնիսկ 

հանկարծակի ենք գալիս հաստատելու, որ միջնադարյան բացարձակա-

պետ ու բռնակալ թագավորի (իմա՝ խալիֆայի) ձեռքից իշխանությանը 

խլվում է ու հանձնվում փիլիսոփաներին։ 
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Երկրորդն էլ այն, որ թեպետ արհեստավորների դասը գտնվում է 

հասարակության ամենաստորին մասում, այնուամենայնիվ «Եղբայր -

ներն» այն բարձը գնահատելով, ասում են. «...Արհեստավորները նման 

են աշխարհի լորս տարրերին՝ կրակին, օդին, շրին ու հողին»2*։ Այլ 

խոսքով նրանք արհեստավորներին համարում են առաջնային դաս, 

որբ արտադրում է այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ((արժան ա վայել 

քաղաքի» (հասարակության) համար։ 

Վերը շարադրվածից պարղ երևում է, որ «Մաքուր եղբայրների» 

գա ղա վւ ա ր ա խ ո и ո ւթյուն ը հանդիսանում էր աբբաս յան խալիֆայության 

ճնշված ու շահագործված հասարակական լայն խավերի տրամադրու-

թյունների, իղձերի և երազանքների դրսևորումներից մեկը։ Նրանք, 

սերվելով ժողովրդի ստորին խավերից, պահպանում ու շարունա-

կում էին իրենց դասակարգային պատկանելիությունը, թեպետ «Բ՚ըղ-

թերը» շարադրելիս նրանք արդեն անկասկած պատկանում էին մտա-

վորական դասին։ Այս ամենից ելնելով կարող ենք պնդել, որ իսմա-

յիլական գաղափարախոսության գագաթնակետը հանդիսացող «Մ աքոլր 

եղբայրների» քաղաքական, կրոնական, փիլիսոփայական և իրավական 

հայացքներն անկասկած նպաստեցին հետագայում առավել առաջա-

դիմական, մատերիալիստական գաղափարախոսության ձևավորմանը, 

մեծ ազդեցություն թողեցին միջնադարյան արաբական փիլիսոփայա-

կան մտքի հետագա զարգացման վրա։ Այս նույն միտքը «Սովետական 

փիլիսոփայական հանրագիտարանում» փոքր ինչ այլ ձևով է մատուց-

վում, այնտեղ մենք կարդում ենք. «Մաքուր եղբայրները» միտվելով 

մութազիլիներին, իսմայիլականներին, և կարմաթներին, ներկայաց-

րեցին հակաֆեոդալական, դեմոկրատական շարժման գաղափարախո-

սությունըЛ2®» 

Հարկ ենք համարում նշել նաև, որ իսմայիլական շարժման դա -

զափարախոսոլթյոմւը, մի կոնկրետ ժամանակաշրջանի ու միջավայրի 

արգասիքը չէ, բնավ։. Այն թե' գաղափարական, թե' կազմակերպչական 

հարցերում, նաև մեթոդների խնդրում դրսևորում էր երանգային ակըն֊ 

հայտ տարբերություններ՝ ըստ ժամանակի ու աշխարհագրական մի-

ջավայրի։ Բայց և այնպես դժվար չէ նրանում միաժամանակ հաստա-

տել համընդհանրական գծեր։ 

Սկզբնական շրջանում իսմայիլականների քաղաքական պահանջ-

ները չէին տարբերվում շիայի մյուս հոսանքների գլխավոր պահանջից. 

իշխանությանը հանձնել Ալիի ժառանգներին։ Պայքարն այդ շրջանում 
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կրում էր բացահայտ բնույթ և նպաստում Աբբաս յան խալիֆս։ յոլթ յան 

դիրքերի խարխլման t 

Սակայն, խալիֆայության ճնշման քաղաքականությունը շիային 

ստիպեց հետագայում անցնել ընդհատակյա գործունեության։ Հենց այդ 

ժամանակաշրջանում էլ շիաների միջավայրում ծագեց խոր հնադարից՝ 

բաբելական կրոնից գնոստիկականութ յան փոխանցված և արևելյան 

բոլոր աղանդների համար բնորոշ՝ «վ։ րկչյ։», «ազատարարի», «Քրիս-

տոսի» գաղափարից սեփական մահդիի գաղափարը առաջ քաշելու 

միտքը։ «Անհետացած իմամի» գալուստը ապահովելու է շիայի լիա-

կատար հաղթանակն ամբողջ աշխարհում. նրա շնորհիվ կգա ոսկե 

դարը, ungl ալս՚կան հավասարության ու արդարության դարը27» 

յ՚սմ ււ՚յիւ ական շարժման մասնակիցների դասակարգային և էթնի-

կական բազմազանությունը, որն իր արտահայտոլթյունը գտավ շարժ-

ման ներսում ժամանակ աո ժամանակ արձանագրվրղ պայքարում, ար֊ 

ս:ացոլվեց նաև շարժման գաղավյարախոսոլթյան շրջանակներում տար-

բեր հոսանքների առկայության մեջ։ Պ ահպանված նյութերը վկայում 

են, որ իսմայիլականոլթյոմ/ը եղել է առաջին կրոն ա քաղաքական կազ-

մակերպությունը, որի շարքերում, առաջնությունը տալով բանականու-

թյանը, ընդգրկված էին տարբեր ազգությունների ներկայացուցիչներ՝ 

անկախ կրոնի ու հավատքի պատկանելիությոմւից2*։ 

Իսմայիլական կազմակերպությունն իրենից ներկայացնում էր 

գաղտնի մի միություն, որի անդամները բաժանվում էին 7 աստիճան-

ների։ Ցածրաստիճան անդամներին հայտնի չէին կազմ տկերպութ յան 

քաղաքական նպատակները։ Իսկ բարձրաստիճան (4-րդ-ից բարձր) 

անդամների գործունեությունը լրիվ գաղտնի էր պահվում։ Շարքային 

անդամները ոչինչ չգիտեին իրենց ղեկավարների մասին, ինչը որ ու-

ժեղ ներգործություն էր թողնում նրանց վրա։ Քարոզիչները գործում 

էին գաղտնի, ճարպկորեն հարմարվում ժամանակի և տեղի պայման-

ներին, կազմակերպության շարքերը համալրում նորանոր անդամներով։ 

Շարքային անդամները պարտավոր էին անվերապահորեն կատարել 

իրենց ղեկավարների հրամանը29։ 

Ինչ վերաբերում է իսմ այիլական ութ յան սոցիալ-քաղաքական և 

տնտեսական հայացքներին, հատկապես դրանց գործնական կիրառ-

մանը, ապա հարկադրված ենք տվյալ խնդրում բավարարվել կարմաթ֊ 

ների պետության օրինակով, քանի որ վերջինս համարվում է իսմա-

յիլականների գաղափարների, իղձերի և նպատակների համարյա կա-

տարյալ մարմնավորումը։ 
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IX դ. սկզբում Իրաքում, այնուհետև Սիրիայոլմ, Բահրեյնում և այլ-

ուր ծավալված կարմ աթների ապստամբության անվանումը, ըստ են-

թադրությունների, դալիս է նրա առաջնորդ Համ դան Կարմաթի ազգա-

նունից։ Լինելով .հռլակավոր իսմայիլական դար (քարոզիչ), նա կա-

րողացավ շարժման մեշ ներգրավել գյուղացիության և արհեստավոր-

ների լայն զանգվածները, մի բան, որ նպաստեց շարժման սոցիալա-

կան մոտիվների, հավասարության և արդարության գաղափարների 

ուժեղացմանը։ Սկզբնական շրշանում Համդանը, բացի գա ւլավւ արա-

բա ղաքա կան լայն քարոզությունից, իսմայիլականների շրշանում բա-

վական խոշորագսւմար հան գան ակութ յոմւն եր կատարեց և սկսեց ան-

հատույց նյութական օգնոլթյոմ։ ընձեռել կարիքավորներին, զենք ու 

զինամթերք կուտակել և Քոլֆայի մոտ միջնաբերդ կառուցել (890 թ.)30։ 

Բաղդադի խալիֆայության և կորմաթների զինված բախումները 

չէին գագարում։ 894 թ. Համ դանի հանձնարարությամբ գաի Աբու Սաիդ 

ալ-Ջաննաբին մեծ հաշողությոմւ գտավ Բահ բեյնի քաղաքային և բե-

դոլինական բնակչության մոտ, որոնց նա քարոզում էր լիակատար եղ-

բայրոլթյոմ։ մարդկանց միշև՝ անկախ կրոնական և ազգային պատկա-

նելիությունից, և որոնց անղրշիրիմ յան երանության փոխարեն խոս-

տանում էր երկրային երջանկություն31։ 899 թ. Նա հիմք դրեց Բահ-

րեյնի անկախ պետությանը, որը պատմագրության մեջ հայտնի է նաև 

որպես аԲահրեյնի հանրապետությունj); «Ստեղծվեց առաջին արաբա-

կան հանրապետությոմյը միջնադարում։ Ղա ժամանակակից ըմբըոն֊ 

մամբ՝ աշխարհիկ, ոչ կրոնական մի նոր տիպի պետություն էր, որն 

ոմւևր իր գաղափարախոսությանն ու սոցիալ-տնտեսական և քաղաքա-

կան ծրագիրը— գրում է Հ. Մրուեն 

ճիշտ է, կարմ աթների շարժումն Իրաքում բարձրացրեց կրոնա-

դավան ա բանական կարգախոսեր, սակայն Բահրեյնում իշխանությունը 

գրավելուց հետո պարզվեց, որ- դրանք ։։չ այլ ինչ էին, եթե ոչ ձևով^ 

կրոնական, իսկ բովանդակությամբ՝ սոցիալական լոզունգներ։ Կարմա֊ 

թական պետության - հիմնադիրներն ոմւեին համապատասխան փիլի-

սոփայական ուսմունք և ոչ թե կրոնական հավատամք։ նրսւնք փաս-

տորեն аաստվածացնումЛ էին բանականությունը, ասելով, որ (Гգերա-

գույն բանականությանըЛ աստվածն է33։ Ի դեպ, նրանք վերս։ ցրեցին 

ամեն տեսակի կրոնական ծեսերը, թեպետ և չկաշկանդեցին հավատ-

քի ազատոլթյոմւը31՝։ Արաբական բազմաթիվ աղբյուրներում և արե-

վելագիտական գրականության մեշ տիրում է այն կարծիքը, որ կար-

մաթներն անաստված էին, անբարեպաշտ և այլն։ Այդ բանավիճային 

233. 



•հարցին սովետական արևելագետ Ե. Բելյաևը տվել է հետևյալ բա֊ 

ցաարությունը. «Կարմաթները չեն եղեք և չէին կարող լինել աթեիստ-

ներ, երբ կրոնը եղել է տիրապետող ձև ֆեոդալական հասարակության 

գաղափարախոսության մեջ։ Հետևաբար, հանդես գալով ֆեոդալական 

կարգերի դեմ, նրանք լիովին չհեռացան կրոնական պատկերացումների 

ոլորտիցJ>3S< 

Բահրեյնի կարմաթական պետությունը եղել է հողագործակ ան - ար-

հեստավորական համայնք՝ համընդհանուր ստրուկներով։ Համայնք֊պե-

տության գլխին կանգնած էր ավագների (սադաթ) վեցյակ խորհուրդը 

(արաբերեն՝ ալ Ակդանիյա), որի անդամներն ընտրվում էին Սոլլայման 

բին Աբի Տ ահերի ընտանիքից կամ մերձավորներից ու կազմակերպու-

թյան բարձրաստիճան մարդկանցից։ Վեցյակն ուներ վեց տեղակալներ 

Հնստում էին ետին թախտին)։ Որոշումներն . ընդունվում էին կոլե-

գիալ36( Քաղաքական այդ կարգը տիրապետող է եղել, 1052 թ., երբ 

XI դ. պարսիկ ճանապարհորդ Նասիր-ի Խոսրովն այցելեց ալ-Ահսա 

մայրաքաղաքը։ Այգ, աղբյուրը Իբն Հաուկալից հետո համարվում է 

երկրորդը, որ հավաստի տեղեկություններ է տալիս Բահրեյնի պե-

տության մասին և, որից մեջբերում են կատարում բոլոր պատմաբան -

ներն ու արևելագետները։ 

Ալ Ակդանիայի աոաջին ձեռնարկումներից են եղել հարկերի վե-

րացումը, ավելի շուտ հարկային նոր սիստեմի մշակումը, որը, ըստ 

պատմական աղբյուրների, որևէ ծան րություն չէր պատճառում հա-

մայնքի անդամներին։ . • 

Պետության և քաղաքացիների փոխհարաբերությունների մասին Նա-

սիր-ի Խոսրովը գրել է. — «Բահրեյնում կան 80 հազար աֆրիկյան 

ստրուկներ, որոնք մշակում են դաշտերն ու այգիները։ Քաղաքացիները 

տասանորդ չեն վճարում; Եթե մեկնումեկը աղքատանում կամ պարտքի 

տակ է ընկնում, օժանդակում են այնքան ժամանակ, մինչև բարելավի 

իր վիճակը։ Պարտքի դեպքում պարտատերը վերցնում է իր հասանե֊ 

լիքը միայն։ Երբ որևէ օտարական արհեստավոր է գալիս, նրան տա-

լիս են այնքան դրամ, որ գնի անհրաժեշտ գործիքներ, իսկ պարտքը 

վերադարձնում է պետությանը, երբ ցանկանա։ Եթե քաղաքացու տու-

նը կամ աղացը քանդվում է և նա անկարող է այն վերանորոգելու, սուլ-

թանները հրամայում են իրենց ստրուկներին անվճար վերանորոգել 

տունն ու աղացը։ Սուլթանն ունի աղացներ, որտեղ անվճար աղացվում 

է քաղաքացիների հացահատիկը։ Իսկ սուլթանը վճարում է ջրաղաց-

պաններին, հոգում աղացի վերանորոգման ծախսերը»31 ։ 
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Վերը նշվածից պետք է եզրակացնել, որ Բահրեյնում եղել է ինչ-

որ համայնական կամ հանրային սեկտորի ձև, որը տիրապետող է 

եղել սոցիալ-տնտեսական հաստատություններում։ Այսինքն՝ երկրռւմ 

տիրում էր կարգուկանոնը, որի հետևանքով հաստատվել էր սոցիալա-

կան հարաբերական հավասարություն։ Հենց դրանով պետք է բացա֊ 

տըրել այդ համայնքային պետության օրինակելի ուժը, նրա հարա-

տևումը ավելի քան մեկ դար, թեպետ այն շրջապատված էր ամենա-

ոխերիմ թշնամիներով՝ ի դեմս Աբբաս յան խալիֆայության։ 

Հասարակական հ արաբերությունների բնագավառում խոշոր նշա-

նակություն ստացավ տղամարդու և կնոշ հավասարությունը։ Կինը հրա-

ժարվել է չադրայից, որն ըստ շարիաթի հրահանգի պարտադիր է մու-

սուլման կանանց համար։ ՛Սա տղամարդու կողքին է եղել թե՚ աշխա-

տանքում և թե' պատերազմի դաշտում։ Այստեղից գալիս կարմաթ֊ 

ների թշնամիների մեղադրանքները սեռական սանձարձակ անբարո-

յական ութ յան վերաբերյալ։ Մինչդեռ առկա են շատ վկայոլթյոմյներ 

այն մասին, որ ընտանեկան հարցերը լուծվել են բարձր մակար-

դակով38« 

IX—XI դարերում կարմաթների շարժումը լայն տարածում գտավ 

Իրաքում, Իրանում, Սիրիայում, Միշին Ասիայում և Հնդկաստանում։ 

Արաբական պատմագրության մեջ տիրում է այն կարծիքը, որ կար֊ 

մաթական պետությունն իր մոլեռանդության և դաժանության հետևան-

քով է, որ չկարողացավ իրականացնել արդար հասարակության վե-

րաբերյալ ի՛ր գաղափարները։ ՛Աման մեղադրանքների համար հիմք են 

ծառայել 930 թ. կարմ աթների հայտնվելը Մ եքքայում, Կաաբայի կո-

ղոպուտը և «սև քարիЛ ջարդումն ու տեղափոխումը Բահրեյն։ Միայն 

երկու տասնամյակ հետո՝ 950 թ. կարմաթները քարը վերադարձրեցին 

Մեքքա, ենթարկվելով ֆաթիմյան աիՄանսուր խալիֆի կարգադրոլ-
1 թյանը, որի հոգևոր գերակայությունը մինչ այդ ընդունում էին39։ Ի ֊ 

հարկե քաղաքական նպատակներն էին, որ կարմ աթն երին թելադրե-

ցին դիմել նման քայլի՝ ցույց տալ, որ Աբբաս յան խալիֆայությունն 

անզոր է պահպանելոլ մուսուլմանական ամենասուրբ Մեքքան անդամ՛. 

Սակայն Աբբաս յան խալիֆայության և Ղազնավինների ֆեոդալակսւն 

պետության կատաղի հարձակումները, ինչս/ես նաև կարմաթա-ֆա֊ 

թիմ յան կրոն աղա վան ական և քաղաքական մրցակցությունը թուլաց֊ 

րեցին կարմաթների պետությունը, որը XI դ. կեսերին կորցրեց, իր 

նշանակությունը։ Կարմաթական շարժումը տարաբաժանվեց փոքրիկ 

աղանդների։ 
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Այսպիսով, կարմաթների պետության կործանումը Հարկ է վերա-

գրել ոչ միայն արտաքին թշնամիների Հարձակումներին, այլև այն 

բանին, որ իսմայիլական գաղափարախոսությունն ու պետությունը ծա-

գեցին ու ամրապնդվեցին ֆեոդալական Հասարակության ընդերքում, 

Հետևաբար բուն իսկ նրանց զարգացումն էլ այլ ուղի չուներ, բացի 

ֆեոդալական ոլղոլց։ Հենց դա է իսմայիլական շարժման ողբերգու-

թյունը և պատմական դատապարտված ությունը։ 

П. А. С А Р А Д Ж Я Н 

ВОПРОС СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В 
ИДЕОЛОГИИ ИСМАИЛИЗМА 

Р е з ю м е 

Исмаилизм—одна из сект шиитского направления ислама, 
которая возникла в VIII в. внутри арабского халифата па почве 
политического противоборства и социального противоречия. Ис-
маилиты развернули особо яростную борьбу против правоверно-
го ислама омаянского, а затем абасидского теократических ха-
лифатов, в результате чего исмаилитам удалось создать з раз-
личных частях мусульманского мира свои государства. 

В статье в рамках идеологии исмаилизма исследуется во-
прос социальной справедливости, при этом подчеркивается, что 
социальные и религиозно-политические взгляды тайной органи-
зации Ихван ас-Сафа («Братья чистоты») (X в.), являются апо-
феозом коллективной мысли исмаилитов и по своей значимости 
вышли за пределы мусульманского мира. 
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Ռ. Ա. ՍԱՖՈԱՍՏՅԱն 

ՕՍՄԱնԻԶՄԻ ԴՈԿՏՐԻՆԱՆ ԵՐԻՏԹՈԻՐՔեՐԻ ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ 
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ (1908-1916 ԹԹ.) 

Ազգային հարցում երիտթուրքական կուսակցության հիմնական 

գաղափարական քաղաքական կոնցեպցիան՝ օսմանիղմի (oSTTl Ձ Ո՜1ւ 1 ll<) 

դոկտրինան, մինչև օրս ուսումնասիրվել է գլխավորապես հրապարս։֊ 

կա ի։ ո и ական բնույթ ունեցող սկզբնաղբյուրների հիմքի վրա։ Սույն՛ 

Հոդվածում որպես օսմանիղմի պատմության սկզբնաղբյուր գիտական" 

շրջանառության մեշ են մտցվում аՄիություն և առաջադիմություն» 

կուսակցության փաստաթգթերր։ 

Մեր կողմից օգտագործված փաստաթղթերը բաժանվում են ե ր ֊ ՝ 

կոլ խմբի։ Առաջին խումբը կազմում են կոմիտեի քաղաքական ծրա֊ ՚ 

գրերը, որոնք ընդունվել են իթթիհադականների 1908 և 1913 թթ. 

Համագումարներում և փոփոխությոմւների ենթարկվել ու լրացվել 1911 

և 1916 թթ. Համագումարներում, ինչպես նաև 1909 թ. և 1913 թ. ըն-

դունված ու 1911 և 1916 թթ. մասամբ փոփոխված և լրացված ևուսակ-

ցական կանոնադրությունները։ Այս փաստաթղթերը Հրատարակել է 

թուրք պատմաբան ß՝. Զ՛ Թունայան՛է Նրանց ուսումնասիրությունը ՝ 

թույլ տվեց բացաՀայտել այն կոնկրետ ձևերը, որոնցում իրենց մարմ-

նավորումն էին գտնում օսմանիղմի տեսական դրույթները նրա՝ քաղա-

քական կոնցեպցիայի փոխակերպման ընթացքում։ 

Հոդվածում օգտագործված փաստաթղթերի մյուս խումբը аՄիու-

թյուն և առաջագիմ ություն» կուսակցության կենտկոմի շրջաբերական 

նամակներն են վիլայեթների բաժանմոմւքն երին, որոնցում պարզա-

բանվում են ներքին քաղաքականության սկզբունքային Հարցերը, տըր-

վում է նրա (ներքին քաղաքականության) տեսական Հիմնավորում՜/^։ 

Դրանք Հրատարակվել են Ք. Ն. Դոլրուի կողմից, որը ՛ժամանակին ե-

րիտթուրքական կուսակցության անդամ է եղել*։ Այդ փաստաթ ղթերր, 

որ ցայսօր դուրս են մնացել մասնագետների տեսադաշտից, եզակի 
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բնույթ ունեն, քանի որ Անտանտի պետությունների կողմից Կոստանդ-

նոլպոլսի օկուպացման տարիներին իթթիհադականների կենտկոմի 

արխիվը անվերադարձ կորել է3։ 

Շրջաբերական նամակները, որոնք նախատեսված չէին հրապա-

րակման համար, արժեքավոր են նրանով, որ թույլ են տալիս թա-

փանցելու երիտթ ուր թերի քաղաքական գաղավւարախոսության խորքերը։ 

Օսմ անիղմ ը երիտթ ուր թե րի գաղավւարախոսության մեշ կարե֊ 

վոր տեղ էր գրավում դեռևս XIX դ. վերջերից։ 1908—1909 թթ. հե-

ղափոխությանը նախորդող տարիներին երիտթուրքական շարժման ա֊ 

ռաշնորղները ձգտում էին այն օգտագործել գլխավորապես որպես 

հպատակ ժողովուլւգների բուրժուական կուսակցությունների և կազմա-

կերպությունների հետ դաշինքի գաղափարական հիմք։ Այդ նպատակով 

երիտթուրքական մամուլի էշերից լայնորեն պրոպագանդվում էին «բո-

լոր օսմանցիների եղբայրության և հավասարությանл և «համաօսման-

յան հայրենասիրությանл գաղափարները, փորձեր էր արվում հավա-

տացնել, որ սահմանադրության հռչակումը կլուծի երկրի բոլոր պրոբ-

լեմները, այդ թվում ազգայինը*։ 

1908 թ. հուլիսին իշխանության գլուխ անցնելուց հետո երիտթուր-

քերի այւշև ծառացավ հետևյալ կարևոր խնդիրը, մշակել ոչ թուրք ժո-

ղովռլրդների նկատմամբ իրենց քաղաքականության հիմքերը՝ ելնե-

լով օսմանիղմի ընդհանուր դրույթներիցԱյդ խնդրի լուծման առաշին 

փորձը կուսակցության ծրագրի օգոստոսյան (1908 թ.) նախագիծն էրե, 

որը և դարձավ նույն թվականի հոկտեմբերին, «Իթթիհադ վե թեբաքի» 

համագումարի կողմից ընդունված ծրագրի տեքստի հիմքը7։ Երկու 

տեքստերի միշև որոշ տարբերություններ կային, օգոստոսյան նախա-

գիծը կազմվել էր մի այնպիսի ժամանակ, երբ երիտթոլրքերը սուր 

կերպով զգում էին Մ ակեդոնիայոլմ լայն հեղինակություն վայելող 

«Ներքին Մ ակեդոնա-0 դրին յան հեղափոխական կազմակերպությանն 

(«Լեվիдшл) աջակցության կարիքը; Այդ պատճառով նրանք որոշ զի-

ջումների գնացին, որն իր արտացոլումը գտավ օգոստոսյան նախա-

գծում6։ Հետագայում ծրագրի վերջնական տեքստում նրանք այգ զի-

ջումներից հրաժարվեցին։ 

Ծրագրում իրենց արտացոլումը գտան օսմանիղմի դոկտրինայի 

համարյա բոլոր հիմնական դրույթները։ 

Հետևելով դեռևս XIX դ. 60—70-ական թթ. «Նոր օսմանների» 

սահմանադրական շարժման ղեկավարների կողմից ձևակերպված «օս-

մանյան ազգիЛ կոնցեպցիային, երիտթոլրքերը կայսրության բոլոր 
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հպատակներին, անկախ նրանց ազգությունից և դավանանքից հռչա-

կ/՛ցին օսմանցիներ (osmanlllar) (կետ. 9 և 20)։ Որպես հոմանիշ 

ծրագրում օգտագործվում էր նաև яօսմանյան հպատակներи արտա-

հայտությունը (կետ 17յ։ Օսմանյան կայսրության ոչ թուրք ժողովուրդ֊ 

ներր ստանում էին яտարրերս (unsurlar), այսինքն՝ яօսմանյան ազ-

դի տարրերս անվանումը։ Այսպիսով, ենթակա ժողովուրդները, որոնք 

ղրկված էին նույնիսկ առանձին էթնոնիմով նշվելու իրավունքից, ծրա-

գրի հեղինակների կամքով մտցվում էին այսպես կոչված «օսմանյան 

ազգիս մեշ որպես նրա բաղկացուցիչ մասեր։ 

Բոլոր օսմանցիները, այդ թվում նաև ոչ մահմեդականները հռչակ-

վում էին ազատ և հավասար օրենքի առշև, և սսւանց որևէ խտրակա-

նության կարող էին ընդունվել պետական ծառայության (կետ 9)։ 

Ծրագրում մտցվել էր նաև կետ ոչ մահմեդականներին բանակ ընդ֊ 

գրկելու մասին (կետ 9)։ Այդ դրույթներով ծրագրի հեղինակները 

ձգտում էին ոչ թուրք ժողովոլրդների մոտ ստեղծել այսպես կոչված 

«օսմանյան ազգիւ։ շրշան ակներում հավասարության և ազատությանJ) 

հասնելու հնարավորության պատրանք, դրանով իսկ օժանդակելով 

ազատագրական գաղափարախոսությունից նրանց հեռացմանը ու 

օսմանյան տիրապետության դեմ պայքարի դադարեցմանը։ 

Օսման ի զմի կարևոր մասն էին կազմում ոչ թուրք ժողովուրդն երի 

երեխաներին «օսմանյան հայրենիքինJ) հավատարմության ոգով դաս֊ 

տիարակելոլ մասին դրույթները։ Մեր կարծիքով դա այն պատճառ֊ 

ներից էր, որ ստիպեց կոնգրեսին մեծ ուշադրությոմւ դարձնել կրթու֊ 

թ յան հարցերին, որոնք արտացոլվեցին նաև համագումարի կողմից 

ընդունված որոշումներում։ Այսպես, «Շ ուր ա֊ ի ում մ եթ» թերթում հրա֊ 

պարտկված որոշումների 13-րդ կետում հաստատվում էր, որ «հասա-

րակական նախաձեռնություններից ^ամենակարևորը լուսավորության 

տարածումն ու զարգացումն է•»"« 

Լուսավորության բնագավառում քաղաքականության գլխավոր 

նպատակ էր հռչակվում «Օսմանյան հպատակների դաստիարակումը 

միասնության և կարգի (Intizam) ոգով (կետ 17)л10» Այդ նպատակին 

հասնելու միջոցներ են՝ պետական վերահսկողության սահմանում կայ֊ 

սրոկթյան բոլոր դպրոցների, այդ թվում նաև ոչ թուրք ժողովուրդն երի 

դպրոցների նկատմամբ, պետական, այսպես կոչված «խառը դպրոց-

ներիа ստեղծում՝ այսինքն դպրոցներ, որոնցում մահմեդականների և 

ոչ մահմեդականների երեխաները կսովորեին համատեղ, պետական 

դպրոցներում թուրքական լեզվով պարտադիր ուսուցում (կետ 17)* 
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Բոլոր այս դրույթները փոխառված են ժողովրդական կրթության 

.մասին օրենքից, որն ընդունվել էր 1869 թ. կայսրության մի խումբ 

աստիճանավորների՝ «ձուլման» կոնցեպցիայի կողմնակիցների ջան-

քերով11։ Սակայն երիտթուրքերը մտցրին հետևյալ փոփոխությունը. 

1869 թ. օրենքով նախատեսվում էր այԱ^ բնակավայրերում, որտեղ 

ՈԼ մահմեդականները մեծամասնություն էին կազմում, նրանց երե-

խաների համար ստեղծել պետական տարրական դպրոցներ'2« Երիտ֊ 

թուրքերի ծրագրում այդ մասին ոչքւնչ չի ասվում, միայն ընդգծվում է, 

որ տարրական դպրոցներում թուրքերեն լեզուն հանդիսանում է պար-

տադիր առարկա (կետ 17): Դրանով իսկ, երիտթոլրքերի, որպես կա-

ռավարող կուսակցության գործունեության արդեն սկզբնական շրջա-

նում՝ պարզ դարձավ, որ օսմանիղմի նրանց մեկնաբանումն ավելի հե-

տադիմական է, քան Թանզիմաթի ժամանակաշրշանի գործիչներինը։ 

Օսմանիղմի կարևոր դրույթներից էր կայսրության ժողովոլրգների 

շրջանում թուրքերենի՝ որպես «օսմանյան ազգի» միասնական լեզվի 

տարածման գաղափարը։ Այդ նպատակին հասնելուն պետք է ծառա-

յեին թուրքերենը որպես պետական լեզու պահպանելու, ինչպես նաև 

ողջ պաշտոնական գրագրությունը, հետևաբար նաև դատավարու-

թյունը թուրքերենով վարելու, դպրոցներում ուսուցումը թուրքերե-

նով տանելու մասին ծրագրի կետերը։ 

Ծրագրի մեշ կետ էր մտցվել 1876 թ. սահմանադրության 108-րդ 

Հոդվածի ճշգրիտ պահպանման հիման վրա գավառային իշխանու-

թյունների իրավասությունների ընդլայնման մասին (կետ 5)։ Հայտնի 

է, որ երիտթուրքերը այսպես կոչված օսմանիղմի կողմնակիցներն էին։ 

Սակայն տակտիկական նկատառումներից ելնելով նրանք կոմպրոմիսի 

գնացին ոչ թուրք ժողովուբդների կուսակցությունների ու կազմ ակեր֊ 

պոլթյոմւների և արքայազն Սաբահեդդինի խմբավորման հետ, որոնք 

պահանջում էին վարչական իշխանության ապակենտրոնացում։ Այդ 

փոխզիջման արդյունքը եղավ ծրագրի 5-րդ կետը13» 

Իթթիհադականների 2-րդ կոնգրեսում (1909 թ.) կուսակցական 

ծրագիրը որոշ փոփոխությոմւների ենթարկվեց, չնայած և որոշվեց 

ընդհանուր առմամբ այն թողնել նույնը1*։ Մասնավորապես, ոչ թուրք 

ժողովուբդների ներկայացուցիչների քննադատության ազդեցության 

տակ ծրագրում կետ մտցվեց այն մասին, որ առաջին աստիճանի տար-

րական դպրոցներում «ուսուցման լեզու պետք է լինի այս կամ այն 

ժողովրդի լեզուն» (կետ 10)։ Այդ զիջումը բացատրվում է նրանով, 

որ 1909 թ. ապրիլի 13-ի (մարտի 31-ի) հետադիմական խռովության 
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ճնշումից Հետո «երիտթուրքերը ազգային փոքրամասնությունների-

շրջանում իրենց հեղինակությունն ամրապնդելու նպատակով որոշ 

փոխզիջման գնացին նրանց հետս15։ 

նույն կոնգրեսում հաստատվեց «Միություն և առաջադիմութ ւոմւ» 

կոմիտեի ներքին կանոնադրությունը։ Օսմանիղմի հետ կապված հար-

ցերը նրանում չէին շոշափվում 

1908—1909 թթ. երիտթուրքերի ծրագրի ուսումնասիրությունը 

ցույց է տաքիս, որ իշխանության գլուխ անցնելուց հետո նրանք, հեն֊ 

՛Ս՛Ա՛՛Լ Թանզիմաթի գործիչների և XIX դ. 60— 7 0 ֊ ական թթ. սահմանա-

դրական շարժման առաջնորդների կոնցեպցիաների վ_Ըա։ մշա-

կեցին Օսմանյան կայսրության տարասեռ բնակչության օսմ անաց֊ 

ման ծրագիր։ • 

Այդ նպատակին հասնելու միջոցներն էին. 

1. VԲոլոր օսմանցիների հավասարության և եղբայրության, « օ ս ֊ 

մանյտն ազգի» (որի մեջ «տարրերի» իրավունքով մտնում էին 

ոչ թուրք ժ ողովուրղն ե րր) «օսմանյան հայրենիքին» հավատարմու-

թյան և այլ գաղափարների լայն պրոպագանդան։ 

2. «Օսմանյան հայրենիքին» հավատարմութ յան ոգով ոչ թուրք՛ 

մ ողովուրղն երի նպտտակաուղղված «դաստիարակությունը» կառավա-

րության հսկողության տակ գտնվող ժողովրդական կրթության հաս-

տատությունների համակարգի միջոցով։ 

3. Թուրքերենի բռնի տարածումը որպես «օսմանյան ազգի» միաս-

նական լեզվի։ 

Գա փաստորեն երկրի ոչ թուրք ժողովուրդն երի թուրքացման ծրա— 

գիրն էր։ 

Զարմանալի չէ, որ այդ ծրագրի իրականացումը զգալի դժվարու-

թյունների հանդիպեց, որոնք պայմանավորված էին այդ պլաններին 

արաբների, հույների, հայերի և այլ ճնշված ժողովուրդն երի դիմա֊ 

դրությամբ: Երիտթուրքերի առաջնորդները, հավանաբար, իրենց հա-

շիվ էին տալիս, որ՜ «օսմանացման» քաղաքականությունը ձախող-

վում է։ Հուլիսյան հեղափոխության 2-րդ տարեդարձի կապակցոլ-

թյամբ երիտթուրքերի խոսափող «Թանին» թերթը հրապարակեց «Միու-

թյուն՝ և առաջադիմություն օսմանյան ընկերության» կոչը ազգին, որ-

տեղ փաստորեն ընդոմւվում էր, որ տարբեր համայնքների միջև միաս-

նության ստեղծման ջանքերը անհաջողության մատնվեցին'7« Այդ 

ստիպված էր խոստովանել նաև Թալեաթ-փաշան 1910 թ. օգոստոսին 
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Ֆրիտթուրքերի փակ խորհրդակցության մասնակիցների առջև իր ար-
տասանած ճառում"» 

Դրա հետ մեկտեղ երիտթուրքերը դեռևս չէին հրաժարվում )908թ. 
մշակված օսմանացման քաղաքականությունից։ Վերը հիշատակված 
կռչում հայտարարվում էր, որ միասնության ստեղծման ուղղությամբ 
ջանքերը կշարունակվեն19։ 

Օսմանացման քաղաքականության հետ կապված հարցերը Հիմնա-
կաններից մեկն էին 1910 թ. կայացած կուսակցության հերթական 
կոնգրեսում։ Կոնգրեսը հաստատեց «Իթթիհադիа նվիրվածությունը օս-
.մանիղմին։ նշվեց, որ երիտթուրքերը ձգտում են կայսրության ժողո-
վուբդների ոչ թե միաձուլմանը, այլ միավորմանը20։ Հավանաբար այդ 
ճշտումն արվել էր Զիա Գյոքալփի հայացքների ազդեցության ներքո։ 
Բոլոր դեպքերում, ինչպես ցույց կտրվի ներքևում, այդ դրույթը հիմ-
նականներից մեկն էր օսմանիղմի կոնցեպցիայում, որը ձևակերպվել 
էր 1911 թ. նոյեմբերի 14—15-ի ՛էի լա յեթ ական կազմ ակերպո:թ յուն-
ներին ուղղված իթթիհադականների Կենտկոմի շրջաբերական նամա-
կում։ Այդ փաստաթղթի հեղինակ է համ արվում Զիա Գյոքալփը։ 

Շարունակելով տակտիկական զիջումների քաղաքականությունը, 
•համագումարը հայտարարեց, որ յուրաքանչյուր ժողովուրդ իրավունք 
ունի օգտվելու իր ազգային լեզվից21 ։ Այդ հայտարարությունը հակասում 
էր օսմանիղմի վերևում հիշատակված ասիմիլյատորական միտում-
ներին և նպատակ ոմւեր քողարկելու երիտթոլրքերի ազգային քաղա-
քականության իրական նպատակաուղղվածությունը։ 

Կոնգրեսի աշխատանքների ավարտից հետո ընկած ժամ անակաշըր֊ 
շանը նշանավորվեց իթթիհադականների շարքերում անընդհատ աճող 
•ճգնաժամով։ Երկրռւմ երիտթուրքերի ռեժիմից դժ գոհության ուժեղաց-
ման, ազգային հարցի սրման պայմաններում երիտթուրքական վեր-
նախավի։ շրջանում սկսեցին ձևավորվել տարբեր, խմբավորումներ, 
որոնք տարաձայնություններ ունեին, մասնավորապես, ենթակա ժողո-
վուրզներին կայսրության կազմում պահելու առավել օպտիմալ մի-
ջոցների հարցում22։ Այսպես, 1911 թ. գարնանը «Միություն և առա-
ջադիմություն}) կուսակցության պառլամենտական ֆրակցիայի անդամ-
ները կազմակերպեցին այլախոհների խմբավորումը, որն սկսեց կոչ-
վել «Հիզբ-ի Ջեդիղյ) (նոր կուսակցություն)։ Այս խմբավորման կողմից 
առաջ քաշված ծրագրում, որը բաղկացած էր 10 կետերից, ընդգծվում 
էր, որ անհրաժեշտ է այսուհետև ևս վարել միավորման քաղաքակա-
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նոլթյոմւ, սակայն «էլեմենտներիл միավորման կոնկրետ միջոցները 

չէին նշվում 

Օսմանացման նոր ուղիներ առավել ինտենսիվ փնտրում էր կու-

սակցության մեշ ղեկավար դիրքեր զավթած Բ՚ալեաթի խմբավորումը, 

որի գաղափարախոսը նրա լիակատար վստահությունը վայելող Զիա՜ 

րեյն էր (Դյոքալփ)։ Օսմանիղմի ուսմունքի նոր մեկնաբանման ուրվա-

գծերը սկսեցին ավելի պարզորոշ նշմարվել արդեն նույն 1911 թ.Հ 

Այս առումով հետաքրքիր փաստաթուղթ է երիտթուրքերի Կենտ-

կոմի 1911 թ. նոյեմբերի 14—15-ի շրջաբերական նամակը2*։ նրա-

նում քննադատության են ենթարկվում «Ազատություն և Համաձա (-

նություն» (Հյոլրիեթ վե Իթիլյաֆ) կուսակցության անվանման Հիմքում 

դրված գաղափարները, որի կապակցությամբ տրվոսէ. Է օսմանիղմի 

նոր բնութագրումը և հիմնավորում Է նրա նոր՝ «իթթիհադականյ) 

մեկնաբանումը։ Հեղինակը (Հավանաբար, դա Զիա Գյոքալփն Է.) 

գրում Է, որ սաՀմանադրոլթյան վերականգնումից Հետո ՛աս՛տիճանա-

բար բացաՀայտվեցին օսմանիղմի տարբեր մ եկն աբանությունն եր։ Այդ 

Հարցում խաոնաշփոթությոմյից խուսափելու Համար նա առաջար՛կում Է 

տարբերել օսմանիղմի երկու մակարդակ, սոցիալական և քաղաքական։ 

Սոցիալական օսմանիզմը միավորում Է Հասարակության առսւնձիՍ ան-

դամներին, իսկ քաղաքականը՝ առանձին տարրերին, „այսինքն 

ժողով ուր զն երին։ «Միաձուլմանյ>25 և «ՀամաձայնությանJ)2G կոնցեպ-

ցիաների կողմնակիցները խաոնում Էին այդ մակարդակները։ Միա-

ձուլման կողմնակիցները պնդում Էին, որ օսմանիզմը միավորում Է. 

