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Հայերը դեռևս իրենց պատմության արշալույսին ամենարազՀ. 

մ աղան շփումներ են ունեցել հարևան երկրների ու ժողովուրդն երի 

հետ՛ Սակայն պատմականորեն ո՛չ մի երկիր և ո'լ մի ժողովուրդ, 

աշխարհագրական, հոգևոր-մշակութսկին և այլ առումներով այն-

քան մոտ չի եղել հայ ժողովրդին, որքան ԻրՎսնն ու իրանական-

ժողովուրդը։ Հանդիսանալով մարդկային քաղաքակրթության .օր-

րաններից մեկը, վաղնջական ժամանակներից սկսած Իրանը հան-, 

դիսացել է իշխանության, մշակույթի և տնտեսության կենտրոնI 

Կարելի է անվարան ասել, որ Մերձավոր ու Միջին Արևելքի, Կով-

կասի ոլ Կենտրոնական Ասիայի ոչ մի ժողովուրդ անմասն չի 

մնացել իրանակսէն քաղաքակրթության բարերար ու կենսատու 

ազդեցությունից։ Հայաստանը ևս հեռավոր անցյալից սկսած մեծ 

չափով ստացել Է Իրանից և, փոխադարձաբար, տվել Է նրան մշ՛ա-

կութային արժեքներг 

Երե ք հազարամյակ շարունակ Հայաստանի պատմոլթյունր 

սերտորեն շաղկապված Է եղել Իրանի պատմական ղարդացմ՝ան 

հետ՝ առանձին դարաշրջանն երում ապրելով գերազանցապես Իրա-

նի քաղաքական և կուլտուրական շահերով։ 

նորագույն ժամանակներում հայ-իրանական •հարաբերություն^-

ներն ապրեցին նոր զարգացումէ Դիմանալով պատմության բազում 

փորձություններին, նրանք արձանագրեցին բարեկամության- -Ու 

փոխադարձ վստահության նոր Էջեր։ < 

• Իրանն առաջին պետություններից մեկն Էր, որ 1918 թ. պաշ-

տոնապես ճանաչեց Հայաստանի առաջին հանրապետության ան-

կախությունը և դիվանագիտական, քաղաքական ու տնտեսական 

աջակցություն ցույց տվեց հայկական նորաստեղծ պետությանը։ 
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Հայաստանում խորհրդային կարգերի ժամանակ երկու երկր-

ների մ իջև տնտեսական ու քաղաքական հարաբերություններն, 

ըստ էության, խզված են եղել։ Այդ տարիներին Արաքս գետը ոչ թե 

երկու ժողովուրդներին միացնող, այլ բաժանող գետ էր, որովհետև 

70 տարի շարունակ՝ ապրելով կողք-կողքի, ունենալով ընդհանուր 

սահմաններ և լինելով դարավոր հարևաններ, Հայաստանն ու Իրանը 

գործնականում չեն ունեցել շփման եզրեր։ ք*եև պետք է խոստո-

վանել, որ այդ յոթ տասնամյակների ընթացքում հայ ժողովրդի 

կողմից երբեք չէր դադարել հետաքրքրությունն Իրանի, նրա ժ ո-

զովրդի ու մշակույթի նկատմամբ։ 

1991 թ. սեպտեմբերի 21-ը մեր պատմության մեք կր՛կին 

դարձավ բախտորոշ տարեթիվ։ Այդ օրը՝ հայ ժողովրդի կամքով, 

նրա հերոսական ջանքերով, Խորհրդային Միության փլատակների 

վրա հառնեց հայոց նոր պետականությունը։ 

Անկախության հռչակումից հետո Իրանի Իսլամական Հանրա-

պետությունը դարձյալ առաջին պետություններից մեկն էր, որ 

պաշտոնապես ճանաչեց Հայաստանի նորոգ անկախությունըI Ղա 

տեղի ունեցավ 1991 թ. դեկտեմբերի 25֊ին> 

Ի սկզբանէ նորանկախ Հա յաստ անի արտաքին քաղաքականու-

թյունը խարսխվեց հետևյալ կարևորագույն դրույթի վրա. պետու-

թյան և ժողովրդի անվտանգությունը խարսխված է բոլոր հարևան-

ների հետ հարաբերությոմէների նորմալացման սկզբունքի վրա։ 

Ելնելով այս հիմնադրոլյթից, Հայաստանը եռանդուն քայլեր ձեռ-

նարկեց իր հարավային հարևանի հետ դիվանագիտական հարա-

բերություններ հաստատելու ուղղությամբ։ 

1992 թ. փետրվարի 8-ին պաշտոնական այցով Իրանի Իսլամա-

կան Հանրապետություն մեկնեց Հայաստանի Հանրապետության 

պատվիրակությունը՝ ՀՀ արտաքին գործերի նախարար Րաֆֆի 

Հովհաննիսյանի գլխավորությամբ։ Տեղի ունեցած բանակցություն-

ների ավար՛տից հետո՝ փետրվարի 9-ին, հայկական պատվիրակու-

թյան ղեկավարը և Իրանի Իսլամ ական Հանրապետության ար-

տաքին գործերի նախարար դոկտոր Ալի Աքբար Վե լա յաթին 

ստորագրեցին Հայաստանի և Իրանի միջև լիարժեք դիվանագիտա-

կան հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ հռչակագիրւ 

Կողմերը համաձայնության եկան նաև այն մասին, որ վերոհիշյալ 

փաստաթղթի ստորադրման պահից հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում, 

Երևանում և թ՚եհրանում կբացվեն դեսպանություններ։ Հռչակագրում 
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շեշտվում էր նաև սահմանային կապեր և միջազգային ճանապարհ-

ներ ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Կողմերը ստորագրեցին նաև 

համաձայնագրեր երկու երկրների միջև տրանսպորտային փոխա-

դրումների, սահմանային Ար աքս գետի վրա կամրջի կառուցման 

վերաբերյալ։ 

Նույն օրը ստորագրվեց նաև Հայաստանի Հանրապետության և 

Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև հարաբերությունների 

սկզբունքների և նպատակների մասին հռչակագիրը, որով կողմերը 

հավաստում էին բարիդրացիական հարաբերություններ հաստա-

տելու իրենց մտադրությունը, որպես գործունեության ելակետեր 

ընդունելով փոխադարձ տարածքային ամբողջականության նկատ-

մամբ հարգանքի և միմյանց գործերին չմիջամտելու սկզբունքները։ 

1992 թ. փետրվարի 2 8 ֊ ի ն իր առաջին պաշտոնական այցով 

Երևան ժամանեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին 

գործերի նախարար, դոկտոր Ալի Աքբար Վելայաթին, որն ընդուն-

վեց ՀՀ նախագահ Լևռն Տեր-Պետրոսյանի կողմից։ Հիրավի, այդ 

այցը նոր թափ հաղորդեց հայ-իրանական հարաբերություններին։ 

Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը կարևորեց Իրանի 

համար Հայաստանի՝ որպես իր անմիջական և հուսալի հարևան-

ներից մեկի, հետ համակողմանի հարաբերություններ հաստատելս։ 

անհրաժեշտությունը։ նա հատկապես շեշտեց, որ այսոլհետև Իրանը 

Հայաստանի համար կլինի աշխարհին հաղորդակցվելու ամենա-

կարճ Հիշոցը և վերջինիս այլևս չեն սպառնա ցամաքային շրջա-

փակումները։ 

Ի դեպ, Վելա յաթի ի այցի կարևորագույն նպատակներից մեկն 

էր նաև Իրանի միջնորդական առաքելության շրջանակներում դարա-

բաղյան կոնֆլիկտի խաղաղ կարգավորման հնարավորություններն 

էւլսոլմնասիրելոլ և քաղաքական նախաձեռնությունների շուրջ փոխ֊ 

րմբռնման եզրերի որոնումը։ 

Երկու երկրների հարաբերությունների հետագա զարգացման գոր-

ծում շրջադարձային նշանակություն ունեցավ մայիսի ß-8-ին՝ ՀՀ նա-

խագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և նրան ուղեկցող պատվիրակու-

թյան այցն ԻԻՀ։ Այդ այցի ժամանակ ՀՀ նախագահի և ԻԻՀ նախա-

գահ Աքբար Հաշեմի Ռաֆսանջանիի միջև ստորագրվեց համատեղ 

հայտարարություն «Համագործակցության, բարեկամության և բարի֊ 

դրացիության մասինս, որը դարձավ երկու երկրների միջպետական 

•հարաբերությունների հիմքում ընկած կարևորագույն փաստա-

7 



թուղթը՛ Դրանով երկկողմ հարաբերոլթյոլններր դրվում էին պետս',֊. 

կան բարձր մակարդակի վրա։ 

Փաստաթղթում նշվում էր, որ Հայաստանի Հանրապետու-

թյունը և իրանի Իսլամական Հանրապետությունը՝ որպես իրավա-

հավասար երկու բարեկամ և դրացի պետություններ, կղարպացնեն 

երկկողմանի հարաբերությունները։ Երկու պետությունները՝ ել-

նելով միմյանց ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականու-

թյան, ներքին գործերին չմիջամտելու, ուժային սպառնալիքից 

ձեռնպահ մնալու, տարաձայնությունները խաղաղ ճանապարհով 

լուծելու, փոխադարձ շահերի, միջազգային պ արտ ավորոլթյունն ե րի 

նկատմամբ հարգանքի սկզբունքներից, ձեռնամուխ կլինեն իրենց, 

հարաբերությունների զարգացմանը։ 

Համատեղ հայտարարության մեջ հատուկ շեշտվում էր, որ երկոկ. 

պետությունները միմյանց ընդհանուր սահմանները դիտում եՆ 

որպես խաղաղության սահմաններէ Հաշվի առնելով յուրաքանչյուր 

երկրռւմ գոյություն ունեցող հնարավորությունները, երկկողմանի 

հարաբերություններն Էլ ավելի զարգացնելու նպատակով, կողմ երր 

համաձայնվում Էին պատրաստել և. կնքել համագործակցության 

երկարաժամկետ համաձայնագրեր և առավելագույնս օգտագո՚րծե/ 

միմյանց հնարավորությունները և ներուժը։ 

նկատի ունենալով Հայաստանի Հանրապետության այխարհա-

քաղաքական դիրքը, նրա ներկա իրողոլթյոմւները, մասնավորա-

պես՝- Ադրրեջանի և Թուրքիայի կողմից տրանսպորտային շրջա-

նակումը, Ռուսաստանի հետ ընդհանուր սահմանի բացակայու՛-

թյունը, Վր աստ ան ում այդ ժամանակաշրջանում տեղ գտած ժամա-

նակավոր ապակայունացումը, որը գործնականում Ռուսաստանին 

զրկում Էր վրացական երկաթուղիներից անարգել օգտվելու հնարած 

վորոլթյոլնից և մի շարք այլ գործոնների պատճառով, ի սկզբանե 

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության մեջ 

Իրանի հետ հարաբերություններին տրվեցին առաջնայնոլթյուն և 

հույժ կարևորություն։' Դրա կենսական անհրաժեշտությունը մանուկ 

հանրապետության, համար պայմանավորված Էր նաև նրանով, որ 

գտնվելով Իրսւնի հետ միևնույն տարածաշրջանում և նրա անմիջա՛-

կան հարևանությամբ, բայց անկախություն չունենալով, Հայաս-

տանը դուրս Էր մնում տարածաշրջանից ու նրա տնտես ական ֊քաղա-

քական զարգացումներից, Մինչդեռ անկախության ձեռքբերումով, 

Հայաստանն Իրանի հետ հայտնվեց նույն տարածաշրջանում։ 



Հետևաբար, օրակարգի հրատապ հարց էր դառնում նորանկախ 

ւղետոլթյան ընդգրկում ր տարածաշրջան ային քաղաքական կյան֊ 

քում։ Իսկ դա, ինքնըստինքյան, նշանակում էր, որ այսոլհետև 

Հայաստանն ու Իրանն ունենալու են բազմաթիվ ընդհանուր շահեր։ 

Պետք է նաև նկատի ունենալ հետևյալ կարևորագույն հանգա-

մանքը. Իրանն՝ իր առանձնահատուկ դիրքով, վիթխարի տարածքով, 

համաշխարհային նշանակություն ունեցող կոմունիկացիաներով, 

նրա ափերը ողողող Պարսից ծոցի և Օմանի ծովի առկայությամբ 

և այլև, մի յուրահատուկ կապող օղակ է ոչ միայն իր սահմանակից 

պետությունների, այլև ամբողջ տարածաշրջանների՝ Կովկասի, 

Միջին Ասի այի, Հնդկական թերակղզոլ, արաբական աշխ ա րհ ի հետ։ 

Հիրավի, Իրանը համաշխարհային մ ասշտաբով մի տարանցիկ 

կամուրջ է, աշխարհի կարևորագույն ռազմավարական շրջաններից 

մեկը։ Այդ երկիրն ունի ոչ միայն պատկառելի բնական ու մարդ-

կային ռեսուրսներ, այլև հսկայական տնտեսական ներուժ: նա 

իրենից ներկայացնում է Մերձավոր ու Միջին Արևելքում ռազմա-

քաղաքական հարաբերակցությունը հավասարակշռող ազդու ուժ։ 

Այս բոլորը բանալի է հասկանալու համար, թե ո՛րն էր լինե[Ո՚ւ 

Իրանի դերն անկախ Հայաստանի կյանքում՛ Իրանը նախ և աքլա՚ջ 

պատուհան է Հայաստանի համար՝ բացված դեպի արտաքին աշ-

խարհ։ Ընդ որում, դա մշտական, կայուն և անփոփոխելի արժեք 

է։ Անժխտելի է նաև այն հանգամանքը, որ Հայաառանն ու Իրանը 

ներկա աշխարհի իրողություններում ունեն բազմաթիվ ընդհանուր, 

այդ թվում նաև ռազմավարական շահեր/ առանձին դեպքերում նույն-

իսկ համանման խնդիրներ, տարբեր տեսակի ընդհանրություններ, 

վերջապես պատմական ավանդական կապեր և այլն։ Անկասկած 

է նաև, որ Իրանի շահերր պահանջում են ամրտ ։ղն դե լ Հայաստանի 

պետական անկախությունը, ընդգրկե/ այն իր տարածաշրջանային 

քաղաքականության ոլորտը, օգտագործել նրա ճյուղավորված 

կապերն ԱՊՀ երկրների, մասնավորապես Ռուսաստանի հետ, 

օգտվել հայ սփյուռքի աջակցությունից՝ Արևմուտքում իրանա-

նպս՚ստ իմիջ ստեղծելու համար, համագործակցել Հայաստանի 

հետ ՄԱԿ-ի և միջազգային այլ կազմակերպությունների շրջանակ-

ներում և այլն։ 

Վերոհիշյալ գործոնները խթան հանդիսացան Հայաստանի 

Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև 

հարաբերությունների վերընթաց զարգացման համար։ • 



1992 թ. ապրիլին, Երևանում՝ հանդիսավոր պայմաններում, 

տեղի ունեցավ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանու-

թյան պաշտոնական բացումըէ Գործերի ժամանակավոր- հավա-

տարմատարի պաշտոնը ստանձնեց իրանական փորձառու դիվանա-

գետ Բահրա մ Ղասեմին, որին հետագայում փոխարինեցին Ահէէաղ 

Սոբհանին և Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական 

Հանրապետության առաշին արտակարգ և լիազոր դեսպան Համիդ 

Ռեղա նիքքար Էսֆահանինէ 

1992 թ. սեպտեմբերի 2 3 ֊ ի ն իրանական <rԱրիաթուր» օդային 

ընկերության ինքնաթիռով Ւեհրան ժամանեց Իրանի Իսլամական 

Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության գործերի 

ժամանակավոր հավատարմատար նշանակված տողերիս հեղինակը, 

որը երկու տարի այդ կարգավիճակով պաշտոնավարելուց հետո՝ 

1994 թ. նոյեմբերի 9-ին նշանակվեց ԻԻՀ-ում ՀՀ առաշին արտա-

կարգ և լիազոր դեսպանէ 

Թեհրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության 

պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ 1992 թ. դեկտեմբերի 22-ին։ 

Բացման արարողությանը մասնակցում Էին ՀՀ փոխնախագահ 

Գագիկ Հարությունյանն՝ իրեն ուղեկցող պատվիրակության հետ, 

Իրանի արտ գործն ախ արա բութ յան բարձրաստիճան դիվանագետ-

ներ՝ վ։ ոխնա ի։ արար Մահմոլդ Վայեզիի գլխավորությամբ, Թեհրա-

նոլմ հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայա-

ցուցիչներ, Իրանի հայ համայնքի հոգևոր ե աշխարհիկ իշխանու-

թյունների ներկայացուցիչներ և բազմաթիվ հյուրեր։ Հայաստանի 

օրհներգի՝ (ГՄեր Հայրենիքի» հնչյունների ներքո Գագիկ Հարու-

թյունյանը և Վահան Բայբոլրդյանը բարձրացրին Հայաստանի 

Հանրապետության պետական դրոշը՝ եռագույնը։ 

Բնավ պատահական չէ, որ հենց иկզբից հայ֊իրանական հա-

մագործակցության ամենածավալուն ու ակտիվ բնագավառներն 

էին դառնալու առևտուրն ու տնտեսությունը։ Հայաստանի շրշա, 

փակման և տնտեսական դժվարությունների պայմաններում Իրանի 

Հետ համագործակցության մեշ Հայաստանի Հանրապետությունը 

յոեսնոլմ էր տնտեսական առկա խնդիրների լուծման կարևորագույն 

ուղիներից մեկը։ Այդ գործը կայուն հիմքերի վրա դնելու և արդյու-

նավետ կերս/ով զարգացնելու նս/ատակով, 1992 թ. նո (եմբերին 

ՀՀ նախագահի հրամանագրով ստեղծվեց «Հայ֊իրանական հարա-

բերությունները համակարգող պետական հանձնախումբ1), որը 
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•գլխավորեց ՀՀ փոխնախագահ Գագիկ Հարությունյանը։ Այն իսկա-

՛պես իր խոշոր լուման ներդրեց հայ֊իրանական տնտեսական հարա֊ 

թերությունների աստիճանական զարգացման ու ծավալման գոր-

ծում։ Երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական հարաբերություն-

ները խթանելու նպատակով Ւեհրանում ստեղծվեց նաև «Իրան֊ 

Հայաստան առևտրական պալատ»՝ իրանահայ ճանաչված գործա-

րար, միշազգային բեռնափոխադրումների «Սաթի» ընկերության 

ղեկավար Լևոն Ահարոնյանի գլխավորությամբ։ Պալատի մեշ 

ընդգրկվեցին ինչււ/եււ հայ. այնպես էլ իրանցի մեծ թվով գործա-

րարն եր • 

Միանգամայն ակնհայտ է, որ հայ֊իրանական առևտրատըն֊ 

տեսական հարաբերությունների սկզբնավորման ու ծավալման հա-

՛մար անհրաժեշտ էր Արարս գետի վրա կառուցել Հայաստանն Իրանին 

կապող կամուրջ։ Նրա զ-ոյոլթյոլնն անհրաժեշտ էր նաև Հայաստանի 

զցամաքային ճանապարհների շրջափակումը ճեղքելու և դեպի ար֊ 

.տաքին աշխարհ դուրս գալու կենսական նշանակություն ունեցող 

խնդիրր լուծե/ոլ համար։ Այդ կարևորագույն հարցին ընթացք տալու 

նպատակով ստեղծվեց նախաձեռնող խումբ՝ Թելման Տեր-Պետրոս-

յանի (աշխատանքային խմբի ղեկավար), ժորա Միրզաբեկյանի և 

Ալրերտ Ավետիս յանի գլխավորությամբ, որն անմիջապես ձեռնա-

մուխ եղավ աշխատանքներին։ Նախաձեւէնող խմբին գործուն 

՛աջակցություն էին ցույց տալիս իրանահայ հայրենասեր գործիչ 

Հևոն Ահարոնյանը և ուրիշներ։ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործուն 

•աջակցությամբ՝ կարճ ժամանակամիջոցում հնարավոր եղավ 

Արաքսի վրա՝ Մեղրոլ Ագարակ ավանի դիմաց, տեղագրել 

՛ժամանակավոր նավակամուրջ (պոնտոնային կամուրջ), որի պաշ-

տոնական բացումը տեղի ունեցավ 1992 թ. մայիսի 6-ին։ Կամրջի 

բացման արարողության ժամանակ ՀՀ փոխնախագահ Գագիկ 

Հարությունյանն իր ելույթում նշեց, որ Մեղր ու նավակամրջի շահա-

գործումը մեծ ծրագրի սկիզբն է, որով մշտական կայուն կապ է 

ստեղծվում հարևան և բարեկամ երկրի՝ Իրանի Իսլամական Հանրա-

պետության հետ։ 

Հիրավի, այդ ժամանակավոր կամուրջը դարձավ «փրկության 

•ուղի», «հույսի կամուրջ», «կյանքի ճանապարհ», «արյունատար 

անոթ», որը կոչված էր սնել շրջափակման հետևանքով հետզհետե 

•հյուծվող մարմինը՝ Հայաստանի Հանրապետությունը, Այսպիսով, 
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իրանը եղբայրական օգնության ձեռք մեկնեց մեր մանուկ հանրա 

պետությանը՝ ճեղքելու շրջափակման օղակր և դուրս գալու լայն 

աշխարհ։ 

Շուտով այդ կամուրջը դարձավ ուղևորների ու բեռների տեղա֊, 

փոխման բանուկ ճանապարհ։ Մեղր ու շրջանում բացվեց սահմա-

նային կետ, որն այնուհետև վերածվեց միջազգային անցումային 

կետի, սահմանագծում հիմնվեցին մաքսատներ և այլն։ Սկսվեց 

Իրանի տարածքով տարանցիկ բեռների փոխադրումը Հայաստան։ 

Ծայր առավ նաև Հայաստանի տարածքով իրանական բեռնատար 

մեքենաների տրանզիտային անցումը դեպի Սև ծով և հակառակ 

ուղղությամբ՛ 

Սակայն ժամանակավոր կամուրջն ի վիճակի չէր բավարարե/ոլ 

հարաճուն կերպով զարգացող հա յ ֊ իրանական առևտրատնտեսական 

հարաբերությունների պահանջները։ Ուստի ՀՀ և ԻԻՀ կառավարու-

թյունները՝ 1992 թ. մայիսի 14-ին կնքված միջպետական համաՀ 

ձայնագրի համաձայն, ձեռնամուխ եզան ՛համատեղ մշտական. 

կամրջի նախագծման և կաոոլցմ ան աշխատանքներին։ Շնորհիվ 

Ավստրալիայի հայության դրամական աջակցության, հայկական 

կողմի համար գործնականում լուծվեց կամրջի շինարարության 

ֆինանսավորման խնղիրր։ 

Արաքսի վրա մշտական կամրջի շին արարոլթյոմւն ավարտվեց 

1995 թ. դեկտեմբերին, իսկ Հայա и տան ի և Իրանի կողմից պաշտո, 

նական բացումը կատարվեց 1996 թ. հունվարի 9 ֊ ի ն ։ 

Բացման արարողությանը մասնակցելու համար հայկական 

նորակառույց կամրջի վայրն էին ժամանել ՀՀ փոխնախագահ, հայ-

իրանական կապերի համադրման պետական հանձնաժողովի նախա-

գահ Գագիկ Հարությունյանը, նշված հանձնաժողովի անդամներր, 

ՀՀ' Ազգային' ժողովի պատգամավորներ, Իրանի Իսլամական 

Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ 

1լ լիազոր դեսպան ՛Վահան Р ա յ՚բուրդ յան ր, Մեդրոլ և Ղ ափ անի շրջան-

ների ղեկավարներր։ Իրանական կողմից ժամանել էին ԻԻՀ էկոնո-

միկայի և ֆինանսների, նախարար, Իրան-Հայաստան կապերի 

կոորդինացման հանձնաժողովի նախագահ Մորթեզա Մոհամմադ-

խանը, հաղորդակցության, ճանապարհների և փոխադրումների 

նախարար Ը՚ոքանը, ԻԻՀ խորհրդարանի (մեջլիսի) հայազգի պատ-

գամավորներ Վար դան Վարդանյանը և Արտ ավազդ Բաղում յանը, 

Հայաստանի Հանրապետությունում ԻԻՀ արտակարգ և . լիազոր 
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դեսպան Համիդ Ո՛եղա Նիքքար էսֆահանին և պաշտոնատար այլ 

անձինքI 

Մշտական կամրջի շահագործման ՚ հանձնումը 1ւոր հզոր լի.4թ 

հաղորդեց հայ֊ի՛րանական առևտրատնտեսական հարաբերություն-

ներին։ Երևանում բացվեց իրանական հայտնի բանկերից մեկի՝ 

(ГԲանքե Մելլսւթի» բաժանմունքը, որը կոչված էր հեշտացնել երկու 

երկրների միջև աո Ii ար ական ղործարբներր, երկու երկրներոլմ բաց-

վեցին մասնավոր և պետական առևտրական ձեռնարկությունների 

մասնաճյուղեր, կազմակերպվեցին առևտրա արդյունաբեր ական ցու-

ցահանդեսներ և այլն։ 

Անցած տարիների ընթացքում և' Հայաստանի, և՚ Իրանի 

մշտական ուշադրության կենտրոնում է եղել միմյանց միշև ցամա-

քային Լ օդային հաղորդակցության կատարելագործման ո լ զարգաց-

ման խնդիրը։ Մինչև 1993 թ. երկու երկրների միշև օդային կապն 

իրականացնում էր իրանական «Արիաթոլր՚օ ընկերությունը։ Իսկ 

1993 թվականից սկսեց գործել Երևան-Թեհրան-Երևան օդային 

կանոնավւ ր թոիչբր, որն իրագործում է <rՀայկական ավիաուղիներJ) 

ընկերությունը։ 1996 թ. հոկտեմբերի 31-ից Ըեհրան֊Երևան֊Բ՚եհ-

րան չվերթով շաբաթական մեկ թռիչք սկսեց կատարել նաև իրանա-

կան «Քասպիան էյրլայնզ» ավիաընկերությունը։ 

Երևանի և P՝ եհ ր ան ի միշև կանոնավոր ավտոբուսային երթևեկու-

թյուն է իրագործվում հայկական և. իրանական տրանսպորտային 

ընկերությունների կողմից։ Երկու երկրների միշև տեղի են ունենում 

խոշոր ծավալներով ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումներ, այդ 

թվում նաև տարանցիկ բեռների փոխադրում։ 

Հայաստանն ու Իրանը դարձել են միմյանց համար կարևորա-

գույն առևտրական գործընկերներ՚ 1997 թվականին՝ 1994 թ. համե-

մատությամբ, Հայաստանի ապրանքաշրջանառությունն Իրանի հետ 

ավելացավ մոտ երեք անգամ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետու-

թյունը Հայաստանի-արտաքին առևտրի մեշ գրավեց առաջին տեղը։ 

՚Երկու երկրների առևտրատնտեսական հարաբերությունների մեջ 

նորն այն էր, որ Իրանի մի շարք նահանգների (Ատրպատականի, 

Գի՚լյանի, Քե՛րման ի, Սպահանի և այլնի) գործարար շրջաններն 

ուղիղ չմիջնորդավորված կապերի մեջ մտան Հայաստանի հետ։ 

1997—1998 թվականներին Հա յա и տ ան ֊ Ի ր ան առևտրատնտե-

սական հարաբերությունները հասան մի Հանգրվանի, երբ անհրա-

ժեշտություն զգացվեց քանակական չափանիշներից անցում կատա֊ 
\ ,1 
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րել դեպի որակական չափանիշները-. Կյանքը հրամայական խնդիր 

էր դնում վերացարկվել պարզ առևտուր վարելու քաղաքականու-

թյունից՝ որպես համագործակցության գերադաս սկզբունք, և երկու 

երկրների կապերը դիտարկել տնտեսական ինտեգրացման տես-

անկյունից՝ հենված փոխզարգացման վրա, Այլ կերպ ասած, ան-

հրաժեշտ Էր տնտեսական հարաբերություններն առևտրի ոլորտից 

ավելի մեծ չափով տեղափոխել արտա դրա տնտեսական համա-

գործակցության ոլորտ, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, 

շինարարության բնագավառներ, խորացնել համագործակցությունը 

գիտության, նորագույն տեխնոլոգիաների, արդյունաբերական 

սարքավորումների, տեխնիկական գիտելիքների փոխանակման I; 

այլ բնագավառներում, 

Նշված շրջանում ավելի մեծ կարևորություն ձեռք բերեցին և 

Էլ ավելի հեռանկարային դարձան համագործակցության ծրագրերը-

Էներգետիկայի և տրանսպորտի բնագավառներում։ 1995 թ. կնքվե-

ցին համաձայնագրեր Իրան — Հայաստան գազամուղի (Ւավրիզ — 

Մեղրի), բարձրավոլտ Էլեկտրահաղորդման գծի, Արաքս գետի վրա 

համատեղ հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման վերաբերյալ։ 199T 

թվականից սկսած բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գիծր շահա-

գործման է հանձնվել, և Հայաստանը սկսել է ձեռնտու պայման֊ 

ներ ով Իրանից ստանալ էլեկտրաէներգիա։ Ինչ վերաբերում է 

գազամուղին, ապա նրա նախագծային աշխատանքներն արդեն 

ավարտվել են, և առաջիկայում կսկսվի Հայաստանի համար այլ 

կարևորագույն խնդրի գործնական իրականացումը. Արդեն մի քանի 

տարի է, ինչ գոր-ծոլմ է Իրան-Հայաստան ավտոմատ հեռախոսային-

կապը, որը գնալով կատարելագործվում ու տեխնիկապես նորաց-

վում է։ նախագծեր կան Հայաստանն օպտիկա-թելքային հեռա-

խոսային գծով Իրանի տարածքի վրայով կապելու Եվրոպայի և 

Ասիայի հետ։ Իրանը մասնակցում է Մեղրի֊Երևան ավտոմայրոլզոլ 

վերակառուցման ոլ բարեկարգման աշխատանքներին։ Ակնաոո։ 

հաջողություններ է ձեռք բերել նաև երկու երկրների արդյունաբերա֊ 

կան հզորությունների կոոպերացումը, ստեղծվում են համատեղ 

ձեռնարկություններ և այլև։ Բավական է ասել, որ 1997 թ. տվյալ-

ներով Հայաստանում գործում էին 250 համատեղ հայ֊իրանական 

ընկերություններ։ 1997 թ. Երևանո ւմ բացվեց իրանական ապրանք-

ների բաշխման տերմինալ, որն օւնի մեխանիկական բեռնավորման-
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և բեռնաթափման կառամատույցներ և կապված է հայկական 

երկաթուղային ցանցին։ 

1997 թ. Երևանում կազմակերպվեց իրանական արդյունաբերա-

կան և լայն սպառման ապրանքների խոշոր ցուցահանդես, որը-

վերստին եկավ վկայելու, որ հայ֊իրանական առևտրատնտեսական 

հարաբերությունները թևակոխել են որակական զարգացման մի նոր 

էտապ։ Դժվար չէ նկատել նաև, որ երկու երկրների տնտես ական 

համագործակցությունն ընդգրկել է նաև ենթակաոուցվածքների 

ստեղծման բնագավառը։ 

Պետք է նկատի ունենալ, որ Հայաստանի շուկան՝ իր սահմանա-

փակ հնարավորություններով հանդերձ ԱՄՆ-ի կողմից տնտեսական 

շրշա փա կմ ան մեշ գտնվող Իրանի համար գնալով ավելի ու ավելի 

է արժեքավորվում, մանավանդ, որ իրան ական ներքին շուկան ար-

դեն ձեռք է բերել կրիտիկական զանգված և կարիք ունի արտաքին 

նոր շուկաների։ 

Դ աղտն իք չէ նաև, որ ներկայումս Հայաստանի տնտ եսութ/ան 

զարգացման հաշոդոլթյոլնր մեծապես կախված է արտասահմանյան՜ 

ներդրոլմներից։ Թեև Իրանը, կապիտալների ավելցուկի բացակայու-

թյան պատճառով, խուսափում է արտասահմանում ներդրումներ-

կատարելուց, սակայն փոքր բիզնեսի բնագավառում ինքն է դրսևո-

րում նախաձեռնություն։ Անկասկած, փոխշահավետության սկզբուն-

քի վրա իրանական ներդրումների դեպքում երկու երկրներն էլ կա-

բող են լավագույնս օգտվել այդ համագործակցության պտոլղներից։-

Հայ-ի բանական համագործակցության հսկայական հնարա-

վորություններ կան գիտության և մշակույթի բնագավառներում։ 

Հայերն ու իրանցիները հզոր մշակույթ ունեցող ժողովուրդներ են-, 

և նրանց միշև մշակութային համագործակցությունը փոխադարձա-

բար կարող է հարստացնել երկու ժողովոլրդներին և նպաստել-

ստեղծելու նոր որակներ ու արժեքներ։ Երկու երկրների միշև գիտա-

կան և մշակութային հարաբերությունների հիմքը դրվեց 1992 թ. 