աոանձին անՀատների, իսկ «ՀամաձայնությանJ) կողմնակիցները գըտ-

նում Էին, որ այն միավորում Է միայն առանձին ժողովուրդն երի։ ՛Այս 

երկու տեսակետներն Էլ սխալ են, քանի որ Հաշվի լեն առնում այն-

պիսի երևույթներ, ինչպիսիք են «լեզուն, պատմությունը, գրական ։ււ-

թյոձը, դավանանքըX)։ Սոցիալական տեսանկյոմւից այդ երևույթները 

արժանի են Հարգանքի։ Սակայն քաղաքական տեսանկյոմւից «օսման-

յան ազդի տարրերը, ոլ մի առանձին իրավունքներ լունեն։ Ըն-

դունել այդպիսի իրավոմւքներ՝ նշանակում Է ծառայել trօսմանյան 

միասնությանJ) ոչնչացմանը։ 

Միակ ճշմարիտը՝ «Իթթիհադի» (միություն) տեսակե՛տն Է, Հա-

մաձայն որի «օսմանյան ազգի տարրերը» «սոցիալական օսմանիղմի» 

տեսանկյոմւից լեզվի, գրականության և այլ բնագավառներում տարբե-

րության իրավունք ունեն, սակայն, «քաղաքական օսմանիղմի» տե-

սանկյունից նրանք ոչ մի առանձին իրավոմւքով օժտված լեն։ 
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Առաշին ը, որ ալքի է զարնոլմ վերևում շարադրված քլոն ց ե պ֊ 

ցիայի վերլուծության ժամանակ, կայսրության ժողովուրդն երի լրիվ 

օսմանացման գաղափարից հրաժարումն է, գաղափար, որի կենսա-

գործման համար երիտթուրքերն այդքան շան ք եր թափեցին և, որը 

նրանց առաշին ծրագրում արձանագրվել էր որպես գլխավոր նպատակ։ 

Օսմանիղմի այդ նոր մեկնաբանման մշակման վրա ամենայն 

հավանականությամբ վճռական ազդեցություն թողեց «օսմանացման» 

քաղաքականության անհաջողությունը, որը վճռական դիմադրության 

հանդիպեց ո՛չ թուրք ժողովոլրդների կողմից։ Ոչ թուրք ժողովուբդների 

լիակատար «օսմանացման» անհնարինության ընդունում ը շրջադար-

ձային կետ էր ազգային հարցում երիտթուրքերի քաղաքականության 

մեջ։՝ Մի կողմից նրանք շարունակում էին քարոզել բոլոր օսմանցի-

ների եղբայրության և միասնության գաղափարը և իներցիայով շա-

րունակում էին «օսմանացման» քաղաքականությունը, մյուս կողմից 

գիմում 'գէսղափարաքաղաքական ուրիշ ոլսմոմւքների՝ պանիսլամիզ-

մին և պանթուլւքիզմին27 ։ 

Նոր քաղաքականության մշակման հարցերը քննարկվեցին երիտ-

թուրքերի 4-րդ համագումարում (1911 թ.)։ Ցավոք, այդ համագումարի 

որոշումները դեռևս լիովին հրատարակված չեն։ Գրականության մեշ 

բավական տարածված տեսակետի համաձայն, համագումարի գաղտնի 

որոշումներով նախատեսվում Էր սկսել շրշադարձը օսմանիզմից դեպի 

պանիսլամիզմի և պանթուրքիզմի դոկտրինաները28: 

Կոնգրեսում վերանայվեց և զգալիորեն Լրացվեց երիտթուրքերի 

կուսակցության կանոնադրությունը29< Նրա մեշ մտցվեցին մի շարք 

դրույթներ օսմանիղմի ոգով, որոնք սակայն խիստ կերպով տար-

բերվում Էին 1908 թ. ընդունված կուսակցական ծրագրի համապա-

տասխան կետերից։ 

Այսպես, երիտթուրքերը պարտավորվեցին չխոչընդոտել... նը-

րանց նպատակների իրականացմանը, ովքեր ձգտում են ազգային և 

կրոնական տարբերություններն օգտագործելով, ինչպես նաև այլ մի-

ջոցներով երկպառակռւթյոմէ և խռովություն սերմանել բոլոր օսման-

ցիների շրշանումJ)30» Այսպիսով, «օսմանցիների միասնության» մասին 

կոչերը, հավասարության վերաբերյալ դրույթները 1911 թ. կանոնա-

դրության մեշ փոխարինվեցին «անջատողականների» հասցեին սպառ-

նալիքներով։ Անհրաժեշտ Է նկատի ունենալ, որ կանոնադրությունը 

նախատեսված չէր հրապարակման համար, Միևնույն ժամանակ 
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տարրեր տեսակի « կոշերում», <rժողովրդին ուղղված դիմումներումа, 
որոնց հաճախ դիմում էին երիտթոլրքերը, հատկապես տրիպոլի-

տանական 1911—1912 թթ. և բալկանյան 1912—1913 թթ., պա-
տերազմների կապակցությամբ, շարունակվում էին պրոպագանդվել 
«Օսմանյան հայրենասիրության» գաղափարները51» 

Այդ առումով բնորոշ են տ րի պո լի տ ան ական պատերազմի կապակ-
ցությամբ «Իթթիհադիа կոչերը32։ 

1911 —1913 թթ. շարունակում էին ուժեղանալ վերոհիշյալ մի-
տումները։ 1913 թ. կեսին (քիթթիհ ադիյյ ղեկավարությունը ազգային 
հարցում ձևակերպեց նոր քաղաքականության հիմքերը33» Դրանք սկսե-
ցին աստիճանաբար դրսևորվել կուսակցական փաստաթղթերում։ 

յ 

1913 թ. համաժողովում ընդոմյված երիտթուրքերի ծրագրի, և կա-

նոնադրության տեքստերի վերլոլծությոմւը վկայում է օսմանիզմից 

նրանց աստիճանական հրաժարման մասին3*։ Կուսակցության .ծրագրի 

42-րդ պարագրաֆում, որը նվիրված էր լուսավորության հարցերին, կա-

րելի է գտնել «օսմ անիստական» դրույթ այն մասին, որ երկրռւմ լուս՛ա-

վորության տարածման նպատակն է «օսմանյան ազգի միասնությանа 

ձեռքբերումը։ . , .' 

Նույն եզրակացությանը կարելի է հանգել նաև «Միություն և ՜առա-

ջադիմ ութ յոլն» կուսակցության շրջաբերական նամակի ուսումնա-

սիրության հիման վրա, որը վերնագրված է այսպես. «Ընկերության 

(«Միություն և առաջադիմություն»—Ռ. Ս. ) կողմից պաշտոնական նա-

խաձեռնությունների ղեկավարման ու զիների մասինл35 և թվ ա գրվում է 

մոտավորապես 1913—14 թթ.։ Այդ փաստաթղթում տագնապ է արտա-

հայտվում այն մասին, որ սահմանադրական իրավունքներ և ազատու-

թյուններ տրամադրելուց ավելի լավ կարողացան օգտվել ոչ մահ՛մե-

դական ժողովուրդները, իրենց «ավազակային բանդաները» վերածելով 

քաղաքական կուսակցություն երիէ «Պետության մեջ, որտեղ պետական 

կրոնը իսլամն Է, վտանգ առաջացավ, որ կառավարման մեքենայի 

ղեկի մոտ կգան ոչ մահմեդական ժողովուրդները»36։ Այդ պատճառով, 

«Իթթի հադի» առջև կանգնած են հետևյալ խնդիրները՝ պառլամենտի 

ընտրություններն անցկացնել այնպես, որ նրանք պետության շահե-

րին վնաս չհասցնեն, այսինքն ոչ մահմեդական կուսակցություններին 

թույլ չտալ մեծամասնության հասնել պառլամենտում և հետո ընտըր-

ված դեպուտատների մեծամասնությանը համախմբել իրենց ծրագրի 

շուրչ, 
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Այսպիսով, այս փաստաթղթում փաստորեն հռչակվում է, а բո լոր 
օսմանցիների միասնությանը и հասնելրլ խնդրից հրաժ արոս! ը։ Կու֊ 
սակցոլթյան առշև նպատակ էր դրվում պաշտպանել կայսրության 
մ ահմեդականճեբի «շահերըя։ Օսմանիղմի այսպիսի ըմբռնումը կա. 
րե/ի է ՛անվայել «Մահմեդական օսմ անի զմօ37 ։ 

Մյուս երկու շրշաբերական նամակներում, որոնք թվադրվում են 
մոտավորապես' 1914—1915 թթ., արդեն «տեսականորենя հիմնավո-
րում է այնպիսի քաղաքականության իրականացման անհ բաժ եշտու֊ 
թյոմւը, • որն ՚ ուղղված էր «մահմեդականների և թուրքերի շահերի 
պ աշտ պան ության ըЯ՝ ի վնաս ոչ մահմեդական ժողովուբդների շահե-
րի38, Դրան՚ցից մեկում քննադատվում էր «միաձուլմանя քաղաքակա-
նությունը, ՚ ո՛րն անց էր կացվում ոչ մահմեդականների նկատմամբ 
Թանզիմաթի ժամանակաշրջանում։ Հեղինակի կարծիքով, այն հանգեց-
րեց կրկրում իսլամի ազդեցության ոլորտի նեղացմանը։ Իսլա-
մի դերի վերականգնումը հնարավոր է «մահմեդական օսմանիղմիя 
քաղաքականության իրական ացմ ամ բ, ըստ որի մահմեդականները 
պետք է մնային տիրապետող տարր։ Միաժամանակ անհրաժեշտ է հաս-
նել բ՛ոլոր մահմեդականների մ իավորմ ան ր։ 

Այդ դրույթներն իրենց արտացոլումն գտան համագումարի կողմից 
կուսակցության ծրագրում կատարված փոփոխություններում33« Այս-
պես, 1-ին պարագրաֆում նշվում էր այն դերը, որ պետք է խաղար 
շեյխ֊ոլլ իսլամը ռեֆորմների իրականացման գործում։ «ԻսլամությանJ) 
ոգով դրույթներ մտցվեցին նաև կուսակցության ծրագրի մյուս պա-
րագրաֆներում։ Պատահական չէ, որ Զիա Գյոքալփը «ԻսլամЯ ամսա-
գրում, գնահատելով կոնգրեսի արդյունքները, գոհունակությամբ նշում 
էր իսլամի ազդեցության ուժեղացումը երիտթուրքական կուսակցու-
թյան քաղաքականության վրա*0։ 

Այսպիսով, երիտթուրքերի կուսակցական փաստաթղթերի ուսում-
նասիրությունը թույլ է տալիս առանձնացնելու օսմանիղմի էվոլուցիա֊ 
յի ժամանակաշրշանները երիտթուրքերի իշխանության տարիներին։ 1908 
—1909 թթ. օսմանիզմը դիտվում էր որպես գաղափ ար ա-քաղաքա կան 
ուսմունք, որի կենսագործումը հնարավորությոմւ կտար մի կողմից 
հասնել ազգա յին֊ա զա տա գրական պայքարի ոչ մահմեդական ժողո-
վուրդն երի հրաժարմանը, մյուս կողմից պայմաններ կստեղծեր նրանց 
աստիճանական թուրքացման համար։ Սակայն, արդեն 1910 թ. նշմար-
վեց օսմանիղմի, թ՛անզիմաթի գործիչներից և «նոր ouմшննbրիя սահմա֊ 
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նադրակսւն շարժ ումից ժառանգված, այդպիսի, կարելի է ասել, «ավան-

դականյ> ըմբոնման ճգնաժամը։ Սկսած 1911 թ. նրանում ուժեղանում է 

զուտ ռեպրեսիվ կողմը։. 

1913 թ• երիտթուրքերի կուսակցական փաստաթղթերում հանդես է 

գալիս օսմանիղմի նոր տարբերակ, որը կարելի է անվանեյ Vմահմե-

դական օսմանիզմյ>։ 

Р. А. С А Ф Р А С Т Я Н 

Д О К Т Р И Н А ОСМАНИЗМА В П А Р Т И Й Н Ы Х •• ՚ 
ДОКУМЕНТАХ МЛАДОТУРОК (1908—1916) 

ւ , 

Р е з ю м е 

В статье в качестве источников по истории осман-изма—ос-
новной идейно-политической доктрины младотурок в националь-
ном вопросе—использованы программы, уставы, а также цир-
кулярные письма ЦК партии «Единение и прогресс» вилайетским 
отделениям, опубликованные турецкими историками Т. 3. Ту-
найя и К. Н. Дуру. На основе изучения этих документов выде-
ляются основные этапы в истории эволюции огманизма в период 
правления младотурок. В 1908--1909 гг. османизм рассматри-
вался лидерами иттихадистов в качестве доктрины, проведение 
Б жизнь которой дало бы возможность с одной стороны добиться 
отказа угнетенных народов Османской империи от национально-
освободительной борьбы, а с другой—создало бы условия для 
их постепенной туркпзацип. В 1910 г. обозначился кризис такого 
«традиционного», унаследованного от «новых османов», пони-
мания османизма, обусловленный все более усиливающимся со-
противлением нетурецких народов политике османизации. На-
чиная с 1911 г. в османизме нарастает чисто репрессивная сто-
рона. Примерно к .середине 1913 г. руководство партии сформу-
лировало основы новой трактовки доктрины османизма. Анализ 
партийных документов выявляет новое понимание идеи османи-
зации. Отныне во главу угла ставится достижение «единства» 
между «мусульманскими элементами османской нации». 

1 Т. Z . T u n a y a , Türklyede s iyas i partller, 1859-1952 . Ist. , 1952. 
2 К. N. Ouru , Ziya Gökalp . 2. b. , I s t . , 196F-. 

Շրշա բեր ական նամակների՝ սոցիոլոգ և բանաստեղծ Զի յա Գյոքալփին նվիրված 
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գրքում հրատարակվելու պատճառն այն Է, որ Ք. Ն. Դուրուն նրան Է համարում 

այդ փաստաթղթերի հեղինակըէ Մենք հիմք չունենք չհամաձայնվելու պատմա֊ 

բանի այս պնդման հետ։ Ինչպես հայտնի Է, Զիյա Գյոքալփը սկսած 1909 թ. 

ընտրվել Է երիտթուրքերի կենտկոմի անդամ՝ լինելով ըստ Էության կուսակցու-

թյան գաղափարախոսը։ Ի թիվս մյուս հարցերի Կենտկոմում նա զբաղվում Էր 

նաև <rգաղտնի կազմակերպությունների» և «гազգային փոքրամասնություններիж 

հարցերով (տե՛ս E . B. § a p o l y o , Zlya Gökalp, „Itlhat ve Terakqi " ve Me$-
rutlyet larlhi. Ist., 1943, էչ W8). 

3 Զուտ պատահականություն Է, որ Ք. ն. Դուրուի կողմից հրապարակված վւաստա֊ 

թղթերը պահպանվել են։ Դրանցից երկուսը պահվում են նրա անձնական ար-

խիվում (տե՛ս այդ մասին K. N. D u r u , Ittihat v e Te i . ' l k l h n i r a l a i l m 
- Ist., 1957, s. 49; K. N. Duru , Zlya Gölcalp.. . , s. 42): Իսկ մյուս ե Ր կ * . ս յ . 

Սանձնե, է ՄթդՀատ է յ ո ւ ք ր յ ո լ ն , (Տե՛ս К. N. Duru . Ziya Oökalp. . , Տ. 
5 ? . ՝ . ՄիղՀա* է յ ո լ ք ր յ ո ւ . Րլեղան 1912, 1916 և 1911 թթ. կոնգրեսներում ըն-

արվել Է երիտթուրքական կո՛ւսակցության գ/խավոր քարտուղար (տե՛ս 

T. Z. T u n a y a , Türkiyede. . . , տ. 199): 
4 Մանրամասն տե՛ս ւօ . А. Пет росян, ՚ .Младотурецкое движение. AI., 1971; 

..Его ж е , Турецкая публицистика эпохи реформ в Османской империи» 
• Мл. 1985: 
5 1907 թ. սեպտեմբերից, երբ ստեղծվեց гՄիություն և առաջադիմություն օսման-

յան ընկերությունը», երիտթուրք սկսեցին անվանել միայն այդ կազմակերպու-

թյան անդամներին։ Հետագայում այդ ընկերությունը դարձավ քաղաքական կու-

սակցություն և անվանվեց еՄիություն և առաջադիմություն կուսակցություն»t 

6 Տավոք,' մեն՛ք ձեռքի տակ •չունենք այդ վւաստաթղթի տեքստը, դրա մանրամասն 

շարա՛դրանքը տե՛ս В . И. Ш п и л ь к о в . ՛ , Младотурецкая революции 1908— 
1909. гг. М., 1977. с . 179—181. 

7 Տեքստը տե՛ս Т . Z. T u n a y ä , Tfirklyede. . . , տ. 208—210. 
8 Այդ մասին տե՛ս А В П Р , Փ . Политархив. д. 1031, 19С8 г , лл. 14—15 о б . 

Վ. Ի. и պիլկովան նշում Է, որ այդ զիջումները վերաբերում Էին բանվորական և 

գյուղացիական հարցերին, Տե՛ս В . И . U l i И Л Ь К О В Э , П е р В Ы Й П р О е К Т ПОЛИТИ-

ческой " программы младотурок.—Народы Азии и Африки, 1973, № 4 , 
с. 6 1 - 6 8 : 

տ Տե՛ս որոշումների տերստում. Т . Z . T u n a y a , T ü r k l y e d e . . . , f . 2 0 8 . 

10 Ա. Սարրուե իր «гԵրիտասարդ Թուրքիան և հեղափոխությունըյ» գրքում հրատարա-

կել Է երիտթուրքերի 1908 թ. ծրագրի ֆրանսերեն թարգմանությունը, որը լայ-

նորեն օգտագործվում Է մասնագիտական գրականության մեշ. Մեր կողմից բհր-

ված արտահայտությունը նա թարգմանել Է հետևյալ կերպ՝ «Օսմանյան քաղա-

քացիների միատարրության և միատեսակության ոգով ու:,ո, ցում» ( h o m o g e n e -

et uniforme) տե՛ս, A. S a r r o u . C a Jeune-Turqule et la revoiutlon. Paris-Nancy,. 
1912. s. 42. 
թ՛վում Է, որ մեր կողմից առաջարկվող թարգմանությունն ավելի մոտ Էր թուր-

քերեն բնագրին, 

11 Այդ մասին տե՛ս Р . А . С а ф р а с т я н , Доктрина османизма в политической 

жизни Османской империи (50—70 гг. X I X в.). Ереван, 1985. 
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12 Տե՛ս էրենք/։ տեքստում D O s l O r , С. 2, 1 2 8 9 , Տ. 1 8 4 . 

13 Ինչպես գրում է Ի՛. Զ- Ժունայան, ՛Ընկերությունը ("Միասնություն ե առաջա-

դիմություն*— (Ւ. 1J.) , ոչ մի պայմանով չհամաձայնվեց ապակենտրոնացման 

քաղաքականության հետ* (Տե՛ս Т . T u n a y a , T ü r k l V e d e . . . , Տ. 1 8 4 ) . 

74 Փոփոխված օրագրի տեքստր տե՛ս նույն տեղում, էշ 211—212։ 

15 В. И. Шпилькова, Младотурецкая революция..., с. 255—257. 
10 երիտթուրքերի աոաշին կանոնադրուՐյան տեքսաբ ո ե ՚ ՚ յ Т . Z . Т п а у а , T i i r k l -

y e d e . . , 210—211. 
17 ՛Կոշի* բովանդակության շարադրանբրյ։ տե՛ս F . A h m a d , T h e Y o u n g T u r q s 

Oxford. 1969, s. 84. 
18 t^՝այեաթի ճաոը աոաշին անգամ հրատարակվեք է ֆրանսերեն թարգմանությամբ՝ 

K. P inon , L 'Europe ei la .(eune Tusqule. Parlt , 1911, 100—102. 
19 F . A h m a d , The Young Türks . . . , p. 84. 
20 Պինոնբ, հենվեյով Փարիզում հրատարակվող 'ժյոն Թյուրքի» պարբերականի վրա, 

բերում է համագումարում քննարկված հարցերի ցուցակը (տե՛ս R . Р 1 П О П , 

L ' E u r O p e . . . , р . 9 9 ) . Ցավաք, Թուն ա յան Հիշատակում է միայն այն որոշում— 

ները, որոնք վերաբերում էին ներկուսակցական կյանքին, Տե՛ս T . Z . T u -

n a y , Tiirklyede. . . , տ. 191. 
21 R. P inon, I . 'Europe. . . р. 99. 
22 Г. 3 . Алиев, Турция в период правления младотурок (1908—1918). М., 

1972, с. 2 0 7 - 2 0 9 . 
23 Այդ ծրագիրը հրապարակէ/ է Մ. Սայահէդդինը՝ AI. S a l a h e d d i n , B i l d i k l e r i m 

El-Kahire, 1918, s. 153. 
24 Տեքստը տե՛ս к . N. Duru , Zlya Oökalp . . . , f . 48—62. 
25 Զի յան նրանց շարքին է դասում Թանզիմաթի գործիչներին։ 

2G Նրանց թ։[ին էին պատկանում «Ազատություն և համաձայնությունս կուսակցության 

կողմնակիցները։ 

27 ե . Ղ . Սաւ-գսյսւն, Պանիսլամիզմի և պան թարք ի ղմի դոկտրինաները երիտթուր-

քերի ներքին քաղաքականությունում. — Արևելագիտության հարցեր, Երևան, 1983, 

Л? 1—2, էշ 5—19, 

28 Տե՛ս, օրինակ ւփաւկոսյսւն, Երիտթուրքերը պատմության դատաստանի աոաշ, 

գիրք Ա, Երևան, 1982։ 

29 Կանոնադրության փոփոխված կետերի տեքստը տե՛ս T . Z . T u n a y a , T O r k l y e d ( ՝ . . . i 

Տ 2 1 2 - 2 1 4 . 
30 նույն տեղում, էշ 212։ 

31 Համագումարից հետո Երիտթուրքերը հանդես եկան հայտարարություններով, որ-

տեղ շարունակում էին օսմանիղմի պրոպագանդան, տե՛ս Ազատամարտ, 1911, 

M 709, 724, 

32 T. Z. T u n a y a , Tiirklyede. . . , տ. 191—192. 
.33 Y. H. ß a y u r , Türk Inkila՜>1 Tarlhl. С. 2, k. IV, Änk. . s . 314. 

34 ՏեքստԼրր տե՛ս Т . Z. T u r n a y a , Tüikiyede . . . , s. 214—218, 218—225. 
35 Տեքստը տե՛ս К- N. D u r u , Zlya Göka 'p . . . , f . 42—47. 

•36 նույն տեղում, էշ 45 յ 
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37 Այս տերմինը առաջարկվել է Ֆերոզ ԱՀ մ աղի կողմից տե՛ս F . A h m a d , T h e 

Young Türks. . . , р. 136. 
ՅՏ Տեքստերը տե՛ս К. N. D u r u , Zlya Gökalp . . . , Տ. 53 - 6 2 , 67—76. 
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40 Z i y a Göka lp , Ittlhad. ve T e n k k l kongresl .—Ziya Gökalp. Makale ler , VIII , 

Ank . , 1981, s . 60 
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U. 4 - ՍՏեՓԱՆՅԱՆ 

ՆՈՐ ՋՈԻՂԱՅԻ ԱՐՀԵՍՏՆԵՐԸ 

Նոր Ջուղայի քաղաքական, հասարակական ու մշակութային կյան— 

Հ £' րազս աթիփ ուսումնասիրությունների առարկա է դարձեր Այն քննարկ-

վել է հա յ ֊ ռուս ակ ան, ռուս ֊ ի ր ան ական կամ հա յ ֊ իր ան ակ ան հարաբե-

րությունների, առևտրական առնչութ յունն երի, մշակույթի զարգացման 

և այլ տեսանկյուններից՛. Տեղի արհեստներին այս աշխատություննե-

րում անդրադարձել են այնքանով, որքանով դրանք անհրաժեշտ են 

եղել հարցադրումների բացահայտմանը։ Այնինչ, արհեստագործությու-

նը Նոր Ջուղայի կյանքի ամենակարևոր բնագավառներից էր, որը-

հետաքրքիր է ոչ միայն իր բազմազանությամբ և ինքնատիպությամբ, 

այլև՝ արտադրանքի որոշակի իրերի համաշխարհային շուկայում ու-

նեցած դերով։ 

XVII դ. ա ռաշին տարիներին Սպահանի արվարձան դարձած Նոր-

Ջուղայի բնակչությունը արտակարգ կենսունակությամբ սկսեց վերա-

կանգնել հին Ջուղայից ժառանգած իր կենցաղը, այն հարմարեցնելով՛ 

հասարակական-քաղաքական կյանքի նոր պա յմ աններին։ Մի քանի 

տարիների ընթացքում Նոր Ջուղա յում կառուցվեցին ապարանքներ, 

տներ, եկեղեցիներ։ ՚ Ըստ գաղթած վայրերի Նոր Ջուղան բաժանվեց-

թաղամասերի. ջուղայեցիների, թավրիզենիների, երևանցիների և այլն։֊ 

Յուրաքանչյուր թաղամաս ուներ իր սոցիալական, ինլպես նաև կրոնա-

կան (լոլսավորլական և կաթոլիկ) բաժանումները։ Գինեվաճառներն 

ապրում էին Փոքր Մեյդան թաղում (կամ «Ղտրագեալյ>), որի կենտ-

րոնական փողոցն էլ կոչվում էր Շիրախանե։ Թավրի դեցիների թաղա-

մասում ապրում էին ցորենավաճառները, կտավագործները, ոստայ-

նակներն ու հյուսները։ Բրուտագործները կենտրոնացված էին Հակոբ-

ջան ենց կամ «պրուտենցЯ թաղում։ Քոչերն թաղում (սանգթրաշ—քար-

տաշ) ապրում էին քարհատները։ Բ՚ավրիզեցիների և Չարսուն թա֊ 
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֊զամասերում բաղնիքներ կային» 1654— 55 թթ. շահ Աբբաս II-ը Սպա-
հանից Նոր Ջուղա արտաքսեց Երևանից գաղթած բնակչությանը, որն 
իր թաղամասր ստեղծեց» Այստեղ ութ բաղնիք կար՛ւ 

Նոր Ջուղայի արհեստավորները խմբավորված չէին ընկերություն-
ներում կամ համքարություններում, ինչպես դա ընդունված էր հայկա-
կան այլ քաղաքներում կամ ավաններում» Նորշուղայեցիների համար 
օրինակ կարող էին ծառայել նաև վաղ ծագում ունեցող իրանական 

.էսնաֆությունները, որոնց կանոնադրության մեշ կարևոր տեղ էր տրբ-
վոլմ անդամագրվողների կրոնական պատկանելիությանը2» 

Հեռու հարազատ վայրերից, հոգևոր կենտրոնից, օտարության մեշ, 
մահմեդականությանը ենթարկվելու ամենօրյա վտանգը զգացող, սեֆյան 
տիրակալների քմահաճույքին ենթակա ն որշոլղայեցիներն իրենց քա-
լանթարներն ունեին, որոնք ղեկավարում էին կղզիացած համայնքը 
և միշնորդ հանդիսանում համայնքի և Իրանի արքունիքի միջև։ Գաղթ-
օջախի արհեստավորությունն ինքնին մի մեծ ընկերություն կամ էս-
նաֆություն էր։ Ինքնապաշտպանությունը համախմբում էր նորշոլղայե-
ցիներին։ «Բազումք 'ի գաղթականաց անտի գալով արհեստալորք իլ-
րաքանչիւրոք վաստակօք արհեստին իւրոյ գտաներ զապրուստа—գրում 
է Հ. Տեո֊ՀովՀ անյանցը3։ 

Նոր Ջուղայի արհեստների մասին ունեցած մեր տվյալները շատ 
սուղ են։ Գաղթավայրի պատմության հեղինակ Հ. Տեր-Հովհան յանցն 
իր աշխատության երկրորդ հատորի վերջում հիշատակում է մի շարք 
արհեստների անոմւներ. հացթուխ, ներկարար, չարվադար (քարավա-
նապետ), դերձակ, ոսկերիչ, ոստայնակ, հյուսն, փերեզակ (մանրա-

. վաճառ), դարբին, որմնադիր, սափրիչ, կոշկակար, հ ամ ետ ակար, նպա-
րավաճառ, մսավաճառ, ցորենավաճառ և գուլպայավաճառ։ Նա հիշա-
տակում Է նաև 140 տոմ։ տն ա յևա գործ-գուլպա յւս գործն երի մասին 

•Հհիմնականում կանայք), որոնք տարին 25.000—30.000 զույգ գուլ-
պա Էին գործում արտահանման համար*։ Նույն տեղում նա նշում Է, 
որ Նոր Ջուղան տարին 130—140\ հազար (երևի՝ արշին) կտավ Էր 
արտահանում ։ 

Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքի Մատենադարանում պահպան-
՛վել Է հայերեն և անգլերեն շարադրված անավարտ մի ձեռագիր, որը 
. պարունակում Է ոմն Ֆրանչեսկոյի հարցազրույցբ Մսրդամում (Ամստեր-
•ղամ) վաճառական խոշա Սաֆարի հետ5» Նույն այս երկխոսութ յունը, 
որոշ ճշտումներով տպագրվել Է «Արամեան լեզուին գանձ» գրքույկում6է 

Այն հարցին, թե «1^նչ գլխավոր սանիաթ (արհեոտ-Ա. Ս.) կա 

• 2 5 4 



Հայոց մեչ/։ իմա՝ նոր Ջուղա յում, խոշա Սաֆարը պատասխանում է. 

ւ՛Ամենայն հասարակ սանիաթ մեր ազգին մեշ կայ. ինչպես ասենք 

զերձիք, գթակակար, րաբուչկար, գալ/աք, խառատ, դուրգար, որմ-

նադիր, ոսկերիչ, ՛դարբին, շուլհակ, գրագիր, կազմարար, ծաղկարար, 

ներկարար, մագաղաթագործ, ապրշմագործ, զառբաֆ (ոսկեկար անող), 

նադդաքոլ (պաստառագործ), սահաթսաղ, տպագիր, բասմաչի (կա-

ղապարագործ), և այլ բազումս»։ Այստեղ թվարկված շատ արհեստներ-

ոչ միայն հնագոլյն ծագում ունեն, այլև մ ա սնագիտականա ցմ ան որո-

շակի ավանդներ, որոնք ձևավորվել և կազմավորվել են միշնադարում7։: 

Նոր Ջուղան ուներ նաև իր մտավորականությունը, պատմիչ, ա֊ 

շուղ, ուսուցիչ, գրիչ, ծաղկող, նկարիչ, մանրանկարիչ, թարգմանիչ և. 

այլև։ Օրինակ, անգլերենի թարգմանիչ էր աղա Դավիթը, գաղթավայ-

րում շատ հարգված մի անձնավորություն, որին հետագայում թաղեցին՛ 

սբ. Մինաս եկեղեցու խորանի մոտ։ Նշանավոր էին տոլմաչները՝ թարգ-

մանիչները, որոնք գիտեին նաև ռուսերեն ու աշխատանքի էին անց-

նում Մոսկվայխ Կրեմլի Դիվանագիտական ատյանում (Թավաքալով 

եղբայրները, Գ. Լուսիկովը, Ռոմադամսկին և այլք)։ Նոր Ջուղա յում՛ 

ձեռագրեր էին ծաղկում, որը բազմաբնույթ արհեստների գիտակ անձ-

նավոր ութ յունն երի կարիք ուներ։ ժ՛ամանակի նշանավոր մանրանկա-

րիչներից էին Խաչատուր Ջուղայևցին, Մեսրոպ և Խաչատուր Խիզան--

ցիները, Ստեփանոս Ջ ոսլայեցին, Հայրապետը և այլք8ւ 

Մի քանի արհեստավորների անուններ են պահպանվեի. Հով-

հաննես Քարտաշը, կոշկակար Վարդանը, խառատներ Մարգարն ու Նա--

հակը, շուլհակներ Ավետն ու Փանոսը, փինաչիներ ՀՀաքարիան ու Նի֊ 

կողայոսը, դաբաղ Մարգարը, ոսկերիչներ Աբգարը, Խաչիկը, Փանոսը 

սազանդարներ Ավետն ու Խաչիկը։ 

Հայ ժողովրդի պատմության մեշ է մտել դերձակ թումիկի (ß՝n— 

մասի) անունը: 

Խաչատուր Կեսարացու Նոր Ջուղայի առաշնորդ դաոնալուց՛ 

(1620 թ.) մի փոքր անց, տեղի են ոմւենոլմ մի խումբ արհեստավոր-

ների աղանդավորական ելույթները։ Դա հիմնականում հակալոլսա-

վորչական երևույթ էր, բայց ուներ նաև որոշակի սոցիալական դիր-

քավորում։ Աղանդավորականները ժխտում էին Քրիստոսի աստվա-

ծային ծագումը, նրա կյանքին առնչվող երևույթները. Հարոլթյոմւը, 

Ահեղ Դատաստանը։ Չէին ընդունվում նաև խաչր, պատարագը, հա֊ 

ղորդությռմւը, լուսավորչական եկեղեցու յոթ խորհուրդները և այլն։ 

Հոգևոր առաջնորդներին,՝, վարդապետներին, քահանաներին և եկեղե-
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ցական այլ պաշտոնյաների նրանք խաբեբա էին անվանում: Այնքան 

նշանակալից է դառնում այս աղանդի դերբ հասարակական կյան-

քում, որ Խաչատուր Կեսարացին ստիպված է լինում 1642 թ. Հատուկ 

Սինոդ հրավվւրել և աղանդի ղեկավար դերձակ Բ՚ումիկին խիստ դա-

տապարտել։ Բ՚ումիկի գաղափարակիցն էր նաև Սև Պետրոսը9։ Հա-

վանաբար հենց այս աղանդի ուսմունքի դեմ էր ուղղված Նոր Ջու-

ղայի Ամենափրկիչ վանքի Հովսեփ Հարեմաթացոլ եկեղեցու նկարա-

զարդումներում Լուսավորչական եկեղեցու յոթ խորհուրդները պատ-

կերող նկարների ընդգրկումը10» 

Այս սուղ տեղեկոլթյունն երին օգնության, են գալիս նյութական 

մշակույթի բազմաթիվ օրինակներ, որոնք հնարավոր են դարձնում 

որոշակի պատկերացումներ՛ ունենալ Նոր Զուզայի արհեստների վե-

րաբերյալ։ 

Նոր Ջուղան ուներ վանէք, 24 եկեղեցի, ապարանքներ, արևելյան 

շինարարությանը բնորոշ տներ (դրսից հարթ ու սվաղված պատեր, 

ներսում բակ, ղեպի որը դուրս էին գալիս պատշգամբները, սենյակ-

ների դոներն ու լուսամուտները)։ Բակը վւողոցի հետ էր կապվում կա-

մարաձև միջանցքով և փայտյա դարպասով։ 

Նոր Ջուղա յում զարգացած էր քարգործոլթյունը։ Տեղում քար-

հանքեր չկային։ Քարը բերվում էր բավական հեռու գտնվող լեռնե-

րից։ Քարը տաշվում էր հմուտ վարպետների կողմից։ Քարից նորջոլ֊ 

ղայեցի վարպետները կամուրջներ են կառուցել Զ ս։յ ան դեռ։։ լդ գետի 

վբ ա՝ շահի հանգստյան փոքր սենյակներով ('Ալավերդի խանի կա-

մուրջը), կառուցել են եկեղեցիներ։ Քաղաքը հատուկ ՛ճարտարապետ 

ուներ, որի օրավարձը 6 շահի Քարից պատրաստում էին եկեղե-

ցիների պատերի մեջ ագուցվող խաչքարեր կամ նվիրատվական սա-

լիկներ, որոնք պարզ ձև ունեին և կրում էին իրանական արվեստի որո-

շակի ազդեցությունը, սլաքաձև վերին մաս, պարզ ծաղիկներ- և այլն; 

Այղպիսիները պահպանվել, են սբ. Հովհաննեսի եկեղեցում (1610— 

1648 թթ. պատրաստված), ավելի պարզ օրինակները սբ. Գևորգ ե ֊ 

կեղեցոլ ավագ խորանի ճակատային մասում (1610 թ.)։ Միաժամա-

նակ, շարունակելով հայկական միջնադարյան մշակույթում կարևորա-

գույն բնագավառ կազմող խաչքարերի արվեստը, վարպետները ստեղ-

ծում են նոր կոմպոզիցիաներ, որոնք իրենց դեկորով բոլորովին այլ 

ոճական խումբ են կազմում։ Հին Ջուղայի խաչքարերի օրինակներով 

ստեղծված փոքրաչափ նմուշները այդ արվեստի վերջին արձագանք-

ներն են։ 
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հորջուզայեցիներր քարից, բազալտից շիրմաքարեր էին պատ-

րաստում, որոնք պատմա-մշակոլթային ուսումնասիրության "Հարուստ 

նյութ են ներկայացնում։ Ի տարբերություն, Հին Ջուղայի, ՛որտեղ ըն-

դունված էր խաչքարն ու խոյատիպ քանդակը, այստեղ պատրաստում 

են ոչ այնքան բարձր, երկարուկ քառանկյունիներ, որոնց՛ .վրա ամ-

րացվում են առանձին մշակված նեղ սալաքարեր։ Սալաքարերի Հար-

դարանքի, նրա ձևավորման մեշ Հատկապես Հանդես է դալիս քարը 

մշակող և ձևավորող վարպետների գեղարվեստ՛ական ճաշակը։ Տա-

պանաքարերի շրշերիզի մեշ Հաճախ արձանագրություններ են տեղա-

վորում, իսկ ողջ տարածքի վրա փոխադրում են հիմնական կոմպո֊ 

ղիցիան։ Այն մեծ մասամբ թելադրված էր Հանգուց՛յալի մասնագիտու-

թյունից։ Շիրմ ա քարի կենտրոնում նրա կանգնած կամ նստած ֆ ի ֊ 

դուրն է, որի Հագուստն ու առանձին մ ան րամ ասն երը «պատմում, են» 

նրա կյանքի մասին։ Ընտիր փորագրություններ ունեցող շիրմ աքա֊ 

ր երից են «սազանդար Ծատուրը», «սա Հաթսազ ՍաՀակը», «բրուտա-

գործ Գալուստը», ասեղնագ ործոլՀին», «գորգագործոլՀին», «դարբինը») 

«ակնոց պատրաստողը» և այլն12ւ 

XVII դ: վերջում, երբ նոր Զուզայում, ինչպես նաև ՄպաՀանում, 

որտեղ նույնպես Հայ քարտաշներ ու որմնագիրներ էին աշխատում, 

դադարեցրին քարե կառույցների շինարարությունը, Հայ արՀեստա-

յ/որները գաղթում կամ պանդխտություն էին գնում։ ՇաՀ Աբբաս I I ֊ ը 

ցանկանում էր կանխել այդ արտաՀոսքը և որոշակի արտոնություններ 

էր տալիս նրանց, որը սակայն արդյունավետ Հետևանք չունեցավ։ 

Նոր Ջուղայի շենքերը Հիմնականում աղյուսից էին պատրաստում, 

որը աղյուս ՛թրծողներ էր պաՀանշում։ Աղյուսը թրծում էին քաղաքի 

շրջակայքում հսկայական պաշարներով կուտակված ընտիր „ կավից։ 

Աղյուս շարողները հմուտ վարպետներ էին (օրինակ, ԲեթղեՀեմի ե ֊ 

կեղեցոլ գմբեթը)։ Նրանք աղյուսից երկՀարկանի տներ էին շարում, 

սենյակնւերի ներսի ՜պատերի մեջ սլաքաձև փորվածքներ էին անում, 

որոնք տարբեր նշանակումներ ունեին. պաՀարան, նկարի Հարթություն 

և այլն։ Ընդունելության սենյակների պատերի տարածքների որոշ 

Հա՚տվածնւեր կտրտոլմ էին երաժշտական գործիքների ուրվագծերով՛. 

Դրանք խորություն ունեին, որոնց միջով անցնում էին երաժշտական 

Հնչյունները և յուրօրինակ արձագանքով ետ վերադառնում։ Միաժա-

մանակ, այդ փորվածքն երը խախտում էին պատերի միօրին\ակ Հալւ-

թոլթյունները։ Այդպիսի փորվածքներով էին ձևավորված խոջա Սա-

ֆարի, Տեր֊Գրիգորի ապարանքները, ինչպես նաև այլ մասնավոր տներ 
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ու Սպահանի նշանավոր Ալի Ղափոլ պալատի երաժշտական դահլիճը^է 

Յուրաքանչյուր տուն շրհոր ուներ, որը պատրաստում էին գործին 

հմ՛ուտ մարդիկ։ Տներն ոձւեին նաև իրենց սեվւական հնձանները, կա-

րասներն ու գինետները։ Ընդհանրապես, ամենաանհրաժեշտ արհեստ-

ներից էր բրուտագործությունը։ Բրուտագործական իրերի այնքան 

մեծ պ ահ ան շ արկ կար, որ Նոր Ջուղա յում այդ արհեստավորների հա-

տուկ թաղամաս գոյություն՛ ուներ։ Սվաղողները պատի սվաղի վրա 

նկարչական ձևավորումներ էին անում։ 

Նոր Ջուղա յում զարգացած է եղել որմնանկարչոլթյոմւը։ Վանքն 

ու եկեղեցիները նկարազարդվել են Հին և Նոր կտակարանի թեմա-

ներով, որտեղ առաշնահերթ են եղել Քրիստոսի, Աստվածամոր, սրբե-

րի, պատմական գործիչների կերպարները, տերունական սյոլժեներըԻ 

Լուսավորչական եկեղեցու խորհուրդները և այլն։ Հրավիրվել են ինչ-

պես եվրոպացի, նույնպես և տեղի նկարիչները։ Ամենափրկիչ վանքի 

նկարազարդումները Խաչատուր՝ Ջուղայեցին որակում է որպես «յոյժ 

գեղեցիկ և Ամենաչքնաղ յօրինոլածովք, և ոսկեհամոլկ և երփներանգ 

որակօք ի ներքուստ պճնազարդ տեսութեամբ գեղազարդեալ։ Այլ և՝ 

գեղեցկանկար և փառազարդ խորհրդական պատկերօք (զհինն ի նորս 

ածանցաբար բաղդատելով) ծագէ ի ծագ և համասփիւռ զարմազան և 

Հրապաճո յճ գեղգկդեալ»1*։ 

Նոր Ջուղայի տաղանդավոր նկարիչներից էր Մինասը։ Նրա շնոր-

հը փայլել է տարբեր բնագավառներում. հաստոցային նկարչոլթ յուն,. 