մայիսի 7-ին՝ կողմերի միշև ստորագրված համաձայնագրով, որի 

շնորհիվ նրանց միշև այդ բնագավառներում ևս ծավալվեցին ակ֊ 

նադոլ հարաբերություններt Իրանը հատկապես մեծ հետաքրքրու-

թյուն է դրսևորում Հայաստանի գիտատեխնիկական ներուժի, ինչ-

պես նաև հիմնարար գիտությունների բնագավառում նրա ունեցած 

ձեռքբերումների նկատմամբ։ Այս բնագավառում կան համա-

գործակցության անս պադ հնարավորությունն եթ ներկայումս հայ 
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և իրանցի գիտնականները սերտսրեն համագործակցում են նաև 

սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտում, որը երկուստեք ունի կենսա-

կան նշանակություն։ 

Հայաստանի և Իրանի միշև երկկողմ գիտամշակոլթային կապե-

. րը զարգանում են պ ա յ մ ա ն ա գ ր ա յ ի ն հիմքի վրա, կատարվում են 

մ՛շակույթի գործիչների փոխայցելություններ, կազմակերպվում են 

մշակութային բազմաթիվ միջոցառումներ, փառս տոններ և այլն։ 

Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ Թեհրանի իսլամական 

համալսարանում բացվել է հայագիտական բաժին, իսկ Երևանի 

Հրաչյա Աճաոյանի անվան համալսարանում՝ իրանագիտական 

բաժին՚ 

Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զուրկ է 

արտ աքին աշխա րհ դուրս գալու համար հարմար կոմունիկացիա-

ներից։ Այգ բնական անհարմարությանն ավելանում է նաև նրա 

հարևանների կողմից քաղաքական նպատակներով իրագործվող 

տրանսպորտային արհեստական շրջափակման մշտական հավա-

նականությունը։ Նման պայմաններում, ս^ւշոլշտ, կենսական ան-

հրաժեշտություն է դաոնում Իրանը Հայաստանի հետ կապող եր-

կաթուղագծի շինարարությունը, որն ի վիճակի կլինի Հայաստանի 

համար արտաքին աշխարհի հետ ապահովել հուսալի տրանսպոր-

տային կապ։ 

Հիշյալ խնդիրը լուծելու համար դեռևս 1992 թվականից կատար-

վել են որոշակի քայլեր։ Այսպես, 1992 թ. մարտի 11-ին Երևան 

ժամանեց Իրանի հաղորդակցության, ճանապարհների և փոխա-

դրումների նախարարության 14 հոգուց բաղկացած պատվիրակու-

թյունը՝ տրանսպորտի գծով փոխնախարար Սայիդ Նեժադի գլխա-

վորությամբ։ Ի թիվս մի շարք այլ հարցերի, պատվիրակության 

•խնդիրն էր զբաղվել Իրսձնը Հայաստանի հետ կապող երկաթգծի 

շին արարոլթյ иЛ հնարավորությունների որոնումով։ Այդ հարցի 

լուծումը կենսական անհրաժեշտություն է Հայաստանի համար, 

որովհետև Երևան-Նախիջևան֊Հոզֆա-Բ՚ավրիզ երկաթգիծր՝ հայտնի 

իրադարձությունների պատճառով, փակվել է և չի գործում։ Մի-

անգամայն ակնհայտ է, որ բացման հեռանկարները ևս մոտ ապա-

գայում չեն երևում։ ՝ 

Ուստի վերոհիշյալ իրանական պատվիրակությունը՝՝ Հայաս-

տանի Հանրապետության տրանսպորտի և հաղորդակցության 

նաքսս^րէսքյլ^յան հետ համապեղ, սկսեց քննարկել Իրանը Հայաս-



տանի հեււ կապող երկաթուղագծի մի շարք տարբերակներ։ Տարբե-

րակներից մեկով նախատեսվում էր Մեղրիից երկաթգիծ կառուցել 

կամ դեսքի հրասխավան, կամ գես/ի Ջերմուկ՝ հետագայում Մարտոլ-

նի֊Շորմա դծին միանալու պայմանով։ Ինլ վերաբերում է այգ եր-

կաթգծի իրանական հատվածին, ապա՝ հայկական կողմի առաջար-

կած տարբերակով նպատակահարմար էր կառուցել Մեղրի-Զուլֆա, 

կամ Մ եորի֊Մ արանդ հատվածը։ Մինչդեռ իրանական կողմը գտնում 

էր, որ 1-րանի տարածքում երկաթգիծ պետք է կառուցվի ոչ թե 

Հուլֆայից մինչև Մեղրի, որի հեռավորությունը 64 կմ է, այլ Ալամ -

գար քաղաքից մինչև Մեղրի՝ 45 կմ երկարությամբ։ Այս տար-

բերակ/։ հիմնավորվում էր ոչ թե տնտեսական նպատակահար-

մարությամբ, այլ գլխավորապես ռազմավարական նկատառում-

ներով, գանելով, որ երկաթգիծը Արաքսի ափերով անցնելու դեպ-

քում՝ Նախիջևանի կողմհց վտսւնդի ենթարկման հավանականու-

թյունը մեծանում է։ Մինչդեռ մյուս տարբերակի դեպքում, որը 

գալիս է երկրի խորքից և չի անցնում սահմանամերձ ճանապարհ-

ներով, այդ վտանգի հավանականությունը, ըստ էության, բացառ-

վում է։ 

Պե տք է նշել, որ հարցի քննարկոլմր վերջնական եզրահանգում-

ներ չունեցավ, չնայած որ այն շարունակվում է արծարծվել մինչև 

օրս՛ 

Միանգամայն ակնհայտ է, որ երկաթուղային այդ ծրագրի 

իրականացման դեպքում Հայաստանը հնարավորություն կստանա 

իրանաւ/ան երկաթուղային ցանցի օգնությամբ ոչ միայն մուտք 

գործել դեպի հուսալի կոմունիկացիաները և դուրս գալ erլայն 

աշխարհ», մասնավորապես դեպի Պարսից ծոց, Հնդկաստան, Միջին 

Ասիա, Չինաստան և այլն, այլև ընդհանրապես բացառել իր տրանս-

պորտային հավանական շրջափակումները։ Նույնիսկ Հայաստանի 

երկաթուղիների ապաշրջափակման դեպքում այդ երկաթուղագիծը 

կարող է դառնալ այլընտրանքային և ապահովել Ադրբեջանից ու 

Թուրքիայից Հայաստանի տրանսպորտային կախվածության վերա-

ցումը։ 

Նշված երկաթուղագծի շինարարությունը տնտեսական, քաղա-

քական և ռազմ ավարական առումով ձեռնտու է նաև Թեհրանին, 

որովհետև նա ձգտում է ստեղծել Իրանն Անկախ Պետությունների 

Համագործակցության երկրներին և Սև ծովի ավազանին կապող 

ցամաքայթւ կոմունիկացիաների մի ցանց։ Այդ հարթության վրա 
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Հայաստանի դերն ու նշանակությունն Իրանի համար՝ որպես 

կամուրջ դեպի հյուսիս ու արևմուտք, կարող է էապես բարձրանալ 

և դառնալ որոշիչ գործոն երկու երկրների տնտեսական և աշխարհա-

քաղաքական համագործակցության ամրապնդման համար։ 

Պետք է նկատի ունենալ նաև հետևյալ հանգամանքը, ան-

կասկած, կասպյան նավթը Վրաստանի տարածքով դեպի թուրքա-

կան Հեյհան նավահանգիստը հասցնելու նախագիծը մի կողմ է 

թողնում Հայաստանին, ավելի ճիշտ, նրան որոշակիորեն դուրս է 

թողնում տարածաշրջանայթն իրողությունների շրջանակից, որի 

արդ՛ուն քում նա նշանակալիորեն կարող է ղրկվել իր աշխւսրհա-

քաղաքական կարևոր դերն օգտագործելու հնարավորությունից։ Ի 

դեպ, միանգամ այն ակնհայտ է, որ Թ՛ուրքիայի ակտիվ նախա-

ձեռնությունները Կարս-Ախալքալաք֊Մարաբդա երկաթուղու կառուց-

ման ուղղությամբ նոլյնս/ես Հայաստանը և Իրանը շրջանցելու 

տարբերակ է։ Դա կարող է շատ բան փոխել տարածաշրջանի ուժերի 

դասավորության մեջ, թեև, անշուշտ, չի կարող ստեղծել սկզբուն-

քորեն նոր իրավիճակ։ 

Այդ կապակցությամբ Հայաստանի համար առանձնապես 

կարևոր է դառնում միջազգային բեռնափոխադրումների այլ-

ընտրանքային մեկ այլ ոլղոլ ստեղծումը, տվյալ դեւզքում խո՚յըր 

վերաբերում է Թավրիզ֊Մեղրի֊Երևան֊Բաթում (Փոթի) ավտո֊ 

մայրոլղոձն, որն անկասկած հսկայական թափով կաշխատի նաև 

Հայաստանի քաղաքական հնարավորությունների մեծացման ուղ-

ղությամբ։ 

ճիշտ է, Հայաստանի նյութական հնարավորություններն 

առայժմ խիստ սահմանափակ են նման խոշոր նախագծեր իրա-

կանացնելու համար, սակայն նկատի ունենալով, որ խոսբը նը-

րա քաղաքական ապագայի մասին է, անհրաժեշտ է ուղիներ 

որոնել այդ ծրագրերի իրականացման համար, ընդ որում մշտապես 

հիշելով, որ նման տրանսպորտային ցանցի ստեղծմամբ շահադրղըռ-

ված են նաև Իրանը և Ռուսաստանը, ուստի և չի բացառվում նրանց 

մասնակցությունն այդ հարցի լուծմանը։ 

ներկ այոլմս Հայաստանի համար հույժ կարևոր է նաև Պարսից 

ծոցի Բանդար֊Աբբաս նավահանգստի օգտագործման ծավալների 

մեծացումը։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ խոշոր մասշտաբներով 

իրականացվում է Պարսից ծոց-Իրսէն-Հայաստան սխեմայի օգտա-

գործումն առևտրատնտեսական նպատակներով։ 
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Բանդար-Աբբաս նավահանգիստը ծառայում է որպես փոխա-

բեռնման կետ ծոցի ավագանի (հատկապես՝ Ար աբական Միացյալ 

էմիրությունների) և Հարավարևելյան Ասի այի երկր ներից տա-

րանցիկ բեռներ Հայաստան տեղա՛փոխելու համարէ Բանդար-

Արրասի վրայո՚վ Հայաստանը կապվում Է նաև հնդկական սուբ-

կ ո1: и։ ին են in ի խ ո շո բա դույն նավահանգիստներից մեկի՝ Կ արա լի ի 

հետI 

Մի խոսքով, է՛րան ի գլոբալ քաղաքական ծրագրերում -գնալով 

աւյե[ի հււաակորեն Է ուրվագծվում Հայաստանի գրաված հանգու-

ցային տեգր, մանավանդ, եթե նկատի ունենանք հյոլսիս-հարավ և 

Իրան-Սև ծով-Արևմուտք ճանապարհների վրա նրա խալմերոլկային 

նշանակությունը: Իրանի քաղաքսւկան շրջանակների կարծիքով, 

Հայաստանն իր մոնոէթնիկ կազմով, արդյունաբերական հնարա-

վորություններով, գիտական ներուժով և այլն՝ հեռանկարային 

պեաություն էէ 

!:րանի համար Հայաստանի հետ հարաբերությունների • զարգա-

ցումը ձեռք Է բերում խոշոր կարևորություն նաև այն առումով, որ 

Հայաստանը իր միակ սահմանակից քրիստոնյա պետությունն Է, 

ուստի նրա հետ բարիդրացիական հարաբերությունները կարող են 

իսլամի և քրիստոնեության խաղաղ գոյակցության ցուցադրման մի 

օրինակելի նմուշաձև հանդիսանալ փարատելու համար Արևմուտ֊ 

քում լայնորեն տարածված այն տեսակետը, որ իրանական trհեղա-

փոխական բնույթի ֆոլնդամենտալիզմը» տոգորված Է կրոնական 

սւյլամեոժության ու հարձակողական ռևանշիզմ ի ոգովէ 

Միանգամայն ակնհայտ Է նաև, որ ներկայումս Իրանի Իսլա-

մական Հանրապետությունը կենսականորեն շահագրգռված Է Հա-

յաստանին ավելի եռանդուն կերպով ընդգրկելու իր տարտծաշրջա-

նային քաղաքականության շրջանակների մեջ, ընդ որում ոչ միայն 

երկկողմ, այլև բազմակողմ հարաբերությունների հիմքի վրաէ Այդ 

մաւփն Լ վկայում Ա՛յս, որ արդեն գործող Րրան-Հայասւոան֊Թոլրք-

մենստան եռակողմ համագործակցությունից բացի, վերջապես ձևա-

վորվել Է նաև Ի բան ֊Հա յա и տ ան ֊Հուն աս տ ան համագործակցու-

թյունը! 

Հանրագում արի բերելով վերևում ասվածը, անհրաժեշտ Է 

շեշտել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ Հայաստանի 

Հանրապետության տնտեսական և քաղաքական հարաբերություն-

ների զարգացումը հայ ժողովրդի ազգային ու պետական • շահերի 
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տեսակետից ունի կենսական նշանակություն։ Այդ հարաբերություն-

ները հեռանկարային են և խոստումնալից։ Ուստի անհրաժեշտ է 

ամեն կերպ ծավալել Հայաստանի հարավային հարևանի հետ ակ-

տիվ կառուցողական քաղաքականություն։ Իրանն այսօր կարևոր 

գործոն է Հայաստանի առջև դրված բազմակողմ ազգային շահերի 

ապահովման գործընթացում և կարելի է անվարան ասել, որ նրա 

այդ դերն ապագայում գնալով մեծանալու է։ 

VAHAN BAYBURTYAN 

ARMENIAN-IRANIAN R E L A T I O N S A F T E R T H E 
I N D E P E N D E N C E OF A R M E N I A 

After the decläration of indcpendence of the Republik uf 
Armenia on September 21, 1991, the Islamic Republic of Iran 
was among the first lo recognize officially Armenia 's indepen-
dence and lo establish diplomatic relations. The development of 
interstate relations between two countries began to takc shape 
s leadfast ly . Relations wiiih Iran were given priorities and utmost 
importance in foreign policy of the Republic of Armenia. 

An atlempl is made in l,he article to define and elucidate 
the role of Iran in independent Armenia's life. It is shbwn in 
particular thati in the beginning of formation of ties belween 
the two countries, trade and economy became the most enlarged 
and dynamic spheres of act;ivilies of Armenia-Iran Cooperation. 
In the conditions of blockade of Armenia and economic hardships, 
the Republic of Armenia considered its ties wijh Iran as one of 
thie important means to solve the exist ing economic prohlems. 
Iran also helped Armenia to break the blockade and get thrmigh 
the territory of Iran to the «outer world», to Persian Gulf par-
ticularly. 

The process of development of Armenian-Iranian relations 
from 1991 thrmigh 1997 is Ihoroughly analyzed. The autfaor 
highlights the exact achievements recorded in this historically 
short period of time. The present level of Armenian-Iranian rela-
tions has come to the point where th|ere is a necessity to intro-
duce positive changes in order to further bilateral ties. 

It is also revealed that Iran is vitally interested in actively 
involving Armenia within the scope of its regional policy not 
örtly ճէ bilateral, but a lso multi lateral levels. Iran-Armenia-
Turkmenistan trilateral Cooperation a long with the newly for-
med Iran-Armenia-Greece Cooperation testifies to this end. 
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НИКОЛАИ ОГАНЕСЯН 

Н А Ц И О Н А Л И З А Ц И Я « И Р А К П Е Т Р О Л Е У М К О М П А Н И » 
Ii П О Д Д Е Р Ж К А А Р А Б С К И М И С Т Р А Н А М И И Р А К А 

(1972—1973) 

17 июля 1968 г. в Ираке был низвергнут режим Абд ар-
Рахмана Арефа и вновь к власти пришла партия арабского 
социалистического возрождения — Баас. Новое руководство 
республики пересмотрело все основные направления знеш-
гей и внутренней политики прежнего иракского правитель-
ства и провозгласило новые принципы. 

Следует отметить, что по внутренней почитике иракско-
го правительства в конце 60-х—начале 70-х годов важное 
место занимала борьба за ликвидацию влияния империа-
лизма и создание независимой национальной экономики1. 

Опорными пунктами и центрами влияния западных стран 
в арабских государствах являлись различные монополистиче-
ски;՝ объединения. Их деятельность служила обогащению за-
падных стран и задерживала экономическое развитие арабских 
государств. Последние не могли добиться экономической 
независимости и создания развитой национальной экономи-
ки без освобождения от оков западных монополий. Отсюда 
и вытекала необходимость борьбы за ликвидацию господ-
ствующих позиций монополистических объединений, кото-
рая являлась общеарабской задачей и составляла один из 
компонентов ас-сияса ал-арабийп, т .е . арабской политики 
Иракской республики. 

Этот пункт применительно к Ираку означал коней в 
первую очередь деятельности иностранных нефтяных ком-
паний. 

Нефть—глазное природное богатство Ирака . Но она 
эксплуатировалась международным нефтяным картелем, 
куда входили американские, английские, французские и 
голландские нефтяные монополистические объединения. 
Главным эксплуататором иракской нефти был « И р а к пет-
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ролехм К°» , акции которой делились м е ж д у западны-
ми 'компаниями следующим образом : «Англо-ираннен 
ойл К с » — 2 3 , 7 5 % , « Р о я л Д а т ч Ш е л л » (Англо-голландская 
К 0 ) — 2 3 , 7 5 % , французская «Компанн фраисэз де петроль»—-
23,75%, американская «Ннэр нет днвэлопмэит корпорейшн» 
—23,75% и Г. С. Гульбенкяп (впоследствии « П а р т н с и п е й " " ՛ 
энд нивестмент К°, Л т д » ) — 5 % 2 . 

И р а к у не принадлежала ни одна акция. Хотя по согла-
шению 1950 г. И р а к должен был получить 50% доходов, 
получаемых от добычи иракской нефти, по на самом деле и 
результате различных махинаций нефтяной компании он 
получал намного меньше. 

Конфликт между иракским правительством и « И р а к 
петролеум К ° » возник у ж е после победы революции 14 июля 
1958 г. и провозглашения Иракской республики. Иракское 
правительство приняло в 1961г. закон № 8 0 , по которому 
под контроль правительства переходили все территории, 
которые не эксплуатировались нефтяными компаниями. 
А в 1964 г. была учреждена И р а к с к а я национальная неф-
тяная компания. Но эти мероприятия в условиях непо-
следовательности политики правительства И р а к а не могли 
р а с ш а т а т ь и, тем более, ограничить или ликвидировать мощь 
нефтяных компаний. По-прежнему они чувствовали себя 
государством в государстве. 

В борьбе с « И р а к петролеум К ° » новая страница откры-
лась после 17 июля 1968 г. Новые руководители И р а к а бы-
ли полны решимости положить конец деятельности нефтя-
ных компаний, установить суверенитет над природными бо-
гатствами страны и з а л о ж и т ь оснозу независимой нацио-
нальной экономики. 

Отношения между правительством и нефтяными компа-
ниями еще больше обострились, когда последние стали пред-
намеренно з а д е р ж и в а т ь рост добычи нефти, в то время как 
добыча нефти в других ближневосточных странах увеличи-
лась па !-0%3. Нефтяные з а п а с ы и нефтяные установки, на-
ходившиеся на юге страны, позволяли добывать ежегодно 
36 млн. тонн нефтн. Но па практике добыча нефти в сред-
нем составляла 16 млн. тонн4. Все требования И р а к а до-
вести добычу нефти до максимума демонстративно игнори-
ровались руководством « И р а к петролеум К0-». 

Иракское правительство требовало, кроме увеличения 
добычи нефти, изменить порядок отчислений арендной пла-
ты в соотцетствин с образцом, у ж е установленным во всех 
экспортирующих нефть ближневосточных странах. В резуль-
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тате соответственного изменения в иракскую казну могло 
дополнительно поступить 196 млн. долларов. 

Чем же объясняется отказ «Ирак петролеум К 0 » уве-
личить добычу нефти? На первый взгляд может показать-
ся, что это противоречило интересам самой компании. Ведь 
чем больше будет произведено нефти, тем больше будут 
прибыли и наоборот. 

Ответ следует искать в характере политического кур-
са, как внутреннего, так и внешнего, правительства Ирака , 
пришедшего к власти 17 июля 1968 г. 

В области внутренней политики правительство Ирака 
взяло курс на ликвидацию позиции и влияния западных 
.держав, укрепление государственного сектора, создание не-
зависимой национальной экономики и т .д . Партия Баас 
объявила главной целью построение социалистического 
общества в Ираке. 

В области внешней политики главной национальной 
задачей руководители Ирака объявили борьбу против им-
периализма, в первую очередь американского. В интервью 
корреспонденту ливанской газеты «ал-Анвар» в декабре 
1973 г. тогдашний министр нефти и природных богатств 
Ирака Саадун Хаммади заявил, что «именно С Ш А являют-
ся первым врагом арабских стран и главной силой, под-
держивающей Израиль» 5 . 

С другой стороны, Ирак установил и успешно разви-
вал дружественные отношения с Советским Союзом и дру-
гими социалистическими странами. 

Это, понятно, не могло понравиться западным странам. 
«Ирак петролеум К ° » видел в подобной политике иракского 
правительства серьезную угрозу своим доминирующим по-
зициям. «Ирак петролеум К ° » решает оказывать сопротив-
ление этому курсу во внутренней и внешней политике Ирак-
скоп республики. 

Руководители нефтяной компании прекрасно знали, что 
•одним из главных источников финансовых поступлений и 
почти единственным источником твердой валюты для Ирака 
являлись ежегодные отчисления нефтяных компаний Ираку 
з а эксплуатацию иракской нефти. 

Экономические преобразования, осуществление различ-
ных экономических проектов и вообще экономическое раз-
витие Ирака требовали огромных финансовых расходов. 
При составлении своих экономических планов иракское 
правительство рассчитывало на финансовые поступления от 
нефтяных компаний. 



В целях срыва этих планов нефтяными компаниями не 
увеличивались добыча и продажа иракской нефти, тем са-
мым не росли финансовые доходы Иракской республики. 
Добиваясь провала намеченных иракским правительством 
важных проектов, компании надеялись вызвать серьезные 
экономические трудности и недовольство внутри страны. 

Понимая конечную стратегическую цель политики неф-
тяных компаний", правительство Ирака не боялось прибе-
гать к решительным мерам против них. 

Прежде всего был осуществлен ряд подготовительных мер 
с целью укрепления авторитета власти внутри страны н 
подготовки парода к решающей битве. Среди важных меро-
приятий правительства надо отметить установление строго-
го режима экономии, прогресс в решении курдской пробле-
мы, улучшение отношения партии Баас с другими патриоти-
ческими партиями, в частности с Коммунистической г.ар-
тей и Демократической партией Курдистана ( Д П К ) , вклю-
чение двух представителей Коммунистической партии в сос-
тав правительства и т. д. 

Это оздоровило политическую атмосферу в стране и мо-
билизовало широкие народные массы и различные полити-
ческие силы на борьбу с монополиями. 

Определенные шаги были сделаны и во внешнеполити-
ческом аспекте. Ирак, как указано в решении 8-го регио-
нального съезда иракской партии Баас, «установил тесные 
связи с Созстским Союзом и другими странами социалис-
тического лагеря» 7 , так как в борьбе с империалистически-
ми монополиями за завоевание экономической независи-
мости можно было положиться на С С С Р и другие социа-
листические страны. В июле 1969 г. Ирак и С С С Р заклю-
чили соглашение, по которому Советский Союз оказывал 
помощь Ираку в эксплуатации своей нефти. 9 апреля 1972 г. 
был заключен советско-иракский Договор о дружбе и со-
трудничестве, который укрепил позиции Ирака перед нача-
лом штурма «Ирак петролеум К°» . 

Понимая сложность вопроса и желая заручиться под-
держкой арабских государств, И р а к «пошел на улучшение 
отношений с другими арабскими странами или, по меньшей 
мере, приостановил ухудшение отношений, устанавливая с 
ними возможные экономические связи»8 . Кроме того к 
1970 г. установился своеобразный нефтяной фронт в соста-
ве Ирака, Ливии и Алжира, укреплению которого прида-
валось большое значение в Ираке. «Нефтяной фронт,—зая-
вил 20 июля 1970 г. президент Ирака Ахмед Хасан ал-Бакр, 
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—который был создан Ираком, Ливией и Алжиром, ставил 
cef-e целью координацию в обмене техническими экспер-
тами в области нефти и конфронтацию маневрам монополи-
стических компаний»9. 

Завершив подготовительные работы и убедившись, что 
֊ . И р а к петролеум К ° » не намерена изменить свою полити-
ку, Ирак «открыл огонь по компаниям» 1 0 . 17 мая 1972 г. 
Совет Революционного командования Ирака предъявил 
ультиматум нефтяным компаниям, действовавшим в Ираке. 
В нем говорилось, что в 1972 г. иракское правительство на-
чало переговоры с нефтяными компаниями для решения всех 
вопросов, касающихся законных прав иракского народа н 
выработки новых позиций в нефтяном вопросе. Так как неф-
тяные компании нс\одят только из своих интересов, игно-
рируя законные интересы Ирака 1 1 , правительство Ирака 
предъявляет ультиматум нефтяным компаниям, требуя: 

1) немедленно удовлетворить требование иракского 
правительства в увеличении добычи нефти в соответ-
ствии с максимальной мощностью нефтепроводов; 

2) совместно с министерством нефти и минеральных 
ресурсов Ирака разработать долгосрочный план добычи 
нефти и принять все меры для его выполнения; 

3) дать положительный ответ на требования, предъяв-
ленные иракской делегацией на последних переговорах с 
представителями иностранных .компаний (о подробностях 
этих требований в тексте ничего не говорилось) 1 2 . 

Д л я удовлетворения указанных требований иракское 
правительство давало нефтяным компаниям двухнедельный 
срок с момента опубликования ультиматума. В случае от-
рицательного ответа иракское правительство заявляло, что 
о:ю будет вынуждено принять все юридические и другие 
меры, которые сочтет необходимыми для защиты нацио-
нальных интересов и законных прав иракского народа1 3 . 

Требования иракского правительства, сформулирован-
ные в ультиматуме, нашли широкую поддержку народных 
масс и различных политических сил Ирака . Член Ц К Ком-
мунистической партии Ирака Маджид Абд ал-Рида заявил, 
что действия иностранных нефтяных компаний свидетель-
ствуют об их недовольстве внутренней и внешней политикой 
Ирака, направленной на укрепление национального единст-
ва страны, на упрочение отношений с арабскими странами, 
а также с социалистическим лагерем во главе с Совет-
ским Союзом1 4 . Коммунистическая партия Ирака , подчерк-
нул ал-Рида, решительно осуждает позицию монополиста-
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ческих нефтяных компании и поддерживает любой шаг в 
борьбе против иностранных монополий, за защиту закон-
ных прав иракского народа1 5 . 

Раскрывая подоплеку политики нефтяных компаний, 
газета «Багдад обсервер» отмечала, что сокращение компа-
ниями добычи нефти имеет целью оказать давление на 
иракское правительство, чтобы заставить его отказаться от 
политики решительной защиты своих интересов в области 
нефти. Нет также никакого сомнения, продолжала газета, 
что действия компаний преследуют не только экономиче-
ские. но и политические цели16. 

Орган Д П К газета «ат-Таахи», выражая чувства курд-
ского народа, отмечала, что иностранные нефтяные компа-
нии привыкли к бесконтрольным действиям в Ираке, по 
они забыли, что времена изменились. Иракский народ спо-
собен сплотить свои ряды в трудную минуту и дать реши-
тельный отпор силам империализма1 7 . 

Однако нефтяные компании отвергли законные требо-
вания Ирака. 

По истечении двухнедельного срока ультиматума пра-
вительство Иракской республики 1 нюня 1972 г. приняло 
закон № 69 о национализации «Ирак петролеум К°» 1 8 . Пер-
вая статья закона гласила, что Иракская нефтяная компа-
ния национализируется и объявляется государственной 
собственностью все ее имущество: нефтепроводы, нефтеуста-
новки и т. п.. а также права, в том числе на добычу сырой 
нефти и газа, транспортировку и т. д. 

Начиная с этого момента все операции, связанные с 
добычей, транспортировкой и продажей нефти совершала 
исключительно Иракская национальная нефтяная компания. 

Решение иракского правительства о национализации 
иностранных нефтяных компаний произвело впечатление 
взорвавшейся бомбы. Впервые был брошен вызов могущест-
венному и грозному нефтяному картелю. Тем самым Ирак 
сделал очень важный шаг по укреплению суверенитета над 
своими природными богатствами и созданию независимой 
национальной экономики. 

Вступив в смертельную схватку с опаснейшим врагом— 
нефтяными монополиями, Ирак получил полную поддержку 
со стороны Советского Союза, других социалистических 
стран и всех прогрессивных сил. Они оказали Ираку широ-
кую политическую н моральную поддержку, помогли ему в 
создании национальной нефтяной промышленности, в до-
быче, транспортировке и продаже иракской нефти, что сыг-
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рало важную роль в провале бойкота, объявленного неф-
тяными монополиями иракской нефти. 

Решение 'иракского правительства о национализации 
«Ирак петролеум К ° » вызвало огромный энтузиазм и по-
литическую активность во всех арабских странах. Араб-
ские народные массы восхищались смелыми действиями 
Ирака, оказывая ему разностороннюю поддержку и выра-
жая в эти тяжелые дни полную солидарность с ним. Мож-
но без преувеличения сказать, что проявление солидарности 
арабских стран с Ираком в памятные дин национализации 
кзляется одним из немногочисленных случаев, когда араб-
ские страны, забыв свои разногласия, выступали сплоченно 
I! единым фронтом. 

1 июня 1972 г., т . е . в день национализации « И р а к 
петролеум К'՜» правительство Сирии приняло решение о 
национализации нефтепровода, принадлежавшего « И р а к 
петролеум К ° » и проходившего по территории Сирии19. Ре-
шение сирийского правительства являлось дополнительным 
ударом по интересам иностранных нефтяных компаний, зна-
чительно затруднив борьбу против Ирака . 

Президент Сирии Хафез ал-Асад послал поздравитель-
ную телеграмму президенту Ирака Ахмеду Хасану ал-Бак-
ру, в которой сообщал о полной поддержке Сирией позиции 
Ирака в отношении « И р а к петролеум К°» 2 0 . А замести-
тель премьер-министра и министр иностранных дел Сирии 
Абд ал-Халим Хаддам заявил, что национализация Ирак-
ском нефтяной компании полностью соответствует мечтам и 
стремлениям арабского народа к освобождению и построй-
ке своей экономики21. 

Рядом с Ираком встал Египет. Египетское правитель-
ство заверяло И р а к в поддержке и солидарности, заявив, 
что Египет весь свой потенциал предоставляет в распоряже-
ние Ирака 2 2 . 

Решительная позиция, занятая двумя ведущими араб-
скими странами, значительно укрепила положение Ирака 
в борьбе с нефтяными компаниями. 

О своей полной поддержке Ираку от имени Ливана 
заявил премьер-министр Саиб Салам 2 3 . 

В а ж н у ю резолюцию принял Национальный совет 
(Меджлис ул-Умма) Кувейта. В нем решение С Р К Ирака 
рассматривалось как очень важный шаг, к которому долж-
ны стремиться все арабские страны от Персидского залива 
до Атлантического океана. В резолюции напоминалось, что 
постановление о национализации принято за несколько 
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дне» до 5-й годовщины поражения арабских стран в июнь-
ской арабо-израильской войне 1967 г. Следовательно, ре-
шение иракского правительства, читаем в резолюции, явля-
ется «практическим ответом на эту войну»24. Национальный 
совет Кувейта призвал все арабские страны оказать пол-
ную поддержку Ираку—политическую, моральную и ма-
териальную. В ՛ частности: а) все арабские страны должнц. 
занять единую позицию для оказания гомощи Ираку н 
противостояние нефтяным компаниям и западным государ-
ствам; б) арабские нефтедобывающие страны должны от-
вергнуть требование нефтяных комп.-ii''.ii учел»: нть -обы-
՝-у нефти, чтобь: компенсировать национализированную в 
Ираке нефть; в) предпринять решительные меры в отноше-
нии компаний, которые займут враждебную к Ираку пози-
цию и, наконец, г) оказать Ираку материальную и финансо-
вую помощь25. В дополнение к резолюции Национального 
совета министр иностранных дел Кувейта шейх Д ж а б р 
ал-Ахмад заявил от имени своего правительства, что Кувейт 
полностью поддерживает действия Ирака и считает его 
вопрос своим и всей арабской нации33. 

В защиту политики Ирака в нефтяном вопросе высту-
пили также президент Алжира Хуарн Бумедьен, лидер Ли-
вии Муамар ал-Каддафи, король Марокко Хасан II, минис-
тр финансов Иордании, председатель президентского совета 
ИАР Абд ар-Рахмач ал-Айрани, правительство Н Д Р Й , го-
сударственный министр по иностранным делам Саудовской 
Аравии Амр ас-Сакафн и др.2 7 

Большой поддержкой Ираку явилась позиция, занятая 
организацией арабских нефтеэкспортируюших стран 
( О А П Е К ) . 10 нюня 1972 г. в Бейруте состоялось ее специаль-
ное заседание. Цель заседания, как отмечалось в опубли-
кованном заявлении, заключалась в изучении положения, 
создавшегося в связи с решением иракского правительства 
о национализации « И р а к петролеум К°» 2 8 . Совет министров 
О А П Е К постановил оказать поддержку действиям Ирака 
в области национализации иностранной нефтяной компании 
для успешного завершения предпринятого шага 2 9 . 

Совет министров одновременно постановил создать 
специальный комитет в составе Ливии, Кувейта и Саудов-
ской Аравии с целью практического осуществления реше-
ния О А П Е К и содействия успеху акции иракского прави-
тельства о национализации3 0. 
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13 случае необходимости комитет мог созвать специаль-
ную сессию ОЛГ1ЕК и принимать другие меры, обеспечи-
вающие сотрудничество между Ираком и О А П Е К . 

Сессия также приняла решение созвать в Багдаде вс-
тречу министров финансов арабских стран, входящих в 
ОАПЕК, для обсуждения финансового положения и рас-
смотрения возможности оказания финансовой помощи Ира-
ку, если необходимость в таковой возникнет в связи с убыт-
ками, которые Ирак мог понести вследствие национализа-
ции «Ирак петролеум К"» 3 1 . 

Таким образом, в трудные для Ирака дни, арабские 
юсударства не оставили его в одиночестве. Они оказали 
ему разностороннюю помощь, благодаря чему Ирак не толь-
ко выстоял в борьбе с иностранными монополистическими 
нефтяными компаниями, по и вышел победителем. В мар-
те 1973 г. администрация «Ирак петролеум К ° » признала 
закон о национализации, принятый правительством Ирака . 

Победа Ирака явилась результатом в первую очередь 
сплоченности, решительности и организованности иракских 
народных масс и его передовых общественно-политических 

-сил. 
Победа Ирака одновременно явилась победой арабской 

солидарности, убедительно показав, какие огромные возмож-
ности таит в себе арабское единство. 

NIKOLAY HOVHANNISYAN 

T H E NATIONALIZATION OF Т Н В 
«IRAQ P E T R O L E U M C O M P A N Y » 

AND S U P P O R T BY T H E A R A B C O U N T R I E S TO IRAQ 
(1972—1973) 

The decision of thp Iraqi gov;ernment on J u n e 1, 1972, to 
nationalize the «Ir-aq Pelroleum Company» was very importjant 
step towards the strengthening of sovereignty of Iraq and deve-
lopment of its national independent economy. 

Iraq came out a s wintier from that heavy battle, which had 
a s ignif icant impäet on the anä logöüs movements in other Asian 
and African countries. 

On analyzing the reasons of that victory the author came 
to the conclusion that the Iraqi success was largely preconditi-
oned by the political, economic, f inancial and moral support of 
the Arab countries, especial ly by Egypt , Syr ia , Algeria , Libya, 
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Jordan. Saudi Arabia. Kuwait, etc., as well a s the Arab Interna-
tional organizat ions (League of Arab Stjates. O A P E C , etc.). 

It was a rare demonstration of the Arab unity and solida-
rity, about which usually dreamed so much jjhi- Arabs . both the 
peoples and staiesmen. 
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ВАГРАМ ПЕГРОСЯН 

П Р И Ч И Н Ы П О Р А Ж Е Н И Я Т У Р Ц И И 
В М О С У Л Ь С К О М В О П Р О С Е 

За богатый нефтью Мосульский вилайет (северный 
.Ирак) Османской империи шла острая борьба, в которую 
были вовлечены, с одной стороны, Англия, с другой—Гер-
мания, Россия, Франция, Бельгия, Голландия, США. С од-
ними из них Англия разобралась во время войны, с други-
ми договорилась. Но самой острой была англо-турецкая 
борьба за Мосульский вилайет (1918—1926). Как в турец-
кой, советской (российской), так и в западной историогра-
фии отмечается: «Англия захватила Мосул (или Мосуль-
ский вилайет) уже после Мудросского перемирия от 30-го 
октября 1918 года»1 , а также: «Мосул был занят английски-
ми войсками в ноябре 1918 г., уже после подписания Муд-
росского перемирия и, следовательно, в нарушение его 
условий»2 . Но дело в том, что Мосульский вилайет, который 
был захвачен турками в XVI веке, состоял из санджаков 
(областей) Мосул, Киркук и Сулеймание (позднее из сос-
тава Киркука в отдельный санджак выделился и Эрбнль) 8 . 
И после Мудросского перемирия англичанами был захва-
чен не весь Мосульский вилайет, а лишь Мосульский сан-
джак 4 . Но турки требовали возвратить не Мосульский сан-
джак, а весь Мосульский вилайет. Мосульский ж е санджак 
был захвачен англичанами, хотя и после Мудросского пере-
мирия, но на основании 7-й статьи Мудросского перемирия5. 

В англо-турецкую борьбу за Мосул были втянуты так-
же народы оккупированного Ирака—арабы, курды, асси-
рийцы и туркоманы. Косвенным образом вопрос о будущей 
судьбе богатейшего Мосульского вилайета живо волновал 
правительства США и Франции. С последними Англия от-
делалась обещаниями и уступками. Но «по своему геогра-
фическому положению Мосул затрагивал также интересы 
безопасности соседних с Турцией и Ираком стран—Совет-
ской России (в дальнейшем С С С Р ) и Ирана» 8 . 
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Севрский договор включил весь бывший Мосульский 
вилайет в подмандатный Англии Ирак (статья 27) . Однако 
Севрский договор предусматривал также «местную авто-
номию для тех областей, в которых преобладает курдский 
элемент и котррые расположены к востоку от Евфрата , к 
югу от южной границы Армении, как она может быть опреде-
лена впоследствии, и к северу от границы Турции с Сирией 
н Месопотамией...» (статья 62) . 

13 дальнейшем предусматривалось создание независи-
мого курдского государства, «если в течение годичного сро-
ка со вступления в силу настоящего (Севрского.—В. П.) до-
говора курдское население указанных в статье 62 областей 
обратится в Совет Лиги Наций, указывая, что большинство 
населения в этих областях желает быть независимым от 
Турции, если Совет найдет тогда, что это население способно-
к этой независимости и, если он предложит предоставить 
ем> ее», а Турция заранее обязывалась «сообразоваться с 
чтим предложением и отказаться от всяких прав на эти об-
ласти». Более того, предусматривалось, что «если назван-
ный отказ будет иметь место, и тогда, когда он будет иметь 
место, никаких возражений не будет выдвинуто со стороны 
Г лавных Союзных Д е р ж а в против добровольного присоеди-
нения к этому независимому курдскому государству кур-
дов, живущих в той части Курдистана, которая до настоя-
щего времени входит (к моменту подписания Севрского до-
говора входила.—В. П.) в Мосульский вилайет» 7 (статья 67) . 
Но Севрский договор был отвергнут кемалистским движе-
нием. В дальнейшем сама Англия пересмотрела свои пла-
ны создания независимого курдского государства. Между 
тем с 23 августа 1921 г., дня коронации Фейсала, Ирак 
стал подвластным Англии королевством8 . Мосул остался в 
составе подмандатного Англии королевства Ирак 9 . На Ло-
заннской конференции было решено: «Граница между Тур-
цией и Ираком будет полюбовно определена между Тур-
цией и Великобританией в девятимесячный срок. При от-
сутствии согласия между обоими правительствами в преду-
смотренный срок спор будет внесен в Совет Лиги Наций» 1 0 . 
Как и ожидалось, непосредственные англо-турецкие пере-
говоры не дали никаких результатов. В дальнейшем воп-
рос о Мосуле неоднократно обсуждался Лигой Наций и 
Гаагским Трибуналом. 16 декабря 1925 года Лига Наций 
приняла решение отдать Мосульский вилайет Англии и 
подмандатному Ираку. Поначалу Турция не приняла этого 
решения. Но в конце концов под давлением Англии и дру-
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гнх д е р ж а в Турция вынуждена была отступить и подписа-
ла 5 нюня 1926 года англо-ирако-турецкин договор. Турция 
соглашалась уступить Мосульский вилайет, а взамен И р а к 
брал обязательство выплачивать 10% своих будущих до-
ходов от Турецкой нефтяной компании ( Т Р С ) . 

В данной статье мы намерены обсудить лишь те при-
чины, которые привели корабль турецкой дипломатии к 
проигрышной гавани в Мосульском вопросе. 

1. В течение всего англо-турецкого спора вокруг мо-
сульской проблемы весомую и эффективную роль для бри-
танской дипломатии играло то обстоятельство, что весь 
Мосульский вилайет уже находился под английской окку-
пацией и контролировался ими же. Более того, большая 
часть Мосульского вилайета (около 2/3) была захвачена 
англичанами еще до Мудросского перемирия, а Мосуль-
ский санджак Мосульского вилайета с одноименным горо-
дом хотя и был занят англичанами у ж е после Мудросского 
перемирия, но на основании 7-й статьи последнего. Но бо-
лее важным было то, что имея контроль над всем Мосуль-
ским вилайетом, Британия вела политику свершившегося 
факта . 