որմնանկարչություն, ձեռագրերի նկարազա՛րդում։ Նա նկարել է թե-

մատիկ պատկերներ, դիմանկարներ, բնանկարներ՝ առաջացնելով ժա-

մանակակիցների հիացմոմւքը։ Ապարանքների նկարազարդումներում՛ 

նա ներմուծել է շ բշապատող իրականությունից վերցված տեսարան-

ներՄինասը միաժամանակ «հմուտ էր բժշկական արուեստի, մարդ-

կայնոց ներհակ կրից և. հիւանդութեան և չորից տարերաց խառնուա-

ծոց,' և դեղօրէից բնութեան և կազմ ելոյն ևս առաւել սպեղանեաց 

կազմելոյ և զվերս բժշկելոյ։ Եւ այլ ևս բազում և զանազան արուես-

տից հմուտ գոլով սորա» 

Նույնպիսի բազմակողմանի ընդունակությունների տեր էր Հովհան-

նես Մրքոլզը (1643—1715)։ Լինելով հմուտ դավանաբան, փիլիսոփա 

և թարգմանիչ, Հովհաննես Մրքուզը ոչ միայն ղեկավարել է Ամենա-

փրկիչ վանքի նկարազարդումները, այլև .զբաղվել է կոշկակարու-

թյամբ, շոզհակությամբ, դերձակությամբ և ժամագործությամբ։ Բաղ-
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մ ակողմ անի և անշահախնդիր գործուն Լութ յան համար նա արժանա-

ցել է "տիեգերալույսյյ կոչմանը17ւ '-' "՚ 

նոր Ջուղայի եկեղեցիները ձևավոր՛վում էին հախճապակե դեկո-

րատիվ սալիկներով, որոնցից շքեղ օրինակներ են ՛պահպանվել դեռևս 

1610 թվից՛ Ավետարանական սյուժեները, կապույտ, կանաչ և դեղին 

ջնարակով ստացված բուսական հարուստ զարդանախշեիր, նվիրա-

տվական արձանագրությունները հայ վարպետների'՝ բարձր կարողու-

թյունների վկայություններն են (ընտիր օրինակներ են պահպանվել 

Բեթղեհեմի, սր. Աստված ածնի, սբ. Բ՚ոմայի և Ամենափրկիչ վանքի 

եկեղեցիներում )ւ 

Նոր Ջուղա յում փայտի գործի հմուտ վարպետներ կ աքին։ նրանք 

ոչ միայն լուսամուտների ու դռների փեղկերն էին ձևա՛վորում, այլև 

փայտե փոքր կտորներից ճառագայթաձև վարդակներ էին պատրաս-

տում և դրանցով ձևավորում պատշգամբների առաստաղները, եկե-

ղեցիների դռներն ու միջնորմները (խոշա Սաֆրազի տոմւը, Աղանուրի 

տոմւը, մի շարք եկեղեցիներJ]B։ Այդ փայտե շրշան ակն երում եր՛բեմն 

՛նկարազարդ փայլարներ էին տեղադրում, լուսամուտների և առաս-

տաղի ձևավորման մի ձև, որը լայն տարածում ոմւեր Իրանում'9» Նոր 

Ջուղայի ամենահմուտ վարպետներից էր Հակոբշանը (4—1671), որը 

պալատական հյուսների ղեկավարն էր, Խաչատուր Կեսարացու տպա-

րանական գործընկերը20»ւ 

Նոր Ջուղայի նկարչության և փայտի գեղարվեստական փորագրու-

՛թյան ընտիր օրինակ է սբ. Գևորգ եկեղեցում պահպանված խաչը։ 

Կարմերանգ փայտը նուրբ փորագրված է, իսկ վրան ավետարանական 

24 տեսարաններ են նկարված (Ավետում, Ծնունդ, Մկրտությոձ>i Խա-

չելություն, Խոչից իջեցում, Հարություն, Համբարձում, Ղազարոսի 

հարությոմւը, Հիսուսն ու սամարացի կինը և այլն)։ Խաչը պատրաստ-

վել է 1666 թ., խոշա Ապովի պատվերով^1։ 

Փայտի գործի վարպետն եր էին Նոր Ջուղայի տպարանի առաջին 

գործիչները,_ որոնք իրենց ղեկավար Խաչատուր Կեսարացու հետ ինք-

նուրույն, գործին անտեղյակ, տառեր փորագրեցին և առաջին գրքերը 

տպագրեցին22: 

Նոր Ջուղա այցելած եվրոպացի ճանապարհորդները հիացական 

տողեր են թողել տեղի բնակչության ապրելակերպի մասին23» Նրանց 

հիացրել ենՀ կրոնավորների շքերթային տարազները, խոշա յական 

տներում տեղի ունեցած հ յուրա սիրոլթյոլնների ժամանակ սեղաննե-

րին դրված սպասքը, դահլիճների կահավորումները Ա այլն։ Առաս֊ 
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տաղից շղթաներով կախված պղնձյա և երկաթյա լամպերով ու լու— 

սամփոփներով էին տոնական օրերին լուսավորում սենյակները։ 1646 թ-

պատրաստված ընտիր կանթեղ կա Ամենափրկիչ վանքի թանգարանում,, 

որը դրվագված է ավետարանական տեսարաններով։ Կենցաղում ըն֊ 

դոլնված էր պղնձյա ամանեղենը, այդ թվում՝ սկուտեղները, որոնք• 

տարբեր ուտելիքների ու մանր սպասքների համար էին (պղնձե թասի 

մի օրինակ պահպանվել է էշմիածնի վանքի հին վեհարանում, Մե-

տաղ №408)։ Հախճապակե ի՛րերը, հատկապես կանաչ շնարակով ձևա-

վորված ամանեղենը, նորշուղայեցիները բերում էին Չինաստանից, իսկ-

արծաթյա և փայտե ամանները տեղական արտադրանբ էին։ 

նոր Ջուղա յում զարգացած էր ոսկերչությունը, որի տեխնոլոգիան 

հնուց եկած ավանդներ ոմւեր։ նոր Ջուղայի ոսկերիչները ևս իրերը 

պատրաստում էին այնպես, ինչպես նույն այդ գործը կատարվում էր 

Հայաստանի այլ վայրերում և հին Ջուղա յում։ 

Գինու արծաթե ոսկեզօծ մի փարչ պահպանվել է Հ. Քյոլրտյանի 

հավաքածուում2*։ Արծաթից մասնատուփեր էին պատրաստում, վրան 

ոսկեթել ասեղնագործ սյուժետային տեսարաններ էին ամրացնում։ 

Օրինակ, Հովհաննես Մկրտչի գլխատման արևելական ա ցված տարբե-

րակը Ամենափրկիչ վանքի թանգարանի մասնատուփի վրա26։ Հայտնի 

էին նոր Ջուղայի ձեռագրերի կազմերը։ Գաղթավայրերից Կաֆան (Ղրի-

մը), Կ. Պոլիսը և նոր Ջուղան հայտնի էին իրենց կազմերի արվես-

տով^6։ Ամենափրկիչ վանքի թանգարանում պահպանվում է դեռևս 
I . • ւ I 

1619 թ. պատրաստված ավետարանի մի կազմ, իսկ խաչելության 

տեսարանով մեկ այլ կազմ՝ 1648 թվի է։ Արծաթյա երկու կազմ պահ-

պանվել են էշմիածնի վանքի Գանձատանը, ունի պարզունակ նկարչոլ-

թյուն և խոշա Ւումենց Գրիգորի պատրաստածն է (1768 թ., Մետաղ 

№№ 280, 281): Նորշուղայեցիները տղամարդկանց արծաթյա գոտիներ 

ու կանացի բազմաթիվ զարդեր էին պատրաստում։ նշանավոր էին տե-

ղական սկիհները (պարզ մի օրինակ՝ Ամենափրկիչ վանքի թանգա-

րանում)։ 

Նոր Ջուղայի եկեղեցիներն այնքան հարուստ էին թանկարժեք 

սպասքով, որ 1720 թ., ժողովրդի չքավորությանւ պատճառով, եկեղե-

ցիները պարտավորվում են «զարծաթի զարդս եկեղեցյացն տալ 'ի վճար 

անիրաւ հարկին»։ Հարկ են տալիս, «բուրվառ, փոքր ու մեծ խաչեր, 

սաղավարտի խաչեր, արծաթե սաղավարտներ, կանթեղ, տապանակ, 

սկիհ, մաղզման, ըսկոլ ավազան, ձեոնախաչ, պատվանդան, խաչերի 

խնձորներ, քշոց, ճաճանչ, մեռոնաման, արծաթով բռնած սաղավարտ, 
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սկիհի պատվանդան, քամ ար, ավետարանի կոստղ, վակաս, ավետա-

րանի գաշա, խալի պատվանդան, քսոլր արծաթեղեն հնենցа27 (մոտ 

16,5 լիտր և կես լարեքէ Մոտ 100 կգ արծաթեղեն ու ոսկեղեն)։ նոր 

Զոպայում տոնական այնպիսի մեծ խաշեր էին պատրաստում, որ թա-

վ՛ ո րի ժամանակ դրանք մի քանի մարդ էր տանում։ Խոջա ն աղա րի 

տան հյուրասիրոլթյան ժամանակ (1628 թ. ապրիլի 15) «բաժակներն ու 

գավաթներն ամբողջովին ոսկուց էին, իսկ վարդաշրերի սրվակներն ու 

Շիր աղի գինիների բաժակները՝ ապակուցа28։ նոր Ջուղայի գերեզմա-

նատանը պահպանվել են ոսկերիչների տապանաքարեր, որոնց ար-

ձանագրություններից հայտնի են դաոնում մի քանի վարպետների ա-

նոլններ. Հայրապետ (մահ. 1647 թ.), Մելքում (մահ. 1650 թ.), Դով-

լաթիարը (մահ. 1651 թ.), Մահակը (մահ. 1673 թ.), Ալավերդի (մահ. 

1691 թ.), Ավետիքը (մահ. 1694 թ.), սրա հայրը՝ Հաքարը (մահ. 

1695 թ.) և այլն։ Ուշագրավ է, որ նույն գերեզմանատանը թաղված է 

եվրոպացի ոսկերիլ Լուի Ռոբերտը (մահ. 1673 թ.)։ Կան նաև արխի-

վային փաստաթղթերում պահպանված ընծայագրեր. Աղաշանի որդի 

Բալատուրի (1642թ.), Կոստանդի (1704 թ.) և այլն29։ 

Նորշոլղա յե ցիների արհեստներում առաջնակարգ տեղերից մեկը 

գրավում էր գործվածքների արտադրությունը։ նրանք գործում էին 

ամենապարզ բամբակյա կտորներից մինչև ամենարարդ ու ամենա-

թանկ հյուսվածքները 30է Գողթն գավառում, այդ թվում նաև հին Զու-

զայում գոյություն ունեցող ոստայնանկի աշխատանքի մասին պատկե-

րավոր տողեր • է թողել Մատթեոս Ջուղայեցին (XIV դ. վերջ—XV դ. 

սկիզբ) իր «Քննութիւն գործոց առաքելոցа գրքում։ Ահա այն. «Ոս-

տայնանկ, ցորժամ ոստան հեն է, նախ լափէ ղմի թելն և ապա հենէ. 

և ի գործելն՝ ոտիւքն և ձեռօք վճարէ, և զինչ գործէ՝ ծրարէ ի վե-

րայ սալմնաին ոչ գիտելով, թե զինչ գործեաց՝ մինչև վճարէ, և ի 

վճարելն հատանէ, և ապա դարձեալ յետ տա ի սալմնէն, և կրկին չա-

փէ, և տեսանէ գգործն. թէ բարի է՝ փառաւորի ի տեսանելն գնա, և թէ 

գարշէ՝ տրտոի. և ի ծա՚խելն կրկին փառաւորի՝ զգինս առնելով աշխա֊ 

տանաց իւրnga^։ 

Նոր Ջուղա այցելած ճանապարհորդները նկարագրում են խնջույքի 

սեղանների ոսկեթել ու արծաթաթել ծածկոցները, մետաքսե ու թավի-

շե բարձերը, վարագույրները, որոնք շլացնում էին իրենց փափկու-

թյամբ, նրբությամբ ու շքեղությամբ։ 

Կարևորագույն կտորներից էին. դիպակը՝ մետաքսաթել, արծա-

թաթել ու ոսկեթել ,ամենանուրբ կտորը, ալտաբասը, աքսամիտը, 
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ասպրան, թավիշը, բեյբերակը, բյազը, գոլը, չիթը, գաբան, դո բանգը, 

զաըբաֆը, զենդենը, ղոլֆը, խոզը, քամքան, գենժեն, կինդյակը, քի. 

սեյան, միակալը, շիդը, սիֆթենգին, տաֆտան, օբյաբը և այլն: Կոնս-

տան Ջուղայեցին, իր առևտրական գործի ուսուցման «դասագրքերումя 

տեղավորած խնդիրների համար օգտագործում է «ատլաս, զառբաֆ, 

խարայ, մուխիյար » և այլ կտորների անուններ32» Ամենարարդ գործ-

վածքներից էր քիմխա կամ նաշիճ կոչված թանկարժեք կտորըւ «...զի 

զվարազ ոսկին ի վերայ մորթոյ կանցնեն և մանր թել կտրեն, ե այն-

պէս հնարեն ի գործելն, որ այն բարակ թելին ոսկին երեսն ի վեր լի-

նի. և վասն այսորիկ դժուար է այս գործ քան զամենայն ինչ...я — գրում 

է ՚Մատթեոս Ջ ոսլայեցին^f Կտորնմւրի այս՛օրինակ հարստությունը 

պայմանավորված էր Իրանի և, հատկապես նրա նոր մ այրաքաղաք 

Ս պահ ան ի արհեստավորական հետաքրքրություններից։ Այս կտորների 

փափկությունը, ձևավորման հարստությունը, զարգանախշերի բաղ-

մազան\ությոէնը և գունային հնչեղոլթյոմւը հիմք Էր դարձել համաշ-

խարհային շուկայում նրանց ունեցած մեծ համարմանը։ Պատահական 

չէ, որ երբ XVII դ. վերջում և XVIII դարի սկզբին Ռուսաստանում 

սկսեցին խրախուսել մետաքսագործական ֆաբրիկաների հիմնադրումը՝ 

առաջիններից էին նորջուղայեցիներ Իգնատ Շերի։ քանը, Ստեփան 

Խալդարուէը, Ղուկաս Շիր վանովը, Վասիլի հաստատովը։ Ռուսական 

մետաքսագործության բարձրագույն արտահայտություններից էր Մոսկ-

վայի մոտ գտնվող Ֆրյանովո գյուղի Լազարյանների ֆաբրիկան, որի 

համար նրանք օգտագործում էին Իրանի (նաև՝ Նոր Ջուղայի) մե-

տաքսագործության փորձը, մասնագետներին, կատարելագործելով այն, 

հարմարեցնում էին տեղական ճաշակին։ 

ճանապարհորդների հիշատակությունն՛երում տեսնում ենք «հընդ-

կական գոմւագեղ սփռոցներя անվանումը, որը վերաբերում է դաշե 

иփռոցներին; 

Նոր Ջուղայի դաջազարդ կտորների նմոլշներ պահպանվել են որ-

պես ձեռագրերի կազմերի աստառներ։ Նոր Ջուղայից չիթը, միտկալը 

կամ քաթանը ուղարկվում էր Հնդկաստան, որտեղ դրանք հատուկ մ ը ֊ 

շակման էին ենթարկվում, ապա ետ էին բերվում և կաղապարների 

միջոցով ձևավորվում էին տեղական վարպետների կողմից3*։ Մի քա-

նի վարագույրներ ու դարի մի ընտիր շապիկ է պահպանվել Վիկտո-

րիայի և Ալբերտի թանգարանումՅտ, իսկ XVIII դ. վերջում պատրաստ-
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ված մի գրակալի ծածկոց՝ էջմիածնի Մայր տաճարի թանգարանում 

(Գործվածք Л" 609)։ 

Նոր Զուզան դերձակներ ուներ, որոնք բնակչության հագուստ֊ 

ներն էին կարում։ Նորջուղայեցիների տարազը սկզբնական շրջանում 

պահպանեց իր նախկիԱ տեսքը, իսկ ժամանակի ընթացքում ներ-

մուծեց պարսկականից թելադրված ազդեցություններ։ ճանապար-

հորդների վկայությամբ հայ կանայք տարբերվում էին պարսկուհիներից 

ոչ միայն նրանով, որ փողոց էին դուրս գալիս երեսը բաց, այլն ի ֊ 

րենց ճոխ հագուստներով։ Կանայք վերևից թակալա էին հագնում, 

որի մեշքն ու գոգը բաց էր, գլխին մի քանի վ։աթեթ էին կրում, 

վրան՝ կոտ, կապում էին քթկալ, <rարկանեն զլանշածածկոցն որ ման-

դիլ կոչի», իսկ ամռանը գլուխը ծածկում էին թոռով կամ շղարշով[Տ6( 

Արդուզարդի մեշ օգտագործում էին թանկարժեք քարեր ու գաղտիկուռt 

Գլխակապի տակ կապում էին երկշար ոսկե դրամներ, իսկ հարդարան-

քի մյուս կտորների վրա ամրացնում էին արծաթե կամ ոսկու վա-

րակներ։ Հագուստների մեշ նախասիրությունը տալիս էին ոսկեթել սա-

տինին կամ թավիդին, ընտրելով կարմիր և դեղին գույները։ Կանայք 

րաց կանաչ էին սիրում, իսկ տղամարդիկ նախընտրում, էին մուգ, 

կանաչը։ Գոսւիները լայն էին, արծաթաթել, տարբեր տեսակի քարերով 

ընդելուզված ճարմանդներով։ Ուլունքները մարջանից էին կամ ոսկե 

դրամներից։ Կրում էին ոսկե մատանիներ և ապարանջաններ31։ Նոր֊ 

ջուղայեցիների տարազների մասին պատկերացումներ ենք կազ-

մում մի շարք տներում պահպանված գեղանկարչական աշխատանք-

ներից. խոջա Սոլթանը, ն\որջոլղայեցի ամուսինները (Ա. Տեր-Բարսեղ-

յանի տունը), Գերաք աղան, Մին ասի նկարած Ո սկան և Հակոբջան 

Վելիջան յանն երը (Ամենափրկիչ վանքի թանգարան') դե բեղմ անսսքա-

րերի հարթաքանդակներից և այլն38։ 

Նոր Զուզայում գործված կտորներից կարում էին նաև հոգևորա-

կանների տոնական, զգեստներ, շուրջառ, -խոլյր, վակաս, բազպան, 

եմիփորոն և այլն: Նորջոլղայեցի կանայք հայտնի էին իրենց ասեղ-

նագործությամբ։ Այնքան նշանավոր էին նրանւց աշխատանքները, որ 

դրանք անվանվում էին «արմանի բաֆիյ>՝ հայի կար։ Երբեմն հագոլոտ-

ները ասեղնագործվում էին նաև մարգարիտներով, ընդելուզվում թան-

կարժեք քարերով[зэ» Եկեղեցական մի շարք հագուստներ պահպանվել 

են Նոր Զուզայի Ամենափրկիչ վանքի թանգարանում, ինչպես նաև 
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էջմիածնի վանքի թանգարաններում, խոջա Դավթի և նրա որդի Գրի-

գորի նվիրաբերված, գույնզգույն կիսաթանկարժեք քարերով ընդե-

լուզված կերպասյա խույրը (1653 թ., Գործվածք .M! 333), շուրջառի 

խաշը (1626 թ., Գործվ ածք № 176), ասեղնագործ վակաները (1691 թ., 

1679 թ., Գործվածք Л?Л? 118 և 44) շուրջառի հատվածը (1610 թ., 

Գործվածք № 81), Խաչելության տեսարանով կերպասյա շքեղ շուրջառը 

(XVII դ., Գործվածք № 78) և այլն, 

Հայտնի էին Նոր Զուզայի գորգերը, որոնց մեջ կային նաև ասեղ-

նագործ օրինակներ։ Կոստան Ջուղա յեցին իր խնդիրների մեջ օգտա-

գործում է ասեղնագործ գորգի հււմար կտոր գնելու օրինակ*0։ Նոր 

Ջուղայոլմ պատրաստված ասեղնագործ գորգի մի ընտիր օրինակ պահ-

պանվել է էջմիածնի վանքում։ Գորգի կենտրոնում ասեղնագործված է 

Պետրոս 1-ի դիմանկարը, իսկ վերևում, հրեշտակների բոն ած ժապա-

վենի վրա ասեղնագործված է «Որբ ենքя բառը (XVIII դ. ււկիզբ, 

Գործվածք №6)։ 

Լայն համարում ունեին թանկարժեք քարեր մշակողները։ Թան-

կարժեք քարերը Նոր Ջուղա էին բերվում ինչպես^ Իրանի տարբեր 

շրջաններից, նույնպես և Հնդկաստանից ու արաբական երկրների։ր 

Նոր Զուզայում կային թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարերի հըղ-

կողներ, ոսկեթերթեր դրվագողներ ու դաջողներ (բասմա) և հարակից 

մասնագիտության տեր մարդիկ։ 

Ինչպես տեսնում ենք նորջոլդայեցիները աշխ աս, ասեր մարդիկ 

էին։ Արհեստները նրանց համար ոչ միայն ապրուստի միջոց էին, 

այլև գոյության պահպանման միջոց։ Արհեստները նրանց գեղարվես-

տական մտածողության բարձր արտահայտություններն էին։ 

Նոր Ջուղայի արհեստները սերտորեն շաղկապված էին տեղի բնակ-

չության կենցաղին, նիստուկացին, սովորոլթյոմւներին։ Այդ արհեստ-

ները շարունակում՛ էին ինչպես հայկական միջնադարյան արվեստ-

ների ու արհեստների ավանդները, նույնպես և հին Զուզայում հիմ-

նավորվածը: 

Նոր Զուզայի արհեստները ոչ միայն տվյալ գաղթավայրի ազգա-

գրության և կիրառական արվեստի արտահայտություններն են, այլև 

XVII դ. հայ ժողովյրդի մշակույթի կարևոր օղակներից։ 
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А. В. С Т Е П А Н Я Н 

Р Е М Е С Л А НОВОЙ Д Ж У Л Ь Ф Ы 

Р е з ю м е 

ийщественно-культурная жизнь Новой Джуги XVil века не-
однократно являлась источником научных исследовании, идна-
ко вопрос ремесел Новой Джуги впервые исследуется ւ ,.аинл1 
статье, как отдельная Ü важная область оощественно-культур-
ной жизни армянской колонии. 

Население JTJOBOH джуги оыло разделено на сословии, где 
осооое место занимали ремесленники. Историко-литературные* 
источники, а также сохранившиеся оорали,ы ремесленного и де-
коративно-прикладного искусства Լ Алмазным трон, надгробные 
плиты, росписи домов и церквей, изделия из меди, камня, произ-
ведении ювелирного искусства, набоики и т. д. HJ музеев Лондо-
на, Москвы, Еревана, Новой Джуги) дают возможность восста-
новить систему ремесел армянской колонии в пригороде столи-

i цы Ирапа-Исфагаие. 
Ремесленное производство Новой Джуги находилось в тес-

ном взаимоотношении как с укладом жиони новоджугинцев, так 
и с устоями иранских ремесел. Одновременно оно своими корня-
ми опиралось на традиции средневековых ремесел Армении. 

1 Լ. Տ ե ւ ՚ - Հ ո վ Ս ա ն յ ա ն ց , Պատմություն Նոր Զուղայոլ որ յԱսպահան, հ. I I , Նոր Հու-

դա, 1881, ՚ էչ 278։ 

2 Իրանի էսնաֆությունների մասին հետաքրքիր տեղեկություններ է պարունակում 

1857 թ, ապրիլի 2-ին Գ. Շ եր մա զան յանի պատասխան-նամակը Գ. Ախվերդյա-

նին։ Վ. Այււ ՚ ւսհամյան, Հա յ համքարությունները Անդրկովկասի քաղաքներում։ 

եր., 1971, էշ 212—216։ 

3 Լ. Տեւ—ՀովՏանյսւնց, նշված աշխ., հ. I , Նոր Ջուղա, 1980, էշ 80։ 

4 Հ. ՏԼր-ճովհսւէ յանւյ , նշված աշխ.,, հ. I I , էշ 286։ 

Տ Հ. ՏԼւ՝-Հու|£ա&յսւն(յ, նշված աշխ., հ. 1, էշ 184։ 

6 Ամստերդամ, 1711, 'էշ 341—342։ 

7 l ! ulp l |L t Ա ո ա ք ե լ յ ա է , Քաղաքները և արհեստները Հայաստանում IX—XIII դդ. հ. 1, 

երևան, 1958, հ. 2, Երևան, 1964։ 

8 А. Б. Геворкян. Искусство копирования армянских миниатюр но па-
мятникам Крыма, Новой Джульфы и Константинополя (XVII в . ) . Авто-
реферат, Ереван, 1972, с. 8—12. 
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9 Äuif iurj l iu Սւավլսւվւայ, Պատմագրություն, հ. I I , Վաղարշապատ, 1870, էշ 69։ 

Խաչատուր Չ ո ս լ ա յ ե ց ի , Պատմություն Պարսից, Վաղարշապատ, 1905, էշ 117։ 

Մանր Ժամանակագրություններ. XIII—XVIII դդ. հ. / , կազմեց Վ. Հակոբյանը։ 

Երևան, 1951, էշ 302—303, Աշոա Հովհաննիսյան, Դրվագներ հայ ազատագրա-

կան մտքի պատմությունից, գիրք I I , Երևան, 1959, էշ 694։ 

10 Լուսավորչական եկեղեցու յոթ խորհուրդները պատկերող ասեղնագործ մի վա-

րագույր (XVII դ. հավանաբար Նոր Զոպայում գործված) պահպանվում է 

Հայաստանի պետական պատմության թանգարանում, 

11 Z. Տ Լ ր - Հ ո վ ն ա ն յ ա ն ց , նշված աշխ.,, հ, 1, էշ 80։ 

12 Նոր Զուզայի գերեզմանատան շիրմաքարերի վերականգնված ընդօրինակումներ է 

արել սպահանարնակ նկարիչ Աբրահամ Գուրգենյանը, որի աշխատանքներից մի 

քանիսի լուսանկարները տեղադրում ենք ներկա ժողովածուում։ 

13 K a r a p e t K a r a p e t i a r , I s f a h a n . N e w J u l f a . D i e Houses of the Armenlans. I 
Roma, 1974, f i g . 169, 179: 

• 14 Խաչաւոոս- Չ ո ս լ ա յ ե ց ի , նշված աշխ., էշ 142։ 

15 Տե՛ս Մսւնյսւ Ղ ա զ ա ր յ ա ն , Հայ կերպարվեստը XVII—XVIII դարերում, Երևան, 1974, 

էշ 25—32։ 

16 Առաքել 'Ււսվրիւ1Լ(|ի, Պատմութիւն, Վաղարշապատ, 1896, էշ 413։ 

17 հաչաւաւս- ^ .ոսլայեցի , նշված աշխ,, էշ 209—210։ 

18 K a r a p e t K a r a p e t i a n , նշված աշխ., f lg . я»s,3ie, J ohn G a r s w e l l , New Ju l f a 
Oxford , 1968, p. 68. 69, 70, 71 b. 

19 Նոր Զուզայից Մոսկվա գնացած նկարիչ Բոգդան Սա/թանովին այսպիսի լուսա-

մուտներ պատրաստելու հանձնարարություն է տրվում, փոքրիկ Պետրոս Ալեքսեևիչ 

թագաժառանգի սենյակի լուսամուտները ձևավորելու. ներսից ւլուբս ամեն ինչ 

երևա, իսկ դրսից ներս չերևա։ 

.20 Հույն. Արէյինյան, Նոր Ջուղայու հայերուն առևտուրը ժէ դարում, —Անահիտ, 

Փարիզ, 1908, JW 4, էշ 31—36. Հաքարիա Ագուլեցու օրագրությունը, Երևան, 1938. 

էչ 1303,к. И. У с п е н с к и й , Царские иконописцы и живописцы XVII вект. 
Словарь . М., 1910, с. 238. 

21 Հ.. Տեւ ֊ - Հովքաւն յանց , նշված աշխ., հ. I , Էշ 182—190։ 

22 Ռ. Իշխանյան, Հայ գրքի պատմությոմ։, հ. I , Երևան, 1977, Էշ 353։ 

2 3 Какаш и Тектандер, Путешествие в Персию через Московию. 1601—Jbü3 гг. 
М., 1896; Адам Олеарий, Подробное описание путешествия голштинского 
посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах. М., 1870; A d a m 
Olear l i , Ausführliche Beschre ibung der Kundbaren Rayss nach Moscow und 
Persien,. ., S c h l e s w i g , 1645 ; P e r e R a p h a e l d u M a n s , Estat de la Perse en 
1660 : . , Paris . 1890; T o u r n e f o r t P i t ton d e , Relation riün Voyage du Levant, 
Par i s , 'Г. II, 1718; Doul ier D e s l a n d A n d r e , Les Beauter de la Perse on la 
Descr lpt lon de ce qul de plus curleux dans eis rovaum... . Paris, 1673; 
C h a r d i n J e a n d 2 , V o y a g e s du Cnevaller Chapdm en Perse et autres Lieux 
de l 'Orlent . Par i s , 1811; A C h r o n i c i e of the Carmell tes In Persia ancl the 
Papel misston of the XVII and XVIH centurtes, vol . I, London, 1939. 
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24 Հ. 4'/Л1гвмш&. Ակնարկ մը Հին '.այ արձ ա/) ագործ ո ւթչ ա ն վրա: —Գեղունի, Վե-

նետիկ, 1950, հորեք չանա կան Համար, էշ 77 t 

25 John C a r s w e i l , նշված աշխ., էշ ва»: 
24 Հ. •ւհր—՚Լևոևjjjiijü, Մատենադարանի արծաթյա • ձեոագրակաղմերր մասինс — 

միածին, 1001, ԺՐ, էշ 50։ 

27 Սեւուկ Դավթյան, Դրվադներ Հայկական միջնադարյան կիրաոական արվեստի 

պատմության, Կրեան, 1981, էջ 135—136։ 

28 H e r b e r t S ir T h o m a s , Travel in Persla. New York, 1929, p. 121—122. 
՛Կոր թո՛ղայի Հաչ ապակեգործները միշտ աշխատել են պարսկական արքունի՛ 

քոսււ 1816 թ. վարպետներից Լին Բաբել Ա,ա-.արյանը, Մանուկ Խաչիկյանը, Ալեք-

սի Գիոնիսյանը, իսկ Հարություն Տեր-Խաչատրյանը, «ճարտարապետն էր նույն 

ապակեգործս։дмt Լ. SLr-ini]fiui&յանէք, նշված աշխ., հ. I , էշ 402։ 

29 I.. Ս ՚ յ ւնասյան, Ոսկերչությունը նոր Ջուղա յում, նոր Ջուղա, 1983, էշ 32, 73, 

82, 99, 102, 117։ 

30 Ա. Օլեարիուսը գրում է, որ ՍպաՀանի շրշա կայքում 1460 ավան և գյուղ կա, 

որոնց բնակիչները հիմնականում շուլհակագործությամր են զբաղվում։ Հայտնի է, 

որ այդ բնակչության մեշ հայերը զգալի թիվ էին կազմում։ АДЭМ О Л е а р И И . 

նշված աշխ.,. էջ 733։ 

31 Լ. հսւշիկյ ան, Մ ա ա թ հոս Ջուղա յեցու կյանքն ու մատենագրությունըt —Բանբեր 

Մատենադարանի, 1956, Jtf 3, էշ 78։ 

32 Կոսսւսւնդ Ջոսլւսյեքյյւ, Յաղագս վաճառականութեան։ Ժ(] դար։ Մատենադարան, 

ձեռ. Л? 5994t Նույնի, ժողով ածու, 1687, ՛Նոր Ջուղա, Մատենադարան, ձեռ. 

M 8443։ 

33 I . 1սաշիկյան, նշված աշխ., էշ 78։ 

34 3. Р. Тараян, Набойка в Армении, Ереван, 1978. 
1677 թ. հայ վաճառական Դոմինիկ Ալ/ւայ/i նախաձեռնությամբ Ֆրանսիա յամ 

րացվոէմ Է դ աջի արվեստանոց, իսկ 1699 թ. անգլիացիները դիմում են Նոր ՚ 

Ջուղայի հայերին, տեղական ղարդանախշերով շթի կտորներ պատրաստելու ա-ք 

ռաջարկով, որի մեծ պահանջը կար Անգլիայում։ նույն տեղում, Էջ 47—48։ 

35 Victor ia and A l b e r t Museum, Brief Guide to oriental Palnted, Layed and 
Prlnted Texli les , London, 1950, p. 7, 20; R a y m o n d Koechl in , Gas ton M i g e -
on, Art musulman cent planches en cöuleurs ccranlques , t i ssus , tapls, ml-
nlatures, Paris (1956). 

36 Հ. ՏԼւ՝-Հովհանյսւն(յ . նշված աշխ., հ. I I , Էշ 289։ 

37 Corne l i s de Bruyn , ' Travels into Moscovy, Per s l : and part of the Eas t fn-
dies. . . , London, 1737, p. 227: 

38 Հայ կինք Հայկական' տարազ։ Ուսումնասիրություն և նկարները Առաքել Պատг 

րիկի, Երևան, 1983, տախտակ 77։ 

39 Հետագայում ասեղնագործության հայտնի կենտրոն Էր նոր Ջուղայի սբ. Կաաս-

րինե կուսանոցը։ Սերի!] Դ ա վ մ ա ն , Հայկական ասեղնագործություն, Երևան, 

1972, Էջ 34։ 

40 Կոաոանւյ Ջ ո ս լ ա յ ե ց ի , ձեռ. 5994։ 
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Ս. հ . ՍՏԱՓԱՆՅԱՆ 

2ԱՑ 4ԱՃ ԱՌԱԿԱՆՈ Ի Թ8 Ո ԻՆԸ ՀՑՈԻՍԻՍ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԻՐԱՆՈԻՄ 
XIX Դ. ՎԵՐՋԻՆ XX Դ. ՍԿԸՐԻՆ 

XVII դ. սկզբից սկսած հայ վաճառականությունն ակտիվ զէր Է 

խաղացել Իրանի այս կամ այն շրչանի տնտեսական կյանքում։ Մին-

չև XVIII ղ. առաջին քառորդը Իրանի արտաքին առևտրում վճռորոշ 

դիրքեր Էին գրավում Նոր Զուզայի հայ վաճառականները։ XVIII դ. 

վերջին XIX դ. սկզբին նրանք ակտիվ գեր Էին խաղում Իրանական 

Ադրբեջանի՝ մասնավորապես Բ՚ավրիզի, ինչպես նաև Մերձկասպյան 

շրջանների՝ Գի լան ի և Մ ա զանդա ր ան ի առևտրում։ 

XIX դ. սկզբից սկսած հայ վաճառականները լայն գործունեությոմւ 

Էին ծավալել նաև Հյուսիս-արևելյան Իրանում, սակայն առևտրական 

այդ գործունեությունը մինչև այժմ չի գրավել ուսումնասիրողների ու-

շադրությունը։ Ներկա աշխատանքը կոչված Է հնարավորության սահ-

մաններում լրացնել այդ բացը և ի մի. բերել XIX դ. վերջին XX դ. 

սկզբին Հյուսիս-արևելյան Իրանում հայ վաճառականության գործու-

նեությանը վերաբերվող բազմաբնույթ փաստերը։ 

Հայ վաճառականության վերակողմնորոշում ը դեպի Հյուսիս-ա-

րևելյան Իրան ոմւեր որոշակի պատճառներ։ Նոր Զուզայի հայկական 

գաղութն այս շրջանում տնտեսական անկում Էր ապրում։ Իրանական 

Ադր բեջանում, Գի լան ում, Մ աղան դա բան ում ակտիվորեն գործող հայ 

ւ/աճառականությոմւն ավելի ու ավելի մեծ չափով Էր զգում օտար֊ 

երկրյա առևտրական տների, ինչպես նաև. իրանցի առևտրականների 

աճող մրցակցությունը։ Դա ստիպում Էր հայ վաճառականներին վե-

րահարմարվել իրանական շուկայի փոփոխված պայմաններին և փընտ-

րել այնպիսի շուկաներ, որտեղ այդ մ րցակցությոմւն ավելի թույլ Էր։ 

նման շուկա հանդիսացավ Հյուսիս-արևելյան Իրանը (Աստրաբադ, 

Շահրուդ-Բաստամ, Խորասան)։ Ի տարբերություն Իրանական Ադրբե֊ 

ջանի, Գիլանի, Մազանդարանի և Իրանի հարավային շրջանների, Հյոլ-
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սիս֊արեԼլյան Իրանն իր աշխարհագրական դիրքի> առևտրական հար-

՛մար ճանապարհների և հդոր առևտրական կապիտալի բացակայու-

թյան ՛պատճառով շատ թույլ էր կապված Արևմտյան Եվրոպայի հետ։ 

Միակ Հ արս ար առևտրական ուղին Բանդար Գյաղ֊Շ ահրուդ-Նիշա բուը֊ 

Մեշհեդ ճանապարհն էր. որն էլ մի քանի տասնամյակ շարունակ հան-

դիսանում էր Հյուսիս-արևելյան Իրանն արտաքին աշխարհի հետ կա-

՛պող միակ բիլ թե շատ Հարմար ուղին։ 

Հենց այդ ուղին էլ ընտրեցին հայ վաճառականները, որոնց ներ-

թափանցումը Հյուսիս-արևելյան Իրան այնքան արագ էր ընթանում, 

որ արդեն «...XIX դ. կեսին հայ վաճառականներն սկսեցին իրենց մե-

նաշնորհը դարձնել մեծածախ առևտուրը Իրանի հյուսիս-արևելքում, 

•օրինակ Շահրուդ֊Բաստամում, որտեղ հնդկական, արևմտաեվրոպական 

և ռուսական ապրանքներով առևտուրը գտնվում էր նրանց ձեռքումյ>'» 

XIX դ. երկրորդ կեսին Ւրանն ավելի ու ավելի էր ներքաշվում 

համաշխարհային կապիտալիստական շուկայի ոլորտ, ավելացնելով 

գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանումը և արդյունաբերա-

կան ապրանքների ներմուծումը։ Այդ գործընթացը, բնականաբար, դի-

պավ նաև Հյուսիս-արևելյան Իրանին։ Բանդար Գյաղ֊Շահրոլդ-Սարզե֊ 

վար-Նիշաբուր-Մ եշհեդ առևտրական ուղին աստիճանաբար դարձավ Ի ֊ 

րանի ամենաաշխույժ առևտրական ուղիներից մեկը, որի ամբողշ եր-

կարությամբ, առևտրական խոշոր կենտրոններում հաստատվեցին հայ-

կական խոշոր առևտրական ընկերությունների ներկա յա ցուցի չն երը։ 

•Օրինակ 70-ական թվականներին Բանդար Գյաղոլմ նշանակալի առև-

տուր էին վարում Արտեմիա Ադամովը, Առաքել Ծատոլրովը, Ներ սևս 

Կրասիլնիկովյ•։, Գևորգ Աբիևը և ուրիշներ2-. 

Շ ահ բուղում ևս հաստատվել էին Ադամովների և Կրասիլնիկով-

ների խոշոր առևտրական ընկերությունների ներկայացուցիչները3։ 

Նրանց մի մասը, Իրանի պայմաններում, վարում էր նշանակալի 

առևտուր։ Բաքվի .մաքսատան տվյալներով Ներսես Կրասիլնիկովը 

1869 թ. միայն Բաքվի վրայով Իրանից Ռուսաստան էբկ արտահանել 

49,725 ռուբլու ապրանք և 3239 ռուբլոլ դրամ*, միևնույն ժամանակ 

Իրան ներմուծելով 21.185 ռուբլու ապրանք և 29.475 ռուբլու դրամ"։ 

Բացի այդ, նա Աստարայի վրայով Իրան էր ներմուծել ևս 15.100 ռուբ-

լու ապրանք®» 

նույն թվականին Առաքել Ծատուրովը Բաքվի վրայով Ռուսաս-

տան էր արտահան ել 6.050 ռուբլու ապրանք 1ւ Իրան ներմուծել 20.955 

•ռուբլու ապրանք և 5.550 ռուբլու դրամ1։ 
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Օգորոդնիկովի վկայությամբ Ս աբզևարում գործող Հայ առևտրա-

կան ընկերությունն՛երից ամ են անշան ավորը Աղաս ո վն երի ընկերու-

թյունն" էր, որի ներկայացուցիչ Ներսես Տեր-ՄովսԼսովի առևտրական 

գործարք ները գեր աղան ցում էին Ս աբղեարի մյուս բոլոր Հայ վաճա-

ռականնե՛րի առևտրական գործարքները միասին վերցրած8: 

Հայ վաճառականների և ռ՛ուս Բաումգարտենի ջանքերով Շս։ Հրոլ-

դի և Բանդար Գյէսզի միջև Հաստատվել Էր նույնիսկ կանոնավոր Հա. 