2. Значительная, в некотором смысле п р е д р е ш а ю щ а я 
уступка, которая предопределила дальнейшую борьбу, бы-
ла сделана Турцией на Лозаннской конференции 1922— 
1923 гг.11 С о г л а ш а я с ь с тем, что в случае безрезультатности 
англо-турецких непосредственных переговоров в течение 
девяти месяцев Мосульский вопрос должен быть поставлен 
на обсуждение Лиги Наций, Турция допустила большую 
дипломатическую ошибку. Отныне Англия стремилась бы 
тянуть время и переговоры, чтобы выиграть время, и после 
этих девяти месяцев поставить Мосульский вопрос па об-
суждение Лиги Наций, где он должен был быть решен в 
пользу Великобритании. К а к бы не стремились быть объек-
тивными Совет Лиги Наций и созданные им комиссии, в 
послевоенном мире и в Совете Лиги Наций влияние Англии 
было велико, а Турция не была д а ж е членом Лиги Наций. 
Британия была самым влиятельным членом Лиги Наций и 
постоянным членом Совета Лиги Наций. Не нужно забы-
вать и то обстоятельство, что организация Лиги Наций бы-
ла создана после первой мировой войны державами-побе-
дителями. И в ней де-факто были зафиксированы особые 
юридические права и полномочия и существенное полити-
ческое влияние великих держав 1 2 . П р а в д а , лозаннское по-
ражение Турции в Мосульском вопросе не было оконча-
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тельным, и было бы неправильно полагать, что будто бы 
после Лозанны обсуждение Мосульского вопроса носило 
лишь формальный характер. 

3. В течение всей Мосульской проблемы значительную 
роль играло то обстоятельство, что все немусульмане (ас-
сирийцы, армяне, евреи) были против уступки и передачи 
Турции Мосульского вилайета или какой-либо его части. 
Более того, ассирийцы прослужили британским интересам 
до конца, став лишь маленькой жертвой в победоносной 
игре Англии13. Ассирийцы стали проигравшими среди по-
бедителей. 

4. Не оправдались надежды Турции использовать меж-
империалистические противоречия в рамках данного кон-
фликта. К а к бы ни были глубоки англо-французские и ан-
гло-американские противоречия)., английская дипломатия 
смогла прийти к соглашению с Францией и США, более то-
го, стопроцентно смогла использовать Францию в Мосуль-
ском вопросе. Начиная с Лозаннской конференции и осо-
бенно н а решающем этапе конфликта Англия воспользо-
валась зависимостью французской дипломатии от британ-
ской в европейских и ближневосточных делах, использовав 
также появившиеся серьезные осложнения во франко-ту-
рецких отношениях. 

5. Англии т а к ж е удалось обеспечить международную 
изоляцию Турции. Единственным «другом» 1 4 Турции в лам-
пой борьбе был Советский Союз, к которому Турция, одна-
ко, питала недоверие, считая Советский Союз своим «един-
ственны:՛., другом и самым опасным врагом». В период ке-
малистского движения Турции удалось получить безвоз-
мездную и бескорыстную помощь от Советов, без всяких 
условий. Но Турция боялась чрезмерно привязаться к Рос-
сии, что могло лишить ее возможности маневрировать. Тур-
ция стремилась противопоставить Советам чашу весов За-
пада, получив таким образом возможность ведения полити-
ки баланса между двумя полюсами. Одновременно в стрем-
лениях Советов 'улучшить свои отношения с Западом Тур-
ция видела опасность реставрации англо-русской антиту-
рецкой Антанты. Турция не смогла максимально использо-
вать в Мосульском вопросе советскую карту и подписанный 
17 декабря 1925 г. в Париже советско-турецкий договор о 
дружбе и нейтралитете1 5 . Очень скоро выяснилось, что на-
шумевший данный договор был всего лишь удачным дипло-
матическим шагом, который скорее должен был поднять 
авторитет турецкого правительства в глазах собственного՝ 
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народа и заставить забыть неприемлемое для Турции д е ֊ 
кабрьское решение Лиги Наций, и вызвал лишь, короткий, 
непродолжительный переполох на Западе. Сам Кемаль не 
спешил предпринять более решительные шаги в русско-ту-
рецких отношениях и при случае давал понять Западу, что 
советская модель его не привлекает и что он не собирается 
продлевать сроки действия вышеупомянутого договора. Со-
ветский Союз также в разных странах на уровнях чрезвы-
чайных и полномочных послов объявил, что Советское пра-
вительство не намерено вмешиваться в мосульскне дебаты, 
что желает англо-турецким переговорам удачного завер-
шения и что в советско-турецких договорах н между Рос-
сиен и Турцией не существует каких-либо договорных обя-
зательств, которые обязали бы Россию поддержать послед-
нюю в случае возникновения осложнений в Мосульском 
вопросе. Одновременно Советы дали понять Западу, 
что страна «чрезмерно занята сложными внутренними 
проблемами, чтобы позволить себе включиться во внеш-
неполитический спор»1 8 . Таким образом, Турция не смогла 
заработать политических дпвидептов от советско-турецкого 
договора (от 17 декабря 1925 г.). 

6. Великобритания смогла оказать давление на Турцию 
в Мосульском вопросе с помошыо Греции, Болгарии, Ру-
мынии и особенно фашистской Италии. Готовность послед-
ней начать военные действия против Турции сыграла весо-
мую роль в Турции на последнем этапе Мосульского вопроса. 

7. Вспыхнувшее в феврале 1925 года в юго-восточных 
вилайетах Турции курдское восстание под предводитель-
ством шейха Сайда, которое с большими усилиями было 
жестоко подавлено турецким правительством, также серьез-
но ослабило позиции Турции в Мосульском вопросе. Г.слн 
до этого турецкая сторона утверждала , что турки и курды 
родственные (туранские) народы, с одинаковым вероиспове-
данием, что курды те же самые турки, что Турция с тур-
ками также страна курдов, что курды не только имеют 
своих депутатов в Великом национальном собрании Турции, 
но и полностью довольны своей жизнью в Турции, то те-
перь «выяснилось», что турки и курды в этническом и язы-
ковом смысле не только разные народы, но и то, что курды 
отнюдь не довольны своей жизнью в Турции и по меньшей 
мере стремятся к самоопределению и самостоятельности, 
суверенитету, вплоть до создания независимого государства 
вне состава Турции17. Следовательно, становилось бессмыс-
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ленным, чтобы в данных условиях Турции была бы переда-
на территория с превосходящим курдским населением—Мо-
сульский вилайет. В данном вопросе свою определенную 
роль сыграл и сам факт жестокого подавления восстания. 

8. В поражении Турции в Мосульском вопросе значи-
тельную роль сыграло тяжелое финансово-экономическое 
положение страны1 8 , что особенно обострилось после вос-
сгания шейха Саила. Однако не нужно также переоцени-
вать роль данного фактора. 

Ч. Хотг в данном вопросе право принятия окончатель-
ного решения, не подлежавшего обжалованию, принадле-
ж а л о Кемалю, по в принятии такого решения сказалось 
влияние уже значительно усилившихся «западников» (Ха-
сап-бей, Сараджоглу, Шюкрю Кая и др.) . Они преувеличи-
вали размеры предстоящей прибыли от доли участия в раз-
работке мосульской нефти, уверяли, что урегулирование 
спора с Англией вызовет приток иностранных капиталов 
и расчистит ;1уть для вступления Турции в Лигу Наций, с 
которой также связывались расчеты па получение кредитов1 3 . 

10. Турция связывала уступку в Мосульском вопросе с 
возможной перспективой стать членом Лиги Наций, с по-
мощью которой она стремилась обеспечить в первую оче-
редь нерушимость своих границ в будущем. Англия отка-
залась подписать с Турцией договор о ненападении и взаи-
мопомощи. Лондон также не хотел связывать себя обре-
меняющими договорами, в которых он обязывался бы га-
рантировать и сохранять территориальную целостность Тур-
ции в будущем. Несмотря на все усилия Анкары, Лондон 
не пошел на уступки в этом вопросе, но одновременно дал 
понять турецкой стороне и убедил последнюю, что всего это-
го она может добиться, став членом Лиги Наций, и что все 
гарантии территориальной целостности Турции (против аг-
рессии любого государства, в том числе и Италии, а т акже 
против любых изменений турецко-иракской границы в ущерб 
Турции) турецкая сторона сможет получить в первую оче-
редь от Лиги Наций. 

11. Позиции Турции значительно ослабил и факт орга-
низации резни христиан (в основном ассирийцев) в самый 
критический момент разрешения конфликта. Правда , бри-
танская общественность стала уже равнодушной к подобной 
резне20, но британская дипломатия максимально использо-
вала данный факт. Арабский авто]) Абид аль-Маракти от-
мечает, что «многие историки придерживаются мнения, что 
турецкие действия против христиан имели определенное 
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влияние на Лигу Нации в деле принятия окончательного 
решения последней»21. 

12. Значительную роль сыграло и то обстоятельство, 
что в самый решающий момент Турция стала светским го-
сударством и лишилась как возможной поддрежкн от му-
сульманского мира, так и возможности опираться на «сво-
их» курдов. Может показаться, что мы переоцениваем роль 
Мосульского фактора в становлении Турции светским госу-
дарством. Но этот тезис выдвигается турецкими авторами 
Омером Кюркчюоглу2 2, Мимом Кемалом Оке, и мы пол-
ностью разделяем их мнение. Турецкие авторы цитируют 
слова шейха Сайда: «Ислам был соединяющим звеном меж-
ду турками и курдами. И так как турки сами оборвали этот 
узел, курды имеют всякие права думать о своей собствен-
ной судьбе»2 4 . Но если турецкие историки считают, что «дан-
ное обозрение событий, кажется, сыграло важную роль 
ь деле восстания шейха Сайда» , то на наш взгляд, восста-
ние шейха Санда, имевшее целью создание независимого 
курдского государства, должно было начаться независимо 
от того, стала ли Турция светским государством или нет, 
так как восстание шейха Сайда было не религиозным дви-
жением, не борьбой за веру, а скорее всего национальным 
движением, где шейхом Саидом был использован религиоз-
ный фактор и поворот Турции в сторону светского госу-
дарства. Следовательно, принимая тот очевидный факт, что 
«мусульмане-курды составляли большинство в Мосуле», 
более того—значительное большинство, и что «с упраздне-
нием Халифата турецкие требования к Мосулу стремитель-
но ослабли», все же позволим себе не согласиться с мне-
нием видного турецкого историка О. Кюркчюоглу, что «кур-
ды не так уж и стремились к национальной идее», также 
поставив под вопрос правильность мнения, что «курды Мо-
сула предпочитали Ираку Турцию по причине своих ислам-
ских чувств и той лояльности, которую они чувствовали по 
отношению к халифу» 2 4 . Во-первых, Ирак тоже до этого 
был мусульманской страной и еще под вопросом то, кому 
давали предпочтение курды и решали ли они вообще кому-
либо давать предпочтение или ж е стремились к самоопре-
делению. Но фактом является то, что «время, выбранное 
для упразднения Халифата , явилось смертельным и смер-
тоносным для мосульских требований Турции». И не зря 
один британский чиновник, услышав о решении Турции 
упразднить Халифат, сказал : «Турки отрубили под собой 
сук, на котором сидели. Это невероятно счастливый случай 



для Англии*2 5. Однако, почему Мустафа Кемаль в своих 
отношениях с Британией отказался от исламского фактора 
именно в решающий момент, когда не был еще решен Мо-
сульский вопрос, а. Пытаясь ответить па данный вопрос, 
Омер Кюркчюоглу пишет: «Упразднив Халифат в то время, 
когда еще шли переговоры вокруг Мосула, М. Кемаль либо 
не смог предвидеть тот удар, который наносился этим по 
переговорному процессу и его результатам, либо считал, 
что оно (упразднение Халифата .—В. П.) будет полезным 
и эффективным для обсуждений. Последнее можно объяс-
нить следующим образом: если Турция возьмет Мосул, то это 
будет снова вход в арабский мир. Мосул занимает важное 
стратегическое положение. Это же было причиной заинте-
ресованности Англии. Именно поэтому, сразу ж е после то-
го, оборвав узел с мусульманским миром, он должен был 
задумать направить послание. Суть этого послания была 
бы следующей: хотя и узел Халифата был в прошлом эф-
фективным фактором против Англии, Турция, уничтожая 
vre соединяющее звено, односторонним образом стремится 
продемонстрировать, что ее заинтересованность и проявлен-
ный интерес ею к Мосулу не имеют цели вновь войти в 
арабский мир или использовать ислам против Англии, а 
имеют совсем другие цели. Вот почему Мустафа Кемаль-
паша перешел к действиям именно в этот момент»2®. 
f>. Упразднив Халифат в тот момент, когда еще шли пере-
говоры вокруг Мосула, Турция, возможно, стремилась пос-
сорить друг с другом Англию, Францию и Италию и устра-
нить тот единый фронт, существующий против Турции. Не 
нужно забывать, что все великие колониальные державы 
перешли к действию, и каждая из этих держав стремилась 
воспользоваться создавшейся ситуацией, возможностью, 
чтобы поставить Халифат под свое влияние. Известный 
французский писатель Клод Фаррер, который встречался 
и говорил с Мустафой Кемалем, пригласил свергнутого с 
престола последнего халифа Абдула Меджида во Фран-
цию, имея целью перевести Халифат в зону французского 
глияпия. Англия и Франция обсуждали не только вариант 
чозвращения Абдулу Мелжиду титула халифа и дальней-
шие перспективы превращения его в свою марионетку, но и 
другие варианты с самыми разными кандидатурами. В част-
ности, в повестке дня стояли кандидатуры Шериф». Мекки 
Гусейна, короля Египет.а Фуада и султана Марокко. Не 
осталась вне игры и Италия, которая стремилась превра-
тить Абдула Меджида в марионетку или же возвести на 
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престол халифа такого «исламского Папу, который знал 
бы и понимал латинскую цивилизацию и обосновался бы в 
Италии»2 7 , в. Возможно, что М. Кемаль предвидел этим 
своим шагом опасность для Британии. Хотя н Великобри-
тания в упразднении Халифата видела в основном серьез-
ным удар по мусульманским группам и движениям сопро-
тивления в колониях, некоторые британские газеты выра-
зили то мнение, что решение Анкары об упразднении Хали-
фата может поднять негативную реакцию против Лондона. 
Согласно зто: ;у мнению, неосведомленные массы колонии 
должны были, сомневаясь и подозревая, предполагать j ii-
пийский заговор и «английскую руку» в данном решении 
Анкары, точно так же, как, по их мнению, было во время 
восстания Шерифа Гусейна в 1916 г. Следовательно, они 
должны были готовиться к резкому противодействию, выра-
ж а я свою ненависть и протест против вмешательств:! хрис-
тианских держав в дела священного для мусульман инсти-
тута Халифата, г. Возможно, Кемаль считал, что мусуль-
манский фактор, как бы он не был важен в Мосульском 
вопросе, начиная с Лозанны, не дает никакого результата. 
Не надо забывать также тот факт, что мусульманский мир 
разделился в связи с Мосульским вопросом: арабский мир 
в основном был, разумеется, на стороне Ирака 2 8 . Так что 
нельзя сказать, что упраздняя Халифат, М. Кемаль ли-
шился поддержки всего мусульманского мира. Более того, 
возможно, М. Кемаль старался именно сеять вражду в 
поддерживающем Ирак арабском мире, многие лидеры 
юсударств которых, соперничая друг с другом и с отцом 
короля Ирака Фейсала—Шерифом Мекки Гусейном, сами 
стремились занять место халифа. Кроме того, Кемаль мо-
жет быть, понял то, что понял последний халиф Абдул Мел-
жид—несколько расколот мусульманский мир, который 
решал, признать ли последнего халифом или пет. Следова-
тельно, Кемаль, возможно, стремился спровоцировать борь-
бу за халифатский престол, что в свою очередь вызвало бы 
волнения и дестабилизацию в колониях26, ослабляя преж-
де всего позиции Англии и Франции, д. Упразднение Хали-
фата М. Кемаль считал безотлагательным шагом, не имею-
щим альтернативы, и надеялся, что д а ж е после данного 
шага, те силы, которые помогли Турции в Мосульском воп-
росе, продолжат зто и впредь. Так, например, « д а ж е после 
того ,как Турция упразднила Халифат, юго-азиатские му-
сульмане (в прошлом только мусульмане Индии, теперь 
ж е Индии и Пакистана,—В. П.) продолжили свою поддерж-



ку Турции на международной арене. В Мосульском вопро-
се они поддерживали турецкую позицию. На общеинднй-
ской конференции Мусульманской Лиги, которая состоя-
лась в декабре 1925 г. з Алигархе, они осудили британские 
плриы, попытки и стремления отнять Мосул у Турции. Так 
сг, в е й строгостью был осужден доклад Лиги Наций о 
Мосуле и было выдвинуто требование Англии возвратить 
/ту территорию Турции. Явно резко оспаривая владение 

Мосулом, юго-азиатские мусульмане дали ясно понять Ан-
глии, что в случае вооруженного конфликта между Тур-
цией и Англией их противодействие будет очень сильным 
и твердым. Оно д а ж е может выйти из-под контроля и сбро-
сить британскую администрацию в целый ряд катастроф. 
Это официальное заявление было внесено в протокол текс-
та конференции как решение номер пять»3 0 . 

В любом случае решение об упразднении Халифата 
действительно явилось смертельным и смертоносным уда-
ром по турецким требованиям к Мосулу. Кроме этого, как 
писали французские газеты, оно успокоило национальные 
движения в Северной Африке3 1 . 

Кюркчюоглу пишет: «Англия, действительно была до-
вольна заметить, что Турция отделяется от своих прежних 
тесных связей с исламским миром. Это означает безопас-
ность для целого ряда районов, имеющих критическое зна-
ние для существования Англии. Кроме того, что Англия 
была намерена еше больше увеличить безопасность для 
себя, Англия была тверда в решении не отдавать Мосул՜ 
туркам» 8 2 . А посол Великобритании в Турции сэр Рональд 
Линдсей в свою очередь отмечал: «Светская Турция со 
своими мусульманами отныне не является каким-либо ис-
точником опасности для Бпитанской империи». Одновре-
менно, посол отмечал, что Великобритания сможет извлечь 
определенную выгоду от тесных отношений с Турцией83. 

13. В победе британской дипломатии значительную 
роль сыграл доклад Первой Мосульской комиссии84, т. н. 
Комиссии Трех, который во многом является результатом 
тонкой британской дипломатии. Британским экспертам 
полностью удалось показать вопрос с выгодной им сторо-
ны, устранив козыри турецкой стороны. 

14. В проигрыше Турции свою роль сыграла и турецкая 
политика неучастия, ухода от сотрудничества с института-
ми, в объективности которых она сомневалась. Но такая՜ 
политика значительно ограничила возможности турецкой 
дипломатии. Турция отказалась принять участие в обсуж-
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декнях Постоянной палаты Международного суда, она так-
же отказалась допустить возглавляемую эстонским генера-
лом Лайдонэром Вторую Мосульскую комиссию Лиги На-
ций на свою территорию- т .е . на территорию севернее Брюс-
сельской Линии. В итоге 21 ноября 1925 г. Постоянная Па-
лата Международного суда высказала мнение, неблаго-
приятное для Турции, а в докладе комиссии Лайдонэра 
подтверждался тот факт, что Турция ведет жесткую поли-
тику по отношению к христианам. 8 декабря 1925 г. Лига 
Наций, несмотря па сопротивление и противодействие ту-
рецкой стороны, официально приняла консультативное мне-
ние Международного суда. Турция перестала участвовать в 
работах Лиги Наций по Мосульской проблеме, и уже в от-
сутствие турецкой делегации Лига Нации выслушала док-
лад Второй Мосульской комиссии. В Лиге Наций усилива-
лись £»1титурецкие настроения, ситуация накалялась еще и 
потому, что в турецкой прессе продолжали появляться статьи, 
наполненные ненавистью, враждебностью и презрением не 
только к Великобритании, но также и к Лиге Наций. 
16 декабря 1925 года Совет Лиги Наций принял официаль-
ную резолюцию, что вся территория к югу от Брюссель-
ской Линии принадлежит Ираку 3 5 . 

15. Излагая причины потерн Турцией Мосула, нельзя 
не отметить тот факт, что статьи 12-17 статута Лиги Наций8 8 

ставили Турцию в почти безвыходное положение, а между-
народное право усиливало позиции Британии и, на наш 
взгляд, не оставляло Турции другой альтернативы, кроме 
как уступить в Мосульском вопросе. 

Что же касается внесения вопроса на обсуждение Меж-
дународного Гаагского суда, то нужно также отметить, что 
турецкая сторона не смогла максимально использовать 
мнение профессора юридического факультета Парижского 
университета Метра Гиделя. А между тем Метр Гидель 
был целиком против решения Международного суда, пусть 
д а ж е носившего консультативный характер. Министр ино-
странных дел Турции Тевфик Рушди-бей лишь процитиро-
вал отрывки нз заключения Метра Гиделя во время обсуж-
дений Совета Лиги Наций от 8 декабря 8 7 , между тем, как 

•отмечал посол Великобритании в Турции Рональд Линд-
сей, «эти аргументы должны были излагаться как раз пе-
ред суком, так как турецкое правительство было пригла-
шено это сделать. И если они предпочли не з ащищать свою 
позицию, они также потеряли свое право обжаловать это 
решение»88. На это Тевфик Рушди-бей ответил, что «он не 



мог встать перед Гаагским судом (Трибуналом), так как 
поступая таким образом, он поставил бы под сомнение 
правильность позиции своего правительства»3 9 . 

16. С юридической точки зрения и в вопросах между-
народных договоров позиции Великобритании также были 
очень сильны и прочны. Исходя из обязательств, которые 
н Иракском вопросе брала на себя Великобритания перед 
Лигой Наций, как изложено в решении Лиги Наций от 
27 декабря 1924 года, и согласно новому англо-иракскому 
договору от 13 января 1926 года, который был утвержден 
Советом Лиги Наций 11 марта 1926 года, прежде чем ка-
кая-либо территория, включенная к этому моменту в сос-
тав Ирака, была бы передана Турции, нужно было полу-
чить санкцию Совета Лиги Наций. Англо-иракский договор 
1922 года также предусматривал (статья 8-я), что никакая 
часть территорий, включенных в состав Ирака, не может 
быть уступлена, сдана в аренду или в какой-нибудь другой 
форме поставлена под контроль какого-либо зарубежного 
государства. В четвертом параграфе, принятом 27 сентября 
i924 года Лигой Наций британских обязательств, также 
предусматривалось, что Великобритания не согласится ни 
на какие изменения договора 1922 года без согласия Со-
вета Лиги Наций. Англичанам было выгодно также то, что 
летом 1924 года, ратифицируя англо-иракский протокол 
1923 года, иракское Учредительное Собрание включило в 
свою резолюцию приложение в виде оговорки: «Ратифика-
ция договора будет признана недействительной, если бри-
танское правительство не обеспечит права Ирака во всем 
Мосульском вилайете»4 0 . А Иракский мандат Великобрита-
ния получила от Лиги Наций. Совет же Лиги Наций (11 
марта 1926 года) объявил Брюссельскую Линию (как было 
оно охарактеризовано в решении Совета Лиги Наций от 
16 декабря 1925 года) как окончательную границу между 
Турцией и Ираком, откладывая на более поздний срок 
обсуждение тех шагов, которые должны были быть на-
правлены на гарантии требуемой декларации. 

У Турции в связи с этим была еще одна юридическая 
проблема. Е щ е 3 сентября 1924 года Совет Лиги Наций (в 
Женеве) «принял решение, в котором было запротоколиро-
вано, что обе стороны заранее обязуются принять то бу-
дущее решение, которое примет на этот (по Мосульскому 
вопросу.—В. П.) счет Совет Лиги Наций»4 1 . 

Остии Чемберлен пишет: «Но если Великобритания при 
любом удобном случае утверждала заново и обновляла 
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свои заверения, то Турция в лице министра ппостра'нныу 
дел Турции и сделанных им же՛ 3, 4 и 19 сентября заявле-
нии в Совете Лиги Нации отошла от данных ею же в прош-
лом заверений о признании окончательного решения Сове-
та Лиги Наций и избегала их обновления*4 2 . II все же Тур-
ция не смогла избежать своих п\сгь д а ж е слабо высказан-
ных вышеуказанных обязательств, принятых сю на Лозан-
нской конференции и зафиксированных ո заключительном 
акте (статья 3 ( 2 ) ) и в Женеве. 

То есть, не являясь членом Лиги Наций, Турция бра-
ла на себя обязательства члена Лиги Нации для разреше-
ния конфликта (это предусматривал и статут Лиги Наций, 
статья 17). И после зынесеиия решения Лигой Наций, если 
Турция не признавала этого решения и прибегала бы к 
военным действиям или нет, к ней была применена либо 
16-я статья статута Лиги Наций, либо другие статьи. Ес-
ли эти статьи не были применимы. Лига Наций должна 
была искать новые пути и средства для того, чтобы заставить 
Турцию принять эти решения. Другой стороной вопроса 
являлся факт игнорирования Лиги Наций и факт отступ-
ления от данных обязательств. 

Статья статута Лиги Наций гласила: « В случае ('пора 
между двумя государствами, из которых лишь одно явля-
ется членом Лиги Наций или из которых ни одно не вхо-
дит в нее, государство или государства, посторонние Лиге, 
приглашаются подчиниться обязательствам, лежащим па ее 
членах в целях урегулирования еггора, на условиях, приз-
нанных Советом справедливыми. Если это приглашение 
принимается, то применяются постановления статей 12-16, 
с соблюдением изменений, сочтенных Советом необходимы-
ми...». Таким образом, на основании Лозаннского договора, 
а также решения Совета Лиги Наций, принятого в Женеве 
(30 сентября 1924 года) , к Турции были применимы статьи 
12-16 статуса Лиги Наций, в которых говорилось о членах 
Лиги Наций. 

Статья 12. «Все члены Лиги соглашаются, что если 
между ними возникнет спор, могущий повлечь за собой 
разрыв, то они подвергнут его либо третейскому разбира-
тельству, либо рассмотрению Совета.. .». 

Статья 13. Члены Лиги соглашаются, что если между 
ними возникнет спор, могущий, по их мнению, быть разре-
шенным третейским судом, и если этот спор не может быть 
удовлетворительно урегулирован дипломатическим путем,, 
то вопрос полностью будет подвергнут третейскому разбира-
44 



* (сльству ( ) . Третейским судом, которому передается де-
ло, является Суд, указанный Сторонами или предусмотрен-
ный в их предшествовавших соглашениях. Члены Лиги 
обязуются выполнять добросовестно вынесенные решения 
и не пребегать к войне против члена Лиги, который будет 
с ними сообразовываться. В случае невыполнения решения 
Совет предлагает меры, которые должны обеспечить дейст-
вие решения. 

Статья 14. Совету поручается изготовить проект Пос-
тоянной Палаты Международного Суда и представить его 
члена -л Лиги. Эта Палата будет ведать все споры между-
наподного характера, которые Стороны передадут ей. Она 
будет давать также консультативные заключения по всем 
спорам и по всем вопросам, которые будут внесены в нее 
Советом или Собранием. 

Статья 15. Если между членами Лиги возникает спор, 
могущий повлечь за собой разрыв, и если этот спор не бу-
дет подвергнут третейскому разбирательству, предусмотрен-
ному в статье 13, то члены Лиги соглашаются представить 
его Совету. Для этого достаточно, чтобы один из них ука-
з а л на этот спор Генеральному секретарю, который при-
нимает все меры для полного расследования и рассмотрения. 

В кратчайший срок Стороны должны сообщить ему 
изложение их дела со всеми относящимися сюда фактами 
и оправдательными документами (...) Совет прилагает 
усилия к тому, чтобы обеспечить урегулирование спора (...) 
Если спор не мог быть урегулирован, то Совет составляет 
и публикует доклад, принятый либо единогласно, либо 
большинством голосов, для осведомления об обстоятельст-
вах спора, а т акже решения, предлагаемые им, как наибо-
лее справедливые и наиболее подходящие к случаю (...) 
Если доклад Совета принят единогласно, причем голоса 
представителей Сторон не учитываются при установлении 
этого единогласия, то члены Лиги обязуются не прибегать 
к войне против всякой Стороны, которая сообразуется с 
•выводами доклада.. . 

Статья 16. Если член Лиги прибегает к войне, в про-
тивность обязательствам, принятым в статьях 12, 13 или 15, 
то он ipso f a c t o рассматривается как совершивший акт 
войны против всех других членов Лиги. Последние обязу-
ются порвать с ним все торговые или финансовые отноше-
ния, воспретить все сношения между своими гражданами и 
гражданами государства, нарушившего статут, и прекратить 
все финансовые, торговые или личные сношения между гражда-



нами этого государства и гражданами всякого другого го-
сударства, является ли око членом Лиги или нет. 

В этом случае Совет обязан предложить различным 
заинтересованным правительствам тот численный состав 
военной, морской или воздушной силы, посредством кото-
рого члены Лиги будут, по принадлежности, участвовать в 
вооруженных силах, предназначенных для поддержания 
уважения к обязательствам Лиги...՝»48. 

Таким образом, у Турции не было выхода. Турция не 
могла прибегнуть к войне, так как к ней была бы приме-
нима 16-я статья статута Лиги Наций. Она не могла выиг-
рать в диспуте, который возник в связи с обращением Co.-
вета Лиги Наций в Постоянную Палату Международного 
суда (в Гааге) , с аргументами, мол политический вопрос 
не может быть урегулирован юридическим путем, так как, 
на наш взгляд, согласно 13-й статье (она гласила, что 
«третейским судом, которому передается дело, является 
Суд, указанный Сторонами или предусмотренный в их пред.-
шествовавших соглашениях») , начиная с Лозанны i'.ni по 
крайней мере с Женевы (30 сентября 1924 года) роль 
третейского суда бралл на себя Лига Наций или Совет 
Лиги Наций (кстати, это считалось возможным в 12-й ста-
тье). А Постоянная П а л а т а Международного Суда (со-
гласно 14-й статье) ведала всеми спорами «между и г родно-
го характера» и была правомочна «давать также консуль-
тативные заключения по всем спорам и по всем вопросам՝», 
которые были бы «внесены в нее Советом или Собранием». 

Турция не могла использовать также тот аргумент, что 
третейскому разбирательству подлежит лишь ограниченное 
число вопросов, что Мосульский вопрос не входнт в их 
число, основываясь па ту часть 13-й статьи, которая гла-
сила: •Объявляются принадлежащими к числу вопросов, 
вообще подлежащих третейскому разрешению, споры, ко : 

торые относятся к толкованию какого-либо договора, ко 
всякому вопросу международного права, к наличию всяко-
го факта, который, будучи установлен, составил бы наруше-
ние международного обязательства, или к объему и спосо-
ба возмещения, следуемого за такое нарушение». Во-пер-
вых, эта часть 13-й статьи Англия могла бы трактовать так, 
чтобы Мосульский вопрос входил бы в число вопросов, 
подлежащих третейскому разбирательству. А во-вторых, 
Оыла 15-я статья, в . которой как бы предусматривается 
этот вариант: «Если между членами Лиги возникает спор, 
могущий повлечь за собой разрыв, и если этот спор не бу-
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дет подвергнут третейскому разбирательству, предусмотрен-
ному в статье 13, то члены Лиги соглашаются представить 
его Совету. Для этого достаточно, чтобы один из них ука-
зал на этот спор. Генеральному секретарю, который принимает 
меры для полного расследования и рассмотрения». Турция 
не могла также, не приняв решения Лиги Наций, прибе-
гать к войне, так как опять к ней была бы применима 16-я 
статья. 

Казалось, у Турции был выход: отказаться от своих 
прежних заверений и обязательств, в которых она прини-
мала на себя обязательства члена Лиги Наций, но и не при-
бегнуть к войне. Ведь 17-я статья гласила лишь, что «если 
приглашенное государство, отказываясь принять на себя 
обязанности члена Лиги, в целях урегулирования т о р а 
прибегнет к войне против члена Лиги, то к нему примени-
мо постановление статьи 16». 

Но и в этом случае Лига Наций могла не принять в 
расчет отсутствие новых заверений Турции или отказ пос-
ледней от своих прежних обязательств в вопросе третей-
ского разбирательства, «напомнить» последней, что ока 
дважды признавала право Лиги Наций на третейское раз-
бирательство, тем самым приняв на себя обязанности чле-
на Лиги Наций, либо заставить Турцию посчитаться с ре-
шением Лиги Наций и приять его, либо принимать меры 
для реализации своего решения. Ведь статья 13-я гласила: 
«Члены Лиги обязуются выполнять добросовестно выне-
сенные решения и не прибегать к войне против члена Лиги, 
который будет с ними сообразовываться. В случае не-
выполнения решения Совет предлагает меры, которые долж-
ны обеспечить действие решения». В любом случае у Со-
вета Лиги Наций были широкие права и д а ж е право при-
менения «статей 12-16 с соблюдением изменений, сочтен-
ных Советом необходимыми». И еще вопрос, как бы расце-
нил Совет Лиги Наций сам факт игнорирования своего ре-
шения. Сотрудник М И Д Британии С. Арст в своем мемо-
рандуме от 26 ноября на имя О. Чемберлена развивал 
мысль, что 13-я статья вполне была применима, но до Га-
агского решения, что если турки откажутся принять ре-
шение Совета Лиги Наций, но и не прибегнут к военным 
действиям, то Совет мог бы только применить мирный на-
жим на Турцию, чтобы заставить последнюю подчиниться. 
Арст, однако, считал, что если бы Британия смогла угово-
рить или заставить всех членов Совета применить такой, 
мирный нажим, то он был бы вполне эффективным 4 4 . В сво-
ем меморандуме Лорд Сесиль т а к ж е считал, что британ--
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скне дипломаты не рассчитали варианта, когда Турция 
игнорирует решение Совета Лиги Нации, но и не прибе-
гает к военным действиям, и подобно Арсту считал, что «при 
данных обстоятельствах» не считает возможным об-
ратиться к Лиге с призывом «осуществить решение Совета 
о Мосуле» 4 5 . Но Чемберлен придерживался другого мне-
ния. Он писал: « Д у м а ю , что я и он в идеальном согласии в 
вопросе, касающемся варианта , что будет, если непокорный 
X (Турция.—В. П.) прибегнет к нападению. 

Но неужели вы согласны, что в случае, если после 
принятия заблаговременно решения Совета X (Турция.— 
В. П.) откажется его осуществить, без нападения, то Со-
вет будет осужден на импотенцию. Может ли он (Совет.— 
В. П.), не имея ничего, лишь спросить: « В ы свой большой 
палец направили на меня, свр?»4®. 

Следовательно, па наш взгляд, дипломатические ошиб-
ки турецкой стороны не предрешили исход мосульского 
конфликта, а лишь ускорили ее уступку в этом вопросе. 

Интересно то, что сразу же после уступки Мосула, уже 
9 июня 1926 года, как сообщал Р. Линдсей Остину Чем-
берлен}՛, турецкая сторона, в частности, Тевфик Рушди-бей 
и премьер-министр Исмет-паша дали понять, что Велико-
британия должна сдержать свое слово и что Турция долж-
на иметь постоянное место в Совете Лиги Наций, то есть 
стать постоянным членом Совета Лиги Наций 4 7 . Однако 
Британия прибегнула к дипломатической уловке. Д л я того, 
чтобы отложить осуществление своих обещаний, Англия 
вначале (осенью 1926 года) вместо Р. Линдсея своим пос-
том ո Турции назначила сэра Г. Клерка 4 8 . Таким образом, 
турецкая сторона лишилась Р. Линдсея, человека, из уст 
которого она услышала британские обещания. Затем Ос-
тин Чемберлен, принимая турецкого посла в Бухаресте 
(Рууыния) Гусейна Рагиб-бея, который находился в Же-
неве для ведения переговоров, дал понять последнему, что 
хотя он и за идею, что Турция должна срочно подать заяв-
ление для вступления в Лигу Наций, но что касается пос-
тоянного места в Совете Лиги Наций, то он придерживает-
ся мнения, что Турция не должна предлагать входа и член-
ства с условиями, а должна подать заявление о приеме 
Турции в Лигу Наций без предварительных условий. В про-
тивном случае было бы дано начало плохой традиции и 
далеко идущему прецеденту, так как Германия, Бразилия 
и Испания т а к ж е выдвинули предварительные требования. 
Кроме того, отмечал О. Чемберлен, уже решено, что вто-
рее место в Совете Лиги Наций будет предоставлено одной 
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из азиатских стран, и претендуют на это место Китай, Ин-
дия, Персия, Сиам и Турция, если последняя станет чле-
ном Лиги Наций. Чемберлен д а в а л т а к ж е надежду, что, 
исход» из хаотического положения в Китае, Великобрита-
ния поддержит кандидатуру Турции. Но в любом случае 
Турция может быть избрана и получить место в Совете Ли-
ги Наций на короткий срок. Одновременно Великобрита-
ния в лице Чемберлена д а л а первый урок туркам—не соз-
давать конфликтных ситуаций с Францией, если Турция 
действительно хочет стать членом Лиги Наций 4 8 . Однако, 
как выяснилось, Турция не только не станет постоянным 
членом Совета Лиги Наций, но и вплоть до 1932 года не 
станет и членом Лиги Наций. Турция была обманута и по-
беждена. 

Турция лишилась Мосула. Но она не отреклась от сво-
их ожиданий и надежд, связанных с Мосулом. Д л я этого 
у Турции были причины, так как были и планы. Бывший 
министр иностранных дел Турции Тевфик Р ю ш т ю (Рушди)-
бей (после 1934 года Тевфик Р ю ш т ю (Рушди) Арас) во 
время своей беседы с доктором Омером Кюркчюоглу, имев-
шей место в 1970 году, внес ясность в этом вопросе, отме-
тив следующее: «Оставив Мосул Ираку, Турция стремилась 
улучшить свои отношения с Англией и устранить атмосфе-
ру тревоги и сомнения с другими странами, стоявшими пе-
ред ней, так и оставив Мосул Ираку , и оставив довольной 
эту страну, Турция была намерена в будущем составить 
с ней (с И р а к о м . — В . П.) конфедерацию. Но те должност-
ные лици, которые в будущем должны были осуществить 
это дело в Ираке, подверглись покушению» 5 0 . Иракские 
деятели усмотрели в этих стремлениях Турции злой умысел. 

Много патетических ф р а з было сказано кемалистами 
но поводу капитуляции Турции перед Англией в Мосуль-
ском вопросе. Турецкая пресса, в частности, писала: «Мо-
сул отныне является тем же, чем была Эльзас-Лотарингия 
для Франции и, в ы р а ж а я с ь словами Гамбетты, мы т о ж е 
с к а ж е м : « Н е будем говорить о Мосуле, но будем помнить 
о нем!».... Мосульский вопрос е щ е долго будет кровоточа-
щей раной в сердцах турецких патриотов» 6 1 . Но, к а к пишет 
И. А. Михаленок, «к осени 1929 г. « к р о в о т о ч а щ а я рана» , 
однако, настолько з а ж и л а , что турецкие Гамбетты с вос-
торгом приветствовали визит английской средиземномор-
ской эскадры в Стамбул , и сам К е м а л ь - п а щ а нашел впол-
не своевременным и уместным принять в Анкаре «ангела 
мира, восседающего на дулах судовых орудий»,—комман-
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дующего эскадрой адмирала Фильда. Вскоре после этого 
последовал радушный прием и ряда других «гостей»—быв-
шего английского верховного комиссара в Египте лорда 
Ллойда, верховного английского комиссара в Ираке Хем-
фриса и т .д. Почувствовав, что обида з а Мосул у турок 
хлеглась, будучи заслоненной более актуальными пробле-
мами, англичане от политики преднамеренной сдержаннос-
ти в отношении Турции перешли к более активной полити-
ке»82. Этому способствовал' развернувшийся в стране про-
цесс вестернизации. Началось и урегулирование иракско-
турецких отношений. Е щ е до обретения Ираком полной 
независимости и его принятия в Лигу Нацнй (в 1932 году) 
и начале июля 1931 года король Ирака Фенсал с премьер-
министром Нури-пашой и другими министрами посетил 
Турцию с официальным визитом по приглашению президен-
та Турции М. Кемаля. В декабре 1931 года премьер-минис-
тр Ирака Нури-паша опять посетил Турцию для подписа-
ния ряда договоров8 3 . 

До второй мировой войны апогеем иракско-турецкого 
сближения стал Саадабадский пакт 1937 г. н «сотрудни-
чество» двух стран в курдском вопросе. Но так продолжа-
лось недолго. Турция никогда не забывала Мосул. Более 
i'oro, если раньше в Турции только помнили события 1918— 
1926 годов, то теперь также в открытую говорят о пей. 
Таким образом, актуальная проблема Северного Ира-
ка или же тенденция сделать из последнего проблему—->то 
забытый Мосульский вопрос. Что ее ждет впереди—неясно. 
Но то, что будет завтра , обсуждается и готовится в дипло-
матических кругах сильных мира сего-уже сегодня. 

VAHRAM PETROSYAN 

T H E C A U S E S O F T H E D E F E A T O F T U R K E Y 
IN T H E M O S U L Q U E S T I O N 

The Mosul conflict (1918—1926) was one of the first con-
siderable territorial and oil conflicts of the post-war world. The 
origins of the conflict we сап find a s far as in the 19"' Century, 
which then culminated into international conflict. There was а 
real s t rugg le for the Mosul vilayet (Northern Iraq) of the Otto-
man Empire, in whicht were involved on the one hand Greati B r i -
tain on the other hand Germany, Rus s i a , France, Belgium,. 
Netherlands (Holland) and the U S A . Some r ivals of Grea t 

30 



ßrita in vanished dur ing the f irst World War ( R u s s i a ) or a s а 
r t su l l of that war ( G e r m a n y ) , with the oihers the Great; Br i i a in 
c a m e to an a g r e e m e n t But E n g l a n d wasn ' t beyond competition 
in the Mosul vi läyet (province) . The Anglo-Turkish s t r u g g l e for 
the Mosul vilayet (1918—1926) w a s the hardes t one for Br i te in . 

The main peoples of thle occupied I raq (Arabs , Kurds , A s s y -
r iens and T u r k o m a n s ) were involved in Mosu l confl ict ( K u r d s 
formed l a rge minority in the Mosul v i l ayet ) . F r o m the g e o g r a -
phical point of view the Vilayet of Mosul infr inged upon Turkey ' s 
and Iraq ' s ne ighbors (Soviet R u s s i a — S o v i e t Union, I ran) in-
terestp. But taken viewed a s a whole the latters mainta ined 
neulral i ty with respect to the above-mentioned conflict . 

D u r i n g the Anglo-Turkish s t r u g g l e for Mosu l the Turkish 
s idc pointed out that Mosul had been occupi՛ d (in November 
1918) a f ler the signa1,ure of the Mudros ' .-mislice and w a s 
Ihcrefore an infr ingement of the spir.it of the documcnt, the s ta -
1 us quo at the t ime of s i g n a t u r e had not been preservfed. At the 
s a m e time the Bri t i sh s ide pointed out t)hat Arl icle 7 of the Mud-
ros Armist ice ( s igned on 3 0 l " of October, 1918) g a v e ՝фе En-
tente the righl to occupy any Strategie part of the Ot toman 
Empire in the event of Situation a r i s i n g which af fected tb,eir 
sccurity. At the L a u s a n n e Conference in 1922-23 Turkey c la imed 
the Mosul vilayet (province) , which w a s a l ready incorporated 
de facto into the territory of the projeetjed m a n d a t e for Iraq. B u t 
under the terms of Treaty of L a u s a n n e (Arlicle 3 ( 2 ) ) , s i g n e d on 
the 241" J u l y 1923 the frontier between Turkey and Iraq w a s to 
he fixed by the « fr iendly a r r a n g e m e n t » between Turkey and 
Great Br i la in . At the s a m e t ime the part ies were g iven nine 
ւոօոկհտ to sett le the M o s u l d i spute by fr iendly a r r a n g e m e n t bet-
ween themselves . The L e a g u e a.ppointed an inves t i ga te commis-
sion whose recommendat ion that Iraq should retain Mosu l the 
Council endorsed on 16 December 1925. The A n k a r a r eg ime 
reluctantly a s sented to the decision in the Frontier Treaty : The 
United K i n g d o m and Iraq and Turkey, s i g n e d on 5 , h J u n e , 1926. 

Each of the high Cont rac t ing P a r t i e s aeeepted a s def init ive 
and inviolable thie frontier line f ixed by .article 1 under taked to 
make no atftempt to alter it. At the s a m e t ime the Trea ty included 
arl icle 14 a s a sop to wounded na l iona l i s t sens iv i t ie s in Turkey, 
according to which the Iraq Government should pay the Tur-
kish Government for a period of twenty-f ive yea r s from the Co-
m i n g into force of ф е aboVe-mentioned Trea ty 10 percent of all 
royal t ies which it should reeeive. . 

In present art icle we intend to d i s c u s s the r e a s o n s which 
led the ship of the Turkish d ip lomacy to the harbour of a los s . 
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We discuss ihe causes and reasons of Turkish defeai from the 
historical. diplomaiie and especially juridical points of view. 
The author comes to the conclusion that the main part of these 
causes and reasons didn't decided the issue of the question be-
forehand, but only precipitatpd thje defeat of Turkey in the Mosul 
question. At the same time the author comes |o the conclusion 
that llhe problems which are ar i s ing from the Situation in Nort-
hern Iraq, or the attempts to make a problem from tjhe latter, 
found their origins in the same, forgotten Mosul conflict. The 
scenario is different, but the players of the leading pari are the 
same. 
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ՄԵՐՏԱՎՈՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ 
ՊԱՏՄՈԻԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

ԼՈՐԵՏԱ ԴԱնէ՚ԼՅԱն 

!)Ղ1'Ա 1քՈԻՇ1յՂ81ա: ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԿՈԴՍ՚ՆՈՐՈՇՄԱՆ ՋԱՏԱԳՈվ 

Ավելի քան երկու և կես դար է բաժանում մեզ այն փոթորկալի 

իրադարձություններից, որոնցով լի էր XVIII դ. առաջին քառորդում 

Պարսկաստանում հասարակական-քաղաքական գործունեություն 

ծս/վարսծ վ Uhu կան Եդիա Մուշեղ յանի կյանքը։ 

Գիտական շր՛ջանակներին որոշակիորեն ծանոթ է այդ անունը։ 

Եվ դա՝ շնորհիվ նրա ծավալուն դիվանի, որը մի օր հայտնվեց Ռու-

սաստանում՝ Արտաքին գործոց նախարարության արխիվում հան-

Հււրվէ-ւնե/ոլ1, նան շնորհիվ այդ բազմաբեղուն գործչի թողած հու-

շամատյանի2, որ գրվեց նրա ծննդավայրում՝ Կաբինում և ի վերջո 

հայտնվեց Վիեննսւյի Մխիթարյան մատենադարանում։ 

Հիշյալ դիվսձնին ի մ ոտ ո ծանոթությունն ի հայտ է բերում 

սղիա Մ ուշեղ յանի կյանքի ու գործունեության խորքերը բացա֊ 

հայտող տեղեկությունների նորանոր շերտեր և, առաջին հերթին, 

նրա հանելուկային բս/նտարկության պատճառները, ընթացքն ու 

ավարտը։ Այստեղ պահպանվող բազում նյութերի մեջ կա մի մեծա-

դիր թղթապանակ (331 թերթից բաղկացած), որն իրենից ներկա-

յացնում է Եղիա Մուշեղյանի բանտարկության (կամ մեղադրական) 

գործը3։ Այն սկսվում է դեներալ-մայոր իշխան Տրոլբեցկոյի՝ 1724 

թ. մարտի 15-ի զեկույցով, որն Արտաքին գործոց կոլեգիային իրա-

ւլեկ է դարձնում Մ ուշեղ յանի դիվանագիտական անձնակազմի՝ Աստ֊ 

ոախւ՚ւն ժամանելու մասին։ Հայտնվում է, որ Պարսկաստանից 

«Գիլսւնի վրա յով ծովով Աստրախան է եկել ֆրանսիացի կապուչին 

11 մարդկանց հետ, որոնց թվում են՝ վրացիներ, հայեր ու պարսիկ-

ներ...»*'. Զեկույցին հետևում են մի շարք պաշտոնական գրություն-

ներ Լ, ի վերջո, 1724 թ. մայիսի 15-ի аՆորին կայսերական մեծոլ-
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թյան հրովարտակը», որով ցուցում էր տրվում «հիշյալ կապոլչիՆին 

և նրան րնկերակցող մարդկանց Աստրախանից տեղափոխել Մոսկ-

վս-, ապա՝ Ս. Պետերբոլրգ»Տ: Եվ դրանով էլ սկսվում է Եղիա Մուշեղ-

յանի կյանքից 12 տարի խլած ռոլսաստանյան փուլի գողգոթան՝ 

հարցաքննությունների, վկայությունների, գրագրությունների, ղե-

կույցների, ցուցմունքների շղթան, բանտարկության, աքսոր և ի 

վերշո՝ արդարացում և ազատում։ Ռուսական իշխանությունները 

վերջապես հասկացան, համոզվեցին, որ Եղիա Մոլշեղյանը ոչ թե 

լրտես է, գաղտնի գործակալ, ինչպես զրպարտությամբ ներկայաց-

րել էին նրան, այլ ընդամենը Պարսկաստանից Եվրոպա էր ուղևոր-

վել հատուկ առաքելությամբ, որի նպատակն էր Սեֆյան նորրնծա 

դահ Թահմասպի г./ղերձն երր հանձնելու Ֆ/ անսիայի թաղավոր 

կոլդովիկոս XV-ին, ավստրիական կայսր Կարլոս VI-ին և Հռոմի 

Ինոկենտիոս պապին։ 

Եղիային ամբաստանել էին մի քանի հոգի նրա շրջապատից՝ 

սկսած Ռուսաստանում ս/արսից դեսպան Իսմ աիլ-բեկից մինչև իր 

մտերիմ պատրի Հովհաննեսը, որը պատվիրակության կազմում էր 

Ա բավականին գործոձնյա գերակատար։ 

Խնդրո առարկա թեմային առնչվող շատ հարցերի լուսաբան-

ման համար հարկ կա անդրադառնալու Մոլշեղյանի ինչպես քաղա-

քական հայացքներին, այնպես և կաթոլիկ հայերի, պարսից պաշ-

տոնյաների, պարսկահայ համայնքի, իր ս&օրեն ֆրանսիացի Բորե֊ 

գարի և այլոց հետ փոխհարաբերություններին։ 

Հայտնի է, որ Եղիա Մուշեզյաձը մեծացել է Կաբինի կաթո/իկ 

կրոնավորների շրջապատում, որոնց հետ իր կապերբ չի խզել նաև 

ծննդավայրից հեռանալուց հետո՝ և' տասնամյա աստանդական 

կյւԱնքի ընթացք ում, և 1717 թ. հետո, երբ հանգրվս/նեց Պարսկաս֊ 

տանում (Թավրիղոլմ 

Շնորհիվ այն բանի, որ առևտրական գործունեոլթյանր զուգ-

ընթաց Եղիան ապրում էր ակտիվ հասարակական կյա՚նբով և մեծ 

հեղինակություն ոմւեր շրջապատում, բարենպաստ հող է ստեղծ-

վում նրա համար՝ իր եռանդն ու կապերն ի սպաս վխե/ոլ Պարսկաս-

տանում հաստատված եվրոպական կաթո/իկ միսիոներական կազ-

մակերպությունների ներկայացուցիչների առջև ծառացած խնդիր-

ների լուծմանը։ Դա են հավաստում Մոլշեղյանի դիվանի մի շարք 

վավերագրեր, Մեծ է նրա ավսԼնդը հատկապես Գանձակի կաթոլիկ-

ների վիճակի բարելավման գործում, իսկ Ապարներ գյուղի կաթո/իկ 
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Հսււէայնքն ամբողջովին ապավինել էր Եղիային (նամակ 90, 119)՝: 

Համակրանքը եղել է փոխադարձ, և կապուչինները սիրով արձա-

գանքել են Եղիայի օգնության կանչերին՝ դժվարին կացության 

պահերին, մասնավորապես, հյուրընկալելով նրան 1722 թ. քաղա-

քական փոթորկոլն իրադարձություններից հետո, երր Եղիան կացա-

րան յաներ, կամ, աս/աբինելով նրան, երբ Սպահանում հիվան-

դանալով և իր տնօրեն Բորեգարի կողմից ան ուշադրության մատ֊ 

յւրվե/ով, Եղիան տեղափոխվում է Նոր Ջուղա՝ Հիսուսյանների վանք 

(քնամակ 114)։ 

Սակայն նման փոխհարաբերությունները չէին կարող ան-

հետևանք մնալ և ենթադրում էին Պարսկաստանում կաթոլիկու-

թւսւնն րնդդիմադիր լուսավորչականների անբարյացակամ մոտե-

ցում կաթո/իկոլթյան նվիրյալ Եղիայի նկատմամբ։ Պատմական 

հանրահայտ փաստ է, թե հայ համայնքը մշտապես որպիսի դիմա֊ 

դրություն է ցույց տվել կաթոլիկության քարոզչությանը, որքան 

ջանքեր է գործադրել պապականոլթյանը հարյուրամյակներ շարու-

նակ իր ազդեցության ոլորտը ներգրավելու լուսավորչական հա/ե-

րին {հիշենք, թեկուղ, 1քարմեւի։է։ներին)։ Ուստի վերջիններիս մոտ 

անհաշտ ւղսւյքարի հոգեբանության Է մշակվել կա թո լիկն ե րի նկատ-

մամբ, որոնց շուրջ ստեղծում Էին անհանդուրժողության մթնոլորտ, 

անհաշողոլթ յան մատնելով կաթոլիկների ոտնձգությունների 

յարսքանչյոլր փորձ։ Կասկածից վեր Է, որ նույնպիսին Էր վերա֊ 

րԼրմոլնքր Եղիայի ն1/ատմամբւ Ուրեմն և, սլատահական չեն նրա 

h ւզարսկահայ համայնքի միջև լարվածության այն նոտաները, 

որոնք աոկա են նամակներում։ Հորդորելով Նոր Ջուղայում հաս-

տատված կաթոլիկ քահանա Տ ե ր-Մ ելքոնին հեռանալ այնտեղից և 

ղնալ Pաղզադ, Եղիան գրում Է, «Ջուղայեցլոց խօսքն և ուխտն և քը-

րիսսւոնեոլթիլնն չէ կատարեալւ> (նամակ 50), և դա այն պատճառով, 

որ ջոլղա յեցիներին կաթոլիկություն պատվաստելու փորձն ան-

հաջողության էր մատնվել։ Այսպիսով , Եղիա Մաշևղյան-հայ հա-

մայնք հարաբերությունները ոչ մի գրավիչ բան չունեին Աղիայի 

համար։ Այս պարագան պարզորոշ արտահայտված ենք գտնում 

իր տնօրենին՝ Ոորեգարին ուղղված նրա նամակներում. դրանք 

ցավով ու զայրույթով տոգորված նամակներ են. erՄեր մահլի հայերն 

կամին թշնամութիւն անել և ոչ են վախումD (նամակ 7 7 ) , ապա՝ 

որ հայերր մի առիթ են փնտրում, որ իրեն վիրավորեն...։ Եվ իբրև 

այս և համանման տվայտանքների գագաթնակետ, Եղիան գրում 
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է. ՞Ես էլ կաբել շեմ դիմանալя (նամակ TS)։ Մի այլ նամակում. 

«Ես էրվեցաւ էս քաղաքն... Օրըստորէ նոր նոր բաներ կանեն իմ գըլ֊ 

խուս...» (նամակ Տ1 )։ 

Աէսպիսով, ի սեր կաթոլիկության Եղիան դառնում Է նրա 

դո Հր {բայց բանն այն Է, որ այսպիսի նվիրվածությունից հետո 

Եղիան հիա սթափվելու Է կաթոլիկներից, լրիվ շրջադարձ կատարե-

լով. իր մաշկի վրա զգալով մտերիմ պատրիների ղավաձանոլ-

թյունր)։ 

Սակայն Մոլշեղյանր խնդիրներ ուներ նաև ապառիկ առևտրից 

օգտվող գնորդների տալիք գումարները ստանալու Հարցում, որր 

Հարատև հոգսի առարկա Էր և ստիպում Էր օժանդակություն փնարել 

այլևայլ ս/աշտոնյաների մոտ. հատկապես բարձրաստիճան հշիւսյ-

Նուքորների օգնությունն օղի պես կարևոր Էր վաճառականի համար 

այ:։ հարցում: Այդ Է պատճառը, որ Եղիան և Բոր:,դսւրր ուշիուշով 

հետևում Էին, թե ով Է լինե/ոլ նոր խանը, քանի որ հիմնականում 

նրան Էին դիմում սլարտքահւսվաքման դժվարին գործը կազմա-

կերպելու համար (նամակ 82)։ Իրենց հերթին, պաշտոնատար ան-

ձին ո (անշուշտ, շահադիտական նպատակներով) ձգտում Էին մե-

ծահարուստ վաճառականության հետ շփումներ ունենալ, մանա-

վանդ, Ար ևելահնդկական ընկերության ներկայացուցիչների, ասել 

Է թե՝ Մոլշեոյանի հետ։ Արղյոլնքր ղոհա^ոլցիչ Էր երկուստեք, և 

նամակները սլատմում են այն ընծսւների մասին, որ ստանում Էին 

նրանք միմյանցից (նամակ WO...): 

Սակաւն գոյություն ուներ մեդալի Հակառակ Լրևսր. Եղիայի 

զիվանի առևտրական տարաբնույթ վ ավ ե րաղբերր, մ ասն ավ որա֊ 

պես, պարտամուրհակները վկայում են, որ Պարսակաստանի ֆեո-

դալներից շասւԼրր մեծ ղում արն եր Էին ս/արաբ հայ վաճառական-

ներին: Վերջիններս մեծ հուր/եր Էին կւսսլում խանի հետ, որրան 

Էլ նրա օղնոլթյոլնր պարտքերի հավաքման զործոլմ թանկ Էր 

նսարլմ իրենց վրա: Գործն ավելի Էր դժվար ան ում, Լրբ փոխհատուզ-

ման տուրևառում խանն ինքն Էր վերածվում շարքա ւին րլարաա-

պանի, որից դրամ ղանձելու գործը պետք Է իրականացվեր արդեն 

բարձրաստիճան մարմինների օգնությամբ։ «Ակար (եթե) դիմա-

նաս,-դրում Է ԲորԼդարր Եղիային , ֊ թ է խանն ֆիքր չանէ մեր ւիողն 

հասուցանել ե ինքն վաղն չի տայ, որ մեղ տա/ու ա, շուտ ինձ խա-

պար արայ, որ անեմ ինչպէս պիտի անել» (նամակ 79)։ Եղիան 
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Հաձախ էր Հայտնվում ր արդ իրավիճակներում, գրեթե միայնակ 

կրհ/ով ԱրեեւաՀնդկական րնկերոլթյան Թավրիղի մասնաճյուղի 

գործերի ծանրությունր: Բորեղարր հաձախ էր բացակա/ում և միայն 

նսւմակներով հրահանգներ տալիս Եղիային, նրան շարունակ դնելով 

դժվարին կացության մեջ: Այստեղից էլ՝ Մոլշեղյանի դժգոհ ու֊ 

սյունն իր անօրենից: համակներից մեկում, սովորաբար ղոլսպ 

Եղիան այսս/ես է դրում Բորեգարի մասին. «Ո լ տեսի ի նմանէ բարու-

թիւն, այ/՝ յարութիւն, ոչ տեսի քաղցրութիւն, այլ՝ դառնութիւն, ոչ 

տեսի շահ, այլ՝ վնաս, ոչ տեսի սեր՝ ատելութիւն» 

Այսւդիսով, տհաճ մարդկանց ու erդուշմանների» հետ փոխ-

Հարաբերոլթյոլննեբր դժվարացնում էին Մոլշեղյանի կյանքը Պարս-

կաստանում և օրեցօր նրան մղում այդ երկիրր լքելու մտքին։ 

Uյոսւ կողմից, սակայն, լինելով եռանդուն և գործունյա անձ-

նավորություն, Մոլշեղյանը, ինչպես նշվեց, ակտիվ հասարակական 

կյանք էր վարում, «դուշմաններից» թացի ուներ և «դոստեր», 

որոնց միշոցով կարգավորում էր իր գործել։ր։ Ավելին, առանձին 

անհատների կամ խմբերի խնդրանքով միջնորդում էր պետ ական 

մարմինների առջև որևէ հարցի լուծման համար, «արզ անում» 

(դիմումJ նույնիսկ շահին։ Դիվանում սլահոլանվել են մի շարք 

խնղրաղրեր ղան աղան հայցումներովորոնց առկայությունը 

Հավասս։։։:։! է Եղիայի Հուշագրության այն տեղեկոլթյոլնր, թե 

ինբր պալատական շրջանների հետ կապեր ու նիստուկաց ուներ։ 

Դրա վկայությունն է նաև 1723 թ. նրա՝ Մեշեդոլմ ֆրանսիական 

դես պ ս։ն նշանակվելու ւիաստր, ինչպես նաև թագավորական ոլ-

ղերձներր եվրոս/ական տերություններին հանձնելու ւդատաս-

իւանատո։ գործի ստանձնոլմր (այդ մասին ակնարկվեց վերը)։ 

Նշենք, որ ուղերձների առաքման անհրաժեշտությունն առաջ 

եկավ Պարս ակաստանի օրհասական իրավիճակի թելադրանքով, 

երբ մայրաքաղաք Սպահանը պաշարած աֆղանների առաջնորդ 

Մ՚իր-Մահմոլդը սլորսից Սուլթան Հոլսեյնից ստացավ նրա թագը, 

իսկ արբայորդի Թահմասպը, ապաստանելով IT ե շեղում և իրեն 

շահ հայտարարելով, անգոր ճիգեր էր գործադրում՝ փրկելու իր 

Հարստությունն ու երկիրըՄիջոցներից մեկը դիտվում էր եվրո֊ 

սլա!լան երկրների կողմից շահ Բ՚ահմասպի ճանաչումը և հետագա 

բարեկամ ական հարաբերությունների ասլահովումը։ 
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Թագավորական ուղերձների առաքման գործի ստանձնումը 

Մոլշեղյանի կողմից պատահական չէր. քանզի նրան առաջնորդում 

էր մեկ աղ՝ կարևոր դրդապատճառ։ Դա նրա վաղեմի երազանքն 

էր հանդիպելու ռուսական ցարին և նրան հորդորելու ազատագրեք 

հայերին թուրք֊ պարսկական գերիշխանությունից։ Այդ էր պատ-

ճառը, որ Եղիա Մ ոլշեղյանի պ ատ վիրա կ ո լթյոլն ր հայտնվեց Ռու-

սաստանում։ Եղիան նախապես ոիտեր, թե ինչ վտանգներով է դա 

հղի (խնդրեց շահից գրություն՝ ուղղված ցարին, որ «ճամփա տաո 

պատվիրակությանըм, բայց դա չկատարվեց, պարզ է՝ պալատում 

տիրող հակառուսական տրամադրությունների պատճառով)։ Ոլրե-

մըն, գիտակցաբար «գնաց ռիսկի», քանի որ նրան հուզում էր ազգի 

ճակատագիրը, մի բան, որ վաղուց էր արմատներ գցել լայնախոհ, 

Հ.Ոսկյանի խոսքերով՝ «մեծապէս ազգասէր ել... հայրենասէր-e 

վաճառականի հոգում: 

Դեռևս պատանեկան հասակից Եղիային հրապուրում էր Իսրա-

յել Օրոլ գործունեությունը հայերի ազատագրման ուղղությամբ։ 

Իր շրջագայությունների բնթացքոլմ Եղիան, հավանաբար, 

հանդիպում է նրան (1708 թ., երբ Օրին դեպի Պարսկաստան ուղե-

վորվելիս իջևանում է Շամախիում), միևնույն ժամանակ ծանոթա-

նում իր ապագա տնօրենի՝ ֆրանսիացի սպա Բորեգարի հետ, որն 

Իսրայել Օրու պարսկական դեսպանության կազմում էր: 

Եղիա Մ ոլշեղյանի քաղաքական կողմնորոշմ ան վրա, անշուշտ, 

ազդեցություն պիտի ունենար սոցիալ-քաղաքական այն մթնոլոր-

տը, որ գոյություն ուներ պարսկահայոց և, ընդհանրապես, հայու-

թյան մեջ XVIII գարի առաջին տասնամյակներին։ 

Ինչպես հայտնի է, հայ ազատագրական շարժման մեջ ռուսա-

կան կողմնորոշումը ձևավորվեց աստիճանաբար։ Հարկ եղավ նախ 

Եվրոպայոլմ տարիների դռնաբախոլմների մի շրջան՝ ապարդյուն 

վախճանով, որպեսզի հայ ազատագրական շարժման կողմնորոշ-

ման մեջ ի դեմս նրա ռահվիրա Իսրայել Օբոլ շրջադարձ կատար-

վեր դեպի Ռուսաստան։ Բայց դա գործի միայն սկիզբն էր, աոջե-

վում ինքն ահ աստ ա տմ ան ճանապարհն էր։ «Վավերագրական ճա-

նաչված աղբյուրներից և ոչ մեկը,— գրում է հարցիս հմուտ գիտակ 

Ա. Հովհ աննիսյանր,— ԺԸ (18-րդ) դարի սկդբներում չի վկայում 

ռուսական օրիենտացիայի ժողովրդականության մասին»12: Մեծ 

ջանքեր պահանջվեցին Իսրայել Օրոլց և Մինաս վարդապետից՝ հա֊ 
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Iմոզեր։։ Հայ Հոգևորականությանը ե մ ել]։ քն ե րին՝ կանգնել Հայ ա֊ 

ւ/աաագրական ։ղայքարի ռուսական կոգմնորոշման դիրքերում, քան-

դի Հայ դե/քավ ար շրջաններում դեռևս ամուր էր ազատագրման 

Հույսր Եվրոպայից։ Հոգևորականությունն օգնություն էր ակնկա-

լում ավե[ի շուտ Հռոմից, քան Ռուս ա и տ ան ի ց1?՛: 

1707—1711 թթ. Օրին, լինելով Պարսկաստանում և ապա՝ Ան-

դր/ւկովկասոլմ, զգալի ներգրում ունեցավ հայ ազատագրական գա-

ղավ/արի արմատավորման և ժողովրդի մեշ Ռուսաստանի նկատ-

մամբ համակրանքն ուժեդացնե/ու գործումՍակայն, ի վերշո, 

Պաբսկաստանում քաղաքական անցուդարձի նոր ալիքը՝ կապված 

1722 թ. աֆղանների հարձակումների և նրանց հաջորդած՝ Սեֆյան 

Հարստության անկման Հետ, օբյեկտիվ պայմաններ ստեղծեց ռու-

սական կոգմնորոշման հարցում բո[որ տատանվող շերտերի հա-

մար՝ Հաստատապես ապավինելու այդ. երկրի օգնությանը։ Հայ ա֊ 

ռևտրական դասի Համար Պարսկաստանում ստեղծված խիստ դըժ-

վարին պայմաններն ավելի տեսանելի էին դարձնում հայերի առև-

տրական աբտոնոլթյոլններր Ռուսաստանում։ trՌուսական օրիեն-

տացիան խմորվեց 1 720-ական թվականների շուրջը,— նշում է Ա. 

Հովհ անն իս յան ր,— երբ նեղված պարսից դեմ ապստամբած ցեղե-

րից, հայ կղերի և մելիքության մի խոշոր հատված հարկադրված 

եղավ փարել ռուսների օգնությանը և նրանցից փրկություն հոլ֊ 

սաթ16: 

Այսպիսով, նոր քաղաքական կողմնորոշման գաղափարն իր 

ծննդից հետո դժվար ճանապարհ անցավի իրենով համակելու հա-

մար հայ հասարակական բոլոր խավերին։ Այլ խոսքով, մինչև 

1720-ական թվականների սկիզբը «ռուսոֆիլ» հոսանքի հունը չա-

փազանց նեղ էր։ Դրանով իսկ առավել արժեվորվոլմ է այն ան-

հատների դերը, որոնք այդ հունի մեջ հայտնվեցին։ Եվ Եղիա Մոլ֊ 

շեզյանր նրանցից մեկն էր։ Ոչ ոք չի պատրաստվում վերջինիս հա-

մեմ ատել Իսրայել Օրոլ հետ։ Սակայն անվիճելի է, որ Եղիայի պես 

ռոլսամետ և միաժամանակ ազգասեր ու հայրենասեր մարդկանց 

կարիքր չափազանց մեծ է եղել հայ իրականության մեջ ռուսական 

կողմնորոշման խմորումների շրջանում, և նրանց քանակը ուղիղ 

համեմատական էր այգ շարժման աճին։ 

Քանի որ Օրոլ անձի շուրջ ստեղծվել էին իրարամերժ կարծիք-

ներէ, իսկ պարսից արքունիքը բացասական դիրք ուներ նրա նկատ֊ 



մամբ, անհրաժեշտ էր հակազդեցության պատշաճ ուժ՝ հաղթահա-

րելու այն պատնեշը, որի ետևում Օրոլ հակառակորդներն էին, իր ա-

նահա/ հարուստների в լա րամ տոլթ յոլնն» ու նրանց լրտեսները, 

առանձին անձանց ու խմբերի թշնամական վերաբերմոլնքըս: 

Հակազդող ուժեր, անշուշտ, գոյություն ունեին, նույնիսկ՝ 

պարսկահա I հարուստ վաճառականների շրջանում: Սակայն Օրոլ 

գործը պահանջում էր առավել ստվար բանակ, նրան հավատ ընծա-

յողն երի, նրա գործունեության արդյունքն օրեցօր սպասողների, մի 

խոսքով՝ նվիրյալների բանակ: եղիա Մուշեղյանր, փաստորեն, այղ 

նվիրյալներից էր՛ Պատահական չէ, որ 1709—1710 թթ. Օրոլ շոլր-

ջըն ստեղծված մթնոլորտը նկարագրելու համար Ա. Հովհաննիս-

յանն իբրև կարևոր աղբյուրներից մեկր վկայակոչում է Մոլշեղյա֊. 

նին. «Թե ինչ մթնոլորտ էր ստեղծված այս պահին Օրիի շոլրջր՝ 

ակներև է նաև նույն այդ ժամանակ նրան Շամախոլմ դիմավորած 

լատինադավան առևտրական Եղիա Մոլշեղյանի վկայությունից»1Տ, 

որին հետևում է Եղիայի ուխտը՝ Պետրոս թագավորի նկատմամբ իը 

նվիրվածության հավաստիքը։ Ա. Հովհաննիսյանը համոզված է, որ 

Մուշեղյանր Պետրոս Մեծի հայանպաստ տրամադրության մասին 

«հաստատապես լսած կարող էր լինել... հենց Օրիից»19: 

Գիտական գրականության մեջ Եղիա Մռլշեղյանին անդրադառ-

նում են իբրև վաճառականի և հասարակական գործչի, բարձր գնա-

հատական տալով նրա անձին և գործին: Այւ՚սւեղ, սակ ա քն, մեո 

հետաքրքրողը հևտազոտողների կողմից Եզիային՝ որպես ռուսա-

կան կողմնորոշման զաղափարակրի, որակումն է, որբ չի նկատ-

վում , ավելի ճիշտ՝ որը, թեև, ուղղակիորեն չի տրվում նրան, սա-

կայն աներկբայորեն բխում է նրան հասցեագրված գնահատական-

ներից։ 

XVIII դ. հայ -ռուսական հարաբերությունների ւէերարերյալ սա-

վերագրերի ժողովածուի մեջ Մուշեղյանր ներկայացվում է որպես 

«Իսրայել Օր ո լ ականավոր ժամ ան ակակիցր, որը հանդիպում է ու֊ 

նեցել նրա հետ Շ ամ ա խում ...»™։ Խոսելով Գյանջայի բնակիչների 

և օսմանցիների միջև 1723 թ. պատերազմների մասին, Ա. Հովհան-

նիսյանը վկայակոչում է դարձյալ Մ ոլշեղյանի տեղեկությունը, նր-

բան անվանելով «այն դարաշրջանի երևելի հայ գործիչ.»2>: Հ. Ոսկ-

յան ը, ով 1927 թ. հանգամանորեն ծանոթացել է Մ ուշեղ յանի ձեռա-

գիր աշխատությանը22 և նրա մասին ուշագրավ գործ գրել՝ ձեռագրից-
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րնդարձակ մեջբերումներով, նշում է, որ Եղիան вՀայաստանի ա-

զաաութեան բարձր նպատա1լին կր ն ոլիրոլի»23: Նույն հեղինակի 

ձանացմամբ Եղիայի գրչին պատկանող аՎիճաբանութիւնգրոլ-

թւունր կարևոր նյութ է բովանդակում, <rվասնզի ասոնց մէշ ամփո-

ւի и I ա о են Եղիայի՝ իր ազգին ազատութեան համար առած քայ/ե-

Եվ այսպես, վաղ հասակից Եղիան արդեն տոգորված էր աղ֊ 

գասիրական հովերով և Հայաստանի ազատագրման համար ուղի-

ների որոնմամբ։ «Թէպէտ վաղուց գիտէյի,— գրում է £ ( ա , — թէ 

Պետրոս թագաւորն գալոց է փրկել զազգն մեր, բայց առաչի ան-

գամն որ գնացի Շամաիյի եւ հաստատապէս լսեցի, թէ ամենեւին 

ո ո լ и ո թ աղալոբն գալոց է առնու) յել՛կիրն Պարսից վասն փրկե/ո 

զմեզ, առժամայն ուխտ եդի...»2^: Ի դեպ, այդ գաղափարը նրան 

ղբաւքեցրել է ամբողջ կյանքում, և այն աստիճան, որ ինչ-որ տեղ 

նա արդեն համոզված էր, որ իր միջոցով տեղի կունենա հայոց ա-

ղաաադրումն օտար լծից։ Նա հատկապես ընդգծում է դա իրեն 

մատնող ս/ատրի Հովհաննեսի վարքագիծը մեկնաբանելիս, 

ո,..Նայ տեսաւ իմ փառքն... եւ ստուգիւ զգաց, թէ իմ ձեռամբն լի-

նելոց էր փրկութիւն ազգին իմոյ, նախանձեցաւ, աճապարեաց ոչ 

լինելս՛^։ Անդամ Ռուսաստանում կրած բաղում գառնություններից 

հետո հեռանալով այնտեղից, Եղիան շարունակում է փայփայել իր 

մեջ միս ու արյուն դարձած գաղափարր։ Ռուսաստանից դուրս գա-

լուց հետո ճամփորդություն սկսելով դեպի Եվրոպա, Եղիան (Гհետե-

ւեալ նսլատակներր դրած էր՝ տեսնել Եվրո պա, աշխատի՛լ հայ ազ-

գին ազատութեան համար, իր մասին եղած կասկածները փարա-

տել...»26: 

Այսքանիդ հետո միանգամայն հասկանալի է, երբ Եղիան մեղ 

ներկայանում է որպես անձնազոհության պատրաստ հայրենասեր, 

որն իր ազգի ազատության և թագավորության դիմաց իր կյանքը 

պահանջվելու դեպքում «յօժար կամօք... մատուցանեմ զանձն իմ»29: 

Ւսկ Եղիայի հայտնի ուխտը, որի մասին հիշատակեցինք մեջբերում_ 

ներից մեկում, հետևյալն է։ Շամախոլմ հաստատապես հավաս-

տիանալով, որ, Իրոք, Պետրոս Մեծը «գալու է Պարսկաստան և փըր-

կելոլ մեր ազգն», Եղիան խոստանում է. гուխտ եղի յանձին իմոյ 

ասել յամենայն աւուր հինկ հայր մեր ևւ հինկ ողջոյն Մարիամ... 

այսու դիտաւորութեամբ, թէ Տէր Աստուած, ի տասանց կենացն ի ֊ 
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մո3 հատ յինէն եւ դիր ի վերայ կենացն Պետրոս թագաւորին։ Տէր. 