ղորդակցությոլն, որը Հեղինակն անվանում Է «Հայկական փոստ»9։ 

Մինչև անղրկովկասյան առևտրական ուղոլ փակումը 1883 թ., 

Հայ վաճառականն՜երը ղգալի չափով կողմն որոշվում Էին դեպի արե-

ւ՛՝ տա եվրոպական արտադրություն, Հյուսիս-արևելյան Իրան ներմու-

ծելով Հիմնականում Մարսելի շաքար, բն աճա րպամ՝ոմ ե ր և այլ ապ-

րանքներ։ Միաժամանակ նրանք Արևմտյան Եվրոպա Էին արտաՀանոլմ 

ղգալի •քանակությամբ բուրդ և մետաքսաՀոլմք։ Սակայն Հարկ Է նշել, 

ոք Հայ • վաճառականները, չնչին բացառությամբ, ան՛միջական կա-

պերի մեջ չէին Արևմտյան Եվրոպայի և Կոստանդնոլպոլսի Հետ և շա-

քարը, րնաճարպամոմերը և մյուս եվրոպական ապրանքները դնում էին 

երկրորդ ձեռքից՝ Հիմնականում Բ՚իֆլիսում։ 

XIX դ. 80-ական թվականների կեսերից Հյուսիս-արևելյան Իրա-

նում ՛գործող հայ վաճառականները' շրջադարձ են կատարում դեպի 

ռուսական արդյուն աբերոլթյոլն, որը պայմանավորված էր օբյեկտիվ 

Հանգամանքներով։ Միջին Ասիայի միացումից Հետո ցարական կա-
Հ 7 

ռա վա րո ւթյուն ը տերիտորիալ նվաճումների քաղաքականությունից ան-

ցավ տնտեսական ներթափանցման քաղաքականության, որն ուղեկց-

վում էր պրոտեկցիոնիստական միջոցառումներով։ Ձգտելով նպաստել 

ռուսական արղյոձաբերական ապրանքների ներթափանցմանը Արևելքի 

երկրներ, այդ թվում նաև Իրան, ցարական կառավարությունը 1883 թ. 

փակեց անդրկովկասյան տարանցիկ ուղին։ Դա նկատելի Հարված 

հասցրեց արևմ տա եվրոպական առևտրին հատկապես Հյուսիս-արևելյան 

Իրանում, որի Համար այդ ուղին արևմ տա եվրոպական արդյունաբերա-

կան ապրանքների ներթափ անցմ ան միակ Հարմար ուղին էր։ Այժմ 

արդեն եվրոպական երկրների առևտուրը Հյուսիս-արևելյան Իրանի Հետ 

կարող էր զարգանալ կամ Տ րապիզոն ֊Բ՚ավրիզ ուղիով, կամ Պարսից 

ծոցի, և կամ Հնդկաստանի և անգլիական Բելոլջիստանի վրայով, 

որը կապված էր բազմաթիվ դժվարությունների Հետ։ 

Միևնույն ժամանակ ցարական կառավարությունը սկսեց խրախ ու֊ 

սա դրամ վճարել Իրան արտաՀանվող ռուսական շաքարի և մանոլֆակ-
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տուբայի Համար (խրաիւոլսադրամ վճարվում էր միայն ռուսահպատակ 

վաճառականներին յ։ • 

Արխիվային տվյալ ների և բազմաթիվ հեղինակների վկայությամբ 

•Հյուսիս-արևելյան Իրանում Ռուսաստանի հետ ողշ առևտուրը գտնվում 

էր հիմնականում հայ վաճառականների ձեռքում; Շահրոլդոլմ, օրի-

նակ, 7 ռուսահպատակ հայ վաճառականների առևտրական ընդհանուր 

.շրջանառությունը 1884 թ. կազմում էր 1.596.550 ռոլբլի]0։ նրանք Ռու-

սաստանից Շահբուդ էին ներմուծում հիմնականում շաքար, երկաթ, 

լուգուն, պողպատ, չիթ, իսկ Շ ահ բուղից և նրա շրջակայքից արտահա-

նում էին բամ բակ, բուրդ, լոր միրգ և մետաքսահումք։ 

Ընդհանրապես շաքարի, երկաթի, լուգոլնի և մի շարք այլ ապրանք-

ների ներմուծման մեջ հայ վաճառականների տեսակարար կշիռը բա-

վականին մեծ էր։ 1891 թ. Շ ահ րոպ ներմուծված 26.000. վ։ութ (մոտ 

400.000 ռուբլոլ) երկաթից 21.000 փութը ներմուծել էին Դավխթ Գրի-

գորյանցի, Ալեքսանդր Օսիպովի և Խաղար Բ՜ամրիզովի առևտրական 

•գրասենյակները և միայն 5.000 փութը՝ պարսիկ վաճառականները"՝: 

նույն թվակսւնի ն Բանդար Գյազի վրայով Շահբուդ էր ներմուծ-

վել 35.000 փութ շաքար (120.000 ռոլրլու), որից 20.000 փութը ներ-

մուծել են վերոհիշյալ վաճառականները և Փանյանցը12։ 

Սակայն Հյուսիս-արևելյան Իրանում գործող հայ վաճառականու-

թյան հիմնական կենտրոնը Սաբղևարն էր։ Բաումգարտենը, որը լա-

վատեղյակ էր Խորասանի տնտեսական կյանքին, նշում է, որ 19-րդ 

դարի վերջին Սաբզևարոլմ գործում էին հայկական 11 առևտրական 

րնկերոլթյուններ, որոնցից 4-ը խոշոր էին13։ Դրանց թվում էին այն-

պիսի խոշոր առևտրական տներ և ընկերությոմւներ, ինչպիսիք էին 

Բ՛ում անյանցները, «Ղ՚ււլյանց, Տեր-Մկրտիչ և Ընկ.», <r Տեր-Պետ-

րոսյանց, նասիբյանց և Ընկ.», Մնացականով եղբայրները և ուրիշներ։ 

Արտամոնովը ևս նշում է, որ Աաբզևարում գործող 14 խոշոր առև-

տրական գրասենյակներից 10-ը հայկական էին, որոնցից 9-ի տե-

րերը ռուսահպատակ էին, իսկ մեկի տերը՝ (Թուման յանց) պարսկա-

հպատակ1*։ 

Ոլսոլմնասիրություները ցույց են տալիս, որ Խորասանի երկրորդ 

ա՛ռևտրական կենտրոնի՝ Սաբզևւսրի արտահանման և ներմուծման 

մոտավորապես կեսը գտնվում էր հայ վաճառականների ձեռք՛ում։ Նը-

րանց տեսակարար կշիռը հատկապես մեծ էր արտահանման այնպիսի 

ճյուղերում, ինչպիսիք էին բամբակը, բուրդը, չոր միրգը։ Սաբզևարում 

բնակվող 7 ռուսահպատակ հայ վաճառականները (Հախնազարյանցv 
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•9 արամ յան ց, (Г Ղռւլյանց և Ընկ.» ընկերության գործակատար Գևորգ֊ 
յանց, Տեր֊Ղազարով, Մն ա ց ականյան ց, Ստեփան յանց, %արիրյանց) 
1892 թ. Սարղև արից Ռուսաստան էին արտահանել 67.500 փութ բամ-
բակ, '65.000 փութ բուրգ, 15.000 փութ չոր միրգ՝ ընդհանուր առմամբ 
147.000 փութ 2.360.000 զռան գումարով}5։ Դա կազմում էր Սաբզե-
վարի ո զչ արտահանման մոտավորապես 5 5 % ւ Միևնույն ժամանակ 
նրանք Ռուսաս՛տանից Սաբղևար էին ներմուծել մոտավորապես նույն 
գումարի կտորեղեն,^ շաքար, շաքարավազ, երկաթ և այլ իրեր, որը 
կազմում էր ամբողջ ներմուծման մոտ 45°/ը16։ 

Իրանի' տնտես՛ական կյանքին լավատեղյակ -Բերզոնի վկայությամբ 
հայ վա՛ճառականները Ս աբզևարից Ռուսաստան էին արտահանում 
տարեկան 10 —12 հազար հակ (1 հակը մոտավորապես հավասար է 
5 փթի) բուրդ, որի զգալի մասն այնուհետև առաքվում էր Անզլիա 

Հայ վաճառականների ձեռքում էր գտնվում նաև Հյուսիս-արևել-
յան ԻրԽնի մյուս խոշոր քաղաքների և բնակավայրերի առևտուրր։ 
Նիշաբուրում զգալի առևտուր էին վարում երկու խոշոր առևտրական 
տների՝ Բ՝ ում ան յանցն երի և Տեր֊Մկրտիչև եղբայրների ներկայացու-
ցիչները։ Բոջնոլրդբւմ լայն գործունեություն էին ծավալել Տեր֊Մկրտիչև 
և Արո՛տով առևտրական ընկերությունների ներկայացուցիչները, որոն-
ցից առաջինի տարեկան առևտրական շրջանառությունը հասնում էր 
150.00Ö ռուբլու, իսկ երկրորդինը՝ 200.000 ռուբլու՝8: 

Դամ ղանում միակ ռուսահպատակ վաճառականը Կարապետ յանց-
առևտրական ընկերության ներկայացուցիչն էր 

Ռուս զինվորական Բենդերևի վկայությամբ Բանդար Գյազոլմ 
գործում էին ռուսահպատակ հայերի 10 առևտրական ընկերություն-
ներ 1.700.000 ռուբ. տարեկան առևտրական շրջանառությամբ, չհաշ-
ված պարսկահպատակ Բ՛ում ան յանցն երին, որոնց առևտրական շրջա-
նառությունն անցնում էր 200.000 ռուբլոլց20» 

Մեծ թվով հայ վաճառականներ էին ապրում թուրքմենական ցե-
ղերի շրջանում։ Նրանք կարողանում էին շահել քոչվորների համա-
կրանքը և մեն մենակ շրջել թուրքմենական աուլներում։ Օրինակ, գոկ-
լանների Բայանդիր տոհմի շրջանում ապրում էին 4 հայ վաճառական-
ներ, որոնք խոշոր եղջերավոր անասուններ էին գնում Մերձ֊կասպ֊ 
յան մարզի զորքերին մատակարարելու համար։ Նրանք համ-
ընդհանուր հարգանք էին վայելում քոչվոր գոկլանների շրջանում, ո-
րոնք պաշտպանում էին հայերին, ինչպես հարազատ մարդու։ 1891 թ. 
հայ վաճառականները գոկլաններից և Բոջնուրդյան խանության բնակ֊ 
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չությոէնից գնել և Ռուսաստան Էին քշեւ ոնդհանոլր առմամբ մոտ 1000 

գլուխ խոշոր ևղշևրավոր անասուններ և 7—8 հազար գլուխ ոչխար21։ 

'Լնշաշտ ղմվար Է խոսե/ հայ վաճառականների խիստ ւէ ասն.սգի֊ 

տացման մասինէ էւրանբ բոլորն Է/ զբաղվում Էին և արտահանմամբ, 

և ներմուծմամր։ Լավ տեղյակ լինելով իրանական շուկայի կոնյոլկ-

տուբային և բնակչության պահանշմ ան բներին, նրանք ներմուծում կամ 

արտահանում Էին այն ապրանքները, որոնց պահ ան շն այդ պահին 

ավելի Էր գգացվում։ Օրինակ, 1900 թ. «Բեգլարյանց և Կարապետ֊ 

յանցս ընկերությունը Բան զար Գյագի վրա յով Դամղան Էր ներմուծել 

մոտ 10.000 փութ ռուսական ալյուր և վաճառել մեծ շահույթովդ2։ 

1891 թ. P՝ ում անյան ցն երի առևտրական տունը Շահրուդում Ջան֊ 

սուղ Միրզայից, կալվածատերերից և գյուղացիներից գնել Էր 5.000 

խարվար հացահատիկ և. արտահանել Աստ բա խան23։ Մա խոսում Է հայ 

վաճառականների օպերատիվության և շուկայի պահանշ մ ունքն երին 

արագորեն հարմարվելու կարողության մասին։ 

Մ յուս կողմից ուսումնասիրոլթյոմւները մեգ հանգեցրել են այն՛ 

եզրակացության, որ հայ առևտրական ընկերությունները տարիներ 

շարունակ մասնագիտացել Էին որոշակի տեսակի ապրանքների ներ֊ 

մուծման և արտահանման մեշ։ Լ յուսիս-արևելյան Երանից դեպի Ռու-

սաստան նրանց արտահանման,I հիմնական ճյուղերն Էին բամբակը, 

բուրդը, չոր միրգը, մետաքսահումքը և խոշոր եղշերավոր անասուն-

ները։ Ռուսաստանից ներմուծում Էին հիմնականում շաքար, շաքարա-

վազ, երկաթ և այլ մետաղներ, քիչ չափով կտորեղեն։ 

XIX դ, վերշին պարսկական և թուրքական ծագում ունեցող վա-

ճառականներն աստիճանաբար հայ վաճառականներին դուրս մղեցին 

ներմուծման այն՛պիսի ճյուղերից, ինչպիսիք Էին կտորեղենը՛ և շա-

քարը՛. Այսպես՝ Սաբզևարում գործող վերոհիշյալ 7 հայ վաճառական-

ներից միայն «Ղուլյանց և Ընկ.% առևտրական տունն Էր ներմուծում 

ռուսական կտորեղեն, տարեկան մոտ 3000 փութ քմոտ 100.000 ռուբ-

լու)2*, 

Հյուսիս-արևելյան Իրանում գործող հայկական խոշոր առևտրա-

կան տներից ևս երկուսը՝ «Տեր Մկրտիչ և եղբայրներJ) և «Տեր-Սարգըս֊ 

յանց, Աըուտչև և ԳևորգյանցJ) առևտրական տները զգալի չափով 

զբաղվում Էին կտո րեղենի ներմուծմամր։ 1908—09 թթ. Մեշհեդ ներ-

մուծված 9000 հակ ռուսական բամբակյա կտորեղենից առաքինին բա- • 

մին Էր ընկնում 1.5Ծ0 հակ, իսկ երկրորդին՝ 2.000 հակ25։ 

273. 
18—635 



Նույն թվականներին Մեշհեդ ներմուծված 937.250 ոոլբ. շաքա-

րից և շաքարավազից վերոհիշյալ առևտրական տներին րամին էր 

ընկնում համապատասխանաբար 67.500 ռուբ. և 52.500 ռոլր.-6, ա (սինքն 

հայ վաճառականների տեսակարար կշիռը կազմում էր ընդամենը 13%:՝ 

Չնայած հայկական համարյա բոլոր առևտրական ընկերություն-

՛ները զբաղվում էին և արտահանմամբ, և ներմուծմամբ, սակայն նրանց 

առևտրական գործարքներում վճռորոշը, առաջատարը արտահանումն 

էր և շատ հաճախ ներմուծումը ենթարկվում էր արտահանման շահե-

րին, 

Ներմուծելով ռոլսաստան յան արտադրության ապրանքներ՝ հիմ-

նականում շաքար և կտորեղեն, հայ առևտրական ընկերությունների 

ներկայացուցիչները միաժամանակ նախավճար էին տրամադրում հում-

քի անմիջական արտադրողներին։ Երբ գալիս էր նրանց վճարելու ժա-

մանակը, նրանք իրենց ներմուծած ապրանքները հաճախ վաճառում 

էին շատ էժան, որպեսզի ժամանակին վճարեն իրանական արտա-

դրողներին, համոզված լինելով, որ իրանական հումքը վաճառելիս 

վերադիրով կհատուցեն իրենց վնասները։ Ամենից հաճախ նախավճար 

տրամադրում էին բամբակ և մետաքս արտադրողներին։ Բամբակի դի-

մաց կնքվող վարկային գործարքներից, որոնք հայտնի էին <rսալաֆx> 

անունով, Խո բաս ան ում տարածված էին երկու ձևեր՝ առաջին դեպ-

քում արտադրողին տրված վարկի դիմաց վերցվում էր 12—15%, իսկ 

բամբակը հաշվվում էր նույն դնով, ինչով գնանշվել էր պայմանագրի 

կնքման ժամանակ, երկրորդ դեպքում՝ վարկի դիմաց տոկոս չէր վերց-

վում, բայց բամբակը գնահատվում էր 1 խարվար չմաքրված կամ 30 

ման մաքրված բամբակի դնանշված արժեքից 5—10 ղռան էժան21։ 

Նախավճարը միշտ տրամադրվում էր որոշակի քանակությամբ 

բերքի դիմաց։ Շատ հաճախ հայ վաճառականները նախավճարը տրա-

մադրում էին ոչ թե դրամով, այլ իրենց ներմուծած ապրանքներով։ 

Ինչպես ողջ Իրանում, այնպես էլ Խորասանում գերակշռում էր 

մանր ու միջին առևտրական կապիտալը։ Հայ վաճառականների զգալի 

մասն ևս ուներ սահմանափակ կապիտալ։ Միևնույն ժամանակ արդեն 

XIX դ. վերջին Հյուսիս-արևելյան Իրանում գործում էին, այնպիսի խո-

շոր առևտրական ընկերություններ, ինչպիսիք էին Բ՛ում ան յանցների, 

Տեր-Մկյրտիչևների առևտրական տները, «Նասիբյանց և Տեր-Պետրոս-

յանց«Բեգլարյանց և Կարապետ յանց» առևտրական ընկերություն-

ները, վաճառականներ Փանյանցը, Մնացականովն երը, որոնց առևտրա-

կան շրջանառությունն անցնում էր մի քանի հարյուր հազար ռուբլուց։ 
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Ընդհուպ մինչև Միջին Ասիայի միացումը Ռուսաստանին և Ան֊ 

դըրկասպյան երկաթուղու կառուցումը (1880—1886յ հաւ վաճառական-

ները Հյուսիս-արևելյան Իրանի հետ առևտուրը վարում էին հիմնակա-

նում Բանդար 'Ւյազիք Շահրոլդի և Սարզևարի վյւայով։ Պ ատահա-

կան չէ, որ առևտրական խոշոր ընկերությունների ներկայացուցիչ-

ները հաստատվել էին հենց այս առևտրական կենտրոններումг Ի բա֊ 

ղըրութ յոլնը կտրուկ կերպով փոխվեց 80-ական թվականների կեսե-

րից: Հյուսիս-արևելյան Իրանի հետ Ռուսաստանի առևտրում սկսեց 

վճռական դեր խաղալ Աշխ արաղը։ Մի շարք խոշոր ընկերություններ, 

որոնք մինչ այդ գործում էին Անդրկովկասում, իրենց առևտրական գոր-

ծարքները տեղափոի։եցին Աշխ արադ։ Նրանցից մի քանիսն այնպիսի 

վճռական դիրքեր գրավեցին Հյուսիս-արևելյան Իրանի տնտեսական 

կյանքում, որ Սիսթանում ռուսական փոխ հյուպատոս Միլլերը 1900 թ. 

արքունական խորհրդական Ձեյդլերի միջոցով տեղեկություններ հայտ-

նելււվ Աիսթանի առևտրի մասին, Տեր֊Մկրտիչև և Մնացականով ըն-

կերություններին հրավիրում էր առևտուր սկսելու Ս իսթանում28 , իսկ 

Բիր ջանգի վաճառականները ցանկություն էին հայտնում կապ հաս-

տատել Տևր-Մկրտիչև ընկերության հետ կտորեղեն, շաքար, կերոսին, 

չուգունե իրեր ստանալու համար29« 

Տեր֊Մ կբտիչև եղբայրները Աշխաբադոլ մ գործունեության 30 տա-

րիների ընթացքում միայն ռուսական կտորեղենի առևտրից ավելի քան 

2 մլն. ռուբլու շահույթ էին ստացեք0։ 

XIX դ. վերջին XX դ. սկղոիՆ Իրանն, ավելի ու ավելի մեծ չափով 

էր ներքաշվում ապրանքադրամական հարաբերությունների ոլորտ, որի 

հետևանքը Ռուսաստանի և մյուս երկրների հետ առևտրի շեշտակի վե-

րելքն էր։ Արտաքին առևտրի բուռն ղարգացման հետևանքով նկատե-

լի փոփոխություններ էին տեղի ունենում նաև Հյուսիս-արևելյան Ի-

րանի դյուղատնետսութ յան մեջ։ Գյուղատնտեսական ավանդական 

կուլտուրաները (հացահատիկ և այլն) դուրս էին մղվում տեխնիկական 

կուլտուրաների կողմից, որոնք մեծ չավւով արտահանվում էին։ Հյու-

սիս-արևելյան Իրանի արտահանման գլխավոր ճյուղերից մեկը դաոնում 

է բամբակը։ Ռուսաստան արտահանվող իրանական բամբակի ավելի 

քան 40% տալիս էին Աստրաբադը և Խորասանը31» 

Մինչև XIX դ. վերջը Ռուսաստան արտահանվող բամբակը մա֊ 

քըրվում էր ձեռքով և սեղմվում ձեռքի մամլիչներով։ Օրինակ XX դ. 

и կղբին Բ՚որբաթե-Հե յդարիում կար ընդամենը 3 ձեռքի մամլիչ32։ 
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XIX դ. վերշին XX դ. սկզբին բամբակի արտադրության և արտա-

հանման շեշտակի վերելքը նոր պահանջներ էր դևում իրանական բամ-

բակ արտահանողների առջև։ Չմաքրված բամբակի արտահանումը 

Ռուսաստան տնտեսապես ձեռնտու չէր, իսկ բամ բակի մաքրումը 

և մամլումը նախկին մեթոդներով շարունակելն արդեն անհնարին էր։ 

Այդ էր պատճառը, որ XIX դ. վերջից նախ Մ աղան դարան ում, իսկ 

• ապա Աստրաբադում և Խորասանում հանդես եկան առաջին բամբա-

կազտիչ գործարանները։ Եվ քանի որ բամբակի արտահանումը գտնվում 

էր գերազանցապես հայ վաճառականների ձեռքում, բնականաբար, այղ 

գործարանների մեծ մասը ևս պատկանում էր նրանց։ Մյուս կողմից 

.պարսիկ վաճառականները խուսափում էին իրենց կապիտալները 

ներդնել արդյունաբերության մեջ և հաճախ թաքցնում էին իրեն.ց 

առևտրական շրշան ա ռությոլնը, վախենալով իշխանությունների կամա-

յականություններից։ 

Առաշին համ աշխարհային պատերազմի նախօրյակին Իրանում 

գործում էին ավելի քան 25 բամբակազտիչ գործարաններ, որոնց 

ճնշող մասը գտնվում էր Խորասանում և Մ ազան-դա բանում-. Դրանք 

հիմնականում կառուցվում էին, բամբակագործության խոշոր կենտ-

րոններում, որտեղ հաստատվել էին իրանական բամ բակի գլխավոր 

արտահանողները։ Օրինակ, Նիշա բուրում գործում էին 4 բամբակ։։։֊ 

զտիչ գործարաններ, որոնք պատկանում էին Պ ոզնանսկու բաժնետի-

րական ընկերությանը, Տեր-Մկրտիչև, «Հախնազարյանց և Ընկ.» 

.և «ГԽալափյանց և Ընկ.տ> առևտրական տներին33։ 

Սաբզևարում նույնպես գործում էին 4 բամբակազտիչ գործա-

րաններ, որոնցից երկուսը պատկանում էին Տեր֊Մկրտիչևներին և 

ձախն ազար յան ցին։ Այ՛ղ գործարաններից Iյուրաքանչյուրի կառու-

ցումը նստել էր 40—50 հազար ռուբլի3*։ Եվ Ս աբզևարոլմ, և ՛Նիշա բու-

րում Տեր-Մկրտիչևների գործարանները համ արվում էին լավագույն-

ներից մեկը։ Դրանք կահավորված էին ժ ամ անակակից սարքավորում-

ներով և գնահատվում էին 80—90 հազար ռուբլի35։ 

Այս բնագավառում խոշորագոլյն ձեռնարկատերերից մեկը «Ա-

թայանց և Ընկ.$ առևտրական տունն էր։ 1909 թ. Մամեդաբադում 

գործում էր Աթայանցների բամբակազտիչ գործարանը։ Գործարանի 

սարքավորումների վրա ծախսվել էր 7000 թուման։ Հիմնական և շըր-

օ ան առու կապիտալը կազմում էր 15.000 թուման36։ Ընկերությունը 

գործարաններ ուներ նաև Միանաբադում, Դերեգեղում, Հովեյնռւմ և 

• Բոջնոլրգյան խանությունում։ 1916 թ. Բոջնոլրդյան խանությունում 
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շարք մտավ ընկերությանը պատկանող խոշոր բամբակազտիչ գոր-

ծարանը, իսկ Հին գործարանի իր բաժինն Աթայանցը 16 Հազար 

թումանով վաճառեց Բոշնոլրդյան խանին։ 

«Աթայանց և Ընկ.» առևտրական տունը լայն գործունեություն էր 

ծավալել Սաբզևարի շրջանում։ Ձգտելով ընդլայնել առևտրական գոր-

ծարքներր և. ավելացնել զտված բամբակի արտահանումը Ռուսաստան, 

առևտրական տունը 1915 թ. նոր գործարան կառուցեց Սաբզևարի շըր-

ջսւնում՝ Ջովեյնոլ մ։ Ընկերո՛ւթյան ղեկավարության կարծիքով նոր 

գործարանի գործարկումը Հնարավորոլթյոմւ կտար այգ շրջանից Ռու-

սաստան արտահան Լ լ տարեկան ավելի քան 50.000 փութ մաքուր բամ-

բակաթելJ8f Գործարանը լավագույններից մեկն էր Իրանում և հագեց-

ված էր ժամանակակից սարքավորումներով։ Հաշվա-վարկային' բանկի 

աստիճանավորների գնահատմամբ այն արժեր մոտ 75 Հազար ռուբլիза» 

Բամբակի արտագրության մյուս խոշոր կենտրոնը Աստրաբաղն էր։ 

XX դարասկզբին Բանդար Գյազում գործում էին 4 բամրակազտիչ գոր-

ծարաններ, որոնք պատկանում էին «Բեգլարյան ց և Կարապետյանց», 

<rՆասիբյանց և Տ եր֊Պ ետրոս յան ց» ընկերություններին, վաճառական 

•Աղամի բղա յան ցին*0 և Բ՛ում ան յանցն երի առևտ՛ր՛ական տանը**։ ՚ ֊ 

Կայեմի վկայությամբ Բանդար Գյազում բա՛մ՛բակի ֊ առևտուրը 

գտնվում էր Հիմնականում առաջին երկու ընկերությունների ձեռքո՜ւմ, 

որոնք օգտվելով իրենց մենաշնորՀ դիրքից։ հաճախ հումքը գնում է՛ին 

.ափ ազանց էժան գնով։ Նույն հեղինակի տվյալներով գործարանատելէե'-

րից յուրաքանչյուրին հումքի թերակշռման հետևանքով մնում Էր 7—12 

հազար փութ մաքուր մանրաթել, որն անշուշտ չափազանցություն Է*2։ 

Այս, ինչպես նաև մյուս գործարանները սեզոնային Էին։ Աշխա-

տում Էին տարեկան 2—3 ամիս, հիմնականում գործարանատերերին 

պատկանող հումքով։ Սակայն հաճախ ձեռնարկատերերը զտելու նպա-

տակով որոշակի վճարի դիմաց հումք Էին ընդունում նաև տեղական 

բնակչությունից և մյուս արտահանողներից։ Օրինակ, Մամեդաբադում 

գտնվող Աթայանցների գործարանը մասնավոր անձանցից ՛զտելու հա-

մար ընդունում Էր տարեկան 1500—2000 փութ բամբակ, 1 ւիոլթ 

մանրաթելի համար 4 ղռան վճարով}3։ 

Ընդհանուր առմամբ գործարանների թողունակութjhäät այնքան Էլ 

մեծ չէր։ Մ ա մ եղա բա դի գործարանի արտադրական կարողությունը 

օրական 400 փութ էր, սեզոնայինը՝ 35 հաղ. փութ, ՚ Լյութֆարա դին ը՝ 

Я0 հազար փութ**։ Որպես կանոն, այդ գործարանները չունեին ՝ինք<-
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նուրոլյն տնտեսական նշանակության և. կոչված էիս նպաստելու այս 

կամ այն ընկերության առևտրական շրջանառության ընդլայնմանը։ 

Բամբակազտիչ գործարանների Հանդես գալը Իրանում այդ երկրի 

բամբակագործության մեշ օտարերկրյա կապիտալի ինտենսիվ ներ-

թափանցման արրյունք էր։ Ջեռն արկոլթյռլնների մեծ մասը պատկա-

նում էր բամբակի առևտրոլմ կարևոր գիրցեր նվաճած ռուսահպատակ 

Հայերի առևտրական ընկերություններին։ Անշուշտ, դրանք փոքր ձեռ֊ 

ն արկ ութ հուններ էին, բայց լինելով իրանական արդյունաբերության 

սպեցիֆիկ ճյուղի ձեռնարկություններ չէին զգում Իրանից դուրս գոր-

ծող օտարերկրյա կապիտալի կործանարար մ րցակցոլթ յոլնր։ 

Լայ ՚ ձեռնարկատերերը մենաշնորհ դիրք էին գրավում Իրանի 

ձկնարդյունաբերության մեշ։ Գեռս ÄVIII դարավերջին XIX ղարասկղբին 

Կասպից ծովի Հարավային ափի ձկնային հարստությունները գրավել էին 

աստրախանցի Հայ վաճառականների ուշադրությունը։ Սակայն ձկնար-

դյունաբերությունը Կասպից ծովի Հարավում լայն Հիմքի վրա դրվեց 

միայն 1873 թ., երր աստրախանցի առաջին դիէդիայի վաճառական 

Ստեփան Լի ան ո զովը շահական կառա վար ութ յունից ստացավ Աստա-

րայից-Ատրեկ Հատվածում ձկնորսության մենաշնորՀ իրավունք։ Այդ 

ժ ամանակից սկսած ձկան որսը և արտահանումն անշեղորեն աճեց։ 

Եթե 1890-ական թվականների սկզբին ձկան որսն այդ շրջանում հաս-

նում էր տարեկան միջին հաշվով մոտ 600.000 ռոլբլու, ապա 1890— 

1906 թթ՝ 900.000.—1.000.000 ռոլբլու, իսկ 1907—1913 թթ.՝ 2,5 մլն. 

ռոլբլու*5։ 

Լի անոզովը և նրա Հաշորդները զգալի կապիտալներ ներդրեցին 

ստեղծելով ժամանակակից ձկնարդյունաբերական ձեռնարկություն՝ 

Հզոր սարքավորումներով, սառնարաններով, ժամանակակից փոխա-

դրանավերով, կահավորված նավակայաններով, պահեստներով և այլ 

օժանդակ շինություններով։ Առաշին համաշխարՀային պատերազմի 

նախօրյակին Լիանոզովների ընկերության կապիտալ ներդրումները 

կազմում էին 3.380.000 ֆրանկ*6։ 

Մեկ ուրիշ Հետազոտողի՝ Յագանևգիի տվյալներով 1916 թ. դրա՛ւք 

հասնում էին 9000000 ռոլբլուտ ։ 

Այդ վիթխարի ձեռնարկության ձկնորսարանների մի մասն էլ դըտ֊ 

նըվոլմ էր Աստրաբ ագի շրջանում։ Գլխավոր ձկնորսարանները գըտ֊ 

նըվում էին Կարասոլի և Հաջի Նեֆեսի գետաբերաններում։ Ընկերու֊ 

թ յոմւն այստեղ որսը կատարում էր տեղաբնակ թուրքմենների ուժե-

րով, նախօրոք պայմանագիր կնքելով նրանց հետ։ Ձկնորսարանների 
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արտադրանքը տարեցտարի ավելանում էրէ 1909—14 թթ. միջին Հաշ-

վով ձկան որսն Աստրարադի շրջանում կազմել Էր մոտ 357.000 ռուբլի**» 

եթե 1905 թ. ձկան արտւսՀանումը Բանդար Գյագի վրայով կազ-

մում Էր ընդամենը 13.749 փութ, ապա 1911 թ. Հասնում Էր 401.500 

փթի"» 

Ինչպես և մ յուս ձկնորսարաններում, Աստրաբադում ևս ընկերու-

թյունը դգալի կապիտալ ներդրումներ Էր կատարում» Ընկերության 

կարիքների համար Կարասոլում գործում Էին Էլեկտրակայան, Հիվան-

դանոց ամբուլատորիայով, կառուցվել Էին բարաքներ աշխատողների 

Համար, դցվել Էին ռելսեր վագոնների Համար» 

Այսպիսով, XIX դարավերջին XX դա րա սկզբին Հայ վաճառւս-

կանները ակտիվ դեր Էին. խաղում Հյուսիս-արևելյան Իրանի տնտե-

սական կյանքում» Գերազանցապես նրանց ձեռքում Էր գտնվում այն-

պիսի աս/բան բների արտ աՀ ան ում ը, ինչպիսիք Էին րամ բակը, բուրդը, 

չոր միրգը, մետաքսաՀումքը։ Հայ վաճառականները նշանակալի դիր-

քեր Էին գրավել նաև շաքարի, երկաթի, գործվածքեղենի, թ՛որած նավ-

թի ներմուծման մեջւ Երկրի ներսում նրանք Հիմնականում զբաղվում 

Էին մեծածախ առևտրով։ . . . . . . . \ f 

Հայ վաճառականների ձեռքում Էին. գտնվում նաև Հյուսիս-արևել-

յան Իրանի սաղմնավորվող արդյունաբերության հիմնական ճյուղերը՝ 

բամբակի զտման գործը և ձկնարդյունաբերությունը» 

С. X. СТЕПАНПН 

АРМЯНСКОЕ КУПЕЧЕСТВО В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ 
ИРАНЕ В КОНЦЕ XIX НАЧАЛЕ XX B E K Ö B 

Р е з ю м е 

В конце XIX начале XX вв. армянское купечество играло важ-
ную роль во всех сферах экономической жизни .Северо-восточ-
ного Ирана. Установив тесные связи с непосредственными произ-
водителями иранского сырья, армянские купцы экспортировали 
из Северо-восточного Ирана в Россию хлопок, шерсть, шелк, су-
хофрукты. В то же время крупные армянские торговые дома и 
товарищества ввозили в Северо-восточный Иран русскую ману-
фактуру, сахар, железо, керосин. ,-л 

До закрытия в 1883 году закавказского транзита, армян<?кне 
купцы ввозили в этот район в основном западноевропейские то-
вары, покупая эти товары через посредников в Тифлисе. После 
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закрытия транзита, они переориентировались на российскую про-
мышленность 

В руках армянских крупных купцов находились также ос-
новные отрасли зарождавшейся промышленности Северо-вос-
точного Ирана: строительство хлопкоочистительных заводов и 
рыбная промышленность. 

-J 
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Ա. Պ. ՓՈԼԱԴՅԱն 

ՔՐԴԵՐԻ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՎԱՐԿԱԾԻ ՇՈՒՐՋԸ 

՜., (ըստ արաբական աղբյուրների) 

Արաբական նվաճողական արշավանքների ավարտից հետո զգա-
լիորեն մեծացավ արաբների հետաքրքրությունը խալիֆայության հպա-> 
տ՛ակ ժողովուբդների և երկրների պատմության ու մշակույթի նկատ-
մամբ՛է Եթե առաշին չորս խալիֆաների ( 6 3 2 — 6 6 1 թթ.) և Օմայ անների 
( 6 6 1 — 7 5 0 . թթ.) օրոք հասկանալի պատճառներով արաբներբ հստակ 
պատկերացում չունեին, նվաճված տարածքների ե նրանց բնակիչների 
մասին, ապա Բաղդադի Աբրաս յան դինաստիայի ( 7 4 9 — 1 2 5 8 թթ.) տի-
րապետության ժամ անակաշրշանոլմ, ելնելով արքոմւիքի ռազմաքա-
ղաքական և ՛անտեսական շահերից, քիչ թե շատ փոխվեց իրավիճակը։ 
Այս շրշանում սկզբնավորվող (հիմնականում VIII դ.) արաբական 
պատմապշխարհագրական գրավոր բազմաթիվ ։։կղբնազբյ։։։րներ.ււմ, 
բացի խալիֆայության ռազմաքաղաքական ան ցոլդս։ րձեր՚ր !։ աշխար-
հագրական մանրամասն նկարագրություններից, վարձեր են կատարվել 
նաև հպատակ մի շարք ժողովուբդների Էթնիկական ձ ա զումն ու ձևա-
վորումը մեկնաբանելու ուղղությամբ։ Պետք Է ենթադրել, որ այս ե ֊ 
բնույթը պատահական բնույթ չէր կրում և բխում էր արաբական, խա-
լիֆայության ընդհանուր քաղաքականությունից, որի նպատակն էր հիմ-
նավորել խալիֆայության տիրապետության «օրինականությունը3> ա֊ 
րաբների և հպատակ ժողովուբդների կարծեցյալ էթնիկական ընդհան-
րությունները։ Ժողովուրդների էթնիկական ծագման հարցերի շահադետ 
պարզաբանումները արաբ միջնադարյան գործիչների կողմից կոչված 
էին ծառայելու ոչ միայն արաբական տիրապետության ամրապնդման,, 
այլև իսլամի՝ նոր կրոնի տարածման նպատակին։ Ուստի մահմե-
դական միջնադարի գրեթե բոլոր հեղինակներն այս հարցում ևս մե-
ծապես դիմել են ԱստվածաշնչիՀ և դիցաբանության ավանղոլթ յոլն-
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//երի նյութերին, առաջ քաշելով որոշ ժողովուրդներէ ինչպես արա-

րական, այնպես Էլ սեմական ծագում ո՛ 

Այս տեսանկյունից արար Հեղինակների ուշադրությունից չէին 

կարող վրիպել իրանական ժողովուրդները, ղրանց թվում, մասնա-

վորապես, բրդերը։ Ովքեր են եղել բրդերի նախաՀայրերը և երբ-

վանից են նրանք "քուրդս անվան տակ Հանդես եկել պատմության 

թատերաբեմում։ Այդ մասին էլ արաբ Հեղինակները Հավաքել և գրառել 

•են մի քանի վարկածներ։ 

•Բրդերի էթնիկական ծագման պրոբլեմը, ինչպես ցույց է տալիս 

արաբական պատմաաշխարՀագրական գրականության ուսումնասիրու-

թյունը, ի տարբերություն խալիֆայության մյուս ժողովուրդն երի, ա-

ռավել լրջորեն է մտահոգել արաբ Հեղինակներին։ Պետք է ենթադրել, 

որ այս Հանգամանքը մասամբ կապված էր այն փաստի Հետ, որ քըր-

դերը ապրելով աշխարՀագրական կարևոր դիրք ունեցող տարածքների 

վրա, դգալի դեր էին խաղում արևելյան խալիֆայության ռազմաքա-

ղաքական կյանքում։ 

Մեր տրամադրության տակ եղած նյութերը ցույց են տալիս, որ 

բրդերի էթնիկական ծագման պրոբլեմը արաբական սկզբնաղբյուրնե-

րում ունեցել է տևական պատմություն և շոշափվել է մոտավորապես 

VIII դ.։ Ինչպես արդեն նշվեց, Հայտնի պատճառներով արաբ Հեղի-

նակները աշխատում էին Հիմնավորել քրղերի արաբական ծագման 

գաղափարը, որը արտացոլվել է քրդագիտական որոշ գործերի մեշ։ 

Դրան, օրինակ, թռուցիկ կերպով անդրադարձել են Ն. Մառը, Վ. Նիկի֊ 

տինը, Վ. Մինորսկին, Մ. Զաքին, Մ. Օըանգը, Ռ. Յասիմին, Ռ. ալ֊Ֆիլը, 

և ուրիշներ՝ ։ 

Սույն վարկածին Հատուկ Հոդված է նվիրել սովետաՀա յ քրդա-

գետ Դ. Ակոպովյը2։ Սակայն ընդՀանուր գծերով ներկայացվելով քրդերի 

արաբական ծագման վարկածը, նրա տեսադաշտից դուրս են մնացել 

արաբ մատենագիրների և աշխարՀագիրների զգալի նյութեր։ Բացի 

այդ, իր շարադրանքում բավարարվելով Հայտնի մի քանի վկայակո-

չություններով, Գ. Ակոպովը վերլուծել է զուտ էթնիկական կարգի 

խնդիրներ, կանգ է առել առանձին, էթնոնիմների վրա3։ 

Ներկա հոդվածը շարադրելու Համար օգտագործվել են IX—XV դդ. 

արաբալեզոլ աղբյուրների նյութերը, որոնց զգալի մասը գիտական 

շրջանառության մեջ է դրվում առաջին անգամ։ Այդ նյութերի լույսի 

ներքո վարկածը դիտվում է գիտական նոր կողմով, վեր են. Հանվում 

•նրա առաջացման և գոյատևման դրդապատճառները։ 
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Ք բդերի արաբական ծագման միջնադարյան վարկածին, որքւսՆ 

հայտնի է մեզ, առաշին անգամ անդրադարձել է հայտնի ծագումնա֊ 

բան, մի քանի գործերի հեղինակ Աուհայմ իբն Հաֆսս Աբու ալ-Յակզ֊ 

զանր4 (VIII դ. )։ Աբու ալ-Յակզզանի (որի աշխատությունները մեզ 

չեն հասել) այղ հիշատակությունը արաբ հեղինակները մատնանշել են 

քրղերի ծագման առնչությամբ5։ Նրանց տվյալներով Աբու ալ-Յտկզ-

զանն իր «Մեծ ծագումնաբանություն}) (Քիթաբ ան-նասբ ալ-քաբիր) 

գրքում ընդգծել է, որ իբր քրդերի նախահայրն է ոմն «Քուրդ իբն Օմար 

իբն Ամր իբն Աաասաայ»8; Այս ծագումնաբանությանը որոշ հավելում-

ներով և .փոփոխություններով տեղ է գտել հետագա դարերի արաբա-

կան աղբյուրներում։ Օրինակ VIII—IX դդ. հեղինակ Հիշամ ալ-Քալբին 

(Իբն ալ֊Քալբին) իր նույնանուն երկում (Քիթաբ ան-նասբ ալ-քա-

բիր), որը նույնպես նվիրված է արաբական ցեղերի տոհմաբանությանը, 

առաշ է քաշում • քրդերի ծագման նոր տարբերակ։ Նրա կարծիքով 

քըդեբի նախահայրն է «Քուրդ իբն Օմար Ամր Մա աս֊Սամառ֊ն7։ Եր-

բեմն Մա աս֊Սամ այի փոխարեն «Ամրոլ Մուզայիկյա»որոնք, ըստ՛ 

արաբ. _ ծագումնաբանության, նույն անձն են։ 

Արաբ հեղինակներին ամենից առաշ հետաքրքրել է «քուրդ» է թ ֊ 

նոնիմը, որի բացատրության ճանապարհին սխոլաստիկ գազափարա-

խոսությոմւը՝ < կրոնական՛ ավանդությունները մղել է իդեալիստական 

հիմն-ավորման։ «Քուրդյ) տերմինը, դիտելով որպես առանձին էթնի-

կական խմբի ինքնանվանում, նրա մեշ մարմնավորվել են այդ անունը 

կրող առասպելական մի մարդու (քուրդ), որի անունով էլ, իբր թե, 

նրա սերոմւդը կոչվեց քուրդ, Г ^ ՝ — քրդեր — ( հ " Գ ՚ թԻ՚Լ-

աքրադ)։ Այս մեկնաբանության հիմնավորման համար արաբ հեղի-

նակները ՜դիմել են նախաիսլամական շրշանում ոչ լայն տարածում 

ստացած «Քուրդյ) անձնս/նվանը։ 

Աբու ալ-Յակզզանի և ալ֊Քալբիի տարբերակներում քուրդ անձ֊ 

ն անվանը հաջորդող անունները մեզ տանում են հեռու՝ ակամայից 

առնչվելով բուն արաբական էթնոսի խնդիրների հետ։ Միջնադարյան 

արաբ հեղինակների պատկերացումներով արաբների էթնիկական բա-

ղադրամասերը կազմված են եղել երկու հիմնական խմբերից, որոնք• 

առասպելական լինելով ունեն աստվածաշնչային երանգներ։ Ըստ այդ 

տվյալների, հյուսիսային արաբների նահապետը Իսմայիլն է, աստվա-

ծաշնչային Աբրահամի որդին, իսկ հարավային արաբներինը՝ Յակ֊ 

թանը (Կահթանը)։ Այս երկու խմբերից առաշինը համարվում է արա֊ 
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Ր այ ած արար (ալ -արար ալ-մ ոլսթ ա ա րի բա), ի и 1լ երկրորդը իսկական 

արաբ (ալ֊արաբ ալ-արիբտքէ Նրանց մեշ մտնող բազմաթիվ ցեղերն 

ու ցեղային միությունները ունեին իրենց անվան անն երը, որոնք հե-

տրզհետե տարածվելով արաբական թերակղզում վերանվանվեցին նոր 

անուններով 

Ք բդերի արաբական ծագման հարցում առաջարկած տոհմ ածա-

ռերը իրենց տարբերակներով վերաբերում են երկու խմբերին Էլ։ Օրի-

նակ, Աբու ալ֊Յակզղանի տարբերակում բերված անունները մտնում են 

Մոլդդար ցեղային միավորման մեջ, որը համարվել Է արաբացած ա֊ 

րար4, իսկ ալ-Ք ալբիի տարբերակի անուններին հանդիպում ենք իսկա-

կ։սն արաբների տոհմածառի մեշ'2> 

Արաբական աղբյուրներում այս տարբերակները հետզհետե ճ յ ո ւ ֊ • 

ղավորվել և ավելացվել են նոր անոններով, որոնց երբեմն լենք հան-

դիպում արաբական տոհմաբանությանը նվիրված հիմնակազ մ գոր-

ծերում! Օրինակ, Իբն Դոլրայդը (IX դնույնպ՛ես նշելով քրդերի ա- \ 

րարական ծագումը, նրանց նախահայրն Է համարել «Քուրդ իբն Մարդլ 

իբն Օմար իբն Ամրտ-ին13։ Ինչպես երեում Է այս տարբերակում, Մար֊ 

դր նոր անուն Էг Սույն տոհմաբանությունը որոշ անոմւների ն մանու֊-

թյամբ հանդիպում Է Իբն ալ֊ Ջ ավանի ի, ալ-Արկաթիի և այլոց գոր-

ծերում: Քրդերին համարելով արաբ այս խոշոր ցեղային միության մի-

ճյուղ, նրանք տալիս են ամբողջ տոհմածառը ընդհուպ մինչև արա-

բացած արաբների առասպելական Ադնան նախահորը։ Այդ ծագում-

նաբանության հ՛ամաձայն քրդերը համարվում են «Քուրդ իբն Ամրու իբն 

Սաասաա իրն Մոլավիյա իբն Բաքր իրն Հավաղին իբն Մանսսուր իբն 

Աքրամա իբն Խաֆսսա իբն Կայս իբն Այլան իբն Մոլղդար իբն Նիզար 

իբն Մաադ իբն Ադ1ւանտ֊ի սերունդը'4» Իսկ իբն Ռասոլլն իր հերթին, 

որոշ չափով կրկնելով Աբու ալ֊Յակզ զ անին, ընդգծում Է, որ նրանք-

«Սաասաա Վասիկ իբն Մոլննաբահ»-ի սերունդն են 

Մահմեդական միջնադարում մշակված այլևայլ տարբերակներ 

գրի Է առել եգիպտացի պատմիչ ալ֊Մակրիզին։ Ըստ ղրանց. «քրդերը-

սերում են Քուրդ իբն Մուրդ (ոմանց մոտ Մարդ Է,—Ա. Փ . ) իբն Ամրու 

իբն Սաասաա իբն Մ ո լավի յա իբն Բաքր իբն. Հավազինից։ Ասում են, 

թե նրանք Ամրու Մոլզայիկյա իբն Ամբ Մա աս-Ս ամայի սերունդն են։-

Ասում են, թե նրանք (քրդերը,—Ա. Փ-) Համիդ իբն Բ՚արիկ-Համիդ իբն 

Զոլհայր իբն ալ-Հարիս իբն Ասադ իբն Աբդ ալ-Ազա իբն Կասսա իբն Քի-

լարի սերունդն Ab:»16» Նման տարբերակներին ալ֊Մակրիզին անդրա-

դարձել Է իր մեկ ուրիշ աշխատությոմյում^։ 
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Քրդերի արաբական ծագման վարկածն իր խայտաբղետ պա-

տումներով աստիճանաբար տարածվեց խալիֆայությունում, որին անդ-

րադարձան վաղ շրջանից սկսած արաբ ականավոր հեղինակներ ալ-

Իսթախլ։ինՀռ, Իբն Հաոլկալը19, ալ-Իդրիսին20, Իբն Յուսոլֆ Արդ ալ-

Բառը21, Աբու ալ֊ Բարաքաթ ան-նասաֆին22, Իբն Խալիքանր23յ Իբն 

Մանղզուրրս, Իբն ալ-Վարդին20 , Արու ալ-ֆիդան26, Իբն Խալդունբ27, 

ալ֊Հան բալին2*, ադ-Դիմա շկին29, ալ֊ֆիրոլզաբադին30, Իբն Բաթոլ-

թան31 և ուրիշներ։ Այն տեղ գտավ նույնիսկ արաբական միջնադարյան 

պոեզիայում։ Ուշագրավ է մեջբերել անհայտ բանաստեղծի հանգավոր-

ված բանաստեղծությունը, որը կրկնում են տարբեր հեղինակներ, 

թարգմանաբար հնչում է հետևյալ կերպ. «Կյանքովդ եմ երդվում ես, 

քրդերը ոչ թե որդիներն են (սերունդը) պարսկական, այլ քուրդ իբն 

Ամրու իբն Ա մ ր » ֊ թ 2 , 

Քրդերի էթնիկական ծագման. հարցին նվիրված արաբական 

սկզբնաղբյուրներում գոյություն ունեցող վարկածների և նրանց հետ 

առնչվող նյութերի ուսումնասիրությունը հիմք է տալիս հանգելու այն 

եզրակացության, որ նրանց արաբական ծագումը իր մի քանի տար-

բերակներով ամփոփ և վերջնական ձևակերպում ստացավ X դ. արաբ 

հռչակավոր գիտնական ալ-Մասուդոլ կողմից։ Նա հավաքել և գրաոել է 

միջնադարյան ու դիցաբանական վարկածն երի մի ամբողջ շարք։ նրա 

շարադրանքից երևում է, որ նա ոչ միայն շփվել է քրդերի հետ, այլև 

բուն քրդական իրականությունից ևս նյութեր է գրի առել։ Այլ կերպ 

ասած, ալ-Մասուդին այն գործիչներից է, թերևս միակը մեր կարծի-

քով, որ քաշատեղյակ է եղել քրդական իրականությանը և քրդերի էթ-

նիկական ծագմանը վերաբերող վարկածներին։ Ալ-Մասուդին այդ 

խնդիրներին անդրադարձել է իր հիմնակազմ «Մուրոլջ ազ-գահաբ վա 

մաագին ալ-շաուհար» և Քիթաբ աթ-թանբիհ վա սւլ իշրաֆя աշխ ա֊ 

տ ությունն երում։ Հենց սկզբից էլ նա միանգամայն ճիշտ է ընդգծել, 

որ քրդերի ծագման շուրջ գոյություն ունեն խիստ տարաձայնություն-

ներ և զանազան կարծիքներ33: 

Եթե վաղ և նույնիսկ ուշ շրջանի արաբ հեղինակներից շատերը 

հաճախ կառչել են «Քուրդյ) առասսլելական անձնանունից, ապա ալ-

Մ ասուդոլ երկերում դ{ւան մեծ կարևորության չի տրվել։ նրա երկե-

րում փորձ է կատարվում քրդերի ծագումը սերել արևելյան խալիֆա-

յության տարածքում հաստատված հայտնի արաբ ցեղային միավո-

րումներից։ նրանցից ի մի բերելով մի քանիսը, ալ-Մասուդին նշում է, 

որ «Մարդկանցից ոմանք գտնում են, թե քրգերը [սերվել են] Ռաբիաա 
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իրն ՛Կիզար իբն Մաաղ իբն Ազնանի Բաքր իբն Վաիլից... որոշ մարզիկ 

ղտԱոլս Լն, որ նրանք (այսինքն բրդերը սերվել են, — Ա. Փ . ) Մոլդդար 

իբն Նիզարից և Քուրդ իբն Մարդ իբն Ա աասաա իբն Հավազինի սերունդն՛ 

են... ոմանք էլ կարծում են, թե նրանք (քրդերը—Ա. Փ.) Ռաբիաայից և 

Մուդդարից են...л3*/ Այնուհետև ալ-Մասուդին ավելացնում է, ընդգծե-

լով հետևյալը, ո Ինչքան էլ, որ ասացինք բրդերի մասին, ապա նրանց 

ծագման վերաբերյալ մարդկանց մեջ ամենատարածվածը և ամենա-

ճշմարիտ ր այն է, որ նրանք սերվել են Ռաբիաա իբն նիզարից... 

Կատարված մեջբերումից ակնհայտորեն երևում է, որ ալ-Մասուդու 

մոտ գլխավորապես շեշտվում են արաբական ցեղերի առասպելական 

նախ ահ այրերը՝ Ռաբիաա իբն Նիղարը և Մ ուդդար իբն նիզարը, որոնք 

րստ միջնադարյան ծագումնաբանների, եղբայրներ են և արաբացած 

արաբների Ադնան նահապետի ծոռները3e« 

Քբդերի արաբական ծագումն իր բազմազան տարբերակներով 

տարածվել է նաև Այոլբբյաններթ՛7 վրա (1169 թ. մինչև XV դ. վեր-

ջը)։ Ակնհայտ է, որ Այուբբյան դինաստիան ի դեմս Սալահ ադ֊Դինի 

չափազանց ակտիվ գործունեություն ծավալևց մահմեդական միջնա-

դարում և փառաբանվեց հատկապես խաչակիրների դեմ պայքարում։ 

Այս խնդրի մանրամասնությունների մեջ մտնելը ոչնչով չի փոխում 

սպասվող պատասխանը, իսկ դա հանգում է այն բանին, որ Այոլբբ-

յաններին վերագրելով արաբական ծագում, դրանով արաբ հեղինակ-

ները աշխատել են «օրինական» հիմքի վրա դնել այն ծառայոլթյոձ֊ 

ները, որ վերոհիշյալ տոհմածառը՝ հատկապես Սալահ ադ-Դինը, մա-

տուցեց միջնադարյան մահմեդական աշխարհին,3®» 

Այսպիսով, զուգահեռ անցկացնելով, ինչպես նշվեց, քրդերի «քուրդ» 

էթնոնիմի և ոմն «Քուրդ» անձնանվան, ինչպես նաև առանձին ցեղային• 

միությունների և նրանց նախահտյրերի հետ, արաբ հեղինակներր ձըգ-

տել են լրտցոլցիչ մանրամասնություններով հիմնավորել իրենց տե-

սակետը։ Հետևելով արաբական աղբյուրների վկայակոչությունների-

ընթացքին, պետք է ենթադրել, որ միայն «Քուրդ» ՜անունը ըստ երևույ-

թին չի բավարարել համոզիչ կերպով արաբ համարելու այլալեզու էթ-

նիկական այդ խմբինи Այս հարցին, ինչ որ չափով հավանական պա-

տասխան տալու համար, այսինքն՝ թե քրդերը֊նախկին արաբները, 

ինչպե՞ս և ի՛՛նչ հանգամանքների հետևանքով մեկնեցին Արաբիայից և 

բնակվեցին, այլազգիների մեջ, արաբ հեղինակները դիմել են իրենց 

հայտնի պատմական իրադարձություններին։ Մեզ արդեն ծանոթ ալ-

Քալբին առաջիններից է, որ այդ փաստը կապել է Եմենի Մարիբ ամ -
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բսւրտակի փլուզման հետ։ նա գրում է, որ բրդերը, իբր, а Ընկան 

(հաստատվեցին) այն տարածքը, որում [այժմJ գտնվում են, երբ հե-

ղեղը խորտակեց ալ-Արիմը և ցրվեց Եմենի ( ալ-ճ ամ ան իյ բնակլոլ-

թյունըս?*։ 

Հայտնի է, որ Եմենի հսկա այս ամբարտակը, որը Մարիբ քա-

ղաքը և նրա շրջակայքը պաշտպանում էր լեռնային շրհեղեղներից կա-

ռուցվել էր Սաբա թագավորների կողմից։ VI դ. (մոտավորապես մ.թ. 

• 542—570 թ. արանքում) շուրը ճեղքեց ամբարտակը, քանդելով այն՝ 

խորտակեց նաև Սաբացիների մայրաքաղաքը՝ Մարիբը և շրջակա շի-

նությունները40» 

. Ամբարտակի փլուզումը, որի ջրով ոռոգվում էին հողերը, հսկա-

յական վնասներ հասցրեց երկրի գյուղատնտեսությանը41» Բ՚եև ջան-

քեր գործադրվեցին այն վերականգնելու համար, բայց դրանից հետո 

Եմ են ում ըստ երևույթ ին ոռոգման սիստեմը և տեխնիկան խիստ տու-

ժեց*"։ Դրա հետևանքով կրկին սկսվեց հարավային Արաբիայից (Եմե-

նից) արաբական ցեղերի արտագաղթը դեպի հյուսիս, Սիրիա, Մի-

ջագետք և այլուր։ Այս արտագաղթ երը և Եմենում Հիմ յար թագավո-

րության անկումը առավելապես պայմանավորված էին նաև երկրռւմ 

առևտրի անկման հետ*3։ Ահա պատմական այս իրադարձությունների 

հետ է առնչել ալ֊Ք ալբին քրդերի ենթ ադրյալ արտագաղթը Եմե-

նից՝ Մարիբի ամբարտակի փլուզման հետևանքով։ Ուշագրաւէ են այդ 

առթիվ ալ-Մասուդոլ երկում առաշ քաշած պատճառաբանոլթյոլնները։ 

նա գրում է, ոյ* իբր քրդեբը «հին ժամանակներում բաժանվեցին 

.արաբներից, հաստատվեցին լեռներում և հովիտներում զանազան ի ֊ 

րադա րձոլթյոլննե րի հետևանքով, ուր որպես հարևաններ ապրեցին 

քաղաքի և շինությունների (գյուղերի) աշամ** ու ֆոլրս*5 ժողովուբդ-

ների հետ։ Նրանք մոռացան իրենց լեզուն (արաբերենը,—Ա. Փ.), խո-

սեցին աջամների լեզվով։ Եվ յուրաքանչյուր քրդական ցեղ ունի իր 

խոսվածքը (լեզուն) քրդերենով...ն)*6 Արաբիայից քրդերի դուրս գալը 

ալ֊Մասուդոլ մոտ կապվել է նաև արաբ «Ղասսանիների47 կռիվներիս 

հետ*3։ Իսկ մեկ այլ պատճառը, ըստ ալ-Մասոլգու, այն է, որ քրդեբը 

հաստատվեցին «լեռն եր ում արոտավայրեր և ջուր հայթայթելու նս/ա-

տակով մոռացան արաբերեն լեզոմւ՝ ուրիշ ժողովուրղներին հարևաԱ 

դաոնալու հետևանքով»*9։ Այս հարցին ալ-Մասուդին անդրադարձել է 

իր «Քիթաբ աթ֊թանբիհ վա ալ֊իշրաֆ» աշխատությունում, ուր րնդ-

գծել է գրեթե նույն միտքը, որ քրդեբը զանազան հակամարտություն-

ների հետևանքով շատ վաղուց են դուրս եկել Արաբիայից և հաստատ֊ 
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վե/ով «ալամների Հողում, տարածվեցին, մոռացան իրենց լեզուն և 

!րաղմանալով] դարձան Համայնքներ ու ցեղերն։ 

Այս առթիվ պետք է նշել Հետևյալը, ինչպես Հայտնի է, երբ ուժե-

ղացավ պարսկահոոմ եական մրցակցությունը, Արևելքում առևտրական 

ուղիներում ձևավորվեցին արաբական իշխանություններ՝ Պետրան 

(՛և ա ր ա թ ին ե ր ֊ զ ո յա տևեց մինչև 106 թ.) և Պ ալմիրան51։ Դա նպաստեց 

արաբական ցեղերի ակտիվացմանը, և նրանք ՀետզՀետե տարածվեցին 

կայսրության ու Իրանի սաՀմանամերձ գոտիներումւ 272 թ. Պալմի֊ 

բայի անկումից հետո Սիրիայում իշխանության գլուխ անցան արաբ 

Ղասսանիները, որոնք հանդիսանում էին Բյուզանդիայի կամակա-

տարներ"^ և օգտագործվում էին բեդոլիներին ՀակաՀարված տալու հա֊ 

մար։ նույն ժ ամ ան ակաշրշանում ( I I I դ.) ակտիվացան Իր աքում հաս-

տատված արաբները և նրանց Հաջողվեց Հիմնադրել Լախմիների իշ-

խանությունը։ Այս շրջանում է, որ արաբական ցեղերը տարբեր նկա-

տառումներով սկսում են Միջագետքից շարժվել և խորանալ դեպի 

արևմուտք։ Ապա ժամանակ առ ժամանակ օգտվելով Սասանյան Իրանի 

թուլությունից, նրանք ոչ միայն սկսում են ուժեղացնել ասպատակու-

թյունները, այլև իրենց Հոտերով տարածվում Միջագետքի Հյուսիս և 

արևելյան շրջաններում 

Ինչպես դժվար չէ նկատել քրդերի արաբական ծագումը արաբ 

հեղինակները կատարելագործել են իրենց հայտնի իրադարձություն-

ներով նախս/իսլամական շրջանում դեպի Սասանյան Իրանի և Բյոլ֊ 

։չան դա կան կայսրության սահմ անները արաբական ցեղերի տեղաշար-

ժերով։ Իր զանազան տարբերակներով սույն ծագումնաբանությունը սկը-

սած IX—X դդ. որոշ արձագանք գտավ նաև խալիֆայության տարբեր շըր-

ջաններում ցաք ու ցրիվ քրդական ցեղերի մեջ: Ս՝1դպիսի վկայոլթյուն-

ներ են Հաղորդում Իբն Հաոլկալլւ54 Քերման ի լեռնաբնակ քրդերի և 

ալ֊ԻսթախրինԻ5 Ֆարս նաՀանգի քրդական կայատեղերի մասին։ Ավե-

լի մանրամասներ է Հաղորդում ալ-Մասոլդին իր «Մուրուջ ազ-զաՀաբ» 

գրքում։ նա ընդգծում է, որ առանձին ցեղեր իրենց ծագումը կապում 

են Ռաբիաա իբն Նիզարի և Մուդդար իբն նիզարի Հետ56։ Իսկ «Քիթար 

ս՚թ-թանբիՀ վա ալ-'իշրտֆ))-ում, նկարագրելով քրդական ցեղերի տե-

ղաբաշխումը խալիֆայության տարբեր մասերում, գրում է, որ «Քարդ 

բանիմաց ծերոմւիները, որոնց Հետ Հանդիպեցինք մեր Հիշ ատակած 

երկրներում. Հայտնեցին, որ իրենք [ ծագումովJ Քուրդ իբն Մ արդ իբն 

Ս աասաա իբն Հարբ իբն Հավազինի սերնդից. են։ Նրանցից ոմանք 

գտնում են, թե իրենք Սուրայ իբն Հավազինի [սերունդն] են... Քրդե-
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րից ոմանք գտնում են, թե Ռաբիաայից և Բաբր իբն Վաիլից են...»'7։ 
Այդ մասին ուշագրավ են նաև ալ֊Մ ակրիզիի հիշատակությունները։ 
Նա գրում է, որ քրդական ալ-Մարվանիյս։ ցեղը գտնում է, որ սերվել է 
Օմայան դինաստիայի հայտնի զորահրամանատար Մ ար վան իբն ալ-
Հաքամի (մահ. 680 թ.) սերնղից: Իսկ ալ-Հաքքարիյա ցեղում ոմանք 
իրենց ծագումը նույնպես սերում են արաբներից58r Նման դատողու-
թյուններ տեղ են գտել նաև Շարաֆ հան Բիթլիսիի59 (XVI դ.) և XIX ղ. 
քուրդ հեղինակ Մելա Մահմուդ Բայազիդիի30 աշխատություններում8|; 

Այսպիսով, չնայած, քրդերի արաբական ծագման վարկածը բա-
վական ւս լավ։ տարածվեց մահմեդական միջնադարում, այնուհանդերձ 
քրդերի էթնիկական ծագման պրոբլեմն արաբական աղբյուրներում 
մնաց վիճելի և չլուծված։ Արաբ հեղինակների մի այլ խումբ՝ Իրն 
Կութայբան, աթ-Թաբարին, ադ֊Դինավարին, Իրն ալ֊Ասիրը, ագ-Դա-
մայրին և այլք դիմելով իրանական դիցաբանության և Սասան;ան 
ավանդության նյութերին, մատնացույց են անում քրդերի իրան ական 
ծագում ը։ Աոանձին հեղինակներ էլ տատանվել են և կրկնել նախորդ-
ներին» Ուշագրավ է, որ ծագում ով քուրդ Այոլբբյան դինաստիայի 
շառավիղներից մեկը՝ հայտնի պատմիչ Արու ալ֊ձիդան այս խնդրում 
ևս չի ծավալվել, որի աշխատությունում թռուցիկ ձևով տեղ են գտել 
միջնադարյան մի քանի կարծիքներ։ Ք բդերին նս։ մերթ համարել է 
պարսիկների մի ճյուղ, մերթ արաբ, որոնք, իբր թե հետո դարձել են 
նաբաթիներ։ Հետևելով մեկ այլ ավանդության՝ Աբու ալ֊Ֆիդան ընդ֊ 
գըծում է. «Ասում են, թե քրդերր աջամների արաբներ են» այսինքն՝ 
իրանական քոչվորներ62։ Նույնանման տեղեկություններ է պարունա-
կում Իբն ալ-Վարղիի աշխատությունը՞'3 և այլն։ Իր երկ։:լ աշխատու-
թյուններում, ի մի բերելով քրղերի ծագման մասին արաբական վար-
կածները, ալ֊Մակրիզին գրում է. «Սրանք ֆակիհների (իմաստուններ, 
գիտնականներ, օրեսնդիրներ) ասածներն են քրդերի մասին, որոնցով 
նրանք ձգտում են սիրաշահել նրանց (քրդերին,—Ա. Փ-), հենց որ ի-
բևնց է պատկանում իշխանությոմւը (քրդերին,—Ա. Փ . ) : Իրականում 
քրդերը մի ցեղ են աջամական (իրանական) ցեղերից...»6*։ 

Ինչպես տեսնում ենք, արաբական վարկածն իր զանաղտն տար֊ 
բերակնեբով հերքվում է ալ-Մ ակրիզիի կողմից։ Կիսելով նրա կարծիքը՝ 
հարկ ենք համարում ավելացնել, որ խնղրո առարկային վերաբերող 
նյութի պատշաճ մակարդակով հետազոտումը վկայում է այն մասին, 
որ, իրոք, չի կարող պատահել, որ այն առաշ քաշված լիներ քրդական 
միջավայրում։ Դա հաստատում է այն հանգամանքը, որ վարկածը ար֊ 
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ձայնագրվել է նախ արաբական աղբյուրներում և երկրորդը, ավելի 

կարևորր, մեղ ներկայացվող տոհմ ածառերը, ծագումնաբանություն-

ներր պարզորոշ ցույց են տալիս, որ դրանք հազիվ թե վաղ միջնա-

դարում ծանոթ լինեին քրդական ցեղերին։ Բացի այդ, վկայակոչու-

թյունների շարադրանքից ցցոմ։ ձևով նկատվում է արաբական ոգին 

և նրան բնորոշ մտածելակերպը։ Մի փաստ, որ թույլ է տալիս ենթա-

դըրելոլ, որ վարկածը զուրկ է ճշմարտությունից և նրա տարբերակ-

ների անունները սոսկ մտացածին են։ 

Ի մի բերելով վերը նշվածը, կարելի է գալ որոշ եզրահանգում-

ների։ Անկասկած քրդերը իբրև իրանալեզոլ ժողովուրդ սեմական ժո-

ղովուրդն երի հետ չունեն էթնիկական ընդհանրությոմւներ։ Այլ բան• է, 

որ նրանբ սեմական ժողովոլրդների, մասնավորաբար, արաբների հետ 

ունենալով փոխադարձ շփումներ, հատկապես ետիսլամ ական շըբ՜ 

յանում, կրել են ղրանց ազդեցությունը։ Այլ խոսքով, քրդական առան-

ձին ցեղերի արաբացումր և հակառակ երևույթը սկզբնավորվեց արա-

բական ի։ ալիֆա յո։ թ յան ձևավորումից հետո և քոլրղ֊արաբական փոխ-

հարաբերություն երի նոր փուլի սաղմնավորման շրջանում։ Սակայն, 

անհրաժեշտ է ընդգծել, որ պատմական անժխտելի փաստ է, որ այս 

ընթացքում հենց քրդերի արաբացման պրոցեսն էր, որ անաղմուկ էր 

ընթանում, ավելի ինտենսիվ, քան. հակառակը։ Այդ պրոցեսը՝ քրդերի 

արաբտցումր, համեմատաբար ավելի արագացավ մոտավորապես 

X—XI դղ<, երբ քրդերի կողմից մասսայական կերպով ընդունվեց իս-

լամր։ Այս կապակցությամբ արժե շեշտել աշխարհագիր Յակութ ալ-

Համավիի հետաքրքիր հիշատակությունը էրբիլի մասին, որտեղ պարզ 

գրում է, որ նրա բնակչությունը արաբացած քրդեր են 

1'նչևէ, դարձյալ հարց է առաջանում, թե արաբներին, այդուամե-

նայնիվ, ի՞նչն էր մղում քրդերի արաբական ծագման վարկածն առաջ 

քաշելուն և մշակելուն։ 

Այս հարցի պատասխանը պետք է որոնել, մեր կարծիքով, այն 

պատմական գործընթացների մեջ, որ ապրեց խալիֆայությունն իր գո-

յության երկար ու ձիգ դարերի ընթացքում։ Հայտնի է, որ Օմայան 

հարստության անկումից (750 թ.) հետո սկիզբ առավ խալիֆայու-

թյան քայքայումը։ Դրանով լայն թափ ստացան ժողովրդական շար-

ժումները և ֆեոդալական երկպառակությունները։ Աբբաս յան արքու-

նիք և նրա վարչական մարմիններ սկզբից էլ արագորեն ներթափան-

ցեց պարսկական տարրը, որը վարելով խալիֆայության ներքին ու 

արտաքին քաղաքականությունը՝ նոր [իցբ էր հաղորդում իրանական ժո-
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ղովոլրդների գործողություններին։ Հաս աբակա կան-քաղաքական կ/ան-

քում լայնորեն կիրառվեցին Սասանյան Իրանի վարչական միջոցառում-

ները, հետզհետե ասպարեզից զուրս էին մղվում Օմայան պետության 

կարգերը։ Պատահական չէ, որ VIII—IX գղ. արար հեղինակ ալ֊Ջա֊ 

հիզզը։ գրում էր, որ Օմայան պետությունը արաբական էր, իսկ Աբ-

բաս յ ան ըՀ իրանա կան66։ 

IX—X գգ. խալիֆայության ղեկավար մարմիններում նկատելի 

դարձավ նաև թյուրքական տարրի գործունեությունը67։ Իսկ X դ. 40-

ական թթ. (945 թ.), երբ պարսիկ Բոլիները (իսկ հետո նաև սելջուկ-

ները) գրավեցին Բաղգադը և ամբողջ արաբսւկան Իր աքը, Աբբաս յ։սն 

խալիֆաները զրկվեցին աշխարհիկ իշխանությունից, պահպանելով լոկ 

հոգևոր իշխանությունը։ Դրանով խալիֆայությոմւը որպես պետական 

մարմին փաստորեն Ifnpggbg իր գոյությունը68։ Քաղաքական ահա ա (ս 

բուռն իրադարձությունները նպաստավոր պայմաններ էին ստեղծում 

քրդական տարրի ակտիվացման համար: 

Արաբական սկզբնաղբյուրն երի նյութերը ցույց են տալիս, որ 

հատկապես այս խառը ժամանակաշրջանում քրդեբը աչքի էին ընկնում 

անհն ազան գութ յամբ և որոշ շրշաններոլմ վերջ էին տվել արքունիքին ու 

տեղական կառավարություններին տրվելիք հարկերին69։ Հավանաբար 

այս հանգամանքները ևս երկրորդական դեր չեն խաղացել քրդերին 

սիրաշահելու, նրանց՝ արաբների հետ նույնացնելու ջանքերի մեջ։ Ւ 

դեպ, պատահական չպետք է համարել .նաև այն, որ բրդերի ծագումը 

որոշ ժամանակահատվածում սերվում էր հատկապես արաբ Ռաբիաա, 

Մուդդար և Բաքր ցեղերից։ 

Աբբաս յան հարստության, տիրապետության շրջանում այդ ցեղա-

յին խոշոր միավորումերի անունով էին կոչվում Ջաղիրայի (Վերին 

Միջագետք) երեք ստորաբաժանումները՝ Դի յար Ռաբիաա, Դիյար Մուդ-

դար և Դիյար Բաքր70, որոնք էլ, մեր կարծիքով, կարե[ի է համարել 

քրդերի արաբական ծագման վարկածի միջավայրը։ 

Այստեղ, հատկապես, Դիյար Ռաբիաա յում, արաբների հիմնական 

մրցակիցներն էին քրդեբը։ Մեզ հասած տվյալները վկայում են, որ 

երկու կողմերի փոխհարաբերությոմւները գլխավորապես պայմանա-

վորված էին նրանց անասնապահական ղբաղմոմւքով և դրա հետ 

կապված տեղաշարժերով։- Նկարագրելով արաբ Շայբանի ցեղային 

միության զբաղեցրած տարածքը Դիյար Բաքրոլմ, Հասան ալ-Համա-

դանին (X դ.) ընդգծում է, որ Թուր Աբդինից դեպի Խորասանի նա-

հանգը Շա յբանցիների հետ կողք-կողքի բնակվում էին միայն քրր-
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դերբ7՝։ Ապա Մոլսուլի մարզում արաբական Ռաբիաա և Մոլղդար 

ցեղային միությունների Հետ միասին, քրդական ալ-Հաքարիյա, ալ֊ 

Հում ա յղի յա, ալ-Ջալալիյա և ալ-Լավի յա ցեղերը ունեին անասնա-

պահական ձմեռանոցներ և ամառանոցներ72։ Իսկ երկու խաբերի միշև 

ընկած արոտավայրերում և հովիտն երում Իբն Հաուկալի վկայությամբ 

ձմեռում էր քրդական ալ-Հադբանիյա խոշոր ցեղային միությունը, 

որից հետո այստեղ ամառն էր անցկացնում արաբ Շ այրանի ցեղը՝'՛ 

Տնտեսական այս կացութաձևը, անասնապահությունը, ինչպես նշվեց, 

Հարկադրում էր երկու կողմ երին լայն շփումներ ունենալ, որը հաճախ 

ուղեկցվում էր արյունահեղ Հակամարտություններով։ Ուստի քրդերի 

առաշացումը արաբական Ռաբիաա, Մուդդար և Բաքր ցեղային ւ!իու-

թյունից ոչ միայն կմեղմացներ երկու կողմերի Հակասությունները, այլև 

քրդական միջավայրում կմեծացներ իսլամ տարածողների ռազմա-

քաղաքական և տնտեսական կշիոը: Ուշագրավ է այս առթիվ կրկին, 

նշել ալ-Մասոլգոլ այն վկայությունը, որ ամենատարածված և ամե-

նաճշմարիտ տեսակետը քրդերի ծագման մասին այն է, որ նրանք 

Ռաբիաա իրն Նիզարից են7*։ ԱկնՀայտ է, որ այս ցեղային, միության 

անունը կրող Մոսուլ կենտրոնով (Դիյար Ռաբիաա) շրշանում բնակ-

վում էին Հիմնականում քրդերը։ Այս վ/աստը դարձյալ Հաստատում է, 

որ արաբական վարկածը պատահական բնույթ լի կրել և նրա առաշ 

քաշում ը ամուր հիմքեր էր ստեղծում քրդական անհնազանդ ցեղերի 

մեշ իսլամի տարածման և խալիֆայության տարբեր մասերում նրանց 

արաբական ռազմական գործողությոլնների մեշ ներգրավելու Համար։ Այլ 

խոսքով, քրդերի արաբական ծագման վարկածի մշակում ր և գոյատևումը 

վերշին Հաշվով բխում էր խալիֆայության ներքին ու արտաքին քա-

ղաքականությունիցդ և իսլամի այսպես կոչված «մաՀմեդականների 

եղբայրությանJ) սկզբունքներից։ Այն արտացոլում էր նվաճած ե ր ֊ 

կըրների ժողովուրդն երին միաձուլելոլ ուղղությամբ արաբների գործա-

դրած շանքերը75< Այս կապակցությամբ ի միջի այլոց Հետաքրքիր է 

ընդգծել, որ արաբ ծագումնաբանները աստվածաշնչային, նյութերով 

փորձեր են կատարել, օրինակի Համար, ցույց տալու Կասպից ծովի 

առափնյա բնակիչների իրանական դայլամնեբի արաբական78, իսկ 

Հաճախ այլ ժողովուրգների, դրանց թվում նաև պարսիկների սեմական 

ծագումը77 ։ 

Ինչ վերաբերվում է քրդերի մեշ վարկածի արձագանքներին, ապա 

դա կապված է քրդական վերնախավի մի մասի կեցվածքի Հետ։ Արա-

բական ծագումը, նամանավանդ այդ առաջարկում էին իսլամ տարա-
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ծողները, կոչված էր նպաստելու ՜ քուրդ վերնախավի քաղաքական և 

տնտեսական դիրքերի ամրապնդմանը։ Այլ խոսքով, ձևականորեն ըն-

դունելով արաբական ծագումը, երբեմն նաև իսլամը, խալիֆայության 

ճգնաժամային սուր փուլերում քրդական վերնախավը ստանում էր 

տնտեսական և քաղաքական որոշակի անկախություն։ Քրդերի արա-

բական ծագման վարկածը կոչված էր մեկ ընդհանուր հունի մեշ դնել 

այս ժողովրդի շանքերը հանուն խալիֆայության շահերի, որը մահմե-

դականության առկայության ղոլգընթաց բացասական հետքեր թողեց 

քուրդ ժողովրդի հասարակական֊ պատ մ ական զարգացման բնականոն 

րնթացքի վրա։ 

А. П. П О Л А Д Я Н 

К ВОПРОСУ О С Р Е Д Н Е В Е К О В О Й ВЕРСИИ 
АРАБСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУРДОВ 

(по арабским источникам) 

Р е з ю м е 

Для написания настоящей статьи были использованы сооб-
щения арабских и арабоязычных авторов VIII—XV вв. Большая 
часть этих материалов вводится в научный оборот впервые. Ис-
следование указанных сообщений позволяет автору прийти к 
выводу о том, что версия об арабском происхождении курдов 
имела тенденцнозный характер и преследовала определенные 
цели. В статье выявляются причины возникновения и распрос-
транения этой версии, которая, по мнению автора, возникла в 
среде господствующего народа—арабов во время правления Аб-
басидов, а затем, в какой-то степени, нашла свое отражение и 
отклик среди верхушки курдов. Цель этой версии—оправдать 
господство арабов и способствовать его сохранению и распрос-
транению. Эта версия в какой-то степени способствовала также, 
распространению ислама среди курдов и была использована для 
их вовлечения в вооруженные силы халифата. 
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о-? O* >/ O" r - ^ Ь o - ? ^ 4 f—«•>'' >3 Ь о - * • • • J ^ b 
j l j^Vl^ , » L U S U j . . . յ^ձ-», i « ^ ^ T j л о - ? S ֊ * * * « ^ 0 

36 II—V «l l ir öybliü՝ ' ւ - յ ^ ՝ ( ֊ _ J U - J \ y*. հհյ\ 

37 Այղ մասին տե՛ս К. Э . Б ) с в о р т , Мусульманские династии, М., 1971,-с. 
94—98; CK Cahen , A y y d b l d s , — J l i e Enc. of I s lam' v. I, London, 1960, p. 
796—807; ՝JI Uöi CjI^—VI^ I - J U J ^ I I ^ я м ' 

• 104—ю- յ > «not ' ö j _ A U J I ' i ^ . 
38 Արաբական սկզբնաղբյուրներում եղած նյութերը վկայում են, որ Այուբրյան տոհ-

մածառը եղել է ռավաղի քրղերից, որի նախահայրը՝ Շաղին Դվինից (Հայաս-

տանիցJ մեկնել է Բաղդադ, այնուհետև Բ՚իքրիտ, ուր և սկզբնավորել է նրա 
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Հե անոր գների դոբծունեությունը։ Այուբբ յանների արաբական ծագմանն առնչվող 

զանազան կարծիքներ, որոնք չնաւած կասկածելի են Համարվել, ավան դար ար 

կրկնել են շատ Հեղինակներէ Այնուամենայնիվ պետք Է ասել, որ նրանք ամենից 

առայ ընդգծել ՛են միջնադարում գերիշխող տեսակետը* նրանց £ոլՐԴ լինելու 

մ առինք տպա այլևայլ տեղեկություններով նրանց ծագումը կապել են արաբական 

այս կաս այն ցեղի և նույնիսկ Օմայան խալիֆաների Հետ։ Որոջ Հեղինակների-

Հաղորդումներբ ցույց են տալիս, որ Այուբրյան աոանձին իշխաններ նույնպես 

չեն մխաեյ իրենց արաբական ծագումը։ Գեո ավելին, նրանք իբր Հայտարարել են, 

որ Հանգամանքների բերումով պարզապես ապրել են քրդերի մեջ և խնամիական-

կտպեր են Հաստատել նրանց Հետ։ ՒՀարկե Այուբբյանների արաբական ծագումից 

չՀրա ՛է ՛սրվելը բնավ զարմանք չի աոաշացնում, որովՀետև դա Հնարավորություն 

Էր տտ/իո նրանց մաՀմեդական աշխարՀում ընդլայնելու իրենց ոաղմա քաղ՛ս թա-

կան գործունեությունը* Տե՛ս у -ю-е с , — t + գ ՝ * ' ՛ ՝ 1 * C՜"?^ 

«r r O l — * < i r _ r ' i « > r i « a ü i n « i r o y b l i ü \ ^ 

ГГ—г I * И VA 0\ J JK—ь ' v ^ ^ l ^ J L - J v ^ S l J L e ^ t UjjyJJü» p l i J b ՛ք ՀՉ ^ 
f — « I « n «v- J^ J JLI I ' ^ » Л А - j j h 

. . . F - r - ч r t j - o Ä J y ' v ^ J ^ J ^ C J * 
Արաբական աղբյուրների նյութերի ոչ բազմակողմանի և թերի ուսումնասիրոլ-

թյունր թույլ Է ավել ժամանակակից որոշ արաբ պատմաբանների արաբ Համէս* 

րե/ոլ ոչ միայն Այուբրյան ղինաստիանյ այլև նրանը ցեղը՝ ռավաղի բրդերին։ Տե՛ս 

J^ I—a^i ^ I j J U l ^ I »I «J.J4V ձձյյէ '՝-*՝})—a-<i֊5ä?"L; 

l .l—l.r «I4VA « r r « ^ b b j j j M j J ^ ^ i ü . 