տուր նմայ առաւել կարողութիւն, զօրութիւն, որ ամենայն յաջողու-

թեամբ գայ եւ ազատէ զմեր ազգն...»30: Նշենք, որ Եղիային հու-

զում էր ոչ միայն հայ ժողովրդի՝ ռուսաց թագավորի միջոցով ա֊ 

ղատագրոլմը, այլև, ինչպես իրավամբ նկատում է Ա. ձովհանՆիս-

ւանը, հայոց թագավորության, պետական անկախության վերա-

կանգնումը, որը պարսկահայ վաճառականների միջավայրում «բազ-

մադարյան ապրուն մի գաղափար էր»31'-

Եղի ա Մոլշեղյանի քաղաքական վարքագծի վերաբերյալ Հ. Ոս-

կյանի հետևյալ դիտարկումը չափազանց արժեքավոր է մեր եզրա-

հանգման հավաստման համար: Անդրադառնալով Մոլշեղյանի նր• 

կատմամբ զրպարտություններին, Հ. Ոսկյանը մասնավորա՚դԼս 

շեշտում է, որ ամենախոր հարվածր, որ մեծապես ցնցում է նրա 

ազգասիրական ոգին, այն զրպարտությունն էր, թե. а Նա իր ազ-

գին ու հայրենիքին ազատութեան թշնամի է, մինչդեռ ինքն Իսրա-

յել Օրիի հոգլով, թէեւ, ինչպէս կերելայ, գործելու կերպին մէջ բա-

ւական տարբեր ոլղղութեամբ, կաշխատէր գերութեան լուծր բեկա-

ներ..»32: Եվ իրոք, Եղիան թեև ոգևորված է եղել Օրոլ գաղափար-

ներով և Ռուսաստանի նկատմամբ նրա հավատով ու ակնկա/իքռվ, 

սակայն գործունեության կերպն ու մեթոդն այլ է ընտրել։ Դժվար 

է անվերապահորեն մեկնաբանել Մոլշեղյանի՝ նման գործելակերպի 

պատճառները։ Սակայն ակնհայտ է այն փաստը, որ Եղիան իր 

ծրագրերի իրականացման համար գործում էր միայնակ, մի տեսակ 

մեկուսի, որ կարելի է բացատրել կա՛մ արտակարգ զգուշավորու-

թյամբ, կա մ իր ուժերր գերագնահատելու մարմաջով (հիշենք նրա 

խոսքերր՝ «իմ ձեռամբն լինելոց էր փրկութիւն ազգին իմոյ»)։ Ինչ 

•վերաբերում է զգուշավորությանը կամ գաղտնապահությանը, ապա 

այն պարզապես անհրաժեշտություն էր ազգային- ազատագրական 

շարժման ընթացքում։ «Ծայրահեղ ծածկամտությունն ու գգոլշա-

վորոլթյոլնր» Ա. Հովհաննիսյանը դիտում է որպես «Օրիի և Մինաս 

վարդապետի գործունեության հատկանշական կողմը...» և նշում, 

որ վերջիններս «սպառեցին իրենց կյանքի կարևոր շրջանը քաղա-

քական գաղտնի բանակցությունների մեջ»33: 

Ի դեպ, գաղտնապահոլթյոլնր Եղիայի մոտ, կարելի է ասեի 

նաև <rպրոֆեսիոնալ» հատկանիշ էր, քանի որ նամակներր, ռր„ն-

ցոյմ վաճառականները միմյանց հաղորդում էին առևտրի աշխար-

W՝ 



Հի Հույժ կարևոր գաղտնիքներ, նույնպես պաՀանշոլմ էին խիստ 

զաղանապա՞ոլթյուն և միայն Հուսալի նամակատարի միջոցով էին 

• ։։ ղ ա րկվ ում, բայց և այնպես, մեծ թվով ն ամ ակն երում Օղիաս զգու-

շացնում էր Հասցեատիրոջր՝ «մարդու չասես»։ 

Այլ սլատճաոներով Հանդերձ, նաև ծայրաՀեղ դաղտնապաՀոլ-

թ յան Հետևանք չէ՞ր արդյոք, որ Մոլշեղյանն իր գեղեցիկ Հայրենա-

սիրական դագափարներով մնաց ստվերում։ նույնիսկ Իսրայել 0-

րո։ նման մեծության անունն ինչ-որ տեղ гտուժեցл չափազանց 

գազանի գործելաձևի պատճառով. մեծ ջանքերով նա իր կողմը գը֊ 

րավեց ես այի կ ա թ ո զ ի կ ո и ին, որը, սակայն, «չկարողացավ լավ ծա-

նոթանալ Օրիի գործերին ու ծրագրերին»^*: Հազիվ համոզելով 

կաթողիկոսին՝ զնալ Սոսկվա, Օրին, սակայն, չրացահայտեց նրան 

իր նպատակները... Իսկ կաթողիկոսն իր դրած պատմական հիշա-

տակարանում անտեսում է Օրոլն։ Եվ, ի վերջո, այսպիսի մի <ոը-

խոլր վ։ասա. Պետրոս Մեծի պարսկական արշավանքից հետո հա-

յերի կողմից Ռուսաստան առաքված բազում դրությունների մեջ 

որևէ «հիշաաակոլթյոլն չենք գտնում այն մարդու մասին, որ առա-

ջինն էր հայերի քաղաքական ճակատագիրը Ռուսաստանի միջոցով 

անօրինել կամեցողներից։ Իրերի բերմամբ հայերը գնացին Իսրա-

յել Օրիի նշմարած քաղաքական հունովք անծանոթ պատմական այն 

իւռշոր դեմքին...յ>35: 

Եթե ուշադիր քննենք, նույն կերպ Մուշեղյանն է անտեսվել 

(որին, անշուշտ, չպետք է նույնացնել Օրոլ մեծության հետ, և որի 

գործունեությունն աննկատ մնալու ավելի վտանգներ ուներ)։ Գրե-

թե բոլոր անռլններր, որոնց հես։ Եղիան առնչվել է 1724 թ. նամա-

կագրությամբ, կարոդ ենք հանդիպել այդ շրջանին վերաբերող 

պարսկալեզու հետազոտություններում, որոնցում, սակայն, չենք 

գտնի Եղիա Մ ոլշեղյանի անունը 

Զարմանք է հարուցում Եղիայի գործելակերպի մեջ նկատվող 

հակասական գծերի առկայությունը, մի կողմից ծայր աստիճանի 

գաղտնապահություն, ՚ անգամ անպատեհ դեպքերում, մյուս կողմից 

անշրջահայաց մոտեցում իր ծրագրին ու իր անձին, որը և ճակա-

տագրական եղավ նրա համար։ 

Այժմ, երբ հիմնականում մեկնաբանված են Մոլշեղյանի քա-

զաքական հայացքները և նկարագրված նրան շրջապատող քա-

ղա քակ ան֊Հաս աբակա կան մթնոլորտը, թերևս միանգամայն պարզ 



ու հասկանալի է Ռուսաստանում նրան հասած պատահարը, թեև, 

առաջին հայացքից՝ անտրամաբանական։ Այնպիսի ռուսասեր անձ-

նավորություն, որպիսին Եղիան էր, պետք է որ Ռուսաստանում, 

եթե ոչ գրկաբաց ընդունելություն գտներ, ապա, առնվազն, վտանգ, 

ներից զերծ ու ապահովագրված լիներ։ Սակայն չպետք է մոռա-

նալ, որ «ռոլսոֆիլ» Եղիան իր վրա էր սևեռել Պարսկաստանի հա. 

կա ռուս ական տրամադրությունների ալիքը, ուստի և' ունիթորները, 

և' պարսից իշխանությունները առիթը բաց չէին թողնի հարվածե-

Iու նրան։ Դրան ավելացնենք, որ կաթոլիկ Եղիայի դեմ սուր էին 

ճոճում, ինչպես նշեցինք, հայ լուսավորչականները, ասել է թե 

պարսկահայ համայնքի լայն շրջանները, որոնք նրան կոչում էին 

դավաճան, ազատագրման խանգարիչ...։ 

Առիթը ներկայացսւվ։ Եվ գործի դրվեց ժամանակի միջպետա-

կան հարաբերություններում (մանավանդ՝ Եվրոպա — Արևելք) ըն-

դունված բանսարկությունների մեքենան։ Բավական էր ռուսական 

իշխանությունների մոտ շշնջալ, թե Եղիան ֆրանսիական գործակալ 

է, նաև դալիս է բեկանելու ռո՛ւս-թուրքական նորերս կնքված պայ֊ 

մանագիրը, որպեսզի անվստահության ստվերը Եղիս։ Մուշեղյանի 

վրա կատարյալ լիներ և նրա ծրագրերն իր հետ միասին ձերբակալ-

վեին, 

Դատական գործում առկա է զեկուցագրերի, ամբաստանագրե-

րի, վկայագրերի, մեծաթիվ հարցաքննությունների արձանագրու-

թյունների և համանման այլ գրությունների բազմություն, որի մեջ 

և նշվածների խաչաձև համեմատություններն են, քանի որ հեղի-

նակները (Իսմաիլ֊բեկ, Հակոբ /"Яков ГрИГОрЬСвУ, Մին աս վար-

դապետ, կապոլչին Հովհաննես ԷԻվան Բաբտիստ], Եղի ա) տարբեր 

կերպ էին մեկնաբանում միևնույն իրողությունը։ Այս լաբիրինթո-

սում մերթընդմերթ արձակվում էին «Ուկազներ»՝ Եղիային ու Հով-

հաննեսին այս կամ այն վայր տեղափոխելու մասին (Մոսկվա, Ս. 

Պետերբոլրգ, Ոլգլիչ, «որոշակի տեղ» և այլն) և ապա՝ վերջնական 

վճիռ նրանց վերաբերյալ։ 

Դատական գործում մեղադրանքների մեծ մասը պտտվում է, 

որքան էլ տարօրինակ թվա, Եղիա Մուշեղյանի, իբր, հակառուսա-

կան խոսակց ությոմւների շուրջ։ Զգալի տեղ է հատկացվել Հակոբ 

Գրիգորևթ7 զեկուցագրերին և նրանց պարզաբանումներին։ Պա. 

կասը լրացրել են պատրի Հովհաննեսը և Մին աս վարդապետը։ Վեր. 

.66 



ջինս, օրինակ՝ վկայել է. аՄոլշեխը Նորին կայ:։երա!լան մեծոլթ/ան 

նկատմամբ անբարյացակամ է»38: .Հակոբ Գրիդորևի զեկուցագրում 

կարգում ենք. ո-Նույն ինքը՝ Իլյան Նիժնիում, բարկացած լինելով, 

ասել է... որ Ռուսաստանում միայն քրիստոնեական եկեղեցիներ են 

ե եկեղեցիների վրա՝ խաչեր, և զանգերր ղողանջում են, իսկ գործե-

րով ռուսները ոչ քրիստոնյա մարդիկ են, ողջը ստում են...»39: 

Եղիայի irհակառուսական պահվածքի» մասին զեկուցագրերը, 

հավանաբար, թույլ գտնվեցին, քանի որ հիմնվում էին միայն բա-

նավոր խոսքի վրա, և ինքը՝ Եղիան իր պատասխաններով, նաև 

հայտարարություններով հերքում էր դրանք, այսուհանդերձ, ան-

վստահության քողը մնաց նրա վրա։ 

Ար տաքին գործոց կոլեգիայում մեծ իրարանցման պատճառ է 

դարձել մատնիչների տեղեկությունը շահի ուղերձների մասին, ո-

րոնք ի վերջո գտնվեցին Եղիայի аսոլնդուկներում», թարգմանվե-

ցին։ ուսումնասիրվեցին ծայրից ծայր և երբ համոզվեցին, որ նը-

րանցոլմ որևէ սպառնալիք չկա Ռ՜ուսաստանի համար, այս մասին 

հարցաքննությունների շղթան փա/քեցին։ 

Հատկանշական է, որ Մուշեղյանր ջանում էր դատական սլրո-

ցեսն իսկ օգտագործել իր գաղափարների որևէ կերպ արտահայտ-

ման համար, և մեղադրական զործի փաստաթղթերում հանդիպում 

ենք f/՚ուսաստանի միջոցով թուրք-պարսկական լծից հայերի ազա-

տագրման մասին խոսքերի։ Պատրի Հովհաննեսի հարցաքննության 

արձանս.՛դրոլթյան մեջ կարդում ենք. <rՄեկ էլ այն էի ուզում հա-

ղորդել, որ շատ քրիստոնյաներ Պարսկաստանի ներսում և հատկա-

պես՝ հայեր, պարսիկներից մեծ նեղություններ են կրում և այդ 

պատճառով չէի՞ն բարեհաճի, արդյոք, նորին կայսերս/կան մեծու-

թյունը նրանց վւրկոլթյան համար իր ղորքերր մտցնել այնտեղJ)40: 

Ակնհայտ է Եղիայի ազդեցոլթյոլնր, որն օրինաչափ է թվում այն-

պես, ինչպես նրա ձգտումը՝ համոզել ռուս պաշտոնյաներին, թե 

պարսից շահը դրական վերաբերմունք ունի Ռուսաստանի հան-

դեպ41: 

Գործում առկա են մի շարք հրահանգներ, ցուցումներ, որո-

շումներ, հրովարտակներ՝ արդեն 1725 թ. և նրանից հետո արձակ-

ված, որոնք, որպես գերագույն վճիռ, թելադրում են կալանավորնե-

րի հետագա ճակատագիրը։ 
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172-5 р. ապրիլի 2 0 ֊ ի որոշմամբ Հովհաննես կապոլչինին «մեծ 

թվով կասկածելի ււ/աւոճաոների բերումով» անցագիր չի արվի ռու-

սական պետության տարածքով անցնելու, այ/ նա կտարվի Աստ-

րախան, ձմեռն անցկացնելուց հետո 1726 թ. կուղարկվի Դերբենղ, 

որտեղից՝ Պարսկաստան։ «Իսկ հալ Ւլյա Մոլշեխին հայտարարել, 

որ, թեև նա ենթակա էր խոշտանգման և աքսորի, սակայն, քանի 

որ նա հայտարարել է, թև բարեկամներ ունի պալատում, հանուն 

դրա ներել նրա մեղքը, որ նա, բնակվելով Աստրախանոլմ և թըղ-

թակցելով, շահին լավ տրամադրի դեպի Նորին կայսերական մե-

ծությունը...»^: 

Նույն որոշմ ամբ հայտարարվեց. Եղիային պահել հսկողու-

թյան տակ. նրա և Հովհաննես կապոլչինի մոտ եղած նամակները 

և ուղերձները չվերադարձնել իրենց, այլ պահել արտաքին գործոց 

արխիվում: 

Նույն որոշմամբ՝ մատնիչ Հակոբին «պատշաճ կերպով պար-

գևատրել և թույլ տալ գնալ ուր որ կցանկանա»*3: 

Մեկ այլ՝ 1725 թ. օգոստոսի 6-ի որոշման մեք ասվում է, որ 

Մուշեղյանի գործը լսվե/ է և ավարտվեի նրան հրամայված է լի-

նեք «թագուհու ծառայության մեջ» Աս tn րախ ան ում**: 

Վերշին՝ 1726 թ. սեպտեմբերի 22-ի Եկատերինսւ կայսրուհու 

հրամանագրում կարդում ենք. Եղիային երկու մարդով տեղափո-

խել Աստրախան, պահել րստ նախկին ցուցումի և տալ առևտրի 

աղատոլթյոլն, որ իր սնունդն ապահովի*^: 

Այ՛։ որոշումից ևս տաս տարի անց միայն Եղիան հեռանալու 

թույլտվություն է ստանում և. 1736 թ. լքում Ռուսաստանր^: 

Կարծում ենք, Մուշեղյանի նկատմամբ դավաճանական գործո-

ղոլթյոլններր հիմքում ունեին և' անձնական, և՚ պետական շահե-

րից ելնող դրդապատճառներ։ Ամենևին հարկ չկա այստեղ մեկ ս։ռ 

մեկ վերլուծելու յուրաքանչյուր մատնիչի նպատակները, կամենում 

ենք միայն մեյբերել Եղիային համակրող մի վեղարավորի բացատ-

րությունը նրա ձերբակալման պատճառների մասին։ Դիմելով Ե-

ղիայիհ, նա ասում է. ((Նախ, դուն միշտ գովաբանէյիր ղռոլս թա-

գաւորն առաջի պարսից... Տեսաւ (պատրի Հովհաննեսը — Լ. Դ.) զքո 

ջերմեռանդ սէրն րնդ /Ւուստաց և յայտնին րնդ ֆռանցիզաց, իբր 

թէ կամիս... միաբանել վասն Ռոլստաց»։ Որպես երկրորդ պատ-

ճառ նշում է, թե պատրի Հովհաննեսը ցանկանում էր հետևել պատ-

ճծ 



/•/.• Բեոնարդոսիւ՝ Եղիայի նկատմամբ գրաված դիրքին: Երրորղ՝ ո ր ֊ 

րլ Լ ւղի Ռուս ա .՛/ տանում ունեցած իրենց վանքերն «աո/ահով ապ-

րին л։ Չորրորդ՝ որպեսզի Եղիային թողնի Ռուսաստանում ո7/ա-

/Лш/» ե ինբն շտաս/ի միայնակ աո շահր47: 

Այս վերջին դիտարկման կա ու ակց ութ յ ա մ բ ավելացնենք, որ 

Եղիայի և Հովհաննեսի միջև հակաոակությունր վաղուց էր օ։սղել, և 

ուղերձների աո թիվ էլ նրանց միջև '՛մրցությունս էր զն ում, թե ով 

կղեկավարի պատվիր ակ ոլթյոլնր*8: 

Եվ ա (սպես, հանգհսլոլմր Պետրո՚յ Մեծի հետ ապսլես f լ մ ր-

նս՚ց բաղձանք, թեև Մուշեղյանր չէր կորցնում հոլյսր նույնիսկ ձեր-

բակալումից հետո և 1724 թ. դեկտեմբերի 16-ի նամակում գրում է 

Մելքոնին. «...բաբով որ թագաւորի յերևսն տե սնոլմք... л49: 1'սկ 

Ղոլռվկինին գրում է, որ ինքր հույժ գաղտնի մի գործ ունի, «որ մի-

այն թագաւորին կաւ՚եմյ> 

Ինչպես տեսնում ենք, Եղիա Մուշեղյանի հավատամրր՝ Ռոլ-

ս ւ ՚ յ յլ • անի միջոցով հայ ժողովրդի ազատաղբման զաղափարն ան-

հողդողդ է եղել, վւաստորեն, նա դարձել է բանսարկությունների 

ղււհ՝ ի հետեանս հենց իր ոոլսամետ հայացքների, բայց անկախ 

նրա «միանձնյան գործողությունն երի մեթոդից կամ արդյունքից, 

բոլոր վայրիվերումներով հանդերձ, Մուշեղյանր եղել է հայերի ա֊ 

զատազրման ռուսական կոդմնոբռշմ ան գաղափարակիրն ու «ա-

ասւդովր և այդպիսին ւզետք է ճանաչվի հայ պատմագիտության 

մեււ . 

L O R E T T A D A N E G H I A N 

Y E G H I A M O U S H E G H I A N AS A P O L O G E T O F 
R U S S I A N O R I E N T A T I O N 

In the course of the Armenien liberation movement՛ the 
Russ ian orientation became decisive making possible the libera-
tion of Armenia from the Turkish-Persian dominat|ion. But the 
idea of Rus s i an orientation was formed step by step, initially 
(early XVII I c.) h :aving few supporters. Among tihe latters w a s 
Veghia Mousheghian—a merchant who w a s engaged in the po-
litical life of Pers ia . 

Since youth Yeghia was inspired by attempts lo find ways 
of the liberation of Armenia. He was impressed by activities of 
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Israel Ori. Yeghia had chosed the individual way of s truggle . He 
decided to negotiate wilh Russ ian tsar Piotr the Great. For this 
purpose he took the lelters of Russ ian Shah Tahmasp addressed 
to European monarchs, in order to make use of this occasion 
for visit ing Russia . But in 1724 he was imprisoned in Russ ia 
and spent tllere 12 years. The mission of Yeghia had failed. 

The ideas of Yeghia Mousheghian's Russ ian orientation 
•were formulized in his court documenls (now in his archive, in 
Moscow). 

Ա Ա ն Ո ք է ՚ Ա Գ Ր Ո Ի ^ Յ Ո Ի ն ն Ե Ր 

Նախկին ԽՍՀՄ ֊ ի տվյալներս Վ՝ « А р х и в внешней политики Р о с с и и * 
Исторнко-нпло.ч этического управления М И Д СССР, ф. 100, «Сноше-
ния России С Арменией», 1724 (այսուՀետև՝ АВПР, ф. 100): Դիվանն 
այստեղ հ անդր վան ե д ռուսական իշխանություն ների կողմից Մուշեղյանի^ ձերբա-

կալումից Հետո, փոխելով մի քանի Հասցե։ 
2 Հուշագրությունը կոչվում Է «Պատմութիւն իմն կարճառօտ ի վերայ անձկու-

թեանց հղի սւյիս Աստոլածատուրեան Մուշեղանց, զորս կրեցի ի ազդէն ֆոանկաց, 

մանաւանդ ի խարերայ կրօնաւորացն եւ ի սուտ եխպայրց ել բարեկամ կոչեցելոց» 

(այսուհետև՝ «Պատմութիւնje կամ հուշագրությունի Պատմական վավերագրերի 

այգ հավաքածուն ընդգրկում է նամակներ, հաշվեմատյաններ, պարտավորագրեր, 

մուրհակներ ու առևտրական այլևայլ փաստաթղթեր, խնդրագրեր, նաև տարրեր 

բովանդակության գրքեր, թարգմանություններ և այլն. 

Տարի]ներ ի վեր տպագրության Ւ, սպասում այդ դիվանից մեր պատրաստած ե 

ԴԱԱ Հրատար։սկլությանր հանձնաձ " Ե ղի սւ Մուշեղյանի նամ ակ անին а աշխատու-

թյուն ու 
3 Վերնագրված է՝ «Дело о зарестованин... армянина Ильи Мушек а» 

(АВПР, ф. «Сношения России с Персией», д. 10 (այսուհետև՝ АВПР, 
Д. Ю): 

4 АВПР, д. 10. л. 1а. 
5 Անդ, 

® Համառոտ կենսագրությոլնր տե՛ս Լ. 'ՒանԼւլյւսն, Հայատառ բանաստեղծու-

թյունների ժողովածու Եղիա Մոլշեղյան/ղ դիվանում («Մերձավոր և Միջին Արևելքի 

երկրներ և ժողովուրդներ, Л VI, Երևան, 1996), հմմտ. г. Եղ/iiu Կւսրնեցու դիվանր 9 

աշխատասիրությամբ Ա. Աբրա Համ յանի, Երևան, 1968 (այսուհետև՝ &WJ» 
7 Այս կերպ Հղումներր վերաբերում են այն նամակներին, որոնք զետեղված 

են մեր1 «Եղիէս Մուշեղյանի նամականին» անտիպ աշխատության մեջ։ 
8 «Պատմութիւն», թ. 38բ (մեջբերումի րստ ԵԿԴ)։ 
9 Տե՛ս АВПР, ф. 100, д .В—1, л. 4 , 6 , 7 , 8 , 1 1 , 2 0 , 2 6 . . . 

Այս իրադարձոլթյոմէների մասին տե՛ս ոժամանակագրութիւն Պետրոս դի 

Նարդիս ԳիլանԼնցի» (аԿռունկ Հայոց աշխարհին», 1863, Էշ 81 — 112 և 181—212), 

Հակոբ ՇւսմախԼցի, Շահողական (Մաշտոցի անվ. մատենադարան, ձեո. 8*44, Էշ 
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5ՈՅր—J 14բ), հմմտ. Ս. S b r - Ա վ ե տ ի ս յ ա ն , Նադիր շահի արշավանքները (ըստ Հա֊ 

կոբ Շամսւ ju l'tjm J , Երևան, 1940, Արրահամ երև անցի,, Պատմութիւն պատերազ-

մացն (1721 — 1736), Երևան, 1938, Ւամբուրչի Քուչուկ Արոլթին, Պատմութիւն 

Ր՛ա՛մ աղ Ղու/ու (Մատենադարան, Գիտական նյութերի ժողովածու, Երևան, 1941, 

թիվ 1, կ 101—128)-, С. Р. Кишмишев, Походы Наднр-ша.ха в Герат, 
Каклахар, Индию, Тифлис, 1889; Մար՚աշի Ստնավի Մււհամմադ hui լի լ, Պատ-
մովկոլնների ժողովածու, Բ՚եհրան, 1949 (պարսկերեն)։ 

,, ԵԿԴ, նամակ 159։ 

Ս.. Հովհաննիսյան, Հայ֊ռոա օրիենտացիայի ծագման խնդիրը, Էջմիածին, 

1921, Էջ 56։ 
11 Տե՛ս անդ, Էջ 62։ Օրու մահից հետո նրա թղթերի մեջ գտնվել Է Ալեքսանդր 

կաթոդիեոսի մի դրությունը՝ ուղղված Հռոմի պապինt Իսկ Շամախում ապրող մի 

ՀԱղվիա 1702 թ. գրում Է Սիմ հոն կաթողիկոսի և Եսայի արքեպիսկոպոսի մասին, 

որ նրանը г մեղ շատ են սիրում և արգահատանքով լեն նայում կաթոլիկ կրոնի 

վրա...» (անդ, Էշ 60)։ 
14 Տե՛ս Z. Ժ ս ւ մ կ ո շ յ ա ն և այլք, Է tu J ժողովրդի պատմություն, Երևան, 1975, 

կ 670—671։ 
1!> (I.. Հ ո վ հ ա ն ն ի ս յ ա ն , ձայ-ռուս օրիենտացիայի..., Էջ 63։ 

Օրոլ մասին ամ ըաստանոլթյունների վերաբերյալ տե՛ս Ա տան ի и լավ քաղա-

րի .՛այ լատինադավան եկեղեցու ավագերեց Ստեփանոս Ռոշքայի նամակը եղոլթփո 

։ դատեր Կրուշինսկուն, որը հանգամանալի քննությամբ հանդերձ բերված Է Ա. Հով-

Հաննիսյանի «Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմության» երկրորդ դըր-

քում (Երևան, 1959, Էջ 584 — 596, այսոլհետև՝ Դրվագներ)։ 
17 Այդ մասին մի շարք վկայություններից զատ Կ. Եզյանի հրատարակած ժո-

ղովածուում տոկա են Օրու թղթերր, որոնցում նա դժգոհությոլն Է հայտնում թըշ-

նամիներից և նկարագրում նրանց չարակամ կեցվածքը (տե՛ս Г . А . Э З О В , С н О -

шсния Петра Великого с армянским народом, СПб, 1898, № 2 5 , 98 ,152) : 
Դրվագներ, I I , Էջ 5701 

Անդ. Էջ 570—571։ 
20 «Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века». Сб. 

документов, т. II, ч. I, Ереван, 1964. с. 340. 
2> Անդ, Էջ L.YVI։ 

-- Տե и ծան. 2։ Ձեոագիրը պահվում Է Վիեննայի Մ խիթար յան մատենադարա-

նում1 թ. 980, մանրաժապավենը՝ Մաշտոց յան մատենադարանում։ 

-՝ Տե՛ս Լ. Ո ս կ յ ա ն , Եղիա Աստուածատուրեան Մուշեղյան և իր գրական ար -

տադրութիլններր, ՎիեննաՄխիթարեան տպարան, 1927, Էջ 19 (այսոլհետև՝ 11ս1|-

յան): 
Այն վերնագրված Է եՎիճարանոլթիւն երկրորդ կամ հարց և ս/ատասխանիքյւ 

քՈսկյ^ւՏ, կ 64), 

К Անդ, t r 65։ 

» Անդ, կչ 74, 
17 Անդ, Է. 27, 

28 Անդ, Էէ 29, 
29 Տե՛ս ԵԿԴ, Է ջ XXVII, հմմտ. Ո ս կ յ ա ն , Է շ 26, Դրվագներ, I I , Է ք 571։ 
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зо |1սկյան, 4, 26, 74, 
" Դրվագներ, I I , էշ 571, 

32 [1ււկյա&, Լ, 49, 
5 3 Ա . Հու|քւ 1ւ1 քլfijlԱյШ[j, Հայ֊ոոլս օրիենտացիայի..., Էշ 64t 

34 Անդ, Էշ 66. 

35 Անդ, 

38 Օր.՝ Ա,ի Աքբար Բինան, որր ծավալուն աշխատություն է նվիրե/ Իրանի քա-

զարական ե դիվանադի-ոական պատմությանը, հանգամանորեն անդր,,, դաոնամ է 

նաև 1724 և Հսւքորդ թվականների ոոլս֊պարսկական Հարաբերություններին, խո-

սում է մամանակի շատ գործիչների մասին, որոնց թվում են Եղիայի նամակների 

մի շարք Հասցեատերեր (Իսմաիլ-րեկ, դր Րոնակ և այլք), սակայն Մուշեղյանի 

մասին քսություն է (տե՛ս Ա | ի U f p u i r հ ի ն ա . Իրանի բաղ,սրական ե դիվանագիտա-

կան պտտմութւո,ն, Ծ՝եհրան, 1337 (Հեջրի) (պարսկերեն), 
37 Այս անձնավորության ազդանունր Ա. ԱրրաՀամյանր նշում է՝ Հարություն-

յան (ԵԿԴ, էշ X V I I I ) , մենք, սակայն, ընդունում ենք Գրիդորև (ինչպես մեղադրա-

կան գորէոլմ Է)։ Դատելով Հակոր (Յակով) Գրիդորև/j զեկուցագրից, նա լրտեսու-

թյան Հակված անձնավորություն Էր և Եղիայի խմրին Է միացել Աստտրայում, ո -

րից հետո շարունակ հետամուտ Է եղեւ ոոէսաց իշխանություններին իրազեկ պա-

հելու Եղիքսյի և կապոլչինի բո/որ քայլերի մասին ( А В П Р , 9 . 1 0 , Л. 1 0 1 — 1 0 4 1 : 
38 АВПР, д 10, л. 38 об. 
39 АВПР, д 10, л. 292. 

АВПР, д. 10 л. 296 об. 
«• АВПР, д. 10, л. 293. 176 об. 
« АВПР, д. 10, л. 186—186 об. 
« АВПР. д. 10. л. 187. 
** АВПР, д. 10. л. 261. 
« АВПР, д. 10, л. 272. 

Հ. Ոսկյանի ծանուցմամբ՝ Ռուսաստանում կրած նեղությունների մասին 

Եղիան պատմում Է «Ազգաբանութիւն» գրքում, որր մեզ չի հասել (այդ մասին տե-

ղեկացնում Է հեղինակը հուշամատյանում), 

«7 Ոսկյաս, Էշ 27, 

« ԵԿԴ, Էշ XXV, 294, 

«» АВПР, д. 10, л. 8В. 
5» ԵԿԴ, Էշ 297, 
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ՔՐԻՍՏԻՆե ԿՈՍՏԻԿՏԱՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
XIX ԴԱՐԻ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԷՋԵՐՈՒՄ 

XIX դարի երկրորդ կեսին Ղարարաղոլմ դրվում են մի շարք՝ 

որսամ ա դրա կան երկեր՝ նվիրված նրա XVIII — XIX դդ. պատմու-

թյանը։ Պատմագրության զարգացումը, անշուշտ, կապված էր 

tl՝m и ա и in ան ի տիրապետության տակ անցնելուց Հետո Անդրկով՛-

կասում հաստատված տևական խաղաղության պայմաններում այս-

տեղ նկատվող ընդհանուր մշակութային վերելքի հետ։ Պատմա-

գրական երկեր են գրվում նաև ցարական բարձրաստիճան պաշտոն-

յաների պատվերովս, որն արդյունք էր նոր նվաճված այդ տարած-

քի ու նրա բնակչության պատմական ան ց յա լի նկատմամբ ցուցաբե-

րած հետաքրքրության։ Պատմագրական երկեր են ստեղծվում 

Անդրկովկասի այլ տարածաշրջանների պատմության վերաբերյալի, 

սակայն դրանց թիվր անհամ եմ ատ ավելի փոքր է։ Կարծում ենք, 

պատճառը XVIII դ. երկրորդ և XIX դ, առաջին կեսերին Ղ արաբա֊ 

ղում տիրող բարդ : թնոքաղաքական իրավիճակն էր։ 1822 թվակա-

նից Ռուսաստանի գավառներից մեկը դայւձած ՂաՐաբաղոլմ իրար՛ 

~>Լ։ո կողք-կողքի ապրում էին հայերը (հիմնականում պատմական 

Արցախի լեռնային շրջաններումJ և թյուրքական ու քրդական քոչ-

վոր մահմեդական ցեղերը (հիմնականում 'Հարաբաղի և Մե/ի հար-

թավայրերումу. Պետք է նշել, որ վերջիններս 'Հարաբաղում մահ-

մեդական խանության գոյության շրջանում (1747—1822 թթ.) ար-

տոնյալ դիրքեր էին գրավել երկրի թե' տնտես ական կյանքում և թե' 

կառավարման բարձր օղակներում։ հաների օրոք ի հայտ են եկել 

սաղմաթիվ մահմեղական ավատատերեր՝ բեկեր, որոնք XVIII դա-

րի սկղբին, Խամսայի մելիքությունների հզորության ժամանակա-
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շրջանում, Ղարաբաղոլմ գոյություն չունեին3: Բեկերը վարում էին 

խանութ/ան կառավարման բարձր պաշտոնները և Ռուսաստանի 

գերիշխանության տակ անցնելուց հետո ևս ջանում էին պահպանել 

իրենց դիրքն ու արտոնյալ վիճակը։ 

Ցարական ւղաշտոՆյա Պ րուժանովսկին 1845 թ. իր զեկուցա-

գրում նշում է, որ բոլոր ղարաբաղցիները դեռևս «լիովին համոզ-

ված չեն, որ ռուսները ընդմիշտ հաստատել են իրենց գերիշխանոլ-

թւոլնը տարածաշրջանումJ)4: 1828 թվականից հետո Ղարաբաղ վե-

րադարձած նախկին խանը, նրա ազդականներն ու ազդեցիկ բեկերր 

ձգտում էին այստեղ վերականգնել այն դրությունը, որ ստեղծվել 

էր Իբրահիմ խանի ու Պ. Ցիցիանովի միջև 1805 թ. կնքված պայ-

մանագրով, այսինքն՝ խանությունը, որը ներքին կառավարման 

հարցում ուներ ինքնուրույնություն5: 

Հայ բնակչությունը հարևան թյուրքական և քրդական քոչվոր 

ցեղերի ոտնձգություններից պաշտպանվելու համար հիմնականում 

բնակվում էր պատմական Արցախի լեռնային շրջաններում։ Իրանի 

Նադիր շահի օրոք այստեղ ստեղծվում է հայկս կան <rմահսղ—ե 

Խամսեл վարչական միավորը՝ կազմված հինդ հայկական մելիքու-

թյուններից6: Ս ակայն XVIII դարի կեսերին հայ մելիքները աստի-

ճանաբար կորցնում են իրենց անկախությունը: 

Հայ բնակչությունը, որ դեռևս XVIII դ. 20-ական թվականնե-

րից իր հայրենիքի անկախության վերականգնման համար մղած 

պայքարում մեձ հույսեր էր կապում Ռուսաստանի հետ՛, մեծապես 

օժանդակում է ցարական արքունիքին՝ Անդրկովկասում իր նվաճո-

ղական ծրագրերը իրադոոծելիսէ Ռուսական կառավարությունը, 

սակայն, Անդրկովկասի նվաճումից հետո Էական փոփոխություն-

ներ չի կատարում հայ բնակչության տնտեսական ու սոցիալական 

կյանքում8: Ղարաբաղի հայկական տարածքները չեն միացվում ոչ 

1828 թ. ստեղծված Հայկական մարզին և ոչ Էլ 1849 թ. Երևանի նա-

հանգապետությանը։ Այս հ ան դամ ան քը իր բացասական հետևանք-

ներն Է ունենում հայ բնակչության հետագա գոյավիճակի վրա՝ 

պատճառ դառնալով ազգամիջյան բախումների ու Ադրբեջանի 

ոտնձգություններին՝ Ղարաբաղի հայկական տարածքների նև՚-ւտ֊ 

մամբ: 

Այսպիսով, մի կողմից տեղի մահմեդականները, ցանկանալով 

վերականգնել խանական շրջանում իրենց ունեցած արտոնոլթյոլն-
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.Ները և գերիշխող ղիրբերը տեղի հայության նկատմամբ, մյուս կող-

մի։յ է/ հա յերր, չանայով պ աշտ պան ել իրենց իրավունքները և ռու-

սական ւքաոավարությանը ցույց տալ իրենց ունեցած դերն ու մաս-

նակցությունը երկրի նախորդ դարի քաղաքական կյանքում, XIX 

դարում ստեղծում են մի շարք պատմադրական երկեր՝ նվիրված 

Ղարաբաղի XVIII — XIX դարերի պատմությանը։ 

Հայ ե թուրք հեղինակների պատմ ական աշխատությունները 

միմյանցից տարբերվում են բովանդակային և ժամանակագրական 

որոշակի առանձնահատկություններով: Ուստի այդ երկերը կարելի 

բաժանել երկու խմբիւ Առաջին խմբի մեջ մտնում են թուրք հե-

ղինակների պարսկերեն, թուրքերեն ե ռուսերեն աշխատություննե-

րը: Գրանցում շարադրված է Ղարաբաղի խանության պատմու-

թյունր՝ սկսած նրա հիմնադրումից մինչև ռուսաց տիրապետության 

հաստատումն ու Բ՚ոլրքմ են չա յի հաշտության պայմանագրի կնքոլմր 

(1828 թ՛): 

Այս խմբին են պատկանում Միրղա Ադիդյողալ-բեկի՝ թուրքե-

րեն «Ղարարաղնամեն» (1845 թ.)9, Միրզա Ջամալ Ջևանշիրի՝ 

պարսկերեն «Թարիիւ — ե Ղարաբաղրս (1847 թ.)10, Միր-Մեհտի Խա-

ղանիի ռՔիթաբ-ի թարիխի-ի Ղարարաղը»Ահմեդ-բեկ Ջիվանշի-

բի՝ Շոլշիոլմ 1901 թ. ռուսերեն տպագրած «Ղարաբաղի խանության 

1/47—1805 թթ. քաղաքական կացության մասինа դիրքը։ Ռղա-

ղուլի-բեկ Միրզա Ջամալովիչի^ և Հասան֊Ալի խան Ղարադաղիի 

«Ղա րաբաղն ամ ե»13 խորագիրը կրող ձեռագրերը, անանուն հեղի-

նակի թուրքերեն «Ահվալաթ-ե Ղարաբաղ»!* և Աբդոլ-Սամեդ-բեկ 

Բահման Միրզայի «Շո լք յուրն ամ bj)'® աշխատությունները։ 

Նպատակ ունենալով փառաբանել Ղարաբաղի խաներէւ գործե-

րը, նրանց հգորոլթյոլնր, թուրք հեղինակները իրենց աշխատություն-

ներում չեն կարողացել անտեսել թե' տեղի հայ մելիքությունների, և՚ 

թե հայ բնակչության հետ կասլված հարցերը։ Միաժամանակ ցան-

կանալով վերագրել խաներին ռուսական կողմնորոշում՝ նրանք լը-

ոոլթյան են մատնել կամ խեղաթյուրել այն պատմ ական իրադար-

ձությունները , որոնցում դրսևորվում էին խաների հակառուսական 

տրամադրությունները 

Հիշյալ թերություններով հանդերձ, այս խմբի պատմագրական 

երկերը իրենցից որոշակի արժեք են ներկայացնում XVIII դարի 

երկրորդ կեսից XIX դարի սկիզբն ընկած ժամանակահատվածում 
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Ղ արաբաղում գոյատևած մահմեդական խանության պատմ ութ յան 

ուսումնասիրության համար։ Այգ երկերից առավել արժեքավոր են 

Միրզա֊Ադիգյողալ բեկի «՛Հա րաբաղն ամ են» և Միրզա Ջամսղ 

Ջեանշիրի вԲ՝արիխ-ե Ղարաբաղր», որոնք ավելի վաղ գրված լի. 