30 J ֊ a \ ձ ) — y * " j ֊ - - u - ^ J ՝ U-l" 5 4 ՝ " e d - D l m l c h q u l , 
բ. 255: " ՛ 

40 А Мюллер, История ислама, т. I, СПб. 1895, с. 27—28. 
41 А. Е. Беляев, նշված աշխ-, Էշ 62։ 
42 Նույն տեղումI 

43 А. Мюллер, նշված աշխ., Էշ 29։ 

44 V Այամ» անվանումն ունի մի քանի իմաստներ։ Սկզբնական շրշանում արարները 

աշամ ասելով ի նկատի ունեին ոչ արաբախոս (4J արաբ) ժողովուրդներին, 

հատկապես իրանցիներին, իսկ էԲիլադ ա լ - ա շ ա մ է — ( ա շ ա մ ն ե ր ի 

երկիրJ ասելով հասկանում Էին Իրանը։ 

45 ԾՖ ուրս» բառացի նշանակում Է պարսիկներ, ինչպես նաև որոշ կոնտեքստում 

իրանցի։ 
46 r f l 'Г E 

47 Ղասսանիների քրիստոնյա արաբական ցեղը ծագումով Եմենի ց Է։ Իշխել Է Սի-

՚րիսւյում, Պաղեստինում։ Այս ցեղը գոյատևեց մինչև իսլամի երևան գալը, 
VII դ.։ 

48 r f l , յ> 'Г E ^ y c ՚ 
49 Նույն տեղում։ 

50 A I - M a s u d i , K l l a b a l — T a n b l h wa l—Ishra f , — „ B G A " , է. VII , L u g d . Bat . A b u d , 
E . J . Bril l , 1894, p. 89 (այսուէետև AI -Masud i ) . 
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51 Н. Ф. Пигулевская, Араб : : у границ Византин и Ирана в IV—VI вв., М,- -
Л., 1964, с. 22. 

52 г г ^ «Н1Д « ^ L J S ^ J ^ K 
53 Н. Ф. Пигулевская, Նշված աշխ., էշ 23։ 
54 Ibn Hulta! , р. i 21 . 
55 A l - I s t a k h r i , р. 114. 
56 гэ1 <r ^ • J-n 
57 Հյ-c U j f ) L - . » ^fcl j j .ALSi ^ > \յՈ\ ^ ք ձ ՚ Հ * о - (У* . ֊ Jfci X i j ' 

Հ>* r ^ : о * ч - у ֊ V о * ^ f « - 5 1 J ՝ 
ՕՀյՏ*} c>" ք յ Г« - * ՝ О ՜ 0 ՀՀ* <••« ֊> 

Al-Masudi, p. 86: - . • • • J i \ 5 

58 r < i / i £ J j < r r r _ r r r >r E ч - j U S « ^ ^ i j j ^ j v 

59 Шараф-хан Бидлиси, Шараф-наме, т. I, М., 1967, с. 83, 152, 167, 175. 220, 
232, 290, 313, 357, ... 

60 М. М. Баязиди, Нравы и обычаи курдов, М., 1963, с. 9—10. Տև՚ս рЬ "՛գիրը 

է շ 2 0 2 • 
61 Այս կարգի պնդումները, ինչպես նշում է Վ. Մինորսկին, շարունակում են դեոևս 

գոյատևել քրդական որոշ ցեղերում և հատկապես նրանց ղեկավար ընտանիք-
ներում։ Տե՛ս В . Փ . М и н о р с к н й , Заметки и вяечатления, СПб. , 1915, с. 14 

Քրդերի արաբական ծագման վարկածը, որքան էլ տարօրինակ է, տարածում 

գտավ նաև քուրդ ժողովրդի տարադավան Հատվածներից մեկի՝ եզդիս։ կան հա-

մայնքում։ Դարեր ի վեր կրոնական համոզմունքների հողի վրա թշնամաբար 

տրամադրված լինելով մահմեդականությանը և մահմեդական ժողովուրդներին, 

դրանց թվում քուրդ մահմեդական հատվածին, եզդիների մեշ շարունակում է գո-

յատևել այն միտքը, որ իրենք ծագումով արար Օմայան տոհմի խալիֆաներից են։ 

Օմայանների և նրանց տարբեր ճյուղերի ու 'մ իշնա դար յան արաբ այլևայլ բարձր-

աստիճան ընտանիքների հետ են կապում իրենց ծագումը եզիդի հոգևորական իշ-

խող դասերը։ Եզիդի քրդերի և Օմայան խալիֆաների ազգակցական կապը արտա-

ցոլվել է նաև եղդ իական ffՄասհաֆե ռաշյօ (սև մատյան) սուրբ գրքույկում։ Տե՛ս 

J^OWI VV' I r « Այլ j JS « i i - O « ւ ձ £ ւ J . _ » U _ * o 

-o«rfV. «VF—IO ' 14vr —> ՚ կ ' JJV 
• » Г - r r ^ «14F1 

62 Abul F e d a e , p. 150: 
63 vr м E 

ei Sb'u r r r «r £ «^UXsVI « ^ ^ j X « . » 

65 1гл « и а э ՚ I rr ' o ՝ ՜ * ^ ՝ 
66 i f '1Ч> 'Г - С^Ц^1՝ ՚ 

67 К. Э. Босворт, Нашествия варваров : появление тюрок в мусульманском 
мире: —«Мусульманский мир 950—1150», М., 1981, с.20—33: Տե՛ս նաև 
r f w f o յ> ՛ JL -oU^Vl i - J ^ a - i J ՝ j i ^ l i " « ^ U J f . ^ i J ^ K : 
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r/4 И. Пгтрушгвскяй, Развитие феодального общества в Иране (X—нач. XIII 
вв.) —«История Ирана», М., 1977, с. 134. 

69 Вторая записка Абу Дула фа, Л1., i960, с. 18. 
7 0 . T h e E n c . of I s l a m " v . I I . L o n d o n 1965, թ. 343—349։ Զազիրան, որ-

տեգ, իՆչր/hu նշվեց, արաբական ցԼղերր Հաստատվել էին նախաիսլամական 

շրջանում հ արար աշխարՀագիրները այն բայանում էին երե о tr քուրաներիդ 

մանում էր խալիֆայության Հյուսիսային փոխարքայության կազմի մեշ: Այդ 

փոխարքայությունը ընդգրկում էր Արմ ինիան (Հայաստան, Վիրքյ Աղվանք, Շիր-

վան, Դաբրանդ) t Ատրսլատականը, Վերին Միշ ադետքը և Փոքր Ասիայի սաՀ-

մտնամերձ շրջանները։ Ամբոգշ Տքաղիրայի մայրաքաղաքն էր Մոսուլըւ Աբբս՚ս-

յա ՛հ՛հ հր ի օրոք այն բաժանվեց վարչական երկու բաժանումների՝ Մոսուլ ( ա լ ֊ 

Մաուսի/յ և Ջlui/իր rn Տե՛ս Ա . S L r — Ղ ն ո ն դ յ ա ն , Արաբական խալիֆայության հյու-

սիսային փոխարքայությունը,— VՄերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողո-

վուրդներ», 3, արարական երկրներ, Երևան, 1967 թ., էջ 164t Տե՛ս նաև £г/»ш Арме-

ния и арабский халифат , Ереван, 1977, с. 152: 
Արաբական նվաճումներից սկսած դեպի այս տարածքը սկսվեցին արաբական 

ցեղերի նոր արտագաղթերւ նրանցից մի մասը Օմար խալիֆայի օրոք (034 — 

644 թթյ* ակտիվորեն մասնակցություն Հանդես բերեց նվաճումներինւ Ջաղիրա-

յոսէ արաբական ցեղերի քաղաքական ու անտեսական կշի՚ւը մեծացավ 0մ այ՛սն֊ 

ների օրոք, երբ վերջիններիս կողմից սկսվեց Միջագետքի գաղութացումը» 

71 i r r ՚ н э г «bytüux öj-f}=Ւ ՝—՚ 

72 Ihn H u k a l , р . 114: 
73 ՛հույն տեղում, էջ 156։ 

74 Г01 ^ «Г r Հ. AJ J \ 
75 ՛հման երևույթ նկատվում է նաև մեր օրերում։ Իր ճառերից մեկում ժամանակին 

Ի րւս րի պբեդիդենտ Արդ ալ-Քարիմ Կասիմը բացեի բաց հայտարարություն է Այ-

րել քրդերի ե արաբների նույն ծագման մասին։ Տե՛ս LJ^e I I 
Г-Հ 4 n v r <>\.XÄJ <կ>յյ\ £ J LuJ~o\ 

76 Ed-DlmlchqiU, p. 254—255: 
77 Նույն տեղում։ 
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Ր Ա Ն Ա Ս Ի Ր ՈՒԹՅ ՈՒՆ 

Գ. D. ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

ՀՈԳՆԱԿԻԱԿԵՐՏ - g a l ՎԵՐՋԱԾԱՆՑԸ ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՒՄ 

1. Միջի՛ն և նոր արևմ տ աիրանական լեզուներում, ինչպես Հայտ-

նի է, անվան Հոգնակի ձևի կազմությունը Հանգում է Հիմնականում 

հին իրան, սեռական հոգնակի*—ЗПЭШ և վերացական անուններ կազ֊ 

մոզ *—|уа — Owa—վերշավորռւթլու ններին, որոնք համապատասխա-

նորեն ա վել են — ä n / — ԱՈ ե՝ ( ա ) հ Տ 1 . Սրանց Հետ միասին, սակայն, 

որոշ նոր րարբաոներ ի Հայտ են բերում Հոգնակիի կազմության նոր 

միջոցներ, որոնցից է, մասնավորապես — g a l ( — y a l , a l և — e l տար-

բերակներով) վերջածանցը, որը Հանդիպում է Հիմնականում շնչավոր 

առարկաներ ցույց տվող անունների Հետ*։ Այն տարածված է գլխա-

վորապես Իրանի կենտրոնական բարբառներում, ֆարսում, Զեֆրեում 

(ՒսֆաՀանից Հյուսիս-արևմուտք), ինչպես նաև Հլռւսիս արևմտյան Ա ի ֊ 

վանգի բարբառում, գուրանիում, քրդական Հարավային բարբառներում 

A բե/ուչերենում3։ Հիշյալ ածանցը՝ որպես Հոգնակի կազմության ձե-

վուլթ, լայն տարածում ունի նաև լուր ական խոսվածքներում (բախւոի-

արի և այլն)։ Այն բարբառներում, որտեղ Հանդես է դսյլիս այս ածան-

ցը, որպես օրենք, նրան զոլգաՀեռ միչտ օգտագործվում են նաև վերև֊ 

վու մ նշված Հոգնակիակերտ միջոցները՝ — än/ — ГШ, ä(<^llä): Այս երե-

վույթի պատ՛ճառը Հավանաբար այն է, որ սկզբնապես այն արտաՀայ-

տել է հավաքականության իմաստ, որը դեռևս կենդանի է օրինակ, 

Հարավային քրդական Սու լեյմսւնիյեի բարբառում, Հմմ. ՀՀ&՚ցուլ g ä g a l 

'խոշոր եղջերավոր անասունների Հոտ՛, ГПё 'ոչխար՝ m e g a l ոչխար-

ների Հոտ՝ և այլն*/ Հմմ. նաև մուկրիոլմ՝ k l l f g a l ՛տղաներ՛ ( k l l f ՛տղա՛), 

b a r x a g a l / b a r x a l ' դառներ՝ ( b a r x ՛գառ՛)5! Սինայի բարբառում՝ 

՛մարդիկ՛, լ ] ^ » ^ թշնամիներ, աղջիկներ և այլն9 Հետաքբքրա-
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կա՛ս է այն փաստը, որ չնայած քրդերենի Հյուսիսային կոլբմ ան շի բար-

բառներում ալս ձևույթը ղոլութլուն չունի, այնու Հանդերձ կարելի է 
նշել մի օրինակ՝ s a y ä l 'շներ՝ (Հմմ. S a — s a v ä l e x w a h i l d ä h a t J a m 

ш я ) f / ՚ ր անեցէէ՛սերին (բո. շներին) Հավաքեց եկավ մեզ մոտ». Ь 3 \ 7 ё 
m i n . . . s a y ä l c ä r a l l y ä d l d ä s a k i n ä n d l n e ГՀայրս շներին կանգնեցնում 
Էր }"Ր" Ր՚՚լսրըՀ)'' 'եոէրանիոլմ, ինչպես նաև բե լոլջե րենում , այս 
ածանցք՛ ա՛սի րաւ/ական սահմանափակ կիրառություն. կան գոլ լա չի 
րարրա՚՚ամ (դուրանի)՝ i s f a h ä f l V a l 'իսֆաՀանցիներ', րելաջևրենո։ մ՝ 
J a n g a l ՛կանայք, m a l e l 'տներ' և աղЬь։ Ինչպես ասվեց, — g a l ածանցը 
լայն տարածում ունի նաև լուբական խոսվածքևերո։ մ. Հմմ. օրինակ, 
Մեծ լուրերի խոսվածքամ՝ z a n g a l ՛կանայք՛, h ö n a y a l ՛տներ՛, ä o o n i y a l 
՛մարդիկ՛, a s p a l ՛ձիեր՛, S a r a i ՛դլա խներ՛ և աղն՛: Բախաիարի և մա֊ 
մ ասանի խոսվածքներում՝ girzayal ՛առնետներ՝, XäTgäl ՛ավանակներ՛, 
s a g a l 'շներ՝, h ü n a y a l 'աներ' և այլ ն10։ Լուբի բարբառում այս ածան-
ցով կազմում են նաև ցուցական դերանունների Հոգնակի ձևերը՝ 1 ( ո ) 
ալս, I r i ga l ՛սրանք՛ Q ( n J ՛աքն՝, Ü n g a l ՛նրանք՝ ։ — g a l ածանցով Հոգ-
նակի կազմություննեբը լոլրիսւմ երբեմն ստանում են նաև կրկնակի 
Հոգնակիության՝ l in ցուցիչով՝ k O r g a J / к о T g a 1ÜП 'տղաներ' Z i n g a l / Z l n -

g a l ü n ՛կտնաւք՛, h a r g a l / h a r g a l f l n ավանակներ (Հմմ. k o r g a l Q n a n ü n 

Ьэс1]п ՚տղաներին Հաց տվեք'J11! Հմմ> նաև Զեֆրեի բարբառում ( " g e l 
ձևով)՝ p ü r - g e l - б ՛տղաներ՛, e S S e r — g e l — 6 'աստղեր' և այլն11, 

Խնգրո առարկա ածանցը - g j | | ä ձևով (բավական սահմանափակ 
կերպով) Հանգես Է գալիս նաև. պամիրյ՚սն լեզուներում՝ շուղն ան երե-
նամ, ոսւշանև բենում, բա ր թան գերեն ում. Հմմ. ռուշ. ZOWgalä ՛կովեր՛, 
w l S i c g a l ä ՚ թ ռ չ ո ւ ն ն ե ր ՛ . " b a ä g a l ä երեխաներ1*։ 

Ինչպես կարելի Է նկատել, - g a l ով Հոգնակի կազմությունները 
ՀիւէնականոււՐ տարածված Ան Իրանի կենտրոնական և Հյուսիս-արևմտ-
յան շրջաններում՛. Այս արեալից Է այնէ Հավանաբար, թափանցել այլ 
բարբառային շրջաններէ 

2, Սկսած Я). Յուստիի Հայտնի ւսշխա՚ոութ յունից, Հետաղոտոզ-
ները Համամիտ են այն կարծիքի Հետ, որ Հիշյալ ձևույթը ծագումով 
ն՚՚ւլնն Է՝ Իրւսնս։կսն ՚լեզուներում տարբեր իմաստալին երանգներ ու-
նեցող g a l լևքսեմի Հևա. Հմմ. քրդերենում՝ g a l 'Հետ, միասին', ( - a k 
ածանցի Հետ՝ galak ՛շատ՛), կեն in ր ոն ական բարբառներում և պարսկե-
րենում՛ g a l a l l 'Հոտ' և այլն15ւ Կոլրմանշիում - g a l J ձ և ո ւ յ թ ը կազմում 
Է նաև g a l l կոչական մասնիկը (Հմմ. g a l l ITllrOVän ' 0 ՚ մարդիկ)19։ Այս 
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բառը ծագում է Հին իրանական *garda-/gfda- ձևից, որբ ավանդված 

է Հին պարսկերենում (Հմմ. արամերենում վկա լվա ծ g r d ' j 1 " » 

Աքս լեքսեմի՝ որպես Հոգնակիակերտ ձեոլլթ Հանգես դսւլոլ Հս-

մս։ր տիպաբանական օրինակ կարող է ծառայել ոլւոմի րլսւն ոարիկոլհ-

րեն, շուգնանեյւեն ե ււոլշաներեն լեզուներում Հայնակի կազմության 

մի ձև, որը Հանդում է պս>րսկս։~ալւաբս։կան Xüjl ՛բազմություն՛ բա-

ռին ե որը նույնպես օգտագործվում է որպես Հոգնակիակերտ ձևույթ. 

Հմմ. s o w ö r x e l 'Հեծյալներ', XaWriCXl l ՛աղաներ՝ և այլն16։ 

Г. С. АСАТРЯН 

СУФФИКС МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА—GAL В 
ИРАНСКИХ ЯЗЫКАХ 

Р е з ю м е 

Как известно, в средне- и новозападноиранских языках суф-
фиксы, образующие ми. число имени, восходят главным образом 
Ii др.—ирап. окончанию родительного падежа мн. числа *—änäm 
(давшему än/—-ün) и к др.—иран. форманту, образующему абс-
трактные имена, *—lya—&wa- (давшему (I/'l)hä). Однако, наряду 
с этими, в повозападноиранских языках встречаются новообра-
зования, среди которых можно отметить, суффикс -gal, который 
встречается в основном в диалектах Центрального Ирана, в гу-
рани, в южнокурдских диалектах, в лурском и—в ограниченной 
степени—в белуджском. Употребление этого суффикса для обра-
зования, мн. числа отмечено спорадически и для восточноиран-
ских диалектов (памирских). Главным центром распространения 
указанного суффикса, однако; является Центральный Иран. Суф-
фикс -gal восходит к имеющей различные семантические оттен-
ки в иранских языках лексеме gal (ср. в курдском: gal «вместе», 
galak «много», gal «люди» (вокативная частица), в персидском: 
galah «стадо» и т. п.). Это слово восходит к др. иран. *gard-/ 
grda- (ср. арам. grd') . 
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1 Տե՛ս R. Gauth io t . Du p'urlel persan en-hB.—MSL, Г. 20, f. 2, p. 72 — 73-
Այս օրե՛ս րից, բացառություն են կազմում մասնավորապես, քրդերենի Հյուսի-

սային բարբառները, որտեղ թվի քերականական կարգը արտ աՀա յտվում է 

միայն թեք Հոլովի ձևերում և իզաֆետային բառակապակցության մեչ և կապ֊ 

ված է սեռի կատեգորիայի Հետ, էէւդիղ Հոլովոլ է թվի կարգը արտահայտվում 

Է րայ֊ռտորոդյալի միջոցով Հմմ. XOrt հՏէ ՝երիտասարդը եկավ՝ և՝ XOrt hatlfl 
՛երիտասարդները եկան՛, m i n П1Л Г i V s ä n d i П ես մարգ/՚-իկ ուղարկեցի ելն։ 

կոլրմանչիի Հյուսիս արևե/յան բարբառներում իդաֆեւոա յին րառակա սչակ-

էությունում անունների Հոգնակի էլադմութ յս։ն Համար Հա*,դես Է դայիս-Gd 

վերջավորությունը, որի ծագումը ցարդ պարզորոշ որոշված չէ. Հմմ, այս 

ձևույթի ստուգաբանության մի վարձ՝ P. JI. ЦабОЛОВ, ОчерК ИСГОрИЧвСКОЙ 
иорфолоши курдского языка. М., Ю78, էչ о, ըստ որի ֊ed-ր աոաչացել է 
այսպես կոչված շարահյուսական մակարդակում ձևույթների միաձուլումից՝ 

-СП ( < — § n ) - | - d l * - S n d , որը Հյուսիս արևելյան բարբառներում տվել է - G d 

իսկ կոլրմանշիր Հյուսի» արևմտյան բարբառներու մ£?ո." 

2 G. Morget i s t i e rne , Neu-Iranische Sprachen.—НЬО. Iranistik, Erster Absch 
Шtr. Leiden-Köln, 1958, S . 10t, 

3 R. Gauthiot , Op. clt., р. 73, Iranische Dlülckiaufzelchnungen aus den. Nach 
լass von F. C. A n d r e « . Berlin, 19.59, S . i 7 0 ֊ J 7 b , 

4 Տե՛ս D. N. M a r k o n z i e , Kurdlsh Dlalect Studles. 1, London, 1961, §177, ո. 1, 
p. t4. 

5 К. Р. Эюби, И. А. Смирнова , Курдский д.чэлгкт Мукрн. Ленинград, 1968 
с. 21. 

6 F . J u s t i , K ird i scnc Grammatik. SPb, 1880, Տ . 123—124. 
7 Մեր անձնական գրառումներից, և՝ п'рэб Шумилов. Бэрзвок . Ереван, 1969 

hi 02, 

8 Г{. Gauthiot . Ор. clt., էչ 79, О. Mann, К. M a d a i k , Kurdisch-persische Fors-
c h u n g e n . B d 2 , A b t . I I I , B e r ' l ! ' , 1 9 3 0 , S. 104 , տե՛ս նույն տեղում, մասնա-

վորապես, ծան. „V ւ, Տե՛ս նաև՝ w . G e i g e r , Etymologie des ВаЮбг. Mün-
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S О. Mann, Kurze Skizze der Lurdialekle.—SPAW, 39, 1904. S . 1181. 
լ0 А. А. К е р и м о з а , Лурские н бахтнярские диалекты. Основы Иранского 

яэыконпаннп. Нозоиранскне языки. М., 1982, с. 293 —294. 
Մեր գրս՚ռուԿ՚եերից, 

12 VV. G e i g e r , Kleme.re Dla 'ekte und Oialaktgruppen.—GlPh, 1 Bd, 2 Abt . 
Strassbu.-g, 1898—1901. էչ soJ; Հմմ. նաև՝ Опыт историко-пшологического 
исследования иранских п.-.ыкоз, т. ц , Москва, 1975, էչ <30—231, 

13 Опыт..., էչ 231, 
14 v/. G e l d e r , Ор. clt., էչ зы, 
15 Հ-rJ՛ F . J u s t l , Op. clt.. 3. 124. E. Wilhelm. La Langue des Kurdes .—Le 

Museon, 18S3, էչ 43в-, J . D a n n a s t e t e r , ßtudes lranlennes II. Paris , 1883, 
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16 Dj . Bedir Klian, R. Lescot. Oram:.:alre Kurde (Dlalecte KurmandJI). Paris , 
1970, p. 98. 
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Հ . Հ . ՄՈՂԱԻՍՅԱն 

ԳՅՈԻԴ.Ի ԱՇԽԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՔԱՐԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ 
ՊԱՐՍԻԿ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ԵՐԿԵՐՈՒՄ 

(70-ական թթ.) 

Գյուղացիության հարցը, նրանց հողի վիշտը, միշտ էլ եղել է Ի-

րանի սոցիալական կյանքի ամենացավոտ կողմերից մեկը։ Պար-

սիկ գրողները միշտ էլ անդրադարձել են այդ թեմային, սակայն նրան-

ցից շատերը սահմանափակվել են սոցիալական վերն ախ ավերին դաս-

տիարակելու, նրանց վերափոխելու լիբերալ բարոյականությամբ։ Դա-

սական գրականությունից եկող այդ դիրքորոշում ը, կարելի է ասել, 

մինչև այժմ էլ կաշկանդված է պահում պարսիկ հեղինակներից շա-

տերին՝ զրկելով նրանց կյանքի բազմակողմանի և ճիշտ մեկնաբան-

ման հնարավորությոմւից։ ՜ 

Նրանց երկերի գավառական հերոսները, հաճախ, խեղճ ու կրակ 

մարդիկ են, տարիներ շարունակ քարի ու քոլի հետ կռիվ բռնող տա-

ժանակիրներ, ազնիվ ու արդար, սակայն ոչ ուժեղ և ընդդիմացող, ոչ. 

էլ ըմբոստ ու պայքարող։ Նրանց երկերում պակասում էր գրողի հա-

յեցողությունը։ Հեղինակներն իրենց հերոսների մարդկայնությունը չէին 

հակադրում նրանց սոցիալական նկարագրին, այլ մարդը և մարդկա-

յինը հակադրում էին հասարակական չար ուժերին։ 

70-ական թվականն երի պարսկական գեղարվեստական գրակա-

նությունը ժառանգեց քննադատական ռեալիզմին հարած վարպետ-

ներ՝ Ջամալ-զադեի, Սադեղ Հեդայաթ ի, Բոզորգ Ա լավի ի, Ջ ա լա լ ֊ Ալ֊ 

Ահմադիի, կթեմ ադ-զադեի (ԲեհազինՋ ամ ալ-Միր-Ս ադեղիի և ուրիշ-

ների թողած գրական արժեքների ազղեցությոմւը^Հ 

Պարսիկ առաջադեմ գրոգների համար ստեղծագործական այս 

ժամանակաշրջանը սկսվեց հասարակական ֊քաղաքական աննպաստ 

պայմաններում։ 
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60-ական թվականների սկզբին, Իրանի միապետական կառավա-

րության միջոցառումները՝ ագրարային ռեֆորմ կատարելու ուղղու-

թյամբ, տեղի ունեցավ ժողովրդական լայն, մասսաների ազգս։ ւին-

գեմոկրատական շարժումների ճնշման տակ։ 

Շահի կողմից, այսպես կոչված, բոնւսպարտիստական քաղաքա-

կանությունը «Սպիտակ հեղափոխություն» անվան տակ, արդեն մինչև 

70-ական թվականների սկիզբը դրսևորեց իր իսկական դեմքը-» Շահի 

կողմից լիազորված հողային բարեվախման պատասխանատու պաշ-

տոնյա Ար սանշանին խոստովանում էր. «Հողային բարեփոխման բն-

թացքում ցուցաբերված խտրականության հետևանքով առաջացել են 

այնպիսի սուր բարդություններ, որ եթե անմիջապես միջոցներ չձեռ-

նարկվեն, ապա կալվածատերերի և գյուղացին երի միջև եղած հակա-

սությունները գնալով ավելի են սրվելու»3» 

Սոցիալ-քաղաքական ներքին խմորումները չէին կարող մեկուսաց-

ված մնալ և իրենց գեղարվեստական արտացոլումը չգտնել պարսիկ 

ռեալիստ գրողների ստեղծագործություններում» Գրաքննությունը շըր-

ջանցելոլ նպատակով, գրողներից ոմանք գրում էին ներթաքուն իմաս-

տով[՝ հագեցված այլաբանական բովանդակությամբ, կամ անցյալը 

արդիական կենսահայացքով վերարտադրելու հնարանքով, իսկ ո-

մանք էլ սպասում էին պատեհ առիթի, իրենց գրվածքները լույս աշ-

խարհ հանելու համար։ 

Ահա թե ինչու 60-ական թվականների վերջին և 70-աԼ՚ան թվա-

կանների պարսկական գրականությունը լիովին չտվեց ստեղծագոր-

ծական հնարավոր արգասիքը։ Գրողներից շատերը քաղաքական բա-

րենպաստ պայմաններ չգտան լիուժին դրսևորելու իրենց ստեղծագոր-

ծական կարողությունները» Եվ ոչ միայն այն պատճառով, որ շահի և 

նրա բռնապետական կարգերը հովանավորող իմպերիալիստական հա-

մախոհների կողմից ստեղծված իրավիճակը՝ փոշիացնում էր այն մի-

տումները, որոնք կարող էին վնասել նրանց «հեղինակությանը», այլ 

նաև այն բանի հետևանքով, որ իրականությոլնը մկրատում էր հանրա-

յին-քաղաքական տեսակետնւերը, արգելակում նրա զարգացումն ու 

ծավալում ը։ 

Վերջին տասնամյա ժամանակահատվածում ռեալիստ պարսիկ 

արձակագիրների ընտրած թեման հիմնականում մնում է գյուղը, գյու-

ղացիների տարերային, բայց միասնական, պայքարը շահագործման 

դեմ։ Ստեղծագործություններում ծավալված դեպքերը, ոչ թե մտա-
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ցածին են ու աբհեստականորեն միմյանց հարմարեցված, այլ իրակա-

նության գեղարվեստական վերարտադրությունը*։ 

եթե ի մի բերենք նրանց երկերի• մեշ արծարծված գաղափարական-

ուղղվածության՛ միասնությունը, որը գլխավորապես կապված է հեղի֊, 

նակների քաղաքական մակարդակի աստիճանական զարգացման հետ, 

ապա պետք է ասել հետևյալը։ Յոթանասունական թվականներին и տեղ-, 

ծագործող գրողներից շատերը ակնհայտորեն ձերբազատվել էին նա-

խորդ գրոգների զգալի մս։սի պատմական ու քաղաքական մտածելա-

կերպի սահմանափակվածությունից, գալով այն համոզմունքին, որ 

առանց աշխատավոր զանգվածների միահամուռ պայքարի, միապե-

տական իշխանության և ֆեոդալիզմ ի մնացուկների դեմ հաղթանակը, 

անկարելի է։ Դրան ավելացնենք նաև աշխատավոր ժողովրդի նկատմամբ. 

ունեցած պարսիկ գրոգների անսահման սերն ու սոցիալական ղերի 

գնահատանքը-, յ՚-

Ահա թե ինչու դասակարգային պայքարի սրմանը զուգընթաց առա-

վել առաջավոր գրոգներ, ովքեր ավելի արմատական հայացքով էին 

նայում հասարակական հարաբերությունն երին և խորամուխ էին լի-

նում դասակարգային պայքարի էության մեշ, զգում էին, որ ժողո-

վուբդների կյանքում հասունանում է սոցիալական խոշոր փոփոխու-

թյունների իրականացում, և գնալով ավելի մեծ զգոնությամբ էին ար-

ձագանքում աշխատավորությանը հուզող հարցերին 

Ա ամադ Բեհրանգիի «Եք հոլոլ վա հեղար հոլուЯв։ (Մի դեղձ և 

հազար դեղձ), վիպակը այլաբանական գողտրիկ մի ստեղծագործու-

թյուն է։ 

Հիշյալ պատմվածքի գեղարվեստական արժեքն այն է, որ նրա 

մեշ ռեալիստորեն պատկերված է հողազուրկ գյուղացու ծանր վիճա-

կը, նրա դժգոհությունը, բողոքը և առողշ դատողությունը։ Հողը պետք է 

աշխատսւվորինը լինի, նրանը, ով մշակում և արգասավորում է այն,— 

այս է ահա հեղինակի պատկերացում ր, նրա ստեղծագործության ա֊ 

ռանցքային բովան՜դակությունը, որ միևնույն ժամ անակ, աշխատավոր 

գյուղացու հողի մասին ունեցած դարավոր ցանկության դրսևորումն է, 

նրա հազարամյակներով փայփայած երազանքի աբտահայտությունը։ 

Ս. Բեհրանգին սյուժե տա յին շատ հետաքրքրական ելակետ է ստեղ-

ծում։ Գյուղացու խնամած այգում երկու դեղձի ծառեր են աճումւ Սա-

կայն բերքատվության ժամանակ, նրանցից մեկը, որ մի օտարազգիի 

ձեռքով էր բերված, և բավականին խոշոր դեղձենի էր, առատ բերք էր 

տալիս, իսկ մյուսը՝ բուն հայրենի հողի վրա աճած, վտիտ մի ծառ էր, 



որը ծաղկելուց հետո, ոչ մի բերքի հատիկ անգամ չէր տալիս։ Այգե-

պանի խնամքը կամ ծառը կտրելու սպառնալիքը արդյունք չեն տա-

լիսւ Ծառը մնում էր տխուր և անպտուղ։ Փոքրամարմին դեղձենին բերք 

չք։ տալիս, որովհետև իրենI խնամող մարդիկ չկան։ Նրանք լքել են 

հայրենի գյուղը։ Կարիքը նրանց ստիպել է թափառել օտարության մեջ։ 

Փոքրիկ դեղձենին բերք չի տալիս, որովհետև գիտեր՝ օտարերկրացի 

ծառի տված դեղձերի հետ մեկտեղ իր բերքն էլ, օտարին ծառա դար-

ձած տերը, հանձնելու է կալվածատիրոջն ու օտարերկրացի «Սահա-

րին»։ 

Պ ատկերելով հայրենի դեղձենուն, հմտորեն միահյոլսելով սիմ-

վոլներն ու ալեգորիաները, համեմատություններն ու հակադրություն֊ 

ները, հեղինակը դրսևորել է իր հայացքները։ Վտիտ դեղձենու ան-

բերրիության երևույթի պատկերումը Ս. Բեհրանգիին թելադրել է կա-

ռուցվածքի համապատասխան ձև, դա պատմ վածք֊դիմ անկարի ձևն է, 

որ ենթադրում է միայն մեկ կերպար՝ վտիտ դեղձենու կերպարը՛. Կա-

ռուցվածքային այս տարատեսակի մեջ դրամատիկ տարրը շատ ու-

ժեղ է, բայց դրաման, իբրև կանոն, կատարվում է այդ միակ կերպարի 

(Վտիտ դեղձենու) ապրումների մեջ, որպես հոգեկան դրամա։ Այստեղ 

դեպքերը արտաքին դրսևորում չունեն։ Գործողությունը հարազատի և 

օտարի թշնամական վերաբերմունքն է, որի առաջացրած բախման 

հոգեբանական անդրադարձումն ենք միայն տեսնում։ 

Հողի իրավացի տիրոջ՝ գյուղացու իրավունքների պաշտպանության 

դերում է հանդես դալիս Ասադոլլա էմադին իր «Գավանհայե քուհիя 

(Լեռնային փշաթփեր) վիպակում7 ։ 

ճիշտ է, վիպակի սյուժեն չպատճառաբանված ռոմանտիկական է, 

բայց իր ընդհանրության մեջ գրողի ապրած՝ Մազանդարան նահանգի 

հազարավոր գյուղերի ամբողջական ռեալիստական սեղմ պատկերումն 

է։ Այստեղ, ինչպես հայելու մեջ, արտացոլվել է պարսիկ գյուղացիության 

հոգեբանական ու սոցիալ-քաղաքական վիճակը։ Թեև կյանքի ճանա-

չողական պակասը հեղինակին հանգեցրել է որոշ կարևոր մոմենտների 

մակերեսային արտահայտմանը։ 

Սակայն, ո՞րն է այն գիծը, որ աչքի է ընկնում Ա. էմադիի վի-

պակի հերոսների մեջ, ինչ առանձնահատուկ հոգեբանությամբ են բնո-

րոշվում նրանք։ 

«Գավանհայե քուհի» վիպակը, այնպիսի ժամանակաշրջանի ար-

տահայտություն է, երբ ագրարային ռեֆորմի հետևանքով ավելի էին 

սրվում տնտեսական հարաբերությունները, և դրա երևան գալու հետ 
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մեկտեղ, այդ համեմատությամբ էլ գյուղացիության մեշ խմորվում՝ 

նոր հոգեբանություն։ 

Ա. էմադիի ռեալիզմի արժանիքն այն է, որ նա արտացոլում է 

գյուղի չարքաշ աշխատավորության ՛հայացքների բեկումը տվյալ ժա-

մանակաշրջանում։ Գյուղի բարեփոխման կիսատ-պռատ իրականա-

ցումն Իրանում, գյուղական վերնախա։[ին դրդեց ավելի շատ մտածել 

անձնական շահերի մասին, արմատավորելով նրա մեշ էգոիզմը։ 

Հեղինակը Ահմադ-խանի և նրան հակադրվող հողագործ Գոլ֊ Մ ա֊ 

մաղի միջոցով, արտահայտել է այն սոցիալական բողոքը, որը աստի-

ճանաբար վերաճելով փոխարինվում է անհաղթահարելի ցասման, և 

ընդգրկում է շահագործվող գյուղացիության հոծ բազմությունը՝ ընդ-

հուպ մինչև զինված պաշտպանություն։ 

Երաշտն ու ջրի անբավարարությունը խանձել կ շրջանի գյուղերի 

ցանքատարածությունները։ Միակ փոքրիկ գյուղը, որը փրկվել է կալ-

վածատիրոջ ու բնության աղետից Գոլ֊Մամադի ապրած գյուղն է։ 

Գյուղացիների տքնաջան ՛ու հարատև աշխատանքի շնորհիվ այն մնա-

ցել է քիչ թե շատ անվնաս։ Ահմադ-խանը ամեն գնով, բռնությամբ 

ուսում է ետ խլել ռեֆորմի ժամանակ գյուղացիներին, վարձակալման 

պայմանով հանձնված հողամասերը։ 

Գյուղացիները լավ գիտեն, թե ինչ ահավոր վիճակ է սպասում 

իրենց, եթե Ահմադ-խանը իրականացնի իր չարաբաստիկ մ տադրոլ-

թյունը: 

Ա. էմադին համակրում է նրանց, ովքեր կապված են հայրենի 

հողին ու արդար վաստակին, ովքեր ոգեշնչված են ազնիվ աշիւա֊ 

տանքի անուրջով, ովքեր ամենածանր տաժանակրության պայմաննե-

րում անգամ պահպանում են իրենց հոգու վեհությունը և որ ամենա-

կարևորն է՝ արյան գնով դիմադրում են Ահմադ-խանի և. նրա նման-

ների ոտնձգությունները։ Եվ դիմադրում՝ ոչ թե տան անկյունում կուչ 

եկած բողոքի մղկտանքովդ կամ համագյուղացիների հետ համատեղ 

բարձրաձայն տրտունջով, այլ համատեղ պայքարով՝ զինված բահ 

ու մահակներով։ նման թեմատիկ նախասիրությունը, և այսպես կոչ-

ված, մարդկանց .հավաքական բնավորության ստեղծման խնդիրը, 

համեմատաբար նոր է արդի պարսկական գրականության մեշ։ Բնա-

կանաբար, պայքարի պրոբլեմը նշված ժամանակահատվածի գրակա-

նության համար խիստ կենսական է, մի որոշ իմաստող[՝ հասարակայ-

նորեն պարտադիր։ Եվ պատահական չէ, որ այդ խնդրի գեղարվեստա-
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կան լուծման համար, մի շարք պարսիկ հեղինակներ ուղիներ են որո-

նում յուրովիt 

Ա. Էմադին սոցիալական հակասություններն ավելի սրելու նսրս֊ 

տակով, ստեղծում է հարակից միշնորղող օղակներ, որտեղ Ահմադ-

էսանի բոնի տիրակալությունից բացի, երևան է գալիս նրա գազանա-

բարո վերաբերմունքը անհնազանդ գյուղացիների նկատմամբ։ Գյուղ/։ 

բնակչությանը սպաոնալու համար, նա արղեն երկու ոճիր է գործել։ 

Սակայն Գոլ-Մ ամ ագի շոլրշ հավաքված մարդկանց կամքը աննկուն է։ 

Գոլ-Ս ամադը կերտված բնավորություն է, թանձր ու ամբողջական։ 

երևույթների գեղջկական վերագնահատումները, որոշ համագյուղա-

ցիների հաշտվողականությունն ու երկչոտությունը, աշխատավորի ազ-

նիվ հայացքը իր գործի նկատմամբ, նրան դարձրել են կշռադատ ու 

համարձակ մտածող։ 

«Մեր և Ահմադ-խանի վւոխհարաբերության պատմությունը,— ա֊ 

սում է Գոլ-Մամադը, — երկու թեմ 1/րակների պատմություն է։ Քա-

մին,—շարունակում է նա,—կարող է հանգցնել մոմի բոցը, իսկ եթե 

կրակն ընկել է անտառն է վառվում, քամին ավելի է բորբոքում հըր֊ 

դեհըյ>8< 

Հեղինակն իր հերոսի շուրթերով, որոշակի հստակությամբ է ար-

տահայտում իր կենսափիլիսոփայությոմւը՝ թեկուզ արյան գնով պաշտ-

պանել գյուղացու իրավունքները, հոգու վեհանձնությունն ու գյուղի աշ-

խատավորությանը պատկանող հողը։ 

«Այս արոտավայրը, — ասում է նա Ահմադ֊խանին,—մեր սրտի 

խորքում է տեղադրված, մեր արյուն ու քրտինքով է շաղախված: Այս 

արոտավայրը մեր կյանքս է։ Այն նման է հարազատ երեխային, որին 

ծնել, սնել, սիրել ու մեծացրել ևս»9։ 

Ա. էմադին մեկ այս, մեկ այն գյուղացու կողմից ասված բո-

ղոքի արտահայտությունների, սրախոսությունների, դիպուկ դարձ-

վածքների ու կենցաղային բազմագույն մանրուքների միջոցով, որոնք 

մեջ բերված են վիպակի տարբեր հատվածներում, տալիս է իր Ժա֊ 

մանակաշրշանի գյուղի տնտեսական ծանր վիճակը։ Սակայն ինչպես 

ազատվել «գայլերի ոհմակից», ինչպես վերացնել շահագործումն ու 

ան արդարությունը, հին, մ ի շն ադար յան. կարգերի ճնշող շղթաները, որի 

խորտակումը օդի և ջրի նման անհրաժեշտ է գյուղացուն։ Գյոլղացոձւ 

մտատանջող այս հարցերին հեղինակը պատասխանում է իր վիպա-

կի հերոս՝ Գոլ-Մամադի միշոցով։ Այդ պատասխանը գործնական, է և 

արտահայտում է ամբողջ գյուղի տրամ ադրությոձը։ «Մենք արյան 
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գնով կ պաշտպան ենք մեր իրավունքն ու պատիվը, — ասում է Գոլ-Մա-

մաղը,—շատերն են ագահաբար ալք դրել մեր արոտավայրերի վրա, 

սակայն մենք փշրել ենք նրանց գիշատիչ ժանիքները։ Իսկ հիմա, ա-

ոավել ևս ան-ողորմ պետք է լինել նրանց նկատմամբ։ Այժմ միաս-

նաբար՝ տղամարդ, կին, երեխա, բոլորս զինված պետք է դուրս շպըր֊ 

տենք գյուղը հոշոտող գայլերինЛ10« Ահա գրողի պատասխանը այդ 

հարցին։ 

Հեղինակի իդեալը իր ագործվոլմ է։ Ահմադ֊խանն իր մարդկանցով 

ու անասուններով, ցաք ոլ ցրիվ արված, դուրս է շպրտվում գյուղից։ 

«Հաղթանակը վեհությամբ էր լցրել նրանց ոգին», — այսպես է բնութա-

գրում հեղինակը աշխատանքի ու հողի ազատագրման համար ոտքի 

ելած, հյուղակների մեշ բնակվող, պարսիկ գյուղացիներին։ 

Հերոսների այս խմբի ընտրությամբ Ա. էմադին. ցանկացել է ընդ-

գծել պարսկական գրականության մեշ քիչ արծարծված մի պրոբլեմ, 

թե ինչպես, ի՞նչ պայմաններում է արթնանում ժողովրդի միտքը, ինչ-

պես են գյուղի չարքաշ բնակիչները մտնում բարդ իրադարձություն-

ների ալեպտույտի մեշ, ինչպես է հողի ազատության դեմոկրատական 

իդեան միասնանում զինված պայքարի հետ։ Հողի նկատմամբ սերը 

Ա. էմադիի հերոսների համար (նաև իրեն՝ հեղինակի համար), տանջա-

գին, ամբողջ էությոձը կլանող, բայց ողջախոհ, գործունյա՛ զգաց-

մունք է։ Երբ, հաղթանակից հետո, Գոլ-Մ ամ աղը համագյուղացիների 

շրջապատում կոչ է անում «Մահակները միշսգ պատրաստ պահելX), 

ապա նրա զինակից Ղոլամհուսեյնը ասում է. «Մենք նման ենք լեռ-

նային փշաթփերի։ թ՚եժ արևի տակ խանձվում ու պապակվում ենք ծա֊ 

րավյից, բայց չենք ոչնչանում; Աշնան փոթորիկն ու ձմռան սառնա-

մանիքը մեզ տեղահան անել չեն կարող, ինչո՞ւ, որովհետև մեր ար-

մատները խորը և ամուր են բռնել հողլւյ>11։ 

Հարազատ մնալով իրականությանը և ճշմարտացի կերպով պատ-

կերելով պարսիկ գյուղացու հավաքական կերպարը, Մ ահ մոլդ Գով-

լաթաբադին ևս իր «Գավարեբանյ> վիպակում, ընթերցողին օբյեկտի-

վորեն բերում է այն եզրակացության, որ Իրանի գյուղացիությունը 

ստրկական վիճակից կարող է փրկվել միասնական պայքարով, և այգ 

այն դեպքում, երբ նրանք կգիտակցեն իրենց դասակարգային շահե-

րը և պայքարի կելնեն իրենց իրավունքները գետնահարող բոլոր տե-

սակի շահագործող տերերի դեմռ։ Գաղափարական այս միտումը մարմ-

նավորելու համար Մ. Դովլաթաբսւղին գյուղական թեմատիկային է հա-
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րել մի այլ տեսանկյոմւից։ Վաշխառու տերերից բացի, գյուղում 

անսանձ տիրակալություն էին անում իշխանության պաշտոնյաները՝՜ 

ժանդարմների բռնությամբ ու խոշտանգումներով։ Վիպակում դրսևոր-, 

վել է գյուղացու ատելությունն ու նողկանքը այն կամայականության 

դեմ, ինչը գալիս է քայքայելու գյուղական կյանքի ու արդար աշխա-

տանքի անդորրը։ Եվ դա միանգամայն հասկանալի է։ Գյուղն ու գյու-

ղացին, ըստ Մ. Դովլաթաբադիի, ցանցի մեջ ընկած, շահագործվում են 

նաև կառավարության ժանդարմների կողմից։ Նրանք հանկարծակի 

ինքնագլուխ ու ապօրինի կերպով հարձակվում են. գյուղի բնակչու-

թյան վրա, իբրև թե զորակոչիկներ հավաքագրելու համար, մինչդեռt 

նրանց գլխավոր նպատակը գյուղացիներին կողոպտելն էր։ 

Վիպակն սկսվում է ժանդարմների արշավի ահազանգով։ Նրանց 

մուտքը ավերում է գյուղացիների հոգեկան աշխարհը, ենթարկելով 

մարդկային տառապանքների բարձրացող ալիքին։ Տնտեսական ծայ-

րահեղ քայքայման սպառնալիքը դամոկլյան սրի պես կախվում է գյու-

ղի բնակչության վրա։ Վեպի գլխավոր հերոս՝ Ղան բա րի համար, ան.֊ 

տանելին միայն զինծառա յությունից աղատվելու փրկագինը չէ, որ 

անզիջողաբար պահանջում են ժանդարմները։ Ողբերգականն այն. է,, 

որ գյուղը ամայանում է աշխատող ձեռքից, ընտանիքները զրկվում են 

տարեկան բերքի աննշան եկամտից։ Ղանբա՚րիի ահազանգով գյուղի 

պատանիները թաքնվել են ով որտեղ կարողացել է։ 

Հեղինակն այստեղ չի մոռանում նկԱւրագրելու ժանդարմների 

խառնվածքը բնորոշող այնպիսի ճշմարտացի պատկերում, որը միան֊ 

գամ այն համոզիչ է դարձնում վիպակում ծավալվող հետագա դեպ-

քերի ընթացքը։ 

Մ. Դովլաթաբադին ընտրել է ստեղծագործական գեղարվեստական 

մի ուղի՝ այն է, երևույթների բազմապիսության մեջ ուշադրություն 

դարձնել որակական այն տարրերին, որոնք շերտ առ շերտ կուտակ-

վելով, ստեղծում են իրականության նկատմամբ ինքնագիտակցության 

հատկանիշներ։ Ա. էմադիի պես, Մ. Դովլաթաբադին ևս մերժում է 

պասսիվ, քարացած բարոյախոսությունը; Նկարագրելով ժանդարմնե-

րի կողմից գործադրվող խոշտանգումների բազմաթիվ տեսարանների 

մի ամբողջ շարան, գրողը նպատակադրվել է ավելի ընդգծված կեր-

պով բացահայտելու գյուղի բնակչության զինված պայքարի միաս-

նությունը, ուղղված՝ բոնի ուժերի դեմ։ 

Վիպակի ստեղծագործական խնդրի լուսաբանման համար խիստ 

նշանակալից է հերոս՝ Ղանբարիի հոր ծեծի տեսարանը ժանդարմների 
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կողմիցւ Անտանելի խոշտանգումների ցավից ուշակորույս ծերունին, 

յի մատնում իր որդու թաքստոցըг 

Հոր տառապանքի ծանրությունը, հայրական տան ավերում ը, հա-

մա յոլղա ցին երի գնդակահարությունն ու խարազանումը, մի պահ ոտ-

քի է կանգնեցնում գյուղի ամբողշ բնակչությանը։ Թաքստոցից դուրս 

նկած Ղանբարիի գլխավորությամբ սկսվում է անհավասար ուժերի 

կռիվ, հրացանավոր ժանդարմների և մահակն-երով զինված գյուղա-

ցիների միշև։ 

Մ. Գովյաթ արագին սոցիալական նրբազգացության ուժով վե-

րարտադրում է Իրանի աշխատավոր գյուղացու կյանքի դեմ ուղղված 

ստորության գրոհը։ Վեր է հանում այդ հասարակ, պարզ մարդկանց 

ողբերգությունը ճնշման ու անարդարության պա յմ աններում, բա-

ցելով հակասություններ, որոնք թեև կային, բայց նիրհած էին, չէին 

հայտնաբերվել ամբողշ բացորոշությամբ։ Պարսիկ գյուղացին եկել է 

այն համոզման, որ բռնությունը աղերսանքով չի վերանա, նրան 

պետք է գիմ ա դրել զենքի ուժով, ակտիվ պաշտպանությամբ։ Բա-

խումների ժամանակ ձերբակալված ու աքսորված Ղանբարին փա-

խուստի է դիմում։ Սակայն այդ փախուստը ոչ թե իր հետքերն ու 

անունը կորցնելու, ոչ թե ծպտված թափառական կյանք վարելու 

մտադրություն է, այլ Ղանբարին վերադառնում է հայրենի գյուղը իր 

համագյուղացիների հետ շարունակելու պայքարը։ 

Հեղինակը սոցիալական հեռանկարով է օժտում իր վիպակի ա֊ 

վարար, որտեղ և ակնհայտ ձևով երևան է գալիս անարդարության 

դեմ պայքարի նախընտրած եղանակի իդեալականացումը։ 

Աքսորից վերադարձած Ղանբարիի համար, այն ինչ պիտի ասեր 

համագյուղացիներին, դժվար էր։ Պ ատասախանատվոլթյան ծանրու-

թյունը նա զգում է իր ուսերի վրա։ Ղանբարին լուռ խորհելուց հետո, 

խորհրդավոր ու հաստատուն ձայնով, հայտարարում է. <rՄահակները 

դուրս բերեք մառաններից» Պետք է մահակներ վերցնենք, առաջինը 

ես ինքս են վերցնում...J)13t 

Նույն այս' անծածկույթ միտումը տեսնում ենք հեղինակի «Լայե-

հայն բիաբանի» ՛խորագիրը կրող ժողովածուի մի շարք պատմվածք-

ներում^։ 

Իր а Բանդ» (Բանտ), պատմվածքի կառուցվածքը՝ մուտքից, նույն-

իսկ խորագրից սկսած մինչև ավարտը օրգանական մի ամբողշոլթյուն է։ 

Պատանի Ասադոլլային հայրը գյուղից բերել է քաղաք և աշա-

կերտ է տվել մեծ գորգագործարանի տեր Մոզաֆարի մոտ: «Գիքորը» 
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հիշեցնող այս պատմվածքում հեղինակը կենտրոնացրել ու վերար-

տադրել է սոցիալական, կյանքի կոնկրետ խտացումներ։ 

Պատանի Ասաղոլլային աշխատեցնում են անխնա, պահելով նրան 

կիսաքաղց և կիսամերկ։. Ծեծն ու անքնությունը ծայրահեղ հյուծում են 

տղային։ Թվում է, Ասադոլլան ևս Գիքորի նման իրականության ղոհե-

րից մեկն է լինելու։ Սակայն Դովլաթարադին իր հերոսին ներկայաց-

նում է դաման կարգերի դեմ ելնողի։ 'I րողը կապիտալիստական քա-

ղաքի շահագործական հոսանքի տակ ընկած պատանի դյուղացիների 

մահը չի համարում որպես անհրաժեշտ դսւտապարտվածություն։ Ա-

սադոլլան ատելության բուռն ցասումով, գիշերով հրդեհում է տիրոշ 

գործարանն ու ունեցվածքը և աննկատ ւիախչոլմ քաղաքից։ 

Այսպիսով, տեսնում ենք, գյուղացիության ծանր վիճակի հետ 

մեկտեղ «Բանդ» պատմվածքում իր արտացոլումն է գտել Ասադոլլայի 

նման գյուղացի անթիվ պատանիների սոցիալական բողոքը (Гարտոն-

յալ» դասակարգի դեմ, ինչպես և նրանց, թեկուզ տարերային, ինք-

նաբուխ շարժումը՝ ընդդեմ շահագործողների։ 

Այս առումով պակաս հետաքրքրություն չեն ներկայացնում նաև 

Ահմադ Մ ահ մուգի «Ղարիբեհա» վերնադիրը կրող ժողովածուի մի շարք 

պատ մ վածքները 

Այդ պատմվածքներից մեկում, որի հերոսն է տիրող կարգերի դեմ 

ընդդիմացած նեմաթը, հեղինակը ընդգծում է այդ հերոսի նկատմամբ 

ժողովրդի տածած ընդհանուր համակրանքը։ Ա. Մահմոլղո գեղարվես-

տական հիանալի հն արանքով է պատկերում այն հոր ուսերկ վրա 

նստած գյուղացի մանուկ ականատեսի աչքերովt 

Հայրը ուսերի ։[րա բռնած իր երեխային, խնդրում է պատմել, թե 

քաղաքի հրապարակում ինչպես են պատժում ձերբակալված Նեմա֊ 

թին, 

Հավաքված բազմության. առաջ Նեմաթին կանգնած դիրքով գա֊ 

ջեպատում են ամբողջ հասակով։ Եվ ահա հոր և մանկան միջև փո-

խանակվող հարց ու պատասխանի միջոցով հեղինակը ներկայաց-

նում է պատժի իրագործման պատկերի նկարագրությունը. 

— /ՕԼ՚ձ ես տեսնում, տղաս։ 

—Հրացանավոր մարդկանց։ 

— Իլ ինչ... 

— Նեմաթին էլ եմ տեսնում։ 

— /'" նչ եղավ... 

— Սկսեցին գաջով ծեփել Նեմաթին։ 
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— Ասա ... 

— Ւ՞նչ ասեմ, հայրիկ ... 

— Բոյ ու բուսաթից խոսիր...' 

— Հայրիկ, էլ լկա, Նեմ-աթը չի երևում։ Նրա փոխարեն գաջե 

•սյուն... Այնտեղ մի գաջե սյուն եմ տեսնում։ 

Այս երկխոսությանը հետևում է պատմվածքի վերջին պարբերու-

թյունը. «Հայրս սարսռաց, կարծես ողնաշարը ծալվեց։ Զգում էի, 

թե ինչպես նրա ուսերը ցնցվում էին հեկեկոցից։ Թուխպը պատել 

Հր, երկինքը գորշացել և բարակ անձրև, էր մաղում»։ 

Այս այլաբանական և գեղարվեստական նրբերանգությամբ ար֊ 

տահայտած հեղինակի պարբերությունը, որը կարող է իսկապես, փո-

խարինել շատ էջեգի, իր սիմվոլիկ իմաստով կրկին անգամ պարփա-

կում է ժողովրզի սերը, նրա անբացատրելի կսկիծը ազատության ու 

•արդարության համար կռւէի ելած և ներքին թշնամիների դեմ կուտակ-

ված ու փոթորկված ատելությոմւը թրի վերածած հեղինակը, այն դրել 

է իր պատմվածքներից մեկի գլխավոր հերոս Նեմաթի I/. նրա համա-

խոհ ընկերների ձեռքում։ Նրանք միասնաբար, զենքը ձեռքներին Կբռ-

վում են գյուղերը հարկադրանքի ենթարկած հարստահարոդների դեմ, 

նրանց հափշտակած ցորենն ու ալյոլրր վերադարձնելով գյուղացի-

ներին։ 

Ա. Մահմոլդի այս շրջանի ստեղծագործության ամենաբնորոշ և 

կարևոր գիծը ժողովրդական խավերի կյանքի արտացոլման խորացումն 

՛ու դրական կերպարների կերտումն է։ «՛ՀարիբեհաՏ) պատմվածքի մեջ 

բացահայտված են ժողովրդական ըմբոստության ավելի ցայտուն 

կրողներ, գյուղական ռազմիկների խումբը և նրա վաղափարական, ան-

վեհեր խմբապետ՝ Նեմաթը։ Սիրով, ներքին գոհունակությամբ և առ-

նական գունեղությամբ է նկարագրում հեղինակը կեղեքման դեմ ոտքի 

ելած խմբին, դնելով նրանց սխրանքներ գործելու տպավորիչ իրավի-

ճակների մեջ։ Շատ անգամներ են ձերբակալում Նեմաթին, սակայն 

նրան հաջողվում է փախչել, և առանց թաքստոցներում պահվելու, նո-

րից շարունակում, է հերոսական իր պայքարը գյուղի աշխատավորու-

թյան թշնամիների դեմ։ 

Երբ մի առիթով ժանդարմները առաջարկում են Նեմաթին հանձ-

նել զենքերը, նա պատասխանում է. «Ստոր արարածներ, ես ծառայում 

եմ ձեր կողմից սովի մատնված ու հարստահարված գյուղացիներինյ 

Ւսկ դուք ո՞ւմն եք ծառայում, ասացեք ո՞ւմ ... Երկիրը թալանող о ֊ 

տարերկրյա զավթիչներին...Л՛®: 



«Ղարիբեհա»֊ն փոքրիկ, բայց խիստ բովանդակալից պատմվածք-

ղրամա է, գրեթե ամբողջովին բախումներ։ Այն. ժողովրդական ըմբոս-

տության և միասնաբար գործելու ևս մի օրինակ է պարսկական նո-

րագույն գրականության մեջ։ Պատմվածքի ավարտը սրտառուչ է, բայց 

հերոսական։ 

70-ական թվականների սկզբին, պարսկական արձակագրության 

ասպարեղում նոր անուն է Նասեր Մ ոոլղենը՝ իր ոճական ինքնատի-

պությամբ։ 

«Ռաղս դար ան բար» պատմվածքների ժողովածուում ներկայաց-

նում է գետնահարկերում ապրողների ուրախանալու և պարելու իրա-

վունքի ազատությունը,7։ Սակայն, իրականում, դա նրանց քաղաքա-

ցիական իրավունքի պաշտպանության պոռթկումն է։ 

Գյուղացի մշակների կողմից կազմակերպված ուրախության ցույ-

ցը անակնկալի է բերում գործարանատիրոշը։ Նրա համար արտակարգ 

անսովոր է այդ երևույթը։ Բախումը լուծվում է սևագործ բանվորն երի 

հաղթանակով։ Շղթաներն, առած նրանք հարձակվում են իրենց ու-

րախությոմւը արգելող Հարբաբի» և նրա օգնականների վրա, դուրս են 

շպրտում գործարանից և ձեռք-ձեռքի տված շարունակում են իրենց 

պարն ու երգը, իսկ զուռնաչին ավելի զորեղ է փչում պարեղանակը։ 

Ինչպես տեսնում ենք, Ն, Մոուզենի այս պարզ ու հստակ պատմ-

վածքը, որպես իրականությունը ընդհանրացնող պատկեր, հնա-

րավորություն է տալիս ճանաչելու ժամանակի հատկանշական կող-

մերը, նրա հասարակական,, քաղաքական վիճակը և ժողովրդական 

զանգվածների մեշ տիրող հոգեբանությունը։ Իսկ դա նշանակում է, որ 

գրողը քայլում է ժամանակի հետ։ 

Այսպիսով, 70-ական թվականներին հանգես եկած գրողները, այս 

կամ այն չափով ունեն քաղաքական ֊քաղաքացի ական որոշ դեմք, ներ-

կայացնում են հասարակական կոնկրետ իդեալ։ Չի կարելի, իհարկե, 

նրանցից պահանջել լիովին, ձևավորված և ճշտորեն ձևակերպված աշ-

խարհայացք, սակայն ակներև է միտումը՝ պայքարը սոցիալական չա-

րիքի դեմ։ Գրական հերոսը պայքարի մարդ է, իր թարմ ու զգաստաց-

նող կերպարով։ 

\ 
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ОТРАЖЕНИЕ Б О Р Ь Б Ы С Е Л Ь С К И Х ТРУЖЕНИКОВ 
В П Р О И З В Е Д Е Н И Я Х П Е Р С И Д С К И Х ПИСАТЕЛЕИ 

(70-е гг.) 

Р е з ю м е 

По сравнению с произведениями персидских писателен пре-
дыдущих поколений, авторы 70-х годов XX столетия акцентируют 
внимание на мотивах политико-гражданственного характера. 
Этот факт особенно ярко проявляется в произведениях малых 
полотен. В рассказах и повестях наиболее ощутимо отображаются 
жизнь и. чаяния порабощенных сельских тружеников, однако вни-
мание авторов не концентрируется на конкретной проблеме. В 
этих произведениях создаются цельные образы истинных сынов 
Ирана, которые стоят на страже интересов народа. Эти герои, 
выходцы л յ народа, у писателей-патриотов наделяются качест-
вами, которые присущи борцам за светлое, людям, бросающим 
вызов трудностям и смело смотрящим в будущее. Им чужды та-
•ие пороки, как ограниченность, пассивность в борьбе и страх. 
Они живут той жизнью, в которой идет борьба за прогрессивное 
«: гражданское. 

1 ԱնՀրամեշտ ենթ համարում նշել, որ ներկայիս Իրանի իսլամական կաոավարոլ-

թյան վարած ներքին և արտաքին քաղաքականության հետևանքով, 1979 թ-

հետո դադարեցված է դրականության առաքումը՝ Սովետական Միությունt Հետևա-

բար հոդվածում նշված հեղինակների այլ ստեղծագործությունների վերաբեր յ ՚ ։ } լ 

տեղեկություններ առայժմ չունենք։ 

2 С. А. Агаев, Иран в прошлом п настоящем, М., 1981, с. 140. 

3 Հյ<՛'•>' ' О Д Г " ' ^ L S L i l A j ^ • и ^ Ъ ^ ? и — ս ^ յ ^ ձ ^ " f 

ГЧ յ ։ « I I * . 
4 ԱՀմադ Աքբար Մազանդարանիի վերոՀիշյալ աշխատության մեշ բերված պատ-

մական այն ւիաււտերը, որ սկսած 50-ական թթ, մինչև մեր օրերը տեղի։ են ու-

նեցել, ինչպես Իրանի հյուսիսային (Մ աղան դա բան ) , այնպես էլ հարավային 

նահանգներում գտնվող գյուղական վայրերում, ականատեսի վւաստագրություն-

ներ են՝ Իրանի գյուղացիության հանդեպ կիրառած կամայականությունների և 

դրանց դես գյուղի։ աշխատավորության ըմբոստ հակահարվածի, ընդհուպ մինչև 

զինված պաշտպանության մասին։ 

Տ Անկ աս կա ծ Իրանի առաջադեմ և հաւրենասեր գրողների գաղափարախոսությունը-
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նախատեսում էր քաղաքական մի այլ հեղաշրջում, քան 1979 թ. իսլամական 

հեղաշրջումը։ 

6 I4V. ՚ y ^ ü ՚ j . j b լ յ ^ ^ 
Սամադ Բեհրանգին համարվում է միջին սերնդի գրողներից։ Նա ճանաչված է 

նաև որպես լավագույն երգիծաբաններից մեկը1 ժամանակակից պարսկական 

գրականության ասպարեզում ւ 

7 HV1 ՚ հ Տ ^ Օ ^ " Հ Տ * ^ 

Հեղինակը Իրանի Մ ա ղան դա ր ան նա'անգի գրողներից է և գրել է նույն շրշանում 

ապրող գյուղացիների կյանքի ու սխրանքների մասին։ 

8 Ա . է մ ա զ ի , նշված դրակ., էշ 23։ 

9 Նույն տեղում, էշ 24։ 
10 Նույն տեղում, էշ 25։ 

11 Նույն տեղում, էշ 44։ f 

12 I W r ^ l ^ j J ' . ^ b o ; ^ 1 ^ b l w J j J у м 
13 Նույն տեղում, էջ 81 * 

14 nvi ^ b T c J j j J ^ ^ 

J 5 HVl 
Ա. Մահմոլդը նոր անուն չէ պարսկական արդի գրականության մեջ։ Նա ստեգ-

ծադործել սկսել է մեր գարի 50-ական թվականների 2-րդ կեսից։ Ա. Մահ-

մուգը ճանաչված է որպես ռեալիզմին հարած գրողներից մեկը։ 

16 Ս» Մահմուդ, ՛Լարի F եհ ա, էջ 351 

17 14vr < Ui\ у • 15 

318. 



Լ. i . ՇԵհՈՏԱն 

ՀԵ՚ԼԱՓՈԽԱԿԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈԻՄԸ ԻՐԱՆԱԿԱե 
ԳՐՈ1. ԲհՀԱԶԻՆԻ «ԱՅՍ ՊԱՐՈՆՆԵՐԻ 2ՏՈԻՐԸ» 

«Ս՚ՊԱԿ֊ՀՈԻՇԱԳՐՈԻԹՅՈԻՆՈԻՍ՝ 

«Այսօրվա 1'րանը բանտում պետք է ճանաչել»> Այսօրվա՝ ասել է 

թե 70-ական թվականների սկղբի, երբ Իրանի անվտանգության մար-

մինների «բարեհաճությամբJ> արգի պարսից արձակի նշանավոր վար-

պետներից Մոհամմադ կթեմաղղադեն (Բեհազին) «հյուրընկալվում էրՅ) 

Բ՚եՀր անի բանտերում, որտեղից ստացած իր տւղավորություններից, 

ապրումներից, հանդիպումներից ու խոհերից պիտի գրեր իր «Հար֊ 

սիենյ), «Այս պարոնների հյուրը» վիպակ-հոլշագրությոմւըՀ 

Նրա բանտարկության առիթը պարսիկ մի այլ հանրաճանաչ գրո-

ղի՝ Ֆերեյդուն. Բ՚ոնքաբոնիի ձերբակալությունն էր2։ Այ։յ, ձերբակա-

լության դեմ բողոք-հ ա յտ արարութ յամ բ հանդես էր եկել «Իրանի գրող-

ների ընկերությունը!) այն ուղղելով վարչապետին, ղատախաղյլւն ու 

մի քանի այլ պաշտոնատար անձանց։ Բողոքի տակ ստորագրեւ էին 

54 գրչի մշակներ։ Այս փաոտն իսկ մեկն է այն պատմական բազ-

մաթիվ վավերացումներից, որ Իրանի ՅՕ֊ական թվականների պատ-

մությունը իր հայտնի ախուր ու դաժան դրսևորումներով կրկնվում 

էր։ Երեք ու կես տասնամյակ առաջ պատմության սև էշերի առաջին 

օրինակը գրել էր հայր միապետը՝ Բ՛եզա Փեհլևին, դաժան հաշվե-

հարդար տեսնելով Իրանի առաջադիմական, դեմոկրատական, մտքի 

առավել աչքի ընկնող ներկայացուցիչների հետ։ 

70-ական թվականներին բողոք-հ ա յտա բարութ յոլն էին գրել 54-ը, 

իսկ 30-ական թվականների կեսերին՝ շահական զնդաններն էին նետ-

վել երկրի հասարակական խիղճը մարմնավորող 53 դեմոկրատ-մար-

տիկներ, որոնցից Բ՛աղի էրանիի, Լհսան Բ՚աբարիի, Բոզորգ Ալավիի 

անվան հետ են կապված ՅՕ֊ական թվականներին. Իրանում բռնության, 

հետադիմության դեմ պայքարի բազմաթիվ հերոսական էջեր։ Հայրե-

նիքի առաջընթացի այդ 53֊ն։[իրակներին գործի արժանի գնահատա-



կանը տվեց գրող֊հրապարակախոս, նրանց զինակից և բանտակից 

ընկերը՝ Բոզորգ Ա լա վինէ Նա իր «Փան շահ п սե նաֆարը » ք53 հոգի) 

գրեց արդեն 40-ական թվականներին՝ երկրռւմ դեմոկրատական շարժ-

ման վերելքի տարիներին, ապագա սերունդներին թողնելով դոկտոր 

Էրանիի և նրա համախոհ-գինակիցների վավերական դիմանկարները3» 

Կրկնվել էր պատմությունը։ Իրանի ամերիկյան տեխնիկայի վեր-

շին խոսքով սարքավորված բանտերում էին արդեն այն սերնդի որդի-

ները, որոնց լավագույն ապագայի համար մղած պայքարի առա-

շամարտ իկներն էին 53-ը: Պատմությ ոլնը կրկնվում էր անգամ ման-

րամասներով. հայր միապետի • 30-ական թվականներին ձեռնարկած 

բարեփոխությունները և 60-ական թվականներին որդի-միապետի բա-

րեփոխությունները, որն այս անգամ արդեն արմատականություն հա֊ 

վակնող իր ընդգրկումներով, անողոք էր դրանց վերաբերմամբ դրսևոր-

ված մտքի ու գործի ամեն կասկածի ու քննադատության վերաբերյալ։ 

Հարազատ ժողովյրդի դաժանորեն կրկնվող պատմության նկատ-

մամբ չէր կարող անտարբեր մնալ իրանական 1905—1911 թթ. հեղա-

փոխությունից ի վեր դեմոկրատիայի, ազատության հակաիմպերիա-

լի ոտ ական պայքարի գեղարվեստական իմաստավորման արդեն կես-

դարյա փորձ կուտակած առաշա գիմ ական գրականությունը։ Փորձին 

արժանի իրատեսությամ բ նրա ներկայացուցիչները ընկալում և գե-

ղարվեստորեն վավերացնում էին այն սուր հակասությո՛ւնները, որոնք 

շրշելոլ, բթացնելու նպատակին էր ուղղված «Դեպի մեծ քաղաքակրթոլ֊ 

թյուն» աղզակոչով 60-ական թվականներին իրագործվող и ո ցի ալ-ռե-

ֆորմ իզմ ի քաղաքականությունը։ Ավելին, նրանք հաշողոլթ յամ բ բա-

ցահայտում էին այն նոր սոցիալ-տնտեսական, բարոյական հակասու-

թյունների հանգույցները, որոնք շերտագրվում էին կապիտալիստական 

զարգացման ուղին ոտք դրած, բայց քաղաքականապես չքարացած 

հասարակության հին վերքերին։ 

Մեծ շանասիրութ յամբ պրոպագանդվող բա րեվս։ խությոլնն երի, 

նավթադոլարների բումի, «2500-ամյա մեծ Իրանի» փառաբանման 

աղմկոտ մթնոլորտում երկրի առաշադիմական մտքի ներկայացուցիչ-

ները քաղաքացիական անգիշողականությամր պատկերում էին այն 

ծրագրավորված խափանումները, որոնք թաքնված էին բարեփոխում-

ների դեռևս նոր գործադրված մեխանիզմում։ Այս թեմային էին նվիր-

ված արդի Իրանի աչքի ընկնող արձակագիրներ Ֆ. թոնքաբոնիի, 

Խ. Շահանիի, Ա. Ֆաղիրիի, Մահմոլդ Դովլաթաբադիի, Ահմադ Մ ահ֊ 

մուգի մի շարք պատմվածքները*։ 
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Եվ ծնվում են 0'Հաբսիենևրըս, այս անգամ արդեն XX դ. երկրորդ 

կեսի «հա բսիեներըս։ 70-ական թ վ ա կանն երի սկզրին պարսից գրա-

կանությունը հարստացավ այդ ժանրի երկու ստեղծագործությամբ։ 

Պատմության դասերի գիտակցությունից ներշնչված դիմակայոլ-

նոէթյամբ էր համակված Մեհդի Ահավան Սալեսի (Օմիդ) «Տասներ֊ 

կուերորդ պարագրաֆս ստ եղծ ագործսւթյոլնը, որն ունի «Պոեմ հյուս-

ված բանտային հուշերիցս ենթավերնադիրը^։ Պոեմում ընկերների վե-

րաբերյալ բանաստեղծի հուշերը միջարկվում են նրանց հես։ իր երևա-

կայական զրույցով։ «Սիրահարը՝ սերը, իսկ ես կյանքն եմ ճանաչում»՝ 

սրտի ու մտքի կշռույթ ով Իրանի 70-ական թվականների բանտային 

կյանքի ճանաչողական արժեքը այսպես էր բանաձևում պոեմում Օմիդըէ 

՛Սրան երկրորդում Էր Մոհամադ Էթեմադզադեն (Բ եհ ազին ը) իր 

«Այս պարոնն երի հյուրըя վիպակ-հուշագրութ յունոլմ, որի վավերա-

կան էշերը համոզում են, որ Բեհ ազին ի եզրակացությանը ըստ ա֊ 

մենայնի հիմնավոր է։ Այդ մեկնակետով առաջնորդվելով, հեղինակը 

կարողացել է այնպես համոզիչ և համակողմանի ներկայացնել բան-

տում իր տեսածն ու լսածը, որ ընթերցողը ևս ընդգրկուն պատկերա-

ցում է կազմում հասարակական-քաղաքական այն տրամ ադրոլթյոմւ-

ների մասին, որոնցով ապրում էր երկիրը, այն սոցիալ-քաղաքական 

լիցքերի մասին, որոնք 70-ական. թվականների սկզբին Իրանը հասցրել 

էին հեղափոխական իրադրության նախադռանը։ 

Վիպակը օրագրության բնույթ ունի, որի նյութը, սակայն, օրա-

վուր գրառված տպավորությունների կանոն իկութ յո ձը լոձի։ Բան-

տային առօրյան նր ա օրակարգային մանրամասս երը, որոնք ներկա-

յացված ու իմաստավորված են հեղինակային խոհ աքն արական., երբեմն 

էլ, ըստ տեղի, սարկաստիկ կամ հումորով արված դիտարկումներով, 

ստեղծում են այն բնորոշ, կենդանի մթնոլորտը, ուր ծավալվում են 

դրսի աշխարհից կտրված, բայց այդ աշխարհով ապրող բանտարկ-

յալների հույզերը, պարպվում է նրանց հաճսւխ ծայրաբևեռ հայացք-

ների «վառոդը»։ 

Վիպակում հաջող է գտնված նաև ճանալողական նյութի ներբեր-

ման ձևը։ Միևնույն խմբավորման կամ կուսակցության պատկանած 

բանտարկյալները իրենց «կոմոմւաներն» են ստեղծել։ ճաշի, թեյի 

սեղանի շուրջ հավաքվում են նրանք ու «կոմունայիя հյուրերի հետ ան֊ 

շտապ զրույցներում բացում իրենց սիրտը, մտքեր են փոխանակում, 

վիճում։ Առաջին իսկ էջերից զգացվում է ռեալիստ գրովի մեծ փորձա-

ռությունը, մ անրամ ասների միջոցով տիպականը, բնորոշը պատկերե֊ 
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լու կարողությունը։ Գրողը սոսկ թվարկում է իր մ են ա խցի պատերի 

մակագրոլթյոմւները, և ընթերցողին պարզ է դաոնում, որ բանտարկ-

յալների ճնշող մեծամասնությունը երիտասարդությունն է, հատկապես 

ուսանող երիտասարդությունը"г 

« Վարդան Ստեփան յան, Ռեզա Բարահման, Հոսեյն Լոթֆաբադի, 

՛հուշիր վան փուր։ Սա՝ տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանող, այն 

մեկը՝ արվեստագիտության, մյուսը՝ մանկավարժական ինստիտուտից, 

այս էլ պոլիտեխնիկի да1։ Հետո գրողը իր մ են ա խցի լուսամուտի ճա-

ղերին կառչած բակից կլսի նրանց մարտաշունչ երգը՝ 

է յ , ընկերներ, հերոսներ, 
Կյանքներս տանք հայրենիքին անվարան8ւ 

Մանրամասն զրույցներ կոմւենա նրանցից շատերի հետ, ու այղ զրույց-

ներից նրան կպարզվի մի նոր աշխարհ՝ 60-ական թվականների Իրանի 

երիտասարդության աշխարհը, իր խռովքներով ու ձգտումներով։ Այս 

ձգտումներին ու խռովքներին ի տես՝ գրողը կխորհի, «ի՛նչ մսխող է 

այս իշխանությունը»։ Անհեռատես դաժանություն, որ բանտի մեշ է 

ներփակում իր հասարակության ծաղիկը, հասարակության ապագան։ 

Փակում է, որովհետև այլ են իր և նրա՝ ապագայի պատկերացումները։ 

Բայց այլազան ու տարբեր են նաև իր իսկ երիտասարդության 

պատկերացումները երկրի ապագայի, այդ ապագան տանող ուղիների 

վերաբերյալ, ինչպես որ բազմաշերտ են նրա ներկայացուցիչները՛ 

առևտրականներ, բարձր զինվորականության ներկայացուցիչների 

յլավակներ, բանվորներ, արհեստավորներ, զինվորական ծառայությու-

նից խուսափած երիտասարդներ։ նրանք այդ տարիներին երկրռւմ և 

•արտասահմանում գործող տարբեր կուսակցությունների, խմբավորում-

ների, արհմիութենական կազմակերպությունների երբեմնի անգամներ 

են։ Եվ նրանց զրույցներից ու վիճարկումներից ներկայանում է այն 

տարանշատվածությոմյն ու պառակտվածով} յոմւը, որով 60-ական 

թվականներին բնորոշվում էին իրանական հասարակական-քաղաքական 

շարժումները։ 

Հեղինակի հետ զրուցելիս «Արտասահմանում Թոլդե կուսակցու-

թյան հեղափոխական կազմակերպությանЛ® հետ իր ոձեցած տարա-

ձայնություններն է պարզում այդ կազմակերպությունից հեռացած ու-

սանողը։ Դրանք վերաբերում են «Իրանի քաղաքական իրադրության, 

հեղափոխական պայքարի հնարավորությունների ու ձևերի գնահատ-

մանը», ասել է թե հեղափոխական շարժման հարցերի հարցին։ Ի դեպ, 
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այս հարցերին էին առնչվում բուն իսկ «Բ՚ոլդեիս հետ նրա երիտա-

սարդական սեկցիայի անդամների տարաձայնությունները, որոնք և 

հիմք դարձան կուսակցութ յունից նրանց հեռանալուն,0» 

Երիտասարդն իր կազմակերպության կողմից գործուղված է եղել 

Չինաստան, ու նրա զրույցներից ակնհայտ է դաոնում այն ազդեցու-

թյունը, որ մաոյականությունը ունեցել էր արտասահմանում ծավալ-

ված իրանական երիտասարդական շարժման, նրա տարբեր խմբավո-

րումների վրա։ Մ արք սիղմ ֊Լենին ի զմի գաղափարների անունից հան-

դես եկող ուսանողը, առանց իսկ դույզն կասկածի կրկնում է «Կուբայի 

տնտեսությունը միայն շաքարին կապելուս, «Իսֆահանի մետալուր-

գի ական գործարանը դիտավորյալ հումքից զուրկ վայրում կառուցելու3» 

մասին մաոիստական պրոպագանդայի կողմից ժամանակին տարած-

վող հակասովետական մտացածին մ եղաղրանքները^Հ 

Արտասահմանում և երկրի ներսում գործող զանազան ընդդիմադիր 

կուսակցությունների (կազմակերպությունների) և խմբավորումների տե-

սակետից ըստ ամենայնի ներկայացուցչական է բանտարկյալների քա-

նակակազմը։ Ընթերցողն այստեղ հ ան դիպ ում է և' Քուրդիստան օսթան-

ների (նահանգների) դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչնե-

րին , «Իրանի ժողովյրղի կուսակցությանԱ (Հեզբե մեՀլաթե Իրան}2) 