նելոլ պատճառով հիմնականում սկզբնաղբյուր են հանգիսացել վե-

րոհիշյալ մյուս պատմ ական գործերի համար17: 

Պատմագրական աշխատությունների մյուս խումբն են կազ-

մում տեղի հայ ղոբծիչների երկևրր՝ նվիրված Ղարաբաղի պատմու-

թյան վերոհիշյալ ժամանակաշրջանի զան ազան իրադարձություն-

ներին ու տեղի հայ մելիքությունների պատմության առանձին հար-

ցերի լուսաբանմանը: Հայկական այս սկզբնաղբյուրների մի մասը 

չի պահպանվել, սակայն Րաֆֆոլ «Խամսայի մելիքությունները» 

(1835 թ.) պատմական արժեքավոր ուսումնասիրության շնորհիւ/ 

մենք հնարավորություն ունենք ծանոթանալու զրանցոլմ պարունակ-

վող պատմական տեղեկություններին։ 

ճիշտ է, հղումների բացակայության պատճառով դժվար է 

զատորոշել, թե «Խամ սայի մ եքիքոլթ յոլնն երում» պարունակվող 

պատմական տեղեկություններից յուրաքանչյուրր ինչ սկզրնազբյոլ֊ 

բից է վերցված, սակայն դա չի նվազեցնում Րաֆֆոլ ուսումնասի-

րության գիտական արժեքր։ Իրադարձությունների մանրաևրկիտ 

ու համակողմանի քննության շնորհիվ Րաֆֆոլ այս աշխատոլթյա-

սր ստացել է պատմական կարևոր սկզբնաղբյուրի արժեք։ Հայկա-

ւ/ան և օտար աղբյուրների նյութերի օգտագործումը մեծ վիպասա-

նին հնարավորություն է տվել շարադրել XVIII—XIX դարերի Ղա-

րաբաղի Խամսայի մելիքությունների ու նաև մահմեդական խանու-

թյան առավել ամբողջական պատմոլթյռլնր։ 

Րաֆֆոլ օգտագործած հայկական սկզբնաղբյուրներից մեզ է 

հասել Առ. Կոստան յանցի երկհատորյա «Արցախի պատմություն րл'8: 

Չնայած առասպելական, հեքիաթային դրվագների առատությանը, 

այն կարևոր տեղեկություններ է պարունակում Դիզակի հաւ մելիք-

ների19, Ղարաբաղի խանության, Աղա Մամադ խանի արշավանք-

ների, ռուս֊պարսկական 1826—1828 թթ. պատերաղմի ընթացքում 

տեղի հայության դիրքորոշման, Շամխորի ճակատամարտի վերա-

բերյալ և այլն։ Միակ հայկական աղբյոլրր, որ բացակայում է-

Րաֆֆոլ ձեռքի տակ եղած նյութերի մեջ, 1853 թ. Երուսաղեմի միա-

բան Հակոբ Ջաքարեանց Շոլշեցոլ «Պատմոլթյոլն գավառին Արցա-
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խու» փոքրածավալ ևրկն է10: Այստեղ Հեղինակը аիր նախնիների 

Հիշողության հիման վրաя շարադրել է Փան-ահ խանի կողմից Շոլ. 

շիի կառուցման, Աղա Մամ ադ խանի Հարաբաղ կատարած արշա-

վանքների и/ աամության ր, խոսելով նաե. այդ իրադարձություննե-

րին տեղի հայերի դերի ու մասնակցության մասին։ 

Ինչպես տեսնում ենք, պատմագրական աշխատությունների այս 

երկու խմրերլ։ Ղարարաղի XVIII — XIX դարերի ոլատմոլթյոլնը ար-

տացոլում են Հիմնականում տարբեր տեսանկյուններից և կարոտ 

են и/илп մ ահ ամ եմ ատ ական վերլուծության։ Ղարաբաղի XIX դարի 

պատմագրության մեշ Հատուկ տեղ է գրավում Միրզա Յոլսոլֆ ՛հեր֊ 

սեսովի (Միրզա Հովսեփ Ներսիսյանց) «Թարիխ-ե Սաֆիя (аճըշ-

մարաացի սլաս։ մ ութ յուն» ) и/ արս կ երեն պատմագրական երկը, որը 

կարևոր սկզբնաղբյուր է մի շարք առումներով։ 4՝րված լինելով 

1854—1855 թթ. հայազգի պատմ ագիր-գրականադետի կողմից՝ այն 

իրենից ներկայացնում է պատմագրական հիշյալ երկու խմբերի բո-

֊վանղակային առանձնահատկությունների մի յուրատեսակ սինթեզ։ 

• Քանի որ о• Ր՚արիխ-ե Սաֆիիв այս յոլրաՀատկոլթյունը պայմանա-

վորված է հեղինակի կյանքի անցած ուղիով, Հարկ ենք Համարում 

կանգ աոնեւ նրա կեն սա դրության որոշ մանրամասն երի վր ա2': 

Հովսեփր ծնվեք է 1798 թ. Ղարաբաղի Հադրոլթ գյուղում, Ատրպա֊ 

տ ա կ ա նի Ա• ՜ալ ւ քաղաքից գաղթած Հայի րն տ անի քում։ 8 — 9 տարե-

կան Հասակում-, այսինքն 1804—1813 թթ. ոոլս֊պարսկական պա-

տերազմի տարիներին, գերվում է պարսիկ ավարառուների կողմից, 

տարվում Իրան ու ներկայացվում շաՀին։ Պատանին բռնի մաՀմե-

դականացվոլմ է, վերանվանվում Յոլսոլֆ։ ԱյնոլՀետև պետական 

•ծառայության անցնելու Համար կրթություն է ստանում, որը այդ 

ժամանակ սահմանափակվում էր պարսկերենի ու արաբերենի ու֊ 

սոլցմամբ։ Ուսումն ավարտելուց հետո Յոլսոլֆը որպես գրագիր 

(միրզա) աշխատանքի է անցնում թագաժառանգ Աբբաս Միրզայի 

.քեռի Ամիր խան սարդարի դիվանատանը։ Իր պաշտոնավարության 

15 տարիների ընթացքում, ինչպես ինքը՝ հեղինակն է նշում իր եր-

կի առածաբանում, «կատարելապես տիրապետում է պարսկերենին, 

•ծանոթ ան ում պարսկական ու արաբական պատմ ագրոլթյանը, տար-

բեր ցեղերի ու ժողովոլլւդների պատմությանն ու կյանքինյ>22: 

1826—1828 թթ. ռոլս֊պարսկական պատերազմի ժամանակ գտնը֊ 

.վելով թագաժառանգի բանակում, ականատես է լինում որոշ ռաղ֊ 
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մական գործողությունների-3 և վարում նամակագրությունը Աբբաս 

Միրզայի ու Ամիր խան սարդարի միջև։ 

1828 թ. Թոլրքմենչայի հաշտության պայմանագրի կնքումից 

հետո Միրզա 3ուսոլֆր վերադառնում է Ղարաբաղ, ներկայանում 

միսւրոպոլիտ Բաղղասար Հաս ան-Տ ալա լյան ին, որը «կարգադրում է 

նրան մկրտել և վերստին ընդունել հայոց եկեղեցու գիրկը»2*-. 

Ներսեսովի առաշին կինր, որ թավրիզցի թրքուհի էր, չի ցան-

կանում քրիստոնեություն րնգոլնել I/ բաժանվում է։ Երկրորդ կինր 

հայուհի էր՝ Շողակաթ անունով, որից էլ ծնվում են նրա ղավակնե-

րր՝ Ալեքսանդրը, Եկատերինան, Նիկոլայր, Ներսեսր25 և Աննան: 

Միբզսւ Յոլսոլֆ ներսեսովր պարսկերեն ձեռագրերի՝ իր ժամա-

նակի լավագույն ըն զօրին ա կողն ե րից էր ( խոշնեվիս)։ Երևանի Մես-

բոպ Մաշտոցի անվան ձեռագրաց ինստիտուտում՝ Մ աս: ե՝\։ աղարա-

նում, պահպանվում են երկու պարսկերեն ձեռագրեր, որոնք ընդօ-

րինակել է Ներսեսովր26: 

Ղարաբաղոլմ Միրզա Յոլսոլֆը որոշ ժամանակ զբաղվում է 

մանկավարժությամբ: 1847—1848 թթ. աշխատում է Ղարաբաղի 

Հայոց թեմական հոգևոր դպրոցում որպես պարսկերենի և թուրքե-

րենի ուսուցիչ: 

Ուշագրավ է նրա կենսագրության մեգ նա!։ ա (ն ժամանակա-

շրջանը, երբ ծառայության մեջ է եղել հյուսիսա քին Դաղստանի զոր-

քերի հրամանատար, դեներալ-լեյտենանտ Գր. Օրբելիանոլ մոտ որ֊ 

պես թարգմանիչ։ նա վարել է ռուսական զորքերի հրամանատա-

րության գրագրությունը Շամիլի և լեզգի խաների հետ՝ հիմնակա-

նում ւսրաբէրեն լեզվուկ՝. 

Հենց այս շրջանում էլ Գր. Օրբելիանո։ հանձնարարությամբ 

Միրզա Յուսուֆը գրում է <rԹարիխ֊ե Սւսֆին»29: 

1857 թ. Դեմիր֊Խ ան ֊Օուր այ ում հեղինակը վիմատիպ եղանա-

կով հրատարակում է Վաղիֆի ու նրա ժամանակակիցների բա-

նաստեղծությունների ժողովածուն, որը նա կազմել էր 30 տարվա 

(1828—1857 թթ.) ընթացքում։ Այս ժողովածուն իր արժանի տեղն 

է գրավել XIX դարի թրքալեզու գրականության մեջ և բարձր գնա-

հատվել ուսումնասիրողների կողմից30: Սեիդ-զադեն այդ առթիվ 

նշում է, որ «հեղինակներից շատերի ստեղծագործություններից 

բազմաթիվ նմուշներ հայտնի են միայն կամ գրեթե միայն Միրզա 

Յոլսուֆի «ժողովածուի» շնորհիվJ>31: յ 
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Մ իրղա Յոլսուֆ ներսեսովը մահացել է 1864 թվականին32: 

Հետեե/ով պարսկալեզու միջնադարյան պատմագրության ա ֊ 

վանդներին, Միրզա Յոլսոլֆ Ներսեսովր <rԹարիխ֊ե Սաֆինս սկսել 

է Ադամից և հասցրեք մինչև 1828 թվականը։ Թեև հեղինակը իր օգ-

տագործած սկզբնաղբյուրներից հիշատակում է միայն Մ. Չամչյա-

նի «Հայոց /պատմությունը!)33, սակայն վերը նշված թուրք պատմա-

գիրների երկերի հես։ տեքստային համեմատությունից պարզ է դառ-

նսւմ, որ նա նախապես ծանոթ է եղել թե' Միրզա Ադիգյոզալ֊բեկի, 

թև՛ Միրզա Տամալի աշխատություններին։ Չնայած այդ գործերից 

վերցված որոշակի պատմական նյութին, որը վերաբերում է հիմ-

նականոլմ Հարաբաղի խանության պատմությանը, «Բ՚արիխ-ե Սա֊ 

ֆինл հարուստ է նաև եզակի արժեք ունեցող հաղորդումներով։ 

Օգտվելով ժողովրդական զրույցներից, ավանդություններից և գուցե 

մեղ չհասած գրավոր աղբյուրներից, Նեբսեսովը բազմաթիվ ման֊ 

րամասն ու արժեքավոր նոր տեղեկություններ է հաղորդում Խամ֊ 

սայի մելիքությունների, '\արաբաղի խանութ յան, Շոլշիի և XIX 

գարի ոոլս֊։զաբսկական սլ ա տ ե ր ադմն ե ր ի պատմությունից։ « Թա-

րիխ-ե Ь աֆիում» հաղորդվող պատմական տեղեկությունն ե րր աչքի 

են րՆկնոլմ իրենց հ ավա и տ իոլթյամ՝բ։ Հեղինակը ջանացել է պատ-

մական դեսլքերր շարադրելիս լինել անաչառ։ Իր երկի ա ռաջա բա ֊ 

նում նա հետևյալն է գրում. «Քանի որ պատմ ական գրքերից մի 

քանիսում սուտ ճոռոմ աբանոլթյոձնեբի հանդիպեցի, որոշ ընկեր-

ներիս ցանկությամբ ու խորհրդով որոշեցի մի ճշմարիտ պատմու-

թյուն գրել, որբ զերծ կլինի ավելորդ նկարագրություններից ու սը֊ 

տիցа34: 

I•Թարիխ-ե Սաֆինа զերծ է նաև պարսկական արքունի պատ-

մագրությանը հատուկ ներբողական ոճից, նրա լեզուն գեղեցիկ է և 

հստակ։ Պատմագրական տեսանկյունից այն կարևոր սկզբնաղ-

բյուր է Ղարաբաղի XVIII—XIX դարերի պատմության համար։ 

Քանի որ հնարավոր չէ մեկ հոդվածի շրջանակներում քննել 

«Թարիխ-ե Ս ափիում» պարունակվող բոլոր արժեքավոր պատմա-

կան վկայությունները, ստորև կանդրադառնանք դրանցից միայն 

Խամսայի մելիքությունների տարածքներին վերաբերող տեղեկու-

թյուններին։ 

Հայազգի պատմագիրը չէր կարող անտարբեր լինել հայրենի 

երկրի ոչ հեռու անցյալի պատմության նկատմամբ։ «Բ՚արիխ-ե Սա-

.79 



.՜ֆիի:։ Տ-րդ գլխում Միրղա Յոլսոլֆը մի առանձին ենթաբաժին է 

հատկացրել Ղարաբաղի հայկական մելիքությունների պատմու-

թյանը: Այն կրում է հետևյալ վերնադիրը. «Ղարաբաղի Խամսայի 

մահալների, նրա մելիքների ձաղման մասինյ»3°: Այստեղ Խամսայի 

մելիքությունների տարածքը նա անվանում է «Թախթե Ղավալ» 

Հթրք. «փայտե դուռ»)։ Այս անվանը մենք որևէ այլ տեղ չենք 

հանդիպել36: 

Ներսեսովը նշում Է, որ թախթե Ղափոլի հինդ մահալների բը-

նակլոլթյոլնը ամրողշովին քրիստոնյա Է եղել37: Այնուհետև մեկ աո 

մեկ, հերթականությամբ խոսում Է այդ մահալներից յուրաքանչյու-

րի տարածքի, բուսականության, մելիքական տների ծագման մա-

սին, գրառում նրանցից նշանավորների կյանքից արժանահիշատակ 

դեպքերն ու դրանց վերաբերող ավանդությունները: 

Խամսայի մելիքությունների տարածքային բաժանման հարցե-

րը հետաքրքրել են հայ ուսումնասիրողներից Րաֆֆոլն, Լեոյին և 

այլոց, որոնք միայն ընդհանուր գծերով են տալիս հայ մելիքություն-

ների սահմանները: ճիշտ Է, նրանց սահմաններր երբեմն փոփոխ-

վել են, սակայն XVJII դարում ըստ երևույթին գոյություն են ու-

նեցել որոշակի սահմանագծեր, որոնցով ժողովուրդը առանձնաց-

նում Էր մելիքություններից յուրաքանչյուրը։ թերևս XVIII դարի 

պատմական իրականությունը արտացոլող ժողովրդական ավան-

դույթների հիման վրա են նշված հայ մելիքությունների սահման-

ներ/։ «Բ՚արիխ-ե Սաֆիում»։ 

Հեղին ակը Խամսայի մահալներից յուրաքանչյուրի հյուսիսա-

յին , հարավային, արևելյան և արևմտյան սահմանները նշում Է 

լեռներով, բլուրներով, գետերով, անտառներով և նշանավոր բնա-

կավայրերի անուններով։ Նրա նշած ֆիղիկաաշխարհագրական տեղ-

անուններից մի քանիսր ներկայումս փոփոխված կամ մոռացված 

են, հետևաբար դրանց տեղը որոշելու համար դիմել ենք XIX դարի 

քարտեզներին։ 

Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսին են ներկայանում XVIII դարի 

Ղարաբաղի Խամսայի մահալներր Մ. 3. Ներսեսովի «Ւարիխ-ե Սա֊ 

ֆիո պատմագրական երկում։ 

«Դիպակի մահալը ձգվում Է երկայնությամբ Հագարի գետից, 

Գյոլլ֊թափեից մինչև Մալ֊թափե, իսկ լայնությամբ՝ Արաս (Արաքս) 

գետից մինչև Խորհատ լեռըЛ38: 

՛ՏՕ 



Ինչպ ես տեսնում ենք, Հայազգի պատմագիրը գործածում է ա-

րաբապա րսկական պատմաաշխարՀագրական գրականությանը Հա-

տուկ «երկայնություն» և «լայնություն». տերմինները, որոնցից ա֊ 

ո աջին ով նշում է-տարածքի ձդվածոլթ յոլնը արևմուտքից դեպի ա-

րևելք, իսկ երկրորդով[' Հարավից դեպի Հյուսիս։ 

Գիղակի արևելյան և արևմտյան սաՀմանագծերի վրա բարձր 

լեոների բացակայության պատճառով պատմագիրը տալիս է երկու 

բլուրների (պրսի թափէ), անվանումներ՝ Մալ-թափե, որը գտնվում 

է Հագարի (կամ Աղավնոլ) գետի միջին Հոսանքի աջ ափին39 և Գյոլլ-

թափե, որր գտնվում է Քեոնդալան գետից քիչ Հարավ, նրա գետա-

բերանի մոտակայքումԱյս տեղանունների բացակայությունը 

Ղարաբաղի բնակավայրերի ցուցակներում ցույց է տալիս, որ դը֊ 

բանք չեն եղել խոշոր բնակավայրեր, այլ Ղարաբաղի Հարավում ու 

Հարավ֊արևելքոլմ այնքան առատ բլուրներից եղել, որոնք քոչ-

վոր ցեղերի ժամանակավոր բնակության վայրերն էին։ 

tunրՀատը Մեծ Քիրսից դեպի Հարավ, Հարավ-արևելք ձգվող 

լեռնաշղթայի լեռներից մեկն է, որը գտնվում է Դիզափայտ (կամ 

Զիարեդ) լեռից քիչ դեպի արևելք, ներկայիս Քոչբեկ գյուղի մոտա-

կայքում 

Միրզա Յոլսոլֆ Ներսեսովի վկայությամբ, Վարանդայի մ ահա֊ 

լը «երկայնությամբ ձգվում է Քիրи լեռից մինչև Ալի Բալի հովիտը, 

լայնությամբ ԽորՀատ լեռից մինչև Շոլշիքենդ և Խալֆալոլ դետե-

րըВ*3: 

Ալի Բալի (կամ Ալաբալի) դաշտը գտնվում է Մարտոլնոլ շրջա-

նի Հարավ-արևելյան մասում44 և ճարտար գյուղի ՀացաՀատիկա֊ 

լին ցանքատարածություններից է*5: АI ալֆա լին ու Շոլշիքենդը Գար֊ 

դառի վտակներն են**: 

Խամսայի մելիքությունների հաջորդ՝ Խաչենի մահալը «Թա-

րիխ֊ե Սաֆիոլմв ներկայացվում է հետևյալ սահմաններով. *Եվ 

այն լայնությամբ տ՛արածվում է ՂաԸղաՐ (Գարգառ) գետից մինչև 

Ղ աբարթոլ, իսկ երկայնությամբ՝ Ղըըխղըզ ո լ Միխթոլքյան լեռնե-

րից մինչև Բայաթի անտառակը»**: 

Ղաբարթոլ (ներկայիս Կավարտ) գետակը հոսում է Խաչենա֊ 

գետի ու Թարթառի միջև ընկած տարածքով^: Այն չի հասնում Կուր 

գետին։ Այդ գետի մասին հետևյալն ենք կարդում Ղևոնդ Ալիշանի 

«Արցախ» պատմաաշխարՀագրական երկում. «Չղախից49 հարավ 



ընկած է մեկ ձորահովիտ ևս Թարթառ և Խաշեն գետերի միշև, գա 

Գապարտն է, կամ Ղաբարթոլն, որի արևելյան կողմում էլ համա-

նուն գյուղն է, իսկ արևմտյան կողմում՝ Գաղանճլը և Քելանին»5°Г 

Միի։ թուր յան լեռնաշղթան կազմում է Թարթառ և Հազարի գե-

տերի շրբաժանը և լեռների գծով միանում Ղարաբազի լեռնաշըղ-

թային։ Միխթոլքյան լեռնաշղթային է պատկանում Միխթոլքյանդ 

լեռը, որն ունի 3411 մ բարձրություն։ 

Ղըրխ֊ղըզ (ներկայիս Կրրխ-կըզ) լեռը (2828մ) պատկանում՛ 

է Ղարաբազի լեռնաշղթային51: XIX գարի աղբյուրները նրա դտնը-

վելոլ վայրի վերաբերյալ տալիս են տարբեր, իրար հակասող տըվ-

յալն եր։ Այսպես, ըստ Մ. Բարխոլգարյանցի Ղըրխ-դըղր կամ Պրտ-

րեցվոց սարը գտնվում է համանուն գյուղից հյուսիս-արևմուտք52:. 

Ըստ Ղևոնգ Ալիշանի «Գըրք-կյոզ» (Ղըրխ-ղըղ) լեռից հարավ 

գտնվում են Գանձասարի և Շահթախտի լեռներ/։, որոնցից սկսվում 

է Խա լենա գետը53: Ինչպես տեսնում ենք, երկու հեգինակներր նույն-

անուն լեռը տեղագրում են Ղարաբազյան լեռնաշղթսւյի տարբեր 

հատվածներում։ 

XIX գարի քարտեզներից մեկում Ղըրխ-ղըզ անունով նշվում՛- է 

Խաչենագետի ու նրա Քոլատակ վտակի միշև գտնվող լեռներից մե-

կր54, մյուսում՝ այդպես է անվանված Քոլատակից մինչև Գարգա֊ 

ռի Խալֆալի վտակը ձգվող լեռնաշղթան65: 

Ղըրխ-ղըղ լեռան այս տարբեր տեղագրումները, ինչպես նաե 

«Թարիխ-ե Սաֆիոլմ» Տբաբեբգի արևմտյան սահմանում ևս այղ 

լեռան հիշատակությունՀիմք են տալիս ենթադրելու, որ XIX 

դարում այդպես է կոչվել Ղարաբազյան լեռնաշղթայի հյուսիսային՝ 

Թարթառի Թոլթխոլ վտակի աշ կողմում սկսվող և մինչև Խալֆա./ի 

գետակը ձգվող հատվածը։ 

Որպես Խաչեն մահալի արևելյան սահմանագիծ նշված Բայա-

թի անտառակը, ըստ երևույթին, գտնվելիս է եղել Փանահ խանի 

կառուցած Բայաթ ամրոցի մոտակայքում։ Ներկայումս այդ վայրե-

րում որևէ անտառ չկա, սակայն այն հանգամանքը, որ տեգի հողե-

րը ետ ան տա ռային մարգագետնային հողեր են57յ խոսում է այն-

մասին, որ նախկինում այդտեղ եղել են անտառներ, որոնցից մնա-

ցել են միայն ցանցառ թփուտներ ու մացառուտներt 

Մ. 3. ներսեսովը Խամսայի հաջորդ մահալը անվանում է Չե-

լեբերդ, որը Ջ բաբերդի մահալի գործածական անվանումներից է?Տ:: 
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Quin Ներսեսովի, «Չելեբերդ մահալը նույնպես ՂըըԻ՚ՂԸ՚Ժ սահ-

մաններից երկայնությամբ ձգվում է մինչև մի կողմում Բայաթի ան-

տառակը, մյուսում՝ Բարդան, իսկ լայնությամբ՝ Խաչենի դետից ու 

Ղաբարթոլի հովտից մինչև Թարթառ գետը»59: 

Ջր աբերդի հարավ-արևմուտքում Բայաթի անտառակի հիշա-

տակումը ցույց է տալիս, որ այդ անտառային գոտին ընդարձակ է 

եղել Բայաթ ամրոցից ձգվելով բավական հյուսիս։ 

Խամսայի հինգերորդ՝ Թալիշի մահալի վերաբերյալ հետևյալն 

ենք կարդում «Թարիխ-ե Սաֆիոլմ»,— «երկայնությամբ ձգվում է 

Մոավ լեռից և այգեշատ Գյոլլիստան՝ մինչև Սուրի ափը, իսկ լայ-

նությամբ՝ Թարթառից մինչև Քուրան (կամ Կուրան)в0: 

Կոլրանը ներկայիս Գերան-չայ գետն է։ 

Այսպիսով, Ներսեսովի «Թարիխ-ե Սաֆի» աշխատության շը-

նորհիվ հնարավոր է դառնում հստակ պատկերացում կազմել XVIII 

դարի Խամսայի հայ մելիքությունների տարածքների մասին։ 

Բոլորովին չցանկանալով թերագնահատել Բաֆֆոլ «Խամսայի 

մելիքությունները» ուսումնասիրության պատմական արժեքը, պետք 

է նշենք սակայն, որ նրա տեղեկությունները մելիքությունների սահ-

մանների վերաբերյալ ամբողջական չեն։ Վիպասանը, հիմնականում 

իրավացիորեն, Խամսայի մահալները տեղադրում է Ղարաբաղի 

գետահովիտներում՝ նշելով նրանց սահմանները միայն 2 կողմե-

րից՝ կա՛մ հյուսիսային ու հսւրավային, կա՛մ արևելյան ու արև֊ 

մըտյան։ Այսպես, Բաֆֆին նշում է, որ «Դյոլլիստանը կամ Թալիշի 

մահալը սկսվում է Քյոլրակչայ դետից, Գանձակի սահմաններից և 

տարածվում մինչև Թարթառ դետը։ 

Ջրաբերդի մահալը սկսվում է Թարթառից և տարածվում մին-

չև Խաչենի դետը։ 

Խաչենը սկսվում է նույնանուն գետից և տարածվում մինչև Դի-

զափայտի լեռնային գոտին։ 

Դիզակը սկսվո՛ւմ է Դիզափայտի լեռներից և տարածվում մին-

չև Երասխ գետը»82: 

Երկու պատմագրական երկերի («Թարիխ-ե Սաֆիիյ> և ССԽամ-

սայի մելիքությունների») տվյալների համեմատությունից պարզ է 

դառնում պարսկալեզու աշխատությանը հատուկ մանրամասնու-

թյունը և ճշգրտությունը։ Հիմնականում համընկնելով Րաֆֆոլ տըվ-

յալների հետ, դրանք որոշակիություն են մտցնում Ղարաբաղի հայ-
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կական տարածքների հարցում, որր անտեսվել էր XIX դարի Արևել-

յան Անդրկովկասի վարչական բաժանումների ժամանակ63: Խոր֊ 

հըրդային իշխանության հաստատման տարիներին Ադրբեշանի են-

թակայության տակ դրված ԼՂԻՄ-ը չէր ընդգրկում Ղարաբաղի հայ. 

կական տարածքները ամ բոգշոլթ յա մբ: ԼՂԻՄ֊ի սահմ աններից 

դուրս էին մնում բավականին ընդարձակ հայկական շրշաններ, ո-

րոնք, ինչպես երևում է Ներսեսովի վկայությունից, XVIII դարում 

պատկանում էին Խամսայի մելիքոլթյոլններին ենթակա հայաբնակ 

տարածքների թվին։ XIX գարի կեսերին գրված այս պատմագրա-

կան երկի վկայությունները Ղարաբաղի հայկական մելիքություն-

ների տարածքային ընդգրկումների վերաբերյալ այժմ ունեն նաև 

քաղաքական նշանակություն։ Դրանց հիման վրա կարելի է ։գրն-

գել, որ XVIII — XIX դարերի Ղարաբաղի հայաբնակ տարածքները 

զգալիորեն դուրս են մնացել ԷՂէ՚Մ֊ի սահմաններից, ուստի դրանց 

մի մասի միացումը վերշինիս 1990֊ ական թվականներին պետք է 

համարել արդարացի և բնիկ հայկական տարածքների ազատա-

գրում, այլ ոչ թե ագրեսիա, ինչս/ես այն ներկայացվում է Ադրբեշա-

նի կողմից։ 

C H R I S T I N E K O S T I K I A N 

T H E E L U C I D A T I O N O F K A R A B A G H I S T O R Y IN T H E 
X I X C E N T U R Y H I S T O R I O G R A P H Y 

From i)he middle of the 19th Century Turkish and Armenien 
äüthors wrote a number of histprical works dedicated to K a r a -
b a g ' s history of 18—19th centuries . The creation of these histo-
rical works w a s the consequence of complicated ethmopolitical 
Situation, which existed in K a r a b a g from the second half of 
the 18th Century. Accord ing to their contentional peculiarit ies , 
these historical works can be divided into two groups . A special 
p l ace a m o n g these historical works takes Mirza Yusuf Nerse-
sov ' s «Tarikh-e S a i i » (Per s . «The Truthful H i s t o r y » ) , which 
combines the pecul iar i t ies of both groups . This featlure of Mirza 
Yusuf ' s historical work is condjitioned by the exclusive bio-
g r a p h y of fjhe author (1798—1864) . 

«Tarikh-e S a f i » conta ins a lot of va luab le historical Infor-
mat ion about the two R u s s i a n - P e r s i a n w a r s of the 19th Century, 
f ive Armenien principal i t ies ( «Mahal l -e K h a m s e » ) and the 
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M o s l e m K h a n a t e of K a r a b a g . I i s I n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g I h e 
history and territories of f ive Armenien principalit ies of Kara-
b a g h a s a l so an actual political s igni f icance . Owing to the 
evidence of Mirza Yusuf is conf,irmed Ifhe fact that a considerable 
pari of Karaba'g, which w a s mainly populated bv Armeniens (in 
!8— 19th cenlur ies ) , remained out of the borders of the Auto-
nomous Region of Mountaneous K a r a b a g formed in the 20th 
Century . 

Ծ Ա Ն Ո Թ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Տ Ո Ի Ն Ն ե Ր 

1 Միքւզա Ադիդյոզալ֊րեկի էէ՚Լարաբաղնամեիս պատվիրատուն Էր րարաղի 

,/ ավա ո ապե տ Մ. Պ. Կուլեր յա կին ր (տե՛ս М и р з а А д и г ё з а л - б е к , К а р а б а г к а м е , 

Б.. 1950. ст. 43) : 
Միրզա Տամալ Ջեէանշիրին իր aß՝արիի,֊ե 'Լարաթաղըս գրել Է գնդապետ Շա-

Համիր խան Բեդլյարովի աոաշարկությամբ (տե՛ս М и р з а Д Ж а М Э Л Д Ж С В а Н Ш Н р , 
История Карабага, В., 1959, с. 61): 

Միրզա Յոլսոլֆ Ներսեսովր ոԻ՚արիխ֊ե էէ ,,յ ֆինէ գրել Է դեներս։ լ ֊ լեյտենանտ 

իշխան Գր. Օրրե/յանու պատվերովг 

* Շաքիի խանության մասին տե՛ս Г а д Ж И С с И Д А б Д у Л Г а М И Д , Р о д р -

словная шекинских ханов н их потомков; Керим Ага Фатех, Кркткая 
история Шс кннского ханства, (երկուսն Էլ մտել են «Из истории Шекнн-
ского ханства», Б., 1958, Ժողովածուի մեշ)- Хроника войн Джара в 
XVIII в., Б., 1931: 

Ղուրսւյի խանության մասին տե՛ս И. ГЯЛЖИНСКИЙ, ЖИЗНЬ ФСТ-АЛИ-
хана Кубинского, Сб. газ. «Кавказ» 1847; А. Бакиханов, Гюлистан-
срам Б., 1926. 

ß-սղիշի խանության պատմությանն Է նվիրված Մ/Հրզա Ահմեդ հոլդավերդք։ 

Օղլոլ •Տեղեկություններ Լենք որանի ե Ւալիշ/Հ տարածքների վերաբերյալ» երկր 

(ԱԱՀ ԳԱ ՊԻ. դիա. արխիվ փ. 3 6 2 2 ) , 

» ւ ՚ ա ֆ ֆ ի . Երկերի ժողովածու, հ. 10, Երևան, 1964, Խամսայի մկիքոլթյոլն-

ներրէ 

* Колониальная политика российского царизма и Азербайджане, 
т . И , М. 1937, с. 25. 

5 Там же, с. 29. ' 
8 Հայ Ժողովրդի պատմություն, Երևան, J 9 7 2 , հ. 4, Էշ 186։ 

7 Армяно-русские отношения в XVIII в., Е., 1964—1990, т . И . ч. I; 
т: III, ч. II; T.III ; т. IV. 

8 Колониальная политика . . . , т. I, М., 1936, с. 9 — П . 
9 Мирза Адигёзал-бек, Карабагнаме, Б., 1950, գոյություն ունի 

նաև այս երկի XIX դարի հայերեն թարգմանությունը, տե՛ս Մաշտոցի անվան Մա-

տենադարան, ձեո. 4463։ 
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Мирза Д ж е м а л Джеваншир-Карабаги , Тарнх-и Карабаг , Б.. 
19Ö9. 

" Միր Մեհտի Խաղունի «Քիթար-ե Ր՚արիխ֊ե ՛Լա,,արա ղ», ԱՀ ԳԱ ձեո. ֆ. 

5-518, ибог, 
12 ԱՀ ԳԱ ձեո. ֆոնդ, փ. 4701/5224, 

<3 ԱՀ ԳԱ ձեռ. ֆոնդ, փ. 1349111844, 

Մաշտոցի անվան Մատենադարան, ձեռ. 226, 

lä ԱՀ ԳԱ ՊԻ դիտ. արխիվ, փ• 3212, 
14 Այգ երկերի պատմագիտական արժեքի վերաբերյալ տե՛ս Г у Л И в В , 

И. Гасанов, И. Стригунов, Развитие исторической науки в Азербай-
д ж а н е в XIX в.. Б., i960. 

17 Տե՛ս Г. Лбдуллаев, Азербайджан в XVII I веке и взаимоотноше-
ния его с Россией, Б., 1965, с. 44; Ахмед-бек Джеваншнр, О политиче-
ском существовании Карабахского ханства . Ш у ш а 1901, с. 1. 

И Մաշտոցի անվան Մատենադարան, ձեռ. 7822, 7823։ 

՚ " Դի զա կիւ հայ մելիքությունների պատմության վերաբերյալ նյոլ[1երր 1913 f l . 

հրատարած/ել է Հայ Ագգագրական Հնկերո,թյոլնր, «Նիւթեր հայ մելիքո,թյ,ոն., 

պրակ. Ա։ 

•50 Մաշտոցի անվան Մատենադարան, ձեո. 2734, Այս ձեոագրի պատմագի-

տական բՆնոլթյոլնր տե՛ս Տ ի տ ա է յ ա է IK Տ . , նորահայտ նյութեր 1793—1795 թթ . 

Շոլշիբերգի պաշտպանության մասին, «Լրաբեր հաս. գի^ո.», 1966, № 9, Էշ 

28 — 42, 
21 Միրզա Ցոաուֆ Ներսեսովի նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն են ցո(ցա֊ 

բերել աղրբեշանցի գրականագետներ ր, նրա կենսագրության վերաբերյալ իր 

ձեոքի տակ եղած, ինչպես նաև Մոսկվայի պետական համալսարանի արխիվային 

Նյոլ/1երի ՛հիման վրա հետաքրքրական հոդված Է տպագրել Սևիդ֊զադեն՝ С е И Д -

заде, Мирза Юсиф Нсрсесов, Известия Аз. Ф А Н С С С Р , 1942, №9, с. 10—17: 
Վ. г. Կեկելիձեի ձեո. ինստ., Արևելյան րամիЬ, 1942, № 9, С. 1 0 — 1 7 , ձեռ. Р — / 9 5 , 

3 2 Միրզա Յուսուֆ Ն1յ1՝սեսով, «ճշմարտացի պատմություն, Էշ 2ա) Վ. Հ. Կե-
կելիձեի ձեռ. ինստ., Արևելյան բաժին, պրսկ. ձեռ., Էշ 195ւ 

Միոյսւ Յուասֆ նեուեսով, նշվ. ձեո., Էշ 194, 
24 А. А. Сеид-заде, «Мирза Юсуф Нерсесов, Известия Аз. Ф А Н 

С С С Р . 1942, № 9 , с. 13. 
• 2:՜, Միրզա Յուսուֆ Ներսեսովի որդին1 Ներսեսր, եղել Է Մոսկվայի համալսա-

րանի քաղաքացիական իրավունքի ամբիյոնի պրոֆեսորներից, Նրա մասին ՛տե՛ս 

Энциклопедический словарь «Изд. Брокгаузен и Ефрон) т. 40, с. 909^ նաև 
Энциклопедический словарь (Изд. Г р а н а т ) , т. ВА, с. 149. 

24 Մաշտոցի անվան Մատենադարան, պաբսկ. ձեռ. 579, 239։ Նրանց մ/սսին 

տես Հ. Դ . Փ ա փ ա զ յ ւ ս ն , Մատենադարանի պարսկերեն ձեռագրերի պատմագրական 

արմեքր, Բանբեր Մատենադարանի, ե. 1958, Л? 4, Էշ 227, 232։ 
2 7 Ա ՛ ո , Պատմություն Ղարաբաղի հայոց թեմական հոգևոր դպրոցի, Թիֆ/իս, 

1914, Է, 204, 
2Տ Сеид-заде, . . . с. 13. 
2 9 Միրզա Յուսուֆ Ներսեսով, նշվ. ձեռ.. Էշ 2բ, 
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3 0 Там же, ... с. 14. 
3 1 Там же, ... с. 10. 
3 2 Сеид-заде. . . . с. 17 
՝ я Մ ի ր զ ա Յ ո ւ ս ո ւ ֆ . l i b r u l i u n ^ , նյվ. ihn., էշ 8ա), 
M նույն տեղում, Լք Յա)։ 

" Նույն տեղում, Լ ք ? 7 բ ) ։ 
3'՛ Պրոֆ. Լ. Փափազյանը այն կարծիքն է հայտնել, որ այդ անվանումը Խաս՜-

սայի մե/իքոլթյոլնների տարածքին կարող էր տրված լինել Դաղստանի ու Դեր֊ 

յ՚ենդի Դամար ՛Լափու ( թ ր բ . երկաթե գուռ) անվանման փոխարեն (տե՛ս Իրան-

նամե, 1394. 2, Լ ք 2 4 ) , 

3 7 Միրզւս Յ ո ւ ս ո ւ ֆ Ն ե ր ս ե ս ո վ , նյվ. ձեռ., Լք 77ր)։ 

3" Նույն տեղում։ 
3 ' Карта Закавказского края д о 1917 г. см. к. Маль-тапа. 
4 0 Карта . . .Гюльтапа, т а к ж е — К а р т а Кавказского края с показанием 

густот армянского населения. Б., 1908, см. п. Гюльтапннский 
41 Տե՛ս XIX դարի Անդրկովկասի քարտեզներում՝ Ոլչթափե, Կարա-թավւե, 

'Գլոր֊թսւփե և այլն։ 

Ս. ւքԼյ քաւք յ ա ն . Լեռնային Ղար արաղ, Երևան, 1990, էշ 261։ 

>՛> Ս՛իր զ ա Յ ո ւ ս ո ւ ֆ Ն ե ր ս ե ս ո վ , նշվ. ձեռ., Լք 78и,) t 

" К а р т а 38—11— 6 (Մ ար,„ունի) 1973. 
« Ս. Մ Լ լ ք ո ւ մ յ ա ն , նշվ. աշխ., Լշ 209։ 

Ներկայումս դրանք կոչվում են Քարին տակ և Ղայբալոլ։ 

4 7 Մ ի ր զ ա Յ ո ւ ս ո ւ ֆ Ն ե ր ս ե ս ո վ . նշվ. Աո., էշ 78բ)ւ 

* ՝ Карта Закавказского края д о 1917 г.—р. К а б а р т у 
w Չ դախ—դավա սակ, որր գտնվում է Ին&ե (Ինյա) գետի հովտում, տե՛ս 

Ղ1 ՚»Տւ| Ալի ; սւն, Արցախ, Երևան, 1993, Լշ 11։ 

*> Ղ Ա ք , ւ , 1 կ ի շ ա 6 , նշվ. աշխ., Լք 73։ 

51 Ս. Մ ե լ ք ո ւ մ յ ս ւ ն , նշվ. աշխ., Լշ 9, 

и Ս". H i u r j u n u j u i r j i u b c j , Արցախ, Բաքու, 1894, էք 156, 

տ» Ղ . Ա | ի շ ա Տ , նշվ. աշխ., էք 7. 

54 Karte von Armenien, Kurdi s tan und Agerbeidschen, von Dr. Heinrich 
Kiepert, Berlin 1858. 

5 5 К а р т а Закавказского края..., т а к ж е — К а р т а Кавказского края... 
'Л Մ ի ր զ ա Յ ա ս ւ ւ ւ ֆ Նե г սէ ս ո վ , նշվ. ձեռ., Լք 7 9 ա ) , 

5 7 Советский Азербайджан, Б., 1958, с. 155, ներդիր քարտեզ, с. 38 
М С Hin Ղ• Ալիշանի, XIX դարի վարչատնտեսական բաժանման ժամանակ Ար-

ցախի կեսր գրավում էր Յլաբերդ մեծ գավառը, որին սահմանակից Լիք, հյուսիսից 

Այրում/,, արևելքից՝ ճևանշիրր, հարավից՝ Վարանդիյնը, արևմուտքից՝ Զսւնդեզոլրր 

/տե՛ս Ղ- Աւիշաէ, նշվ. աշխ., էշ 38)։ 
3 9 Մ ի ր զ ա Յ ո ւ ս ո ւ ֆ Ն ե ր ս ե ս ո վ , նշվ. ձեռ., էշ 79ա)։ 

1,0 Նույն տեղում, 

Գերան֊չայ գետի հիշատակում/1 որս/ես Թալիշի մահա/ի սահմանագիծ տար֊ 

քերվում Լ Րաֆֆոլ ե Լեոյի ուսումնասերություններում tգծված նույն տարածքի սահ-

а/աններից. Նրան/} Թալիշի մահալիդ արևելյան սահմանագիծր հասցնում են մին-
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չև -Քյուր ակ ֊ չ ա յ գետը (տե՛ս Ր ա ֆ ֆ ի , նշվ. աշխ., էշ 162, Լ ե ո , Երկերի ժողովա֊ 

ծաւ, հ. 3, էշ 11)* 

«2 Ր ա ֆ ֆ ի , Նշվ. աշխ., էք 161։ 
63 1822 թ• Ղ"՚րարտղի խանությունը վերածվում է գավառի, որր Շ արի ի. Շիր-

վանի և @՝ալիքլի գավառների Հետ ենթարկվում էր ռազմ ական նահանգապետինt 

1841 թ. վարչական բաժանման ժամանակ Ղարաբաղի^ մի մասը որպես Շոլշիի գա-

վառ մտնում է Կասպիական շրշանի մեշ։ Իսկ 1846 թ. նույն1 Շոլշիի գավաոր 

մտցվում է Շամախթի նահանգի, *րից հետո 1868 թ.՝ Ելիգավետպո/ի նահանգի 

J k t . 



АПУШ ОГАНЕСЯН 

К В О П Р О С У О Р Е Ф О Р М А Т О Р С К О М Д В И Ж Е Н И И 
В Т У Р Ц И И (50—70-е гг. XIX в.) 

(Об отношении к реформам Ахмеда Д ж е в д е т а ) 

О реформах эпохи танзимата существует обширная 
литература как у нас, так и за рубежом. Известно, что в 
случаях острого внутри- и внешнеполитического кризиса, 
охватившего в те годы Турцию, потрясавших основы импе-
рии национально-освободительных движений, угрозы вме-
шательства великих держав стала совершенно очевидной 
несостоятельность традиционных методов сохранения це-
лостности османского государства. Поиски новых методов 
и форм удержания подвластных народов в составе империи 
занимали важное место в идеологии реформаторов перио-
да танзимата (30—60-е гг. X I X в . ) . Результатом таких поис-
ков стала выработка доктрины османизма, нашедшей во-
площение в документах эпохи танзимата . 

Вполне естественно, что вступление империи на путь 
нововведений постоянно наталкивалось на сопротивление в 
традиционном, веками складывавшемся османском общест-
ве1. Введение преобразований в самых различных сферах 
жизни османского общества проходило в условиях борьбы 
идей, в которой старое находило сторонников не только 
среди оппозиционно настроенных к реформам слоев общест-
ва, но и в числе сторонников преобразований. 

Достижения .туркологов в области изучения борьбы за 
реформы в Османской империи общеизвестны. Обстоятель-
ный анализ взглядов и идей реформаторов как перв!ого,. 
так и второго периода танзимата содержат изданные не-
давно монографии И. Л. Фадеевой и Р. А. Сафрастяна 2 . . 
В частности, ими подробно рассмотрена программа преоб-
разовании реформаторов второго периода танзимата Али-
паши и Фуад-паши. Однако за рамками исследований ав-
торов остался следующий, весьма интересный вопрос: к а к 

8 $ 



воспринимались, а точнее понимались реформы другими 
представителями крупной, образованной османской бюро-
кратии. Ведь д а ж е среди сторонников Али и Фуада в чис-

.ле крупной османской бюрократии имелись люди, придер-
живающиеся иных взглядов относительно характера, со-
держания и темпов преобразований. В этой связи пред-
ставляется заслуживающим внимания анализ взглядов Ах-
меда Джевдет-пашн 8 , видного государственного деятеля и 
историка эпохи танзимата, на некоторые аспекты програм-
мы преобразований, предложенной Али-пашой и Фуад-
пашой4 . 

Как известно, единственным средством сохранения 
целостности османского государства представлялось Али и 
•Фуаду «слияние» всех подданных империи, независимо 
от՛ .их национальной и религиозной принадлежности5 . 
Причем управление таким государством возможно лишь в 
том случае, как заметил Фуад-паша, если оно неизменно 
будет основано на следующих принципах: исламской общ-
ности. турецкой государственности, власти султана-халифа 
и' центра государства в Стамбуле®. Этот постулат Фуада 
вполне резделяет и Ахмед Джевдет. Более того, именно 
•султан-халиф османской династии, по мнению Джевдета , 
•является подлинным защитником государства, и оказание 
ему неповиновения рассматривается им как преступление 
•прОтнв шариата 7 . 

Сходство взглядов Ахмеда Джевдета и пашей-рефор-
маторов обнаруживается и в вопросе об «особой» роли ту-
рок и турецкого языка в создаваемом обществе. «Я ду-
маю...,—писал Али-паша,—что только турки могут служить 
•связующим звеном пли... имеют желание установить свое 
доминирующее положение над другими... Только это может 
спасти империю от вечного хаоса и гражданской войны»8. 
Т а к же, как и Алн-паша, Джевдет считает необходимым 
-обеспечение господствующего положения турок в импе-
рии®, которым, как считает последний, от природы присущи 
якобы способности к восприятию культуры и распростра-
нению ее среди других пародов1 0 . 

; Как отмечает Р. А. Сафрастян, у пашен-реформаторов 
нет прямого ответа на вопрос о языке будущего «единого» 
общества. Однако в их концепции все ж е наблюдается не-
которая тенденция к сознательному закреплению за турец-

ким статуса государственного языка 1 1 . К аргументам в до-
казательство этого тезиса автора добавим тот факт, что 
•Фуад-паша был одним из составителей (вместе с Джевдет-
.пашой) «Грамматики османского языка» 1 3 . 



Одним из важнейших вопросов, от скорейшего реше-
нии которого зависело сохранение целостности империи, 

•был вопрос о необходимости предоставления христианам не 
юридического, а . фактического равноправия. Али-паша и 
Фуад-паша в своих высказываниях считали необходимым 
"полное политическое уравнение христиан с мусульманами, 
возможность допуска их на государственную службу. Прав-
да, в своей докладной записке с о. Крит Али-паша преду-
преждает, что подобный шаг чреват опасными последст-
виями. «Они вскоре завладеют всеми делами, так как об-
ладают необходимыми для этого знаниями и способностя-
ми в большей степени, чем мусульмане» 1 4 . В свою очередь 
Фуад-паша заявлял : «Мы не можем допустить христиан па 
службу в Порту в широких масштабах , так как в этом слу-
чае христианский элемент не замедлил бы абсорбировать 
турецкий...»15. Из приведенных высказываний ясно видно, 
что концепция «равенства» , выдвигавшаяся Али и Фуадом, 
косила чисто иллюзорный характер и была признана лишь, 
«о словам самого Али, спасти тонущий «корабль государ-
ства» . 

По д а ж е подобные декларативные высказывания Али 
и Фуада о «равенстве» встречали резкое осуждение Джев-
дет-паши. В них оп усматривал нарушение духа и буквы 
Корана 1 8 . Пути спасения государства он видел не в урав-
нении прав всех подданных империи, а в укреплении цен-
тральной власти, усилении армии1 7 , создании активного 
мусульманского (турецкого.—А. В.) бюрократического ап-
парата, преданного султану1 8 . 

Концепция «слияния» предусматривала не только «ра-
венство» прав всех подданных, но и «равенство» их обязан-
ностей перед государством. В этом плане одним из путей 
осуществления «слияния» рассматривалась возможность 
допуска христиан в армию1 9 , а т акже воспитание всех под-
данных султана в духе преданности и любви к «общей ро-
дине»2 0 . , ՝ 

Эти моменты программы вызвали резкий протест в сре-
де османских сановников, причем в их числе были и сто-
ронники реформ. При обсуждении законопроекта о призыве 
христиан в армию в Высшем Совете Ахмед Джевдет выс-
тупил с нападками на предложение Ф у а д а о создании сме-
шанных военных формирований. Основу морального духа 
мусульманской армии, отмечал Джевдет, составляют из-
вестные догматы о «священной войне»—«джихад» . Х р а б : 

рость мусульманских солдат зиждется на их религиозном 
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чувстве, оно присуще им от рождения. Если же будет со з -
дана смешанная армия, продолжал он далее рассуждать, 
с привлечением в нее христианских подданных, возникнет 
вопрос: как должен будет командир воодушевлять своих 
воинов?21 В о з р а ж а я Фуаду, считавшему, что постепенно 
религиозное рвение может быть заменено любовью к ро-
дине ( « в а т а н п е р в е р л и к » ) . Джевдет-паша говорил: «Слово 
«отечество» («вагон») вызовет в умах наших солдат лишь 
картины, связанные с родной деревней каждого из них»22. 
Д а ж е со временем, считал Джевдет , патриотизм не вызо-
вет той огромной моральной силы, которой обладает ислам2 8 . 

Оценивая в целом взгляды Джевдет-паши на важней-
шие события, непосредственным свидетелем и участником 
которых был он сам, можно согласиться с мнением англий-
ского исследователя Г. Бауэна о том, что они (взгляды.— 
А. О.) «представляли удивительное сочетание прогрессив-
ного и консервативного»" . Причем на втором моменте сле-
дует сделать особый акцент, ибо, по словам того ж е . Бауэ-
на, кругозор Джевдета «все же был сильно ограничен рам-
ками традиционного мусульманского образования, получен-
ного им в медресе»8 8 . Сознавая необходимость и безотла-
гательность проведения реформ в империи, Джевдет согла-
шался с программой преобразований Али и Фуада лишь в 
той ее части, которая, по его мнению, не противоречила 
реками сложившейся мусульманской традиции. 

Следует сразу оговорить, что и Али-паша и Фуад-паша 
не считали свои поиски путей преобразования империи про-
тиворечащими духу и букве Корана 2 8 . Более того, для ре-
форматорского движения на протяжении в с е ю XIX в. ха-
рактерно желание согласовать неизбежность преобразова-
ний с предписаниями и нормами ислама. Однако надо иметь 
в виду, что при всей своей .противоречивости, непоследова-
тельности, реакционности программа «слияния», предпола-
гавшая перенесение на османскую почву, хотя и в транс-
формированном вйде, некоторых европейских институтов 
и идей, с неизбежностью ломала воспитывавшиеся веками 
традиционные представления и ценности мусульманского 
общества8 7 . Вполне понятно поэтому, что реформы не могли 
встретить понимание н поддержку не только среди основ-
ной массы населения, но и среди людей образованных, выс-
ших государственных чиновников типа Джевдета . Именно 
слабость социальной базы не раз отмечалась нашими тур-
»ологами как одна из причин неудач танзиматских преоб-
разований. Поэтому сравнительный анализ воззрений Али. 
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Фуада и Джевдет-паши позволяет, на наш взгляд, более 
полно оценить .характер реформаторского движения. 

ANOUSH HOVHANNISSYAN 

ON А Q U E S T I O N OF R E F O R M M O V E M E N T 
IN T U R K E Y (50—70's of XIX Century) 

(THE C O N S I D E R A T I O N F O R T H E R E F O R M S 
OF A H M E D D J E V D E T ) 

The arlicle is dedicated lo Ihe analyses of Ahmed Djevdet 
ideas on Ihe Tanzimal reforms in Turkey. As a main source for 
Ihe arlicle aulhor used the «Maruza t » ( «Reports» ) of a dislin-
guished Turkish historian and s ta tesman Ahmed Djevdet. The 
conflict of ideas between Ahmed Djevdet and two leaders of 
Tanzimal reforms—Ali and Fuad pa shas demonstrates tjhe nar-
rowness of social base of reforms among the high s ta te off icials 
of empire and, in other aspecl explains ^he reasons of their 
l'ailure. The analyses of « M a r u z a l » can also help lo have а more 
complele piclure of Tanzimal reforms in Turkey in 50—70's of 
Ihe 19frh Century. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

1 См., например, А. Д. Новичев. Борьба между реформаторами и 
консерваторами в период танзимата (1830—1853;,—Тюркологический 
сборник, 1973, М., 1975, с. 82—108; Е. Z. Karal. Obstacles rencontres 
pendant le mouvement de inodernisation de l'Empire Ottoman.—«E'conomfe 
et societe dans l'Empire Otloman (Fin du XVIIIe—D6but du XXe siecle), 
Paris, 1983, pp. 11—12. 

2 И. Л. Фадеева. Официальные доктрины в идеологии и политике 
Османской империи (османизм-панпсламнзм). М., 1985; Р. А. Сафрастян. 
Доктрина османизма -в политической жизни Османской империя. Ере-
ван, 1985. Обе эти монографии, несмотря на некоторые различия в 
оценках и выводах их- авторов, вносят определенный вклад в изучение 
проблем истории общественно-политической мысли Турции в эпоху ре-
форм. 

1 Ахмед Джевдет-паша (1825—1895) был современником султанов 
Абдул Меджида I, Абдул Азпза I, Мурада V и Абдул Хамила II. По-
литическая карьера Джевдета-паши началась в канцелярии Мустафы 
Репшд-паши. где он познакомился с Али Фуалом. Именно там Джев-
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дет окунулся в гущу преблем танзнмата. Первым официальным назна-
чением Джевдета был пост заведующего Школы учителей при Комите-
те просвещения. Став одним из членов созданного в 1851 г. «Комитета 
знаний», Джевдет напнеал первые три тома своей «Истории», за чте 
получил звание официального историографа (вака-п нювне). Ахмед. 
Джевдет состоял в комиссии по проведению реформ в Румелпн и Ана-
толии. Впоследствии он неоднократно занимал ноет пали, был минис-
тром юстиции, министром просвещения. Джевдет был одним из участ-
ников судебного процесса над Мидхат-пашой. 

Ахмед Джевдет является составителем «Грамматики османского 
языка», азторо.м многотомной «Истории Османского государства», ос-
новоположником жанра мемуарной литературы в турецкой историогра-
фии. О нем см., например: Ebul'ula Mardin. Medeni hukuk cephesinden 
Ahmet Cevdet Pasa (1825—1895). Ist., 1946. 

4 Анализ взглядов Джевдета проводится с привлечением материя-
лов, практически не использованных в отечественной литературе—это 
его запнекн о событиях периода 1839 -18/6 гг., составленные но пору-
чению султана Абдул Хамида II. Они были опубликованы в журнале 
«Тарих-н османн эпджюмен-н меджмуаеы» (в дальнейшем—TOF.M.) йог. 
заглавием «Марузат» («Доклады». «Рапорты») , См.: Ahmet Cevdet 
Pasa . Maruzat.—«Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuasi», № 44, 78—80, 82, 
84, 87—89, 91—93. (араб, шрифт). 

3 О программе «слияния» см.: Р. А. Сафрастян. Доктрина османнз-
м а . . . с. 33—47. 

ä Cevdet Pasa. Tezakir. № 10, Ank., 1953, s. 85. 
7 В полемике о законности прав халифов османской династии на 

религиозную власть в мусульманском мире, разгоревшейся ո конце 
XIX в., Джевдет выступил в поддержку султана Абдул Хамида II. См.: 
Cevdet Pasa . Tezakir. № 12, Ank., 1953, տ. 148—149. 

8 Цнт. по: Р. А. Сафрастян. Доктрина османизма. . . с. 39. 
9 См: Cevdet Pasa . Maruzat.—ТОЕМ, № 44, Ist., 1334, տ. 103. 
10 См: Tarih-i Cevdet. Ist., 1309 (1893). bas. 2, с. 1, s. 14, (араб, 

шрифт). Любопытно, что в предисловии к тому, где Джевдет пишет օն 
истории ислама, он отмечает заелуги двух «великих миллетов»—арабов 
н турок. Т. е. в понятие «миллст» он вносил не только религиозный, но 
и этнический смысл. 

11 См.: Р А. Сафрастян. Доктрина османизма . . . с. 38. 
12 А. Cevdet, М. Fuat. Kavaid-i Osmaniye, Ist., 1268. 

О ней подробнее см.: D. Kushner. The rise of Turkish nationalism (1876— 
1908), London, 1977, pp. 57, 59, 76. 

18 Юридическое уравнение прав мусульман и христиан перед зако-
ном содержалось в статьях провозглашенного в 1856 г. хатт-п хумаюна. 

14 Цит. по: И. J1. Фадеева. Официальные доктрины. . . с. 88. 
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15 Пит. по.: Р. А. Сафрастян. Доктрина османизма. . . с. 40. 
Cevdet Pasa. Maruzat—ТОЕМ, № 87, Ist., 1341, տ. 269—270. 

17 Cevdet Pasa. Maruzat.—ТОЕМ, № 44, Ist., 1334, տ. 103. 
14 Там же. 
1,1 В довольно' общих выражениях вопрос о воинском службе не-

мусульман в армии был сформулирован еще в хатт-е 1856 г. Позднее, 
и 1870—1871 гг. появились более конкретные проекты и предложения по 
этому вопросу Все эти проекты, однако, не получили практического՛ 
решения в эпоху реформ. Об этом см.: И. JI. Фадеева. Официальные 
доктрины.. . с. 71—72. 

2,1 Интерес представляет эволюция понятия «ватан» («отечество»), 
hme в 1790 г. Али-эфенди, сотрудник турецкого посольства во Фран-
ции, описывая мероприятия французского правительства но заботе об 
инвалидах войны, рассказывал о человеке, пострадавшем за родину. 
Добросовестный переводчик и не догадывался, что он впервы? вводит 
понятие «0fe4ccTB0», которое в его политическом значении стало осозна-
ваться турецкой общественной мыслью лишь в середиие XIX в. См.: 
Ahmed Refik. Morali El-Seyyid AH Efendinin Sefaretnamesi.—ТОЕМ, 
№ 20-23, Ist., 1332,5.72. Первым официальным документом, в котором упот-
реблялось выражение «любовь к отечеству» («ватан мухаббети), был хатт-
и хумаюн 1856 г. Воспитанию «всех османских подданных» в чухе един-
ств:: и верности правительству большое значение придавали паши-
рс форматоры. Впоследствии ո процессе генезиса идей Ал и и Фуада о՝ 
«слиянии» новыми османами была сформирована концепция «осман-
ского отечества» н «османского патриотизма». Об этом см : Տ. Mardin. 
The genesis of Young Ottoman thought. Princeton, New Jersey, 1962. 

21 Cevdet Pasa. Maruzat—TOEM, № 87, Ist., 1341, s. 273. 
25 Там же. 
я Там же. 

Н. Bowen. Ahmad Djewdet Pasha.—EI, vol. I, London, 1956, p. 286. 
Там же. 

26 « . . . По нашей вере ислам есть полное. . . выражение всех истин 
и всех знаний.., исламу принадлежит всегда всякое полезное открытие, 
все новое в сфере знаний, от какого бы источника оно ни происходи-
ло. ..,—писал Фуад-паша,—Таким образом, ничто не препятствует нам 
заимствовать законы ՛ и новые средства, придуманные в Европе . . . » 
(цит. по:' И. J1. Фадеева. Официальные доктрины.. . с. 93). Известно 
также выражение Фуада о том, что «ислам на протяжении столетий 
был. прекрасным инструментом прогресса; сегодня ислам представляет 
часы, которые отстают и которые необходимо завести» (цит. по: Р. А.. 
Сафрастян. Доктрина . . . с. 39—40). 

27 Например, Мустафа Решид-паша считал, что хадт 1856 г. ущемлял 
интересы мусульман, а «новые османы» называли его «фермсном о пре-
имуществах» для xpHCT)iaH.(Cevdet Pasa . Tezakir, № 10, Ank., 1953, տ. 73). 
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ՏԻԳՐԱՆ 1քԻՔԱ9ԵԼ8ԱՆ 

1 0 7 1 - 1 0 8 1 ԹԹ. ԹՅՈՒՐՔԵՐԻ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՈՒՄԸ 
ՓՈՔՐ ԱՍԻԱ Եվ ԲՅՈՒԳԱՆԴԱԿԱՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Թյուրքերի զանգվածային ներթափանցումը Փոքր Ասիա սկսվեց 

Մանա զկերտ ի ճակատամարտից Հետո, երր իսպառ փլուզված էր 

բյուգանդական ռազմական, ինչպես նաև սաՀմանապաՀ Համակար-

գը։ Օգտվելով բյոլզանդական սահմանն երի թույլ պաշտպանվածո լ-

թ յունից, Իրանի տարածքում թափառող օղոլզա-թոլրքմեն ական Հ ը ֊ 

րոսակները Հետզհետե սկսեցին ներխուժել կայսրության Հողեր։ 

Աղբյոլրներր վկայում են, որ Մանազկերտի ճակատամարտին Հա-

ջորդած տաս տարիների ընթացքում՝ մինչև 1081 թ., երբ գաՀ բարձ-

րացած Կոմնենոսները սկսեցին քայլեր ձեռնարկել Փոքր Ասիայի 

վերանվաճման ուղղությամբ, սելջուկյան իշխանությունների կող֊ 

մից չվերահսկվող այդ Հրոսակները՝ զանագան սելջուկ և թուրքմեն 

ամիրաների գլխավորությամբ, արդեն Հաստատվել էին Փոքր Ա ֊ 

սիայի ոչ միայն ծայրամասային, այլև բազմաթիվ ներքին տարածք_ 

ներում^: 

Եթե մինչև 1071 թ. թյուրքական զանազան Հրոսակախմբերը 

սելջուկյան պետությանը սաՀմանամերձ բյուգանդական տարածք-

ները ասպատակման և թալանի ենթարկելով, որպես կանոն, միշտ 

վերադառնում էին խալիֆայութ՜յուն, ապա Մանազկերտից Հետո 

նրանք ոչ միայն հիմնավորապես հաստատվեցին Փոքր Ասիայոլմ, 

այլև այդ հողերի վրա ձևավորեցին մի շարք պետական կազմավո-

րումն եր։ 

Այսպես Հայաստանի և Բյուզանդիայի հողերի վրա ձևավորվի֊ 

ցին Ռոլմի Սելջուկյանների, Արտոլխյանների, Դանիշմենդյանների 

և այլ թուրքմենական ամիրայություններ։ 



Փոքր Ա սիայոIմ թյուրքերի սկզբնական ներթափանցման (մին-

չե 1081 թ.), բ յոլզան զական իշխանությունների հետ նրանց շը-

tիամների և ւզետական միավորների առաջացման վերաբերյալ 

պատմական աղբյուրների տեղեկությունները սակավ են։ 

Կարելիг կ ասել, որ մուսուլման հեղինակներ Իմադ ադ-Դին ալ֊ 

Իս՚իահանին (ս/ահպանվել Է նրա աշխատության համառոտ տար-

բերակը ալ֊ Բոլն գա րի ի «Տուբդաթ ան-նոլսռա վա նոլխբաթ ալ-ոլս-

ո.ա» անվամբ, XII դ.), Իրն ալ-Ասիրը («Ալքամիլ ֆի աթ-թարիխ» 

XIII զ.), Սադր աիԴին ալ֊Հոլսեյնին («Ախրառ ադ-դաոլլա աս-

սելշոէ կիյյայյ, XII դ.), Սիբտ իբն ալ-Զտուզին («Միռ՚աթ ազ֊ղաման, 

XIII զ ՛ ) , ինչպես նաև ասորական պատմագիրներ Աբոլլֆառաշը և 

Միբայել Ասորին, որոնք քաջատեղյակ են XI դարի 80-ականներից 

հետո Փոքր Ասիայոլմ Ռումի սելջուկյանների և. այլ թուրքմեն ա ֊ 

միբաների ծավ/սլած գործողությունների մասին, մեզ ոչինչ չեն հա-

ղորդում այդ տարածաշրջանում 1071 —1081 թթ. ժամանակահատ-

վածում վերջինների։։ հաստատման գործընթացի մասին։ Ոչինչ չեն 

տալիս նաև, այսս/ես կոչված, բուն սելջուկյան պատմագրական աղ-

բյուրն երր , անդամ գրանցից ամենահինը՝ Իբն Բիբիի «Սե/շոլկնա-

մեն»։ 

Այս առումով մուսուլմանական աղբյուրների բացը որոշ չա-

Iիով լրացնում են ժամանակի բյուգանդական հեղինակների՝ Միքա-

յել Ատտալիատեսի, Հովհաննես Սկիլիցեսի Շարունակողի, Նիկե֊ 

փոր Բրիենիոսի, Աննա Կոմնենայի, ինչպես նաև XII դ. հայ հեղի-

նակ Մատթեոս Ուռհայեցոլ րնձեռած տեղեկությունները։ 

XI դարում Փոքր Ասիա թյուրքերի ներթափանցման և այդ շըր-

ջանի ժամանակագրությանը վերաբերող տարբեր ասպեկտներ քըն-

նոլթյան են առնվել ժ. Հորանի, Կլ. Կահենի, Ս. Վրիոնիսի, Ի. Քա-

ֆեսօղլոլի, Ս. Բոռնազյանի և ուրիշների կողմից2: 

Դեռ դարասկգբին Ժ. Հորանը իր աշխատություններում բյոլ-

ղան դա գի տ ո լթ յան դիրքերից քննության Է առել Ռումի սելջուկյան-

ների պետության կազմավորման գործընթացը և նրա հարաբերու-

թյունները կայսրության հետ։ 

Պատմական աղբյուրների մանրամասն հետազոտություններ 

կատարելով ֆրանսիացի անվանի արևելագետ Կ. Կահենը մի շարք 

արժեքավոր ուսումնասիրություններ ունի Փոքր Ասիա և Մերձավոր 

Արևելք թյուրքերի ներթափանցման սկզբնական փուլի ու սելջուկ-

ների պատմության զանազան խնդիրների շուրջ3: 



1971 թ. լույս տեսավ ամերիկացի գիտնական Ապերոս Վրիո֊• 

նիսի՝ Փոքր Ասիայոլմ (Гմիջնադարյան հելլենիզմիя անկման և աս-

տիճանական թյուրքացման վերաբերյալ ծավալուն աշխատությոլ֊ 

նը, որը, ճիշտ է, հարուստ նյութ է պարունակում, սակայն շարա-

դրված է հախուռն կերպով, և հեղինակը երբեմն հանգում է անհիմն-

եզրակացությունների։ Հատկապես վիճելի են Բյուգանդական կայս-

րության փլուզման գործընթացում հայերի դերի մասին նրա եզրա-

հանգումները 

Փոքր Ասիայի նվաճման գործընթացը, բնականաբար, եղել է 

նաև թուրք գիտնականների ուշադրության կենտրոնում։ Արևե/ա-

գիտոլթյան մեջ քաշ հայտնի են Ի. Քաֆեսօ-ղլոլի, Մ. Յընանչի, Մ.. 