հիմնադիր Դար յուշ Ֆորուհարին. ու այլ պանիրանի սաների, «Իսլամի 

ժողովուրդների կուսակցությանս (Հեզբե մելալե էսլամ), «Իսլամի 

մարտիկնելւՍ-ի (Ֆեդայանե էսլամ), «Զինվորական կազմակերպու-

թյանս (Ս ազեմանե Նեզամի) երբեմնի անդամներին։ 

Բեհազինը այդ գործիչներին պատկերում է ոչ միայն, ինքնաբնու-

թագրման հնարքով, նրանց խոսքի կամ գործողության միջոցով։ Հա-

ճախ և հաջողությամբ նա դիմում է նաև կենդանի մանրամասներով 

գծվող դիմանկարի կամ հեղինակային բնութագրման միջոցներին։ Օրի-

նակ, պանիրանիստների առաջնորդ Դարյուշ Ֆորուհարը հեղինակային 

բնորոշմամբ «ինքնավստահ ու անշտապ էս պահում իրեն։ Դիպուկ 

բնորոշում։ Բահրեյնի ինքնորոշման խնդրում կառավարության քննա-

դատությամբ հանդես եկած և այս հողի վրա պառակտման հասած 

կուսակցության հիմնադիրը կարիք ոմյի իր պարտության դառնությունը 

«հպարտ ու վստահս պահվածքով թաքցնելու։ Բայց նրա կոտրվածու-

թյունը դրսևորվում է անուղղակի։ Երիտասարդ բանտարկյալների երգի՝՜ 

«Բ՝ե մեր պայքարն արյոձով ողողվի, ճամփից ետ չմնանք, 

Ոչ մի քայլ չընկրկենք, մինչև վերջին շունչը մահվանս 
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խոսքերին ունկնդիր Ֆորուհարը դառնորեն նետում է. «Ահ, նորից 
նույն րլեֆները։ Տեսանք, թե այդ հերոսական ընդվզումները ինչ խայ-
տառակ վերջ ունեցան»^։ ներքին մենախոսությամբ հեղինակը նկա-
տում է. «Ամեն շարժման մեշ էլ կա այս սխալմամբ եկածներից 
(ուղեկիցներից—Լ. Շ . ) : Գալիս են, գնում, հակահարված ստանում։ 
Եթե շարժումը կենսական արմատներ ունի, կենդանի կմնա ու կաճի, 
նոր ուժ ներառելով, նման այն գետին, որ առվակննրից է սնվումл"» 

Բանտը կոտրում էր շարժման ուղեկիցներին, պատահմամբ եկած-
ներին։ Հեվին ակը ընթերցողին հանդիպեցնում է այդպիսի մի քանի 
ուղեկիցների՛. Բանտի ավագ տեսչի բնորոշմամբ, դրանք «այն հիփի֊ 
մի փիներից են», կամ բրիգադային գեներալի կամ՝ դիվիզիայի հրա-
մանատարի տղա, որ հարել են շարժմանը «իրենց ցույց տալու» համար։ 
Միշնադարյան ինկվիզիցիայի կտտանքները հիշեցնող բանտային խոշ-
տանգումները (դրանք հեղինակը նկարագրում է զուսպ, դեպքից դեպք 
ներկայացվող փաստերով, դրանով խուսափելով ճնշող նատուրալիզ-
մից) կոտրել, խեղել են բանտարկյալներից մի քանիսի անձը, բանա-
կանությունը։ 

Արցունքն աչքերին իր անմեղության մասին զրույցներով շրջա-
պատին֊ ձանձրացրել է զինապահեստի պայթեցման մեղադրանքով 
բռնված շինարար բանվորը։ Շրջապատին ու իր վիճակին անհաղորդ 
քարկտիկ խաղացող մանկան է վերածվել օդահենության ձախողված 
փորձի մասնակից ուսանողը։ Բանտարկյալներին սարսուռ է բերում 
ՀէԵզ[։ա Մկրտչի» կերպարանքով դատապարտյալի՝ բանտով մեկ թըն-
դացող երգի ձայնը, «ճակատագրի փողոցի դարբինները շարունակ 
շղթաներ են կռում առյուծների համալւ»։ Բանտարկյալների ճնշող 
մեծամասնոլթյոմւը, սակայն, առյուծի պես արժանպատվոլթյամբ է 
կրում իր շղթաները, նախապատրաստվում գալիք պայքարին։ նրանց 
հուզում են հատկապես ապագա հեղափոխության շարժիչ ուժերի 
հետ կապված խնդիրները։ Հակասական, հաճախ իրարամերժ են այս 
առթիվ բանտարկյալների կարծիքները, կարծիքներ, որոնք ժամանակի 
զանազան տեսությունների հաճախ չմարսված, մակերեսային ընկալ-
ման վկայությունն են։ 

Հարցի առթիվ ծագած վեճում նրանցից ոմանք այն կարծիքին են, 
թե «Այսօրվա դրությամբ, աշխարհում ոչ միայն հեղավւոխության 
ուղեղը, այլև շարժիչ ուժը մտավորականությունն է» ու, Կրպես 
հաստատում իրենց տեսակետի, միաժամանակ վկայակոչում են Մաո, 
Ա աստր ո, Չե Գևարա անունները։ Ուշագրավ է բանտարկյալներից մեկի 
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առարկությունն այս տեսակետին։ 'նա ըստ էության ճիշտ է ընկալում 

Չե '/հարայի պարտության պատճառները՝ դյուր ահ ավատ ութ յուն, շտա-

պողականություն, ընչազուրկ զանգվածներին համախմբելու և իր ե-

աևից տանելու անկարողություն։ 

Գաղափարների այս բազմ աձայնութ յամբ նրանք քննում են. Իրա-

նում հեղափոխական շարժիչ ուժի առկայության խնդիրը, շանում են 

պարզել՝ գյուղացիությո՞ւնը, թե պրոլետարիատը կարող է լինել «Իրա-

նում հաղթական հեղափոխութ յան շարժիչը»։ 

Նրանցից ոմանք այն կարծիքին են, թե «Իրանի պրոլետարիատը 

չի կարող շարժիչ ուժ լինելս, քանի որ «սոցիալական ապահովագրոլ-

թյոլնր, զանազան արտոնությունները ամբողջուԼին փչացրել են բանվոր-

ներին, և գործը պետք է սկսել գյուղից»15} 

Գյուղում ապագա հեղափոխության լիցքերի առկայության կողմ-

նակից բանտարկյալների ընդարձակ փաստարկներում 70-ական թվա-

կանների սկզբին արդեն մեկ յոթնամյակի լինելություն անցած ռե-

ֆորմների՝ գյուղացիությանը բերած արդյոմւքների սթափ գնահատա-

կան կա, դրանց հետևանքով գյուղում և քաղաքում ծնունդ առնելիք նոր 

հակասությունների կանխատեսումը։ 

(Г Հա, մի կտոր թուղթ են տվել ձեռքները (գյուղացիների — Լ. Շ . ) 

որպես պայմանագիր։ Դիր կժի մեշ ու չուրը խմիր։ Դեռ մինչև 15 

տարի որպես հողի արժեքի մարում, կալվածատիրոջը պիտի բերքի 

մաս տան։ Իրենց բաժին 2 — 3 հեկտար հողի համար տոկոսն էլ չեն 

կարող վճարել։ Դրամագլոլխ էլ չունեն։ Ստիպված ընկնում են պարտ-

քի տակ, բանկին լինի, բերքը արմատի վրա գնողին, թե գյուղի վաշ-

խառուին, տարբերոլթյոմ։ չկա։ Ի վերշո հողը լքում, գալիս են քաղաք, 

գործի հույսով, որը չկա, կամ առնվազն մեծ մասի համար չկա։ Որոշ 

ժամանակ ուզածիդ պես դռնեդուռ քարշ գալուց հետո, հենց որ քա-

ղաքի հեքիաթի ճշմարտությունը հասկացան, դաոնում են դեպի հողը, 

որից օտարացել են։ Քաղց, հուսահատությունJ)1®» 

Ոչ պակաս ճանաչողական արժեք ունի Իրանի պրոլետարիատի 

հեղափոխականությունը ապացուցելուն. հետամուտ երիտասարդ բան-

տարկյալի խոսքը։ Նա բռնկված համոզում է, թե պետք չէ կուլ տալ 

Իրանում «աշխատանքի և կապիտալի անտագոնիզմի վերացման» մա-

սին պաշտոնական պրոպագանդայի կողմից ջանադրաբար հրամցվող 

սուտը։ 

«Ուրեմն,—հեգնանքով նկատում է նա, — որպես մեկ դասակարգ, 

պայքարից այլևս ձեռք են քաշում... Եվ դուք դրան հավատո՞ւմ եք»։ 
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— Բանն էլ այն է, որ տեսնում ենք։ 

— Երանի իշխանությունը ևս ձեզ պես տեսներ ու այս բոլոր ճնշում-

ների, ձերբակալությունների ու բանտարկությունների համար պատճառ 

չգտներ»^1 ։ 

Խիստ ուշագրավ է բանավիճողներից մեկի դիտողությունը, որն 

ըստ էության բացահայտում է 60-ական թվականների վերշերին Իրա-

նում բանվորական շարժման մասին, ստեղծված պատկերացումների 

խաբուսիկությունը։ 

«Մի բան էլ կա,—նկատում է նա,—իշխանության ուժն ու խո-

րամանկությունը, գործարանի օգուտներում բանվորների մասնակցու-

թյան մասին իր բարձրագոչ խոստումներով քողարկում է այդ (կա-

պիտալի և աշխատանքի—Լ. Շ) անտագոնիզմը 

Բանտարկյալների բանավեճում այս ծայրաբևեռ տեսակետների 
у 

բախումն ավելի քան ճիշտ պատկերացում է տալիս գաղափարական 

այն սուր հակասությունների մասին, որը բնորոշ էր 60-ական թվա-

կաններին Իրանում ծավալված քաղաքական պայքարին։ Մի կողմից՝ 

բուն թավ։ ստացած կապիտալիստական զարգացման պայմաններում 

բանվորական շարժման առանձնահատկության իրատես ընկալում, մյուս 

կողմից՝ այդ շարժման լիցքերի ժխտումւ 

Գաղափարական այս բանավեճը ճանաչողական այլ կարևոր եզ-

րեր ևս ունի։ Այստեղ դժվար չէ նկատել նաև գաղափարական այն 

էկլեկտիզմը, որով տառապում էին երկրռւմ և արտասահմանում գոր-

ծող զանազան կուսակցական խմբերն ու խմբավորումները; 

«Սպիտակ հեղափոխության» ծրագրով անցկացվող վերափոխու-

թյունների արդյունքների, դրանց բերած և խոստացած բարիքների 

նկատմամբ Իրանում դրսևորված դժգոհության ու տրամադրություն-

ների մասին պատկերացումը գրողը ամբողշացնում է խոշոր հողա-

տիրության ֊ներկայացուցիչներից մեկի վերաբերմունքով։ Մոլուցքի 

Հասնող ատելությամբ է խոսում քարաշցի խոշոր հողատեր %արղ՚սմ֊ 

ֆարը հողային ռեֆորմի մասին, չվաբանելով այն անվանել «մեծա-

գույն դավաճանություն», որ «անդամալոլյծ է դարձնում Իրանի գյու-

ղատնտեսությունը»։ 

Զարղամֆարը իր եղբոր հետ բանտ է ընկել, որովհետև չի հո֊ 

մարել իր 60 միլիոն արժեցող հողը (ոփ՛՝ալ թե թուման—հեգնում է 

Հեղինակը) կառավարող կոլսակցոլթյոմւն,,երից մեկի գլխավոր քար֊ 

տոլղարին վաճառել։ նա անդրդվելի է մնացել նաև գլխավոր քար-

տուղարի Հովանավոր մինիստրի Հորդորներին՝ վաճառել Հողը ու պըրծ֊ 
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ք : 
• 

նել «հողային ռեֆորմի գլխացավանքից»։ Գործել է կամայականու-

թյունը, լեն օգնել արդարադատական մարմիններին արված բողոքները։ 

Կամայականության մեխանիզմը կալվածատերը ինքն էլ է հասկանում։ 

«Գնում եմ դատախազի մոտ, տեսնեմ, ոնց որ դրա ականջին մի 

բան են փսփսացել։ Հաշտության մասին է խոսում ու նման բանե-

րից»^։ Կպել են կալվածատիրոջ իրավո ւն քներին, ու հանկարծ նա 

դարձել է ոչ ավելի, ոչ պակաս, ռայաթների կարեկից, իր կարեկցան-

քի խոսքում ակամայից բացահայտելով հողային ռեֆորմի «ծռություն-

ները»։ 

«Խեղճեր, գլխներիս դարձել են հողատեր։ էն էլ ինչ գլխացավանք-

ներով, գրասենյակային քաշքշուկներով, վարչական հսկայական ծախ-

սերով, որոնք ի վերջո՝ դժբախտների գրպաններից են քաշում, դեռ 

մի կողմ թողած հողի արժեքի ապառիկ վճարները, որ պետք է տան 

աչքները դուրս գալով»։ 

Կալվածատերը չարախնդում է պրոպագանդվող այն ծրագրի վրա, 

որով նախատեսվում էր մեքենայացնել գյուղատնտեսական արտա-

դրությունը. «Ո՞վ կարող է իրագործել այդ։ Այս 2—3 միլիոն գյուղա-

կան ընտանիքները, որոնց երկու, երեք, ամենաշատը՝ հինգ հեկտար 

կտոր-կտոր արած հողեր են տվել» Այդ դժբախտները ի՞նչ կարող են 

անել։ նույնիսկ դրա համար դրամագլուխ չունեն։ Ասում եք նրանց վարկ 

կտան, ինչքա՞ն, ու նրանց ո՞ր տեղը կծածկի, համ էլ ինչի՞՝ վրա 

կմսխվի: նրանց մերկ ու տկլոր կին ու երեխային մի-երկու օր նոր 

բաներ կհագցնի ու մի ռադիո-տրանզիստոր կբերի թարեքին։ նորից 

էն քաղցածությունն ու ղատարկաձեոնությունը, մինչև կոկորդ հասնող 

պարտքը»20։ 

Զարղամֆարը քամահրանքով է վերաբերվում հողային ռեֆորմի 

ծրագրերին, դրանց արդյունքում կանխատեսելով «սովի, խրոնիկական 

քաղցի» հեռանկար։ Այդ բարեփոխումների նկատմամբ իր ատելու-

թյունը թաքցնելու դիտավորությամբ Զարղամֆարը չքմեղանքով վրա է 

տալիս. «Չէ, մատաղ, ի՞նչ եք ասում։ Ես էլ եմ ասում, թե պապե-

նական ոճից պետք է հրաժարվել։ Ոչ արբար, ոչ ռայաթ, այդ արդեն 

մե/ւավ-գնաց»։ 

նա մանրամասնում է իր պատկերացումները երկրի «տնտեսության 

առողջության համար», ըստ իրեն, ՛առավել ձեռնտու խոշոր հողատիրու-

թյան զարգացման մասին։ նրա կարծիքով, լավագույն ճանապարհը 

«գյուղի ավելորդ բնակչությունը» մոբիլիզացնելու միջոցով խոպան 

հողերը յուրացնելն է, որը կարելի է իրագործել գյուղատնտեսական 
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բանկից տրամադրած վարկերի ու հողատերերից պարտադիր վերցված 

փոխառության միջոցով։ 

Ինչպես հայտնի է, երկրռւմ գոյություն ունեցող ռեժիմն ու կար֊ 

գերը փոխելու լուրջ, խնամքով մշակված իր ծրագրերն ուներ նաև 

ւ հոգևորականությունը։ Հոգևորականության ղանաղան խավերը ներկա-

յացնող կազմակերպություններից յուրաքանչյուրը յուրովի էր պատ-

կերացնում այդ ծրագրերի իրագործման ուղիները։ 

Վիպակում, ինչպես պետք էր սպասել, շատ են հոգևորականության 

ներկայացուցիչները, անուղղակի վկայություն 60-ական թվականներին 

թափ առած հոգևորական ընդդիմադիր շարժման ու կառավարող շըր֊ 

ջանէ՛երի՝ դրա դեմ ուղղված բռնության մասին։ նրանց մեջ կան և 

«Ֆեդայանե ԷսլամЛ կազմակերպության անգամներ, որոնցից մեկը 

«...ասում են, մասնակցել է պրեմիեր մինիստր Հոսեյն Ալի Մանսոլրի 

սպանությանըX)21 ։ 

Այստեղ են Խոմեյնիի երկերը վաճառելիս, կամ նրա անձնական 

հանձնարարությամբ դրանք Իրան փոխադրելիս բռնված գրավաճառ-

ներ, հոգևորականներ։ նրանք բանտում կազմակերպել են իսլամի 

օրենսդրության (Ֆիքհ) և ուսմունքի ուսումնասիրման դասընթացներ, 

լեզուներ են սովորում, անհրաժեշտության դեպքերում՝ միջնակարգի 

դասագրքեր սերտում։ նրանց մեջ հատկապես շատ են «Մելալե էսլամյ> 

կուսակցության անդամները, մեծ մասամբ երիտասարդներ։ նրանցից 

մեկը՝ Հոշաթին, նրա նկատմամբ յուրայինների ցուցաբերած հարգա֊ 

մեծար վերաբերմունքից դատելով, այդ կուսակցության դիրք ունեցող 

անդամներից մեկն է։ Հեղինակը խնդրում է նրան պարզել Իրանում 

անցկացվելիք վևրափոխությոմւների վերաբերյալ իր կուսակցության 

ծրագրերը։ 

Հոջաթին ուղղակի նշում է, որ իր՝ «Իսլամի ժողովուրդներа կու-

սակցության նպատակն «Իսլամի իշխանության հաստատումն է», քանի 

որ իսլամի «ընդարձակ ու համակողմանի», «հավասարակշռված ու 

ճկունX շիա ուսմոմւքը կարող է քաղաքակրթության հետ համաքայլ 

ւինել։ Որպես այդպիսի իշխանության տիպար նա մատնանշում է իս-

լամի նախնական շրջանում «ուղղափառների տիրակալ» (ամիր ալմու-

մենին) Ալիի խալիֆայության ժամանակաշրջանը։ Իր զրուցակցի այն 

հարցին, թե նրանք ինչպես են պատկերացնում իսլամի իշխանությոմւը 

ներկայիս համաշխարհային ասպարեզում իմպերիալիզմի և սոցիալիզ-

մի գոյության, պայմաններում և ունե՞ն արդյոք որոշակի պատկերա-

328. 



ցում այդ պայմաններում ստեղծվելիք պետականության ՛քաղաքական 

անտեսական, նյութական և մշակութային, գիտական անկախության 

հասնելու ուղիների մասին, Հոշաթին պատասախանում է. «Իհարկե 

մենք այսօրվա աշխարհում ենք ապրում և ստիպված ենք նկատի առ-

նել մարդկանց դասակարգային հակումները։ Մենք ջանում ենք հա-

սարակագիտական և տնտեսագիտական խնդիրներին տեղյակ լինել ե 

այսօրվա գիտությունից օգնություն ստանալ։ Մենք պայքարում ենք իմ-

պերիալիզմի և դեսպոտիզմի դեմ, իսկ սոցիալիզմից ընդունում ենք 

•այն, ինչը տեղավորվում է իսլամի սկզրոմւքներով կազմակերպվող 

հասարակության մեջ։ Սակայն նորից եմ կրկնում, այս ամենը՝ իսլամի 

•դրույթների շրջանակներում և հանուն իսլամի կատարյալ տիրապե-

տության»22t 

Բազմազան ծրագրեր, րազմտզան գաղափարներ։ Դրանց ջատա-

գովներից շատերը բանտ են ընկել, ձախողված պայքարի կամ մատ-

նության հետևանքով։ Նրանք այստեղ են բերել նաև իրենց դրսի տա-

րաձայնությունները։ Բայց պայքարում ձեռք բերած որոշակի փորձը 

նրանց հուշում է միավորվելու անհրաժեշտության մասին։ Այդ հարցը 

հուզում է բոլորին, հատկապես երիտասարդությանը։ Միավորումը նը-

րանք պատկերացնում են որպես իրենց բաժանող հակասությունների 

մոռացում «իրենց միմյանցից տարանջատող սահմանազատումներից 

հրաժարումյւ։ Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ Բեհաղինը ուղղակի 

նշում է, որ ինքը արտակարգ կարևորություն է տալիս ընդդիմադիր 

ուժերի միավորման խնդրին և իր «պարտականությունն է համարումյ> 

ամեն պատեհ առիթով բանտարկյալների հետ կիսել իր նկատառում-

ները. «Դուցե այս զնդանի չորս պատերի ներսում պայքարի միասնա-

կան սերունդ կազմավորվի։»23։ 

Այս ռացիոնալ, ժամանակի աղգային-աղատագրական և հեղա-

փոխական պայքարի փորձով իրեն արդարացրած գաղափարը հեղի-

նակի համար կարևոր է դաոնում իր երկրի երիտասարդությանը խնա-

մակալ-հոգերարձուների կեղծավոր մտահոգությամբ հանդես եկող գա-

ղափարական դաստիարակների ազդեցությունից հեռու պահելու տե-

սակետից։ Իսկ թև որքան շատ էին դրանք երկրռւմ ամերիկյան իմպե-

րիալիզմի ամենակա յութ յան, իրանական, պաշտոնական մամուլի ջա-

՛նադրության պայմաններում, առաջադեմ գրողը ավելի քան լավ գի-

տեր 

Բեհաղինը, որ ամբողջ վիպակում հազվադեպ է ուղղակի միջա-
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մտոլմ շրջապատի զրույցներին ու վեճերին, իր վերաբերմունքը մեկու-

սի, ներքին, մենախոսության միջոցով արտահայտելով, առիթը րաց չի 

թողնում ընդառաշ գնալ միավորման թեմայի շուրջ բացված զրույց-

ներին, լինի դա «Իսլամի ժողովուրդներ» կուսակցության, թե «Իսլամի 

մարտիկներ» կազմակերպության անդամների հետ։ 

Երկրի ընդդիմադիր ուժերի համախմբման լավագույն ձևը նրան 

պատկերանում է բլոկի՝ ճակատի ձևով, ճակատ, որը պետք է հիմնվի 

նրանց բոլորի համար ընդհանրական նպատակների վրա. պայբար հա-

նուն ազատության, ընդդեմ բռնակալության, իմպերիալիզմի։ Գրողի 

այս նկատառումներում դժվար չէ նկատել Իրանի՝ 60-ական թվական-

ներին այսպես կոչված «Երկրորդ ազգային ճակատի» հոլսագրիչ գոր-

ծունեության արձագանքները։ Սակայն պատահական չէ, որ հեղինակը 

մերժում է գաղափարական կոմպրոմիսի գնով միավորումը; Այդպիսի 

միավորման տխուր օրինակն արդեն իրողոլթյուն էր ի դեմս «Իրանա-

կան սովորողների և ուսանողության համաշխարհային կոնֆեդերա-

ցիայի (Ազգային միությունորի պառակտման պատճառներից մեկը 

գաղափարաքաղաքական տարանջատված ւ,փյունն 

Վիպակը որոշակի պատկերացում է տալիս գաղափարական որո-

նումների մասին, որոնբ բնորոշ էին այդ շարժմանը, որոնումներ, ո ֊ 

՜րոնք բարդանում էին զանազան քաղաքական էքստրեմիստական տե-

սությունների չմարսված ազդեցությամբ.։ Այսպես, հեղափոխության 

շարժիչ ուժերի և իրագործման ուղիների վերաբերյալ վերը հիշված բա-

նավեճը ասես կրկնում է «Արտասահմանում Թուդե կուսակցության 

հեղափոխական կազմակերպության» և «Թոլֆան» խմբավորման կոնֆ-

լիկտը՝ որտեղից սկսել հեղափոխությունն Իրանում հարցի առթիվ։ Ւ 

դեպ, առաջինի բանտում գտնվող անդամներից մեկը հեղինակին ուղ-

ղակի հայտնում է իրենց այդ կոնֆլիկտի մասին։ vß" ուֆ ան լг», ինչ-

պես հայտնի է, հանդես գալով շեշտված մաոիստական գիրքոբոշմ ամ բ, 

այն տեսակետին էր, թե հեղափոխությունը պետք է սկսել գյուղից, ւԹա-

վալել ծայրամասերում և վերջում միայն ներառնել քաղաքներըՊրո-

լետարիատի՝ որպես հեղափոխության շարժիչ ուժի ժխտման այս տե-

սակետից զատ, վիպակում արտացոլում են ստացել բանտարկյալ երի-

տա и արդն երի մ աոիստական այլ հայացքներ ևս ։ 

Այսպես, ԱՄՆ-ի հետ 1960-ական թվականների վերջերին ՍՍՀՄ-ի 

բարելավված հարաբերությունները բանտարկյալներից ոմանք չեն վա-

րանում որակել «գերմեծ տերությունների գործարքя։ Պ ատ ահ ական չէ, 
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որ հետագայում Իրանի ժողովրդական կուսակցությունը (Թոլդե) սուր 

հակահարված, տվեց այդ գաղափարներին, րաց ահ այտ ելով Իրանում 

գործող մաոական զանաղտն խմբավորումների կեղծ հեղափոխական 

էությունը, որոնք պառակտում էին դիմադրողական շարժումը, ի վեր֊ 

ջո թուլացնում հակամիապետական և հակա իմպերիալիստական պայ-

քարը26։ 

Անհրաժեշտ է նշել, որ նման գաղափարական դրսևորումները վի-

պակում առանց ընդդիմախոսության չեն մնում։ Բանավե՛ճերից մեկի 

ժամանակ երիտասարդներից մեկը, ինչպես Բեհ ազինն է բնորոշում 

«լա շուշանն» (կամակորաբար) կրկնում է ՍՍՀՄ-ի դեմ մաոիստների 

հերյուրանքներից մեկը։ նա բարբառում է, թե ՍՍՀՄ-ը «միջազգային 

ասպարեզում այլևս այն հեղափոխական ուժը չէ», որ նա կանգնած է 

«հեղափոխության ճանապարհին» (իմա՝ արգելակում է հեղափոխա-

կան շարժումները)։ նրան համոզիչ առարկում է Իրանական Ադրբե-

շանի Դեմոկրատական Կուսակցության անդամ, հեղափոխական պայ-

քարի մարտիկի գաղափարները բանտում թրծած Մոթամադիանը։ Հի-

.շելով քաղցր պտուղների պատճառով քարակոծ ու ճղակոտոր դար-

ձող թթենու այլաբանությունը, նա դառը ժպիտով նկատում է. «Ու-

րեմն և Իսրայելն է ժ ողովոլրդն երի թշնամին, որը խլում է արաբների 

հողերն ու երկու միլիոն արաբների խփում, թափառական է դարձնում, 

և Սովետը, որ կանգնում է, Անվտանգության խորհրդում անց է կաց-

նում դեկլարացիա ու բացի քաղաքական պաշտպանությունից զինվո-

րական, մշակութային ու տնտեսական օգնություն ցույց տալիս 

նրանց»27։ 

Մաոական գաղափարների նկատմամբ իրյ վերաբերմունքը Բե-

հաղինը արտահայտել է սպանիչ երգիծանքով գծված մի երիտասար-

դի կերպարով։ «Այս բարձր ճակատից ու լայն դեմքից, այս հաստ ու 

մկանուտ վզից ուժ է թափում։ Լայն կուրծք ու հեղափոխականի փակ-

օձիք բաճկոնի տակից գեղագծվող կլորիկ որովայն։ Իզուր չէ, որ տղեր֊ 

քը նրան «ընկեր Մ աո» են ասում2®» Իր հռչակավոր նախատիպին շար-

ժումներով անգամ կապկում է տեսության «ակունքներից շոլր խմող» 

երիտասարդը։ Նրա մեշ «եսը» այնքան է պալարվել, որ էլ տեղ չկա»: 

Այս դիմանկարում նաև շրջապատի հակակրական մերժողական վերա-

բերմունքի անդրադարձումը կա հեղափոխության կոկոզավիզ «տեսա-

բանի» նկատմամբ։ Բեհաղինը պատահական չի գործածում այստեղ 

պալարվել» (ամաս քյարդան) արտահայտությունը։ Օտարամուտ, պա-

լարանման գաղափարական այս հովերը, որքան էլ ազդեցիկ, սոսկ հո-
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վեր էին։ Հեղինակը բանտի երիտասարդների մեշ տեսնում էր մի թարմ ՚ 
շունչ, որը թեև բոլորովին նոր, բայց զորեղանալու նշաններ ուներ։ 

60-ական թվականներին նոր միայն կազմավորվող երիտասարդա-
կան խմբերն ու խմբավորումները քաղաքական, գաղափարական Ա 
պրակտիկայի իրենց որոնումներում ակնդետ հետևում էին աշխարհի 
չորս ծայրերում ծավալվող ազգային ազատագրական, դեմոկրատական 
շարժումներին, վերշիններիս հաշողված փորձից դասեր առնելու հետ 
մեկտեղ պայքարի ներշնչանք ստանալով։ Հայտնի է, որ Բ՚եհրանի 
համալսարանի ուսանողների գաղտնի խմբավորումներում ուսումնա-
սիրում էին Չինաստանի, Վիետնամի, Կուբայի և Ալժիրի փորձը, թարգ-
մանում Ֆ. Կաստրոյի, Չե Գևարայի և միշազգային հեղափոխական 
շարժման այլ հայտնի գործիչների երկերը2®» 

Աղգա յին-աղա տա գրական֊, դեմոկրատական, հեղափոխական շար-
՛ժումների փորձի ճանաչումն իր հետ չէր կարող չբերել նաև համե-
րաշխվելու ձգտում, չցանել ինտերնացիոնալիզմի սերմեր։ Այս տրա֊ 
մադրությունների առաշին վս/ռ արտացոլումը կա վիպակ-հուշագրոլ-
թյունում ։ 

Բանտ են\ բերվել երեք երիտասարդ, որոնք բռնվել են Իրանի 
•սահմանագլխին։ նրանք նպատակ են ունեցել «անցնել Իրաք, հետո 
պաղեստինցիների հետ միանալու և Իսրայել/։ վրա հարձակվելու հա֊ 
մարյ>3"ք Երիտասարդների այս շարժումը (որն ի դեպ ՍԱՎԱՔԻ պրովո-
կատորների թափանցմամբ ձախողվել էր) հեղինակը կոչում է «Նոր 
օրվա լուսավոր ուրվագիծ»։ Ի դեպ, հայտնի է, որ սովորողների և ու-
սանողների համաշխարհային կոնֆեդերացիան սերտ կապեր ուներ 
Պաղեստին։ի Ազատագրության կազմակերպության հետ, որն առաշինին 
օգնություն էր ցույց տալիս պարտիզանական կադրերի պատրաստման 
գործում31» 

Վիպակում «Նոր օրվա լուսավոր ուրվագծիյ> հայտածման մի այլ 
նշանակալից վկայություն ևս կա։ Քաղաքականների բանտում լուր է 
հասնում Չիլիի պառլամենտական ընտրությոմւներում ժողովյրղական 
միասնության դաշինքի հաղթանակի, այդ դաշինքի առաջադրած սո-
ցիալիստ ֊ մ արքսիստ թեկն ածուի (Ս. Ալյենդեի—Լ. Շ . ) հանրապետու-
թյան նախագահ ընտրվելու մասին։ Ցնծում են բանտարկյալները, 
հատկապես «Զինվորական կազմակերպությանJ) սպաները։ Այդ հաղ-
թանակը նրանց հույս է ներշնչում։ Անմիշապես հիշում են Բոլիվիան, 
Պերուն, Վենեսուելան։ Գուցե հնարավոր լինի այդ երկրներում ևս պառ-
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լամենտական պայքարի միջոցով իրագործել հակաիմպերիալիստական, 

դեմոկրատական շարժման նպատակները։ 

Այդ ոգևորության վրա ասես սառը չուր է լցնում գիլանցի երիտա-

սարդի ռեպլիկը. «Փուլ, հավատալս չի գալիս, տեսնես ինչ ֆանդ կա 

մեջը»։ Առանց ականջ դնելու «դեմոկրատիայի նկատմամբ արմատա֊ 

ցած հավատիս, «արհեստակցական կազմակերպությունների բավարար 

ուժիа որոշիչ գործոնների վերաբերյալ ընկերների փաստարկներին, գի. 

չանցին համառորեն պնդում է. «Գուցե և այդպես է, չգիտեմ, բայց ես 

փնտրում եմ, տեսնեմ հրացանն ու դնդացիրը ում ձեռքին է»32։ Գիլե-

մարդի այս խոսքերը ասես սթափեցնում են բանտարկյալներին առա֊ 

ջին ոգևորությունից։ 

Նրանք փորձում են առարկել, թե նժարը հօգուտ դեմոկրատական 

ուժերի ծանրանալու դեպքում «իշխող դասակարգերի կոալիցիայի ա-

մեն մի դիմադրություն կարող է իզուր, ինքնասպանության նման լի-

նել»։ Անդրդվելի է գյուղացի երիտասարդը, և նրա համառ փաստարկ-

ներին ի լուր ներկաները մտաբերում են հեռու և մոտիկ պատմական 

անցյալի դասերը՝ Փարիզյան կոմունա, Ինդոնեզիա։ Նորից հետևում է 

գի լան ցոլ խոսքը, «Դուք ասում եք, տեսություն կա, դրա իրագործումը 

պատրաստություն է պահանջում, ջանք է պահանջում։ Գործը պետք է 

պատրաստել և նյութապես, և գա ղավ։ արա պես։ Քանի որ հակառակորդը 

մարզված է, գործի սանձերը ձեռքին են, դրամը, եկամտի աղբյուր-

ները, կառավարական հիմնարկները, բանկը, արտաքին կապերը... 

Նրան չպետք է ժամանակ տալ ուշքի գալու կրած հարվածից։ Պետք է 

նրա եղունգն երն արմատից կտրել, կայունության բոլոր հնարավորու-

թյունները պետք է նրանից խլել»ձ'ձ։ 

Այսօր արդեն պատմության դաժան իրողությամբ հաստատված 

զարմանալի հեռատեսություն (հիշենք, որ այս խոսքերը ասվում էին 

1971 թ-)> Բայց այս հեռատեսությունը պատճառաբանված է հնչում 

մի քաղաքական բանտարկյալի շոլրթերին, որն իր ծննղավայր 9փլա-

նում 1921 թ. ճնշված ջան գալին երի շարժման դասերին մանկուց ա֊ 

կանջալոլր լինելու հնարավորություն էր ունեցել և հեղինակի բնո֊ 

րոշմամբ «իր գյուղի դասակարգային բախումներումя էր ստացել իր 

հեղափոխական թրծվածքը։ 

Ակներևաբար, գիլանցին բանտում և բանտից դուրս հեղինակի 

ճանաչած հեղափոխականների հավաքական կերպարն է։ Խիստ ժլատ, 

բայց դիպուկ նկատված մի քանի գծերով ընթերցողը տեսնում է նրա 

«շոշափելիության չափ կենդանի» կերպարը։ «Համա տաքբերան է 
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այս գի լան ցին։ Կարճահասակ է, քիլ կեռ քթով։ Նրան կարելի է հեռ֊ 

վից ճանաչել բերանի անկյունից անպակաս չիբուխով։ Շարունակ ծա-

մում է այն, երբեմն խոր փոք տալիս ու քանի որ աչքերը չիբուխին 

հառելու սովորություն ոմւի, շիլ է թվումя3*: 

Վեճի մեշ գիլանցին գլաքարի է նման, որին «ձեռք տալ կլինի, 

բայց ատամին տալ ոչ»։ 

Բեհագինը չէր կարող չստեղծել ժողովրդական զանգվածներից 

սերված, դասակարգային պայքարի կոփվածքով և հեղափոխական ա-

ռաշաղիմական տեսությամբ զինված մարտիկի այսպիսի մի կերպարт 

Դատելով բանտային հանդիպումների ու զրույցների վերաբեր-

յալ նրա խոհ-մենախոսոլթյուններից, Բեհազինին խորապես մտահո-

գում էր Իրանում օրավուր աճող ընդդիմադրության շարժմ ան ապա-

գան։ Գա զա փարա պես ու կաղմակերպականորեն տարանշատ էր այդ 

շարժումը, բայց, ինչպես գրոգն է պնդում, եռակցվելու էր, քանի որ 

սնվում էր «ժողովրդի արմատներ ունեցող ցասումից»։ 

Նա ուներ ժողովրդի կամքի արտահայտչի, այդ կամքին կյանքը 

նվիրաբերող մարտիկի գեղագիտական իր իդեալը, որը մարմնավորել 

էր դեռևս 1940-ական թվականներին գրված «Գյուղացու աղշիկը» վի-

պակի հերոս Ահմադ-Գոլի կերպարում36, հեղափոխական ռոմանտի-

կայի շն՚չով ստեղծված «Ազատագրվեցեք», «Իրանական գորգ» ար-

ձակ բանաստեղծություններում։ 

Պատմությունը կրկնվում էր։ Երկրռւմ խմորվում էր նոր հեղա-

փոխություն։ Բեհազինը նորից գրական կյանքի պիտի կոչեր իր գեղա-

գիտական իդեալր, որն այս անգամ հենվում էր ոչ միայն պատմու-

թյան, այլև արդիականության դասերին։ 

Պարսից արդի պոեզիայի մասին բանտարկյալների խնդրանքով իր 

կարդացած դասախոսությռւններից մեկում Բեհազինը այսպես է բնո-

րոշում գրականության, գրողի պարտքը ժողովրդի նկատմամբ՝ «Մարդ-

կանց կողքին լինել, նրանց մեշ կենդանացնել հույսը, բացել նրանց 

աչքերը գեղեցկության և ճշմարտության նկատմամբ, որովհետև ճ ը շ ֊ 

մարտոլթյոլնը ուժ է, գեղեցկությունը ուժ է»36։ Բեհազինը ուներ իրա-

վունք ասելու այս խոսքերը, քս՛նի որ նա ստեղծել էր մի երկ, որը զո-

րոլ էր իր հայրենակիցներին ճանաչել տալ 70-ական թվականների 

սկզբի Իրանը իր հակասոլթյոմ՚ներով ու հույսերով, խմորվող տրա-

մադրությունների այն լիցքերով, որոնք պիտի առաշիկա հեղափոխա-

կան իր ագրությունը նախապատրաստեին։ 
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Л . Г. Ш Е Х О Я Н 

ОТРАЖЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ НАСТРОЕНИИ 
В МЕМУАРНОЙ ПОВЕСТИ ИРАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ 

БЕХАЗИНА «ГОСТЬ ЭТИХ ГОСПОДЬ» 

Р е з ю м е 

В основу повести Бехазина легли е՝\> воспоминания из тюрь-
мы, куда он в 1970 г. был брошен шахскими властьями по пово-
ду составления и подписания протеста-заявления «Общества пи-
сателей Ирана» в свял! с арестом известного прозаика Ф. Тон-
кабонн. 

Писатель день за днем представляет свои встречи, беседы с 
заключенными, передает их споры по различным социально-поли-
тическим проблемам страны, международной жизни. Среда за-
ключенных представляет как бы микромир политической жиз-
ни Ирана начала 70-х годов. Многоголосен этот мир, и в его 
многоголосии отражаются не только идейно-полптпческие настро-
ения различных течений иранского движения сопротивления, но 
и противоречивость, организационная раздробленность самого 
движения. 

Повесть даст отчетливое представление и об одной харак-
терной тенденции, проявленной к началу 70-х годов: перебороть 
раздробленность, всплотнться на основе объединяющей все те-
чения цели: борьба за свободу, против шахского деспотизма, 
империалистического насилия. 

Все это, подкрепленное реалиями исторических событий вре-
мени Ii страны, придает большую познавательную значимость по-
вести Бехазина. 

Писатель имел право, декларировать долг творцов слова: 
«Быть рядом с народом своим, открыть ему глаза на красоту,, 
на правду. Ибо красота это сила, правда—сила». 

Повесть «Гость этих господь» подтверждение этого граж-
данского творческого кредо Бехазина. 

1 ՐհՍազին, Մեհմանե ին սւղա յան, Բ՛եհ րան, 1350/1971 (այսուհետեւ Մեհմանե ին-

աղա յան J t «Հաբսիե՚ա— Բանտային եղերերգությունների զիրք։ Այսպես Էր վեր տառ֊ 

. ված ադրբեջանական դպրոցի պարսկալեզու բանաստեղծ Խաքանի Շիրվանիի 

(1120—1է99)Հ բանտում գրված, բռնությունն ու սոցիալական անարդարությունը-

դատապարտող քասիդների ժողովածունt 

2 Ֆերեյդուն Բ՚ոնքաբոնին սկսել Է ստեղծագորձել 60-ական թվականների սկզբին։ 

Հեղինակ Է «Մարդը վանդակում» (Մարդի դար ղաֆաս), «Հողի գերին* (Ասի-

րե խտքJ, ffՇախմատային զինվորս (Փիագեե շ աթրանշ), ffհավար գիշերվա 
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էսստղերյքՈ (Սեթարեհայե շաբե թիրե) և ffՆոթեր աղմկոտ քաղաքիցа (Յադ֊ 

դաշթՀայե շս/հրե շ ոլուղ) գրքերի։ Բանտարկվել Էր պատմվածքների վերջին ժո-

ղովածուի հրատարակման առիթով։ Ընդ որում այդ ժողովածուիՀ բանվորական 

շարժման թեմայով գրված ffՍթափումJ» պատմվածքը նվիրված Է ԲեՀաղինին։ 

3 Այս ստեղծագործության մասին տե՛՛ս Г. О. МОВСИСЯН, ТвОрЧвСТБО БоЗОрГЭ АЛЯВН, 
Ереван, 1980, с. 28—29. 

-4. Сквозь пелену тумана, М., 1977, с. 7; JI. С. Гиунашвили, Крестьянский 
вопрос в современной персидской прозе. Тбилиси, 1977; Д ж . X. Дорри, 
Современная персидская сатирическая проза, М., 1977. 
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