Քոյմենի, Ֆ. Սումերի5 և այլոց աշխատությունները, որոնցում սա-

կայն ալքի է ընկնում թյուրք հրոսակների հերոսացման միտումը I, 

իրողությունների կամայական մեկնաբանությունը։ Հայ գիտնա-

կաններից Փոքր Ասիա օղոլզա-թոլրքմենական ներհոսքին, Հա-

յաստանում սելջուկյանների քաղաքականությանը անդրադարձել է 

Սարդիս Բոռնազյանը 

Ի մի բերելով աղբյուրների տեղեկությունները և քննության 

առնելով վերոհիշյալ աշխատությունները, կարող ենք եզրակաց-

նել, որ Մանազկերտի ճակատամարտից հետո մինչև Կոմնենոսների-

դինաստիայի իշխանության գալը, առկա էին դեպի Փոքր Ասիա 

թյուրքական ներթափանցմանը նպաստող մի շարք կարևոր գործոն-

ներ։ Առաջինը, ինչպես արդեն նշվեց, բյոլզանդական սահմանի 

թույլ պաշտպանվածոլթյոլնն էր, որի կարևոր պատճառներից էր 

Հայաստանի հանդեպ XI գարում կայսրության վարած ղա։էթողա֊ 

կան քաղաքականությունը և հայ բնակչությանը պարտագրած տե-

ղափոխումները դեպի Կապադովկիա ու Կիլիկիա, որի արդյունքում 

կայսրության արևելյան սահմանները գրեթե անպաշտպան ւքնա-

ցին՛: 

XI դարում Բյուզանդիան շարունակեց անկախ հայկական սլե-

տոլթյոլնների վերացման քաղաքականությունը, որի արդյունքում 

կայսրությունը հետզհետե յուրացրեց ամբողջ Հայաստանը։ Այս-

պես, 1021 թ. Բյուզանդիային միացվեց Վասպոլրականը, ընդ ո-

րոլմ վաս պ ուր ական ահ այոլթ յան մի ստվար- զանգված գաղթեց դե-

պի Սեբաս տի այի կողմերը8: 1045 թ. հույները զավթեցին Բագրա֊ 

տունյաց թագավորությունը՝ Անի մայրաքաղաքով։ Բյուզանդիա֊ 
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յին միացված տարածքներում բնակվող հայության մի զգալի մա-

սր, այդ թվում ավագանին և ռազմունակ տարրր, տեղափոխվում 

կ։ դեպի ԿիլՒԿՒայԻ կողմերը։ Կայսրությանը միացված հայկական 

նահանգներում վերացվում էր դարերով ստեղծված հայկական սահ֊ 

մ անների պաշտպանական համակարգը, որը փոխարինվում էր ոչ 

արդյունավետ բյոլզանդականով։ 

Արտաքին վտանգի առջև. կայսրության դիմադրելոլ կարողոլ-

թյոլնր կտրուկ նվազեցրեց նաև Կոնստանտին Մոնոմախի օրոք 

դրամ ակ ան խնայողության նպատակով իրականացված Իրերի ա բա_ 

նակաթեմի հ ա յ ֊ վ րաց ական 50 հազարանոց բանակի կազմալոլծոլ-

մը՛: 

Մյոլս կարևոր գործոններից են անկարող կայսրերի և կառա-

վարությունների առկայությունը, բյուգանդական մարտունակ բա-

նակի բացակա յոլթ յոլնր, որի հիմնական պատճառը ավանդական 

բանակաթեմային համակարգի և համապատասխանաբար բանակի 

հիմք հանդիսացող զինվորական ստրատիոտական խավի քայքա-

յումն էր։ Արդյունքում կտրուկ աճում էր մեծաքանակ օտարազգի 

վարձկաններով համալրված տագմային (ոչ թե բանակաթեմերոլմ, 

այլ մայրաքաղաքում կայանավորված) զորամիավորումների նշա-

նակութ յունր, որոնց նվիրվածությունը կայսրության շահ ե րին խիստ 

։ղայմանական էր, իսկ մարտունակությունը բարձր չէր։ 

Հաջորդ կարևորագույն գործոններից էր ներքաղաքական չա-

փազանց անկայուն իրադրությունը, այն է՝ գահին տիրանալու հա-

մար կենտրոնական իշխանության դեմ բյուգանդական ավագանու 

բարձրացրած անվերջանալի ապստամբությունները, որոնցում ընդ-

գրկված առանց այն էլ սակավաթիվ բյուգանդական ջոկատները էլ 

ավելի էին ջլատվում։ Ոչ պակաս կարևոր գործոններից մեկն էլ այդ 

ներքաղաքական պատերազմներում իբրև վարձու զինվորական ում 

կայսրության տարբեր վայրերում հայտնված թուրքմենական հրո-

սակների օգտագործման պրակտիկան էր, որ հետզհետե ավե-

լի մեծ մասշտաբներ էր ստանում։ 

Հոդվածում փորձ է արվում ժամանակի աղբյուրն երի լույսի 

ներքո պարզաբանել այս վերջին գործոնի դերը փոքրասիական տա-

րածքներում 1071 —1081 թթ. օղոլզ-թոլրքմ ենների հաստատման 

գործում։ 
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Զինվորական վարձկանության ինստիտուտը. բյոլզանգական 

բանակներում սկիղբ է առնում դեռևս նրա պատմ ութ յան վաղ ժա-

մանակներից։ Դեռևս IV—I" դարերից, զինվորական ուժի մշտա-

կան պակասի հետևանբով բյոլզանդական բանակներում ծառայու-

թյան էին վերցվում հարևան ժ ողովոլրդն ե րի ներկայացուցիչներից 

Iկազմված վարձկան շոկատներ։ Այդպիսի վարձու զորամիավորու ՛ք-

ները հաւ՝.ախ զինվորական ծառայության էին տարվում ֆ ե դ ե ո ս տ -

Qbr j i կամ լ ի մ ի տ ս ւ ն ն ե ւ փ կարգավիճակով, այսինքն կայսրության 

սահմանամերձ գոտիներոլմ վարձատրության դիմաց պարտավոր 

էին մասնակցել արտաքին սա "մանների պաշտպանոլթյւսնր10: 

Սակայն բյուգանդական բանակում օտարազգի վարձկանների 

ներգրավումը զանգվածային բնույթ ստացավ XI դարի երկրորդ կե-

սից, երբ քայքայված էր արաբական արշավանքներին զոլդրնթաց 

ձևավորված բան ակաթեմ ա յին ռազմական համակարգր և, հետե֊ 

վարար, ազատ գյուղացիական ծագում ունեցող պրոֆեսիոնալ զին-

վորական ստրատիոտական խավը։ Կայսրության համար արդյոլն-

քը ողբալի էր այն իմաստով, որ նա փաստորեն զրկվեց իր ավան-

դական զինվորական ումից, առանց լուրշ փոխարինող ունենալու: 

Այսպիսի պայմաններում կայսրերր ստիպված եղան հիմնական ում 

հենվել օտարազգի վարձկանների վրա: Հայտնի է թյուրք վարձ-

կանների և մասնավորապես ոլղական վարձու ջոկատների ունեցած 

դերը Մանազկերտի ճակատամարտում Ռոմանոս Դիոգենեսի պար-

տության գործում։ 

Իրավիճակը էլ ավելի վատթարացավ 1071 թ. ի վեր, երբ բյոլ-

զանգական կայսրերը և ավագանին, չունենալով այլ միշոց, ուղղա-

կիորեն սկսեցին վարձել և այսպիսով ներքաշել Փոքր Ասիա ներ-

խուժած օղոլզա-թոլրքմենական հրոսակներին գահի համար մղվող 

անվերջանալի պատերազմներում։ 

Հստ Նիկեփոր Բրիենիոսի, առաջինը հենց գահընկեց արված 

Ռոմանոս Դիոգենեսն էր, որ, հայտնվելով ծանր ռազմական կա-

ցության մեջ (նա պատսպարվել էր Աղանայի ամրոցում՝ Անդրո֊ 

նիակաս Դոլկասի գլխավորած ջոկատի կողմիցօգնություն խընդ-

րեց իրեն պարտության մատնած Ալփ֊Արսլանից 

1073 թ. Փոքր Ա սիայոլմ ապստամբություն բարձրացրեց բյոլ-

զանգական բանակում ֆրանկ վարձկանների հրամանատար Ռոլ-

սելիոսը, որը փորձում էր իրեն ենթարկել Գալաթիայի և Լիկաոնիա-
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էի է/յուղերն ու քաղաքներր։ հրա դեմ ուղարկված կա/սերական 

զորքր, որր ղ լի։ ամորում Էր Iկեսար Հովհաննես Դոլկասը, պարտ-

վեց քՒոլսելիոսից, րնդ որում կեսարր կերվեց ֆրանկ առաջնորդի 

կողմից։ Ապստ՚ամբո։թյոլնն առավել վտանգավոր դարձավ կայ-

սերական իշխանության համար, բանի որ քՒոլսելիոսին միացան 

նաե կայսր U ի բա յել VII-ի դեմ տրամադրված րյոլզանգացի այլ 

իշխաններ։ Ապստամբ ղորքբ, Հովհաննես Դոլկասին կայսր հըռ-

չ ա կ ե t ո վ, բիլ հետո շարժվեց դեպի Կոստանդնոլպոլիս։ Այս ծանր 

իրավիճակում կառավարությունն այլ ելք չգտավ, քան դիմել այդ 

ժամս։նա!ւ Արեելյան Փոքր Ասիայոլմ իր հրոսա1/ախմբի հետ թա֊ 

։իաոոգ Ալփ֊Արսլան սուլթանի հրամանատարներից մեկի՝ թուրք-

մեն ամիրա Արտուկի օդն ության ր^-. Կայսեր կանչով Ար տուկը իր 

5 հագարանոց ջոկատով եկավ Բոլթանիա և տեղակայվեց Մետ ա֊ 

բռլե կոչվող ամրոցի մոտ, որի մոտակայքում Էր գտնվում նաև 

ֆրանկ հրամանատարը իր զորախմբով: Նիկոմեդիա քաղաքի շըր-

յակայքոլմ, Ս ո ֆոն լեռան մոտ թուրքմենները պարտության մտա-

նեցին Ռոլսելիոսին, որր Հովհաննեսի հետ գերվեց Արտուկի կող-

Iէից, 

Հարկ Է նշել, որ սա աղբյուրներում Արտոլկ իբն Էքսեբի, կամ 

էքսուքի (տարածված են նաև Արտոլխ, Օրտոկ, Ոլտտոլկ, Ար տակ 

ձևերր) աոաջին հիշատակությունն է13: Արտոլկը սերում էր թուրք-

մեն Դոզեր ցեղից և Ալփ-Արսլանի հրամանատարներից մեկն էրէ 

Հետագայում նա դարձավ Արտոլկյանների թուրքմեն դինաստիայի 

հիմնադիրր։ 

Ջահիբ ադ֊Դին Նիշափուրիի ( X I I գար) պարսկալեզու <rՍել-

ջոլկ-նամեի» մեջ մի հիշատակություն կա, որ Մանաղկերտի ճա-

կատամարտից առաջ Ալփ-Արսլանը իր հրամանատարներին հա-

վիտյան տիրություն խոստացավ Ռումի հողերըԸստ մեկ այլ, 

XVI գարի հեղինակ Ղաֆֆարիի հաղորդման, Արտուկիէն բաժին են 

րնկնոլմ Մարդինը, Ամիդը, Մելիտենեն և Խարբերդը'5: Այս հա֊ 

գորգումը, որը չի հաստատվում այլ աղբյուրների կողմից, մեր կար-

ծիքով ուշ միջնադարյան հեղինակի նորամուծությունը կարելի Է 

համարել։ Արտոլկյանների պետությունը, որը ընդգրկ՛ում Էր Դիար֊ 

բեքիրը, Հիսն Քայֆը, Ամիդը, Մարդինն ու նփրկերտը, կազմա-

վորվեց ոչ թե Արտոլկ իրն Էքսեբի օրոք, այլ XI դարի վերջին տասն-

ամյակում և XII դարի սկզբներին նրա որդիների ջանքերով։ Հայտ֊ 
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նի է, որ այս տարածքներ Արտոլկյանների գալու պահին դրանք 

արդեն գրավված էին սելջուկյանների կողմից՝6: 

Բոլթանիայոլմ Արտոլկի հետ կապված իրադարձությունների 

մասին Ատտալիատեսր հաղորդում է, որ Ռոլսելիոսին պարտության 

մ ա անելուց և Միքայել Դու/լաս կայսրից վարձավճարը ստանալոլց 

հետո Ար տուկը վերադարձավ Արևելյան Անատոլիա՝7: Վրիոնիսր, 

մեկնաբանելով Ատտալիատեսի այս հաղորդոլմր, կարծիք է հայտ-

նում, որ չնայած Արտոլկի հրոսակախմբի վերադարձին, <rրստ երե-

վույթին շատ թուրքեր մնացին տեղում և նվաճեցին մի շարք տա-

րածքներ, որոնք չեն մատնանշվում աղբյուրների կողմիցл18: Սա, 

մասնավորապես, հաստատում է Բրիենիոսի այն հաղորդումը, որ 

Սոֆոնի իրադարձություններից քիչ անց Հերակլիայի շղջակայքր 

հեղեղվել էր թուրքմեններով19: 

Ար տուկի միշամտ ոլթյոլնր, սակայն, չօգնեց Միքայելի կառԱւ-

վարոլթյանր հաշվեհարդար տեսնել Ռուսելիոսի հետ։ Փրկագին 

վճարելով, նա աղատվեց Արտոլկի գերությունից և իր գործողու-

թյունները տեղափոխեց Արմենիակների բանակաթեմ, ուր ասպա-

տակությունների շնորհիվ հարկավճարոլթյոլն էր պարտադրում 

տեղացի բնակչությանը։ Միայն 1074 թ. ապագա կայսր Ալեքսիու՛ 

Կոմնենոսին հաջողվեց վերջ դնել Ռուսելիոսի գործողություններին, 

այն էլ այդ ժամանակ Ամասիայոլմ թափառող Տոլտակ, կամ Տոլ-

տախ՝20 անունով մի թուրքմեն ամիրայի շնորհիվ, որին խոշոր վար-

ձավճար տրվեց։ Հստ Աննա Կոմնենայի, Թութակը իր ահագին ղոր-

քով Բյուզանդիա էր եկել ասպատակությունների և թալանի նպա-

տակով^՝: 

Փոքր Ասիայոլմ օղոլզա֊թուրքմենական ներթափանցման հետ 

սերտորեն առնչվում է Ռոլմի Սելջուկյանների պետության կամ Նի֊ 

կիայի սուլթանության ձևավորումր։ 

1077 թ. իրենց թուրքմենական հրոսակախմբերով Նիկիա քա-

ղաքի շրջակայքում հաստատվեցին Գթլմոլշի (այլ կերպ նաև՝ Քոլ-

թալմիշ, Քոլթլոլմոլշ և այլն) որդիներ Սոլլեյման և Մանսոլր սել-

ջուկյան ամիրաները։ 

Սոլլեյմանն ու Մանսոլրը, իրենց հոր՝ 1064 թ. սուլ-

թանի դեմ բարձրացրած ապստամբությունից հետո, որի արդյուն-

քում Գթլմուշը սպանվեց, ավանդական թշնամական հարաբերու-

թյունների մեջ էին գտնվում Ալփ-Արսլ անէ Հետ և այդ է и lf պապ֊ 
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ռաոով մշտապես հալածվում էին վերջինիս կողմից։ Ուստի, բա-

ցի տարածություններ զավթելու հեռանկարներից, Գթլմոլշի որդի-

ների՝ Փոքր Ասիայում հայտնվելը նրանց հնարավորություն էր տա-

լիս խուսափել սելջուկյան սուլթանի ճնշումներից։ 

Հեղինակներից մի քանիսը, մասնավորապես Սկիլիցեսը, Ատ֊ 

տա/իատեսր, ինչպես նաև Աբոլլֆարաջը, Սոլլեյմանի ու Մ ան սուրի՝ 

Փոքր Ասիայում հայտնվելը, բացատրում են Մելիքշահի հետ իբր 

վերջիններիս կնքած այն համաձայնությամբ, ըստ որի նրանք դա-

դար կտան սոլ/թանի դեմ իրենց մշտական ապստամբ տրամադրու-

թյուններին և ղործողոլթյոլնները կտեղափոխեն Բյուզանդիա՝ ի-

րենց համար տիրույթներ կորզելու և միաժամանակ Փոքր Ասիան 

Սելջոլ1քյաններին պատկանող հող դարձնելու համար22: 

Մասնագիտական գրականության մեջ, մասնավորապես Ք. է. 

Բոսվորտր, կասկածներ է հայտնել այս վարկածի շուրջ։ Բոսվորտը 

գտնում է, որ սուլթանը չէր կարող իր ձեռքով Սոլլեյմանին և Ման֊ 

սարին նշանակել Փոքր Ասիայի սելջուկյանների կառավարիչ23: Մենք 

համամիտ ենք Բոսվորտի հետ, և այդ է վկայում Մ ելիքշահի հանձ-

նարարությամբ Գթլմոլշի որդիների դեմ Բորսոլկի գլխավորած ար֊ 

չավանքներրորի հետևանքով սպանվեց Մանսոլրը։ Բացի դրա-

՛նից, Մե/իքշահը հազիվ թե գիտակցաբար մի ահռելի տարածք 

հանձներ Սոլլեյմանի հսկողությանը, որը կնպաստեր իրեն մրցա-

ծից и ե լյուկ յան ճյուղի հզորացմանը։ 

Աղբյուրներում Սոլլեյմանի մասին առաջին անդամ հիշատակ-

վում է հետևյալ իրադարձությունների հետ կապված, կայսր Մի-

քայե[ VII Դոլկասը վարձում է Սոլլեյմանին խոշոր ավատատեր 

հիկեփոր Բոտանիատեսի ապստամբությունը ճնշելու նպատակով։ 

Սակայն Բոտանիատեսին հաջողվում է իր կողմը գրավել Սոլլեյմա-

նին25: Ս բա շնորհիվ Բոտանիատեսը հնարավորություն ստացավ 

մուտք գործել Նիկ՚իա, որը 1078 թ. ամբողջովին գտնվում էր Սոլ-

լեյմանի թուրքմենական զորախմբերի վերահսկողության տակ։ Ի 

վերջո, Սոլլեյմանի օգնությամբ Բոտանիատեսը կարողացավ հաս֊ 

տատվել բյոլզանդական գահին։ 

Ատալիատես՚ի հաղորդմամբ՝ Բոտանիատեսի ապստամբության 

•արդյունքում փոքրասիական մի շարք քաղաքներում, այն է՝ Նիկիա֊ 

յոլմ, Քաղկեդոնում, Նիկոմեդիայոլմ, Պիլեոլմ, Խրիս ուպո լիսում, 

•Ռոլթինիայ՚ոլմ և ՛Կ յոլզիկոи ում, տեղակայվեցին թյուրքական կայա֊ 
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զորներ՜6: Սա, անկասկած, Սոլլե յմ անին հնարավորություն ընձԼ֊ 

ռեց հաստատվել այդ քաղաքներում և հետագայում ընդգրկել դը֊ 

րանք իր պետության մեչ։ Փաստորեն, աոաչին անգամ օղոլղները 

մուտք գործեցին փոքրասիական քաղաքներ։ Մինչ այդ թյուրքերը 

կուտակվում էին միայն գյուղական վայրերում։ Թե ինչ հետևանք 

ունեցավ սա, կարելի է եղրակացնել այն բանից, որ միայն 1090֊ա. 

կանների սկզբներին Ալեքսիոս Կոմնենոսին հաջողվեց վերագրավել 

այս քաղաքներից մի քանիսը27: 

Սոլլեյմանի մասին տեղեկություններ է հաղորդում նաև Մատ֊ 

թեոս Ուռհայեցին, որը նրան անվանում է «մի ոմն ամիրա Սուլի֊ 

ման Գթլմոլշի որդին, որ բնակվում է բյոլթանացվոց Նիկիա քաղա-

քում»՝2*: Սոլլեյմանի մասին Ուռհայեցին առաջին անդամ հիշատա-

կում է 1084 թ. նրա կողմից Անտիոքի գրավման կապակցությամբ, 

երբ Ռումի սելջուկյանները արդեն հիմնավորապես հաստատվել էին 

Փոքր Ասիայոլմ։ 

Ատալիատեսը մեզ տեղեկացնում է, որ Սոլլեյմանի հրոսակնե-

րին Բոտանիատեսը համարում էր կայսերական զորքի անբաժանելի 

մասը, նրանց վճարում էր օրավարձ և ընդհանուր վարձ, իսկ թուրք-

մեն առաջնորդները բարձր կոչումներ էին ստանում, ինչպես օրի-

նակ հանրահայտ թյուրք ամիրա 9ականը իր պատանեկության օ ֊ 

րոք2*: 

Մինչև Ալեքսիոս Կոմնենոսի գահ բարձրանալը, 1081 թ. Փոքր 

Ասիայոլմ բռնկվեց մի նոր ապստամրություն, որն այս անգամ ղե-

կավարում էր խոշոր ֆեոդալ Նիկեփոր Մելիսենոսր։ Բրիենիոսը 

հաղորդում է, որ այգ ավատատերը նույնպես հիմն ական ում ապա-

վինում էր թյուրքերի օգնությանը, որոնց տնօրինությանը նա 

հանձնեց Փռյոլգիայի, Գալաթիայի և Ասիայի (Արևմ՛տյան Փոքր Ա ֊ 

սիա) մի շարք քաղաքներ30: 

Մա տթեոս Ուռհայեցոլ վկայությամբ Մանազկերտի ճակատա-

մարտից հետո Փոքր Ասիայոլմ փաստացի անկախ պետություն հիմ-

նած հայազգի Փիլարտոս Վարաժնոլնին (Ֆիլարետ Վրախամիոսյ 

Կիլիկիայի հայ իշխաններին իրեն ենթարկելու նպատակով նույն֊ 

պես երբեմն դիմում էր թյուրք ամիրաների ծառայությանը։ Այս֊ 

պես, Սասունի Թոռնիկ իշխանի հետ նա հաշվեհարդար տեսավ Նը֊ 

փըըկերտի Ամր Քափր անունով մի թյուրք ամիրայի օգնությամբ31 :՛ 
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Այսս/իսով, կասկած ից վեր է, որ Մանաղկերտի ճակատամար-

տից Հետո բյուգանդական կայսրերի և ապստամբ ֆեոդալսերի 

կայմից դաՀի Համար մղված պատերազմներում օղուդ և թուրքմեն 

։] ւսրձկան ռազմ ական ուժի կիրառման պրակտիկան թյուրքերին հ ր ֊ 

նարավոբությոլն ընձեռեց էլ ավելի խորր թ ափանցելոլ այդ տարա֊ 

ծաշրջանի տարբեր վայրեր։ Փաստորեն, միջամտելով միջբյոլղան֊ 

ղական ներքին պատերաղմներին, օզոլղներլւ և թուրքմենները, 

անշուշտ, Հնարավորություն ստացան վերաՀսկելոլ Փոքր Ասիա/ի 

կարեորաղոլյն ճանապարՀներն ու մասամբ Հիմնվելու Փոքր Ասիա-

յի դեռևս իրենց կողմից լդրավված շրջաններում, որոնք Հետագա֊ 

յո։մ մի փոքր ուշքի եկած կայսրության դեմ պայքարի Հենակետեր 

դարձան։ Բյուգանդական ավագանու անՀեռատես քաղաքականու-

թյան Հետևանքով Փոքր Ասիայի մի զգալի մասը Հայտնվեց օղոլզ և 

թուրքմեն Հրոսակների ձեռքին։ Ավելորդ չի լինի նշել, որ Հենց այս 

պաՀից սկսած թյուրքական տարրը սկսեց ՀետղՀետե ոչնչացնել 

դուրս մղեյ և թյոլրքացնել տեղացի Հույն և Հայ բնակչոլթյանր։ 

Չնայած Փոքր Ասիայի կարևոր քաղաքներից շատերը դեռևս-

գտնվում էին բյոլղանդացիների ձեռքին, այնուամենայնիվ, մեկու-

սացած էին իրարից, քանի որ նրանց կապող գլխավոր ճանապարՀ-

ներր գրեթե լիովին անցել էին օղոլղական և թուրքմենական Հրո-

սակների և զինվորական ջոկատների վերաՀսկողության տակ։ 

ԱնՀրաժեշտ է նշել, որ թեև առաջիկա տասնամյակներում՛ 

(1081 —1176 թթ.) Ալեքսիոս և Հովհաննես Կոմնենոսների վարած 

եռանդուն քաղաքականության, ինչպես նաև նպաստավոր, արտա-

քին իրավիճակի և, մասնավորապես, խաչակրաց արշավանքների 

շնորհիվ թյուրքերի հսկողության տակ գտնվող Փոքր Ասիայի մի 

մասը Հնարավոր եղավ վերանվաճել, այսոլՀանդերձ, թուրքմեննե-

րի նորանոր մեծաթիվ խմբերի ներՀոսքը Փոքր Ասիա պայմանավո-

րեց թյուրք նվաճողների զինվորական ուժի քանակային առավելու-

թյունը բյոլզանդացիների նկատմամբ։ Չնայած երկրի Հզորոլթյան՜ 

րարձրացման ուղղությամբ Կոմնենոսների ջան քերի ն, քայքայված 

բյուգանդական տերությունը այդպես էլ չկարողացավ թյուրքական 

ներխուժման առաջն առնել։ 

1176 թ., Մանաղկերտի ճակատամարտից հարյուր տարի հե-

տո, Մյոլրոկեֆալոնի ճակատամարտում բյոլզանդական զորքի պար-

տությունը վերջ դրեց Փոքր Ասիայում թյուրքական տիրապետության 
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վերացէք ան հետ կապված հույսերին և, ընդհակառակը, ապահովեց 

թքոլրքեր ի միակողմանի տիրապետություն ը Փոքր Ասիայի գրեթե 

ամրողշ տարածքում։ 

Փոքր Ասիայի վերջնական կորստից հետո Բյուզանդիան ղադա֊ 

րեց համաշխարհային տերություն լինելուց և վերածվեց տեղա/լան 

նշանակության մի րալկանյան երկրի, որին աոաշիկա երեք հար-

յուրամյակի ընթացքում վիճակված Էր նվաճվելու օսմանյան տերու-

թյան կողմից։ 

Ի մի բերելով աղբյուրների տվյալները, կարելի Է եզրակացնել, 

որ նախքան Մանաղկերտի ճակատամարտը, և հատկապես նրանից 

հետո, բյուգանդական ավագանու ապավինումը թյուրք վարձկան-

ների ռազմական ուժին ոչ միայն զգայի վնաս հասցրեց Բյուզան֊ 

դիա/ի պետական շահերին, այլե մեծապես նպաստեց օզուզ և 

թուրքմեն տարրի ներթափանցմանը Փոքր Ասիա և սկիզբ դրեց աս-

տիճանական թյոլրքացման գործյւնթացին։ 

T I G R A N M I K A Y E L Y A N 

1071 — 1081 T U R K I S H P E N E T R A T I O N INTO A S I A 
MINOR AND BYZANTINE I N T E R N A L S T R I F E S 

The Turkish penetration into Asia Minor began soon after Ma-
nazkert battle when Byzantine frontier defense system was in 
total collapse. Among factors which enabled the Turkish penetra-
tion into inner Anatolia was the practice of using Oghuz and 
Turcoman bands which entered Byzantium to pi l lage in internal 
strifes for throne by Byzantine nobility. 

Thus, Turkoman emir Artuk ibn Ekseh, future founder of 
Artukid dynasty, was hired by Michael VII to f ight Norman 
mercenary Commander Roussel de Bailltul who was trying to 
estabfish itlself in Galat ia and Lycaonje by plundering its cit.ies 
r.nd towns. For this purpose Artuk's band appeared in Bythinia 
and defeated Norman leader. As a result Turkomans partfcularlv 
swarmed the region around the Black see. 

The Turkish penetration in lo Asia Minor prior to Comnene 
dynasy is closely related with the origins of Sel juqid Sul tanate 
of Rum which became possible in certain level due to recruit-
ment of Su layman ibn Qula lmish tirst by Emperor Michael VH 
and Ihen by rebellious m a g n a t Nicephorus Botaniates . Due to 
Sil! ayman's support Botaniates succeeded in acquiring of By-

10(5 



zanlinc throne The strife of Nicephorus installed Türks as gar-
risons in cities of Nicaea. Chalcedon, Xicomedia, Pylae, Chry-
sopolis . Ruphinianae, Cyzicus. This was first time when the 
Oghiuz entered cities; before this thev were crowding exclusi-
vely in rural areäs . 

As the resultj of new strife for the throne by Bvzantine mag-
nat Necephorus Mel issenus many towns of Asia (Western Asia 
Minor), Phrygia and Gaiat ia acluaily wefe given to Turkoman 
control. 

Thtis Byzanine internal s lr i fes after the Manazkert battle 
tnablcd the Oghuz and Turkoman bands to penetrate further 
into ihe regions not accessible for tliem before and turn them 
into the bases for their gradual expansion to the considerable 
pari of Asia Minor. 
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Л Р Ш А К П О Л А Д Я Н 

к В О П Р О С У О В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Я Х М А Р В А Н И Д О В 
И В И З А Н Т И И В X—XI В Е К А Х 

Взаимоотношения между Марванидамл 1 и Византий-
ской империей в X—XI вв. являются, пожалуй, одной из 
наиболее интересных проблем средневековой истории кур-
дов. К сожалению, по сей день эта проблема и курдско-ви-
зантинские отношения в целом не были объектом специаль-
ного исследования2. Это объясняется прежде всего тем, 
что, во-первых, источники слишком скупы, а во-вторых, 
имеющиеся сведения в достаточной степени еще не изуче-
ны и не введены в научный оборот. 

При этом необходимо отмстить, что тщательное изуче-
ние дошедших до нас средневековых источников, главным 
образом произведения арабоязычных авторов и исследова-
тельской литературы, позволяет в какой-то степени воспол-
нить этот пробел и более или менее затронуть эту тему, 
которая, па. наш взгляд, очень в а ж н а как для изучения ис-
тории династии, так и для полного понимания сути взаимо-
отношений обеих сторон. 

Прежде чем приступить к изложению, надо стметить, 
что анализ сведений первоисточников, а т а к ж е изучение 
истории Арабского халифата и Византии показывают, что 
еще задолго до образования эмирата Марванидов (X—XI 
вв.) в Дийар Бакре курды, несомненно, имели контакты с 
империей, однако они более ярко проявились в период ар-
абского владычества. Арабо-византийские многолетние и 
продолжительные конфликты, равно как и другие обстоя-
тельства, способствовали постепенному распространению 
курдов по Верхнему Междуречью и арабо-византийским 
пограничным зонам. Обосновавшись здесь, они вольно или 
невольно принимали участие в разных военно-политических 
событиях, зачастую, вели борьбу не только с арабами, но и 
с еретикамн-павликанами против Византии. 
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В связи с этим надо заметить, что на арабо-византнй-
ских пограничных зонах в IX в. не менее опасной была дея-
тельность павликан во главе с Карбеасом. а затем с Хрнсо-
хиром. Война против еретиков была довольно трудной для 
византийцев. После того как с территории империи жесто-
ко изгоняют павликан, последние вынужденно переходят 
границу и находят убежище у арабов. По этому поводу ис-
торик Р. Бартикян отмечает, что переход павликан во гла-
ве с ерисиархом Сергием на сторону арабов произошел,ви-
димо, в начале 30-х годов IX в. Их принял Омар ибн Аб-
даллах ал-Акта-эмир города Мелитены (Малатии) , «Он 
отвел беженцам для жительства город Аргаус (Аргован), 
затем павликане построили еще ряд крепостей и городов՝ 
из которых самым крупным был город Тефрика, их столи-
ца» 8 . Далее, вкратце говоря о действиях павликан, Р. Бар-
тикян выражает мысль о том, что «в сражениях павликан 
и арабов против византийцев принимали участие, по всей 
вероятности, и курды»4 . В связи с этим он ссылается на све-
дения византийского историка Феофана (X в.) , который, 
описывая события 873 г., пишет: «Оттуда он (т.е. Василий 
I Македонянин), перейдя гору Аргей (совр. Эрджиас даг) 
и дойдя до Кесарии, получил из Колонии и Лула весть о 
победах, з а которыми последовали и вещественные дока-
зательства—множество трофеев и военнопленных—из кре-
постей Тарса и из манихейских (т.е. павликанских) горо-
дов. Сюда было пригнано множество курдов, которых царь 
приказал зарезать. . . , т ак как войско было очень обремене-
но (добычей) и царь не хотел иметь обузу»8 . 

На наш взгляд, Р. Бартикян совершенно справедливо 
пишет, что пленение курдов говорит о том, что они оказа ՛ 
ли сопротивление империи и могли «воевать с Византией 
только в союзе с павликанамн и арабами. Следовательно, 
курды имели связи с павликанами, возглавляемыми Кар-
беасом и Хрисохиром, а т акже с арабами во главе с Ома-
ром ибн Абдаллах ал-Акта» 8 . В связи с этим Р. Бартикян 
утверждал, что павликанский эпос о Диогенесе Акрита не 
был для курдов «чуждым и незнакомым», а общие мотивы 
нашли свое отражение в курдском эпосе Златорукого хана. 
Далее Р. Бартикян заключает, что курды могли «иметь 
что-либо общее с павликанами в идеологическом аспекте»7 . 
Такая возможность, конечно, не исключена и результаты 
наших исследований также показывают, что в средние ве-
ка курды часто примыкали к подобным антифеодальным и 
религиозно-политическим движениям. Об этом, например, 
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свидетельствует участие курдов в хариджитских движениях 
в Арабском халифате и т .д . 8 

Таким образом, сближение курдов и еретиков-павли-
нан, а также другие обстоятельства сыграли немаловажную 
роль во взаимоотношениях курдов и Византин, что дало 
курдам возможность все теснее общаться с византийцами, 
а в некоторых случаях д а ж е отказаться от ислама. Приме-
чательно в этом отношении сведение, приводимое Ибн ал-
Асиром (XIII в.) Описывая военное столкновение арабов и 
византийцев, он пишет, что в 927 г. в Тарсусе (Тарсе) ара-
бы разгромили византийцев и захватили их в плен. Затем 
арабское войско встретилось с одним из курдских раисов 
(вождь, начальник) по имени «Ибн аз-Зухак, у которого 
была крепость под названием а л - Д ж а ф а р а . Он отказался 
от ислама и перешел на сторону византийского царя, ко-
торый был щедр по отношению к нему и разрешил ему вер-
нуться в свою крепость. Встретившись с [ а з -Зухаком] , му-
сульмане сразились с ним, взяли его в плен и убили всех, 
кто был с ним»8. 

Это ценное сообщение Ибн ал-Асира говорит не только 
об отказе от ислама, но и о принятии христианства некото-
рой частью населения приграничных зон. Смена вероиспо-
ведания, по всей вероятности, была продиктована недоволь-
ством курдской феодальной верхушки Арабским халифа-
том и желанием установить контакты с христианским миром, 
что, по-видимому, давало им гарантии для сохранения 
своих классовых привилегий и имущества. И, наконец, со-
общение Ибн ал-Асира наглядно показывает, что империя 
проявила заинтересованность в союзе с курдами арабо-
византийскнх зон. Уместно подчеркнуть, что указанные 
районы и вообще Арабский халифат в целом всегда были 
в центре внешнеполитической жизни империи. Во второй 
половине IX—X вв. Византии удалось упрочить свои грани-
цы. Особенно заметными были успехи на восточной грани-
це империи, и, несмотря на отдельные неудачи, положение 
в целом улучшилось. Некоторые эмиры пограничных облас-
тей признавали суверенитет Византии, платили дань, слу-
жили в византийском войске, а порой, как было показано 
ьыше, переходили в христианство1 0 . Другие сами получали 
дань и сохраняли дружественные или ж е союзные отноше-
ния с империей, а некоторые не прекращали враждебных 
действий против Византии. В эту пору главными врагами 
империи оставались Хамданиды, подчинившие себе, помимо 
Мосула, т акже и Алеппо1 1 . Однако во второй половине X в. 
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иг восточных границах империи вели активные военные 
действия и иракские Byi ды. 

Итак, в эту пору в Верхнем Междуречье в Дийар Бак-
ре. в том числе и в районах юго-западной Армении, факти-
чески по соседству с Византией, на историческую арену 
выходит династия" курдов Марванидов.- О деятельности ос-
новоположника династии—Бата ал-Курди (? 990гг.) в Дийар 
Бакре арабские авторы упоминают в связи с событиями 
980-х годов X века, т. е. когда он стал главным соперни-
к о в Бундов и Хамданндов 1 2 . В начальный период своей 
деятельности, как отмечается в источниках, Б а т ал-Курди 
занимался грабежом, а затем совершал набеги па Сугур 
(арабо-впзантийские пограничные зоны) . Вокруг него со-
бралась толпа, и Б а т вступил в Армению, н первый город, 
который он завоевал , как пишет Ибн ал-Асир, был город 
Арджещ. Оттуда он вернулся в районы Дийар Б а к р а . Пос-
ле смерти буидского эмира Адуд ад-Даула (978—983) Б а т 
з авоевал Маййафарикин и значительную часть Дийар Бак-
ра, в том числе Амид, Насиби и другие города юго-запад-
ной Армении1 3 . 

Следует отметить, что активные военные действия Ба-
та противоречили интересам к а к Бундов, так и Хамдани-
дов1 1 . Поэтому ж е с самого начала их взаимоотношения 
приняли враждебный характер . Активизация курдов в ука-
занном регионе беспокоила Бундов больше, чем Хамдани-
дос, д а ж е несмотря на то, что последние уступили им часть 
своих владений. Усиление Марванидов в Дийар Бакре в 
конечном итоге могло осложнить дальнейшие продвижениия 
сильных Бундов на север. 

Как ни парадоксально, в рассматриваемый период по-
добные проявления напряженности не наблюдались во вза-
имоотношениях между Марванидамн и Византией. В соот-
ветствии с имеющимися в нашем распоряжении материала-
ми Б а т имел с Византией дружественные отношения и лю-
безно относился к императору Василию II (976—1025) 1 S . 
Это дает основание предположить, что он действовал не 
очень самостоятельно и Византия проявляла особый инте-
рес к его действиям против Бундов и Хамданидов. Иными 
словами, сам факт появления Марванидов в Дийар Бакре и 
в прилегающих районах говорит о том, что действия Б а т а 
ал-Курди в какой-то мере были согласованы с империей. 
И это позволило ему одновременно вести столь широко-
масштабные военные действия против мусульманских эми-
ратов и на территории самой Армении1 6 . Следовательно, 
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без всякой поддержки империи он едва ли смог бы добить-
ся таких успехов. Чем ж е можно все это объяснить? Следу-
ет отметить, что ; по-видимому, Византия не имела желания 
вмешиваться в дела Бата . поскольку его действия против 
мусульманских эмиратов, особенно против Бундов, впол-
не соответствовали ее интересам. Б а т практически был 
единственным серьезным соперником воинственных Бундов 
Мосула, которые, занимая прочные позиции, в Д ж а з и р е 
вели борьбу против Хамданидов. Иначе говоря, только с 
помощью Бата ал-Курди можно было нанести Бундам кон-
трулар и предотвратить их продвижение на север. Вот по-
чему Византия не пыталась ограничить действия Бата и 
в некоторых случаях, по всей вероятности, оказывала ему 
военную помощь1 7 . 

В пользу вышесказанного говорит сообщение Абу Шуд-
жа ар-Рузравари (XI в.) в связи с переговорами между 
буидским эмиром Адуд ад-Даула, и его сыном—Самсам 
ад-Даула (983—987) и византийским императором Васи-
лием II- Судя по материалам Абу Шуджа , переговоры меж-
ду обеими сторонами начались примерно в 980-х годах в 
Константинополе, куда и был направлен посланник Адуд 
ад-Даула ибн Ш а х р а и . В 982 г. между Бундами и Визан-
тией было заключено 10-летнее перемирие. В ходе перего-
воров Византия обязалась передать Бундам некоторые кре-
пости Динар Бакра ; не вмешиваться во внутренние дела 
Хамдапидор Алеппо и признать их территорию как часть 
владений Бундов; присоединить к Бундам владения Бата , 
отказать ему в помощи и прервать с ним отношения. Со-
гласно договору, Бунды обязались выдать императору мя-
тежника Варда Склира 1 8 , находившегося в заключении в 
Багдаде после поражения в 979 г.19 Однако этот договор 
не был подписан Адуд ад-Даулой по причине его смерти в 
983 г. Сын Адуд ад Д а у л а — С а м с а м ад-Даула рассмотрел 
договор после возвращения Ибн Ш а х р а м а и византийского 
посланника Нпкифора и внес некоторые поправки. С а м с а м 
ад-Даула отказался от присоединения владений Б а т а ал-
Курди к Бундам, с тем условием, что он продолжит по-
прежнему относиться к императору и что Византия не ока-
жет ему помощи, не предоставит ему убежища на террито-
рии империи в случае его поражения от Бундов2 0 . Эти пунк-
ты договора, как отмечает Абу Шуджа , были подписаны и 
утверждены в Константинополе2 1 . 

Таким образом, вышеизложенные факты д а ю т основа-
ние лишний раз подтвердить, что Б а т так или иначе дей-
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ствовал под покровительством Византии2 2 и недаром Бунды 
старались каким-то образом найти общий язык с империей. 
А что касается первого варианта договора о присоединении 
владений Бата к Бундам, то, на наш взгляд, это была лишь 
очередная дипломатическая игра со стороны Византии. Не 
вызывает сомнения то обстоятельство, что Бунды едва .иг 
смогли бы подчинить себе Бата , в чем была уверена н са-
ма Византия. Переходя к формальным уступкам, империя 
захотела захватить мятежника Варда Склира и тем самым 
предотвратить большую опасность для Византин на ее вос-
точных границах. Следует отметить, что, по-видимому, все 
это хорошо понимал Самсам ад-Даула, который сделал не-
которые коррективы в акте договора. Однако, как свиде-
тельствуют дошедшие до нас сведения, пункты договопа 
строго не соблюдались, не были претворены в жизнь. Об 
этом, например, свидетельствует тот факт, что Бунды так 
и не вернули Варда Склира Византии. Наоборот, после до-
говора Бат все больше активизировался н добился серьез-
ных успехов в борьбе против Бундов и Хамданидов. В 983 г. 
он вторгся в область Мосул и с помощью жителей Мосула, 
не довольными дайламитами, без боя захватил город. Овла-
дев областью и укрепив свое положение, Бат запланировал 
псход на Багдад с тем, чтобы освободить его от дайлами-
тов (т.е. Бучдов) , однако этого сделать ему не удалось2 3 . 

17 августа 986 г. византийские войска во главе с им-
ператором Василием II были разгромлены болгарами. Уже 
четверть века империя не терпела такого поражения2 4 . Сам 
император чудом спасся от гибели с помощью армянской 
конницы25. Слух о поражениях Византии быстро докатился 
до Багдада , и В а р д Склир обратился за помощью к влия-
тельным деятелям того времени. Когда в начале 987 г. он 
снова появился в пределах импеоин и возобновил притяза-
ния на престол, его, как подчеркивает Йахина Ибн Сайд, 
поддержали арабские укайлиды, нумайриды, армяне и др. 
По просьбе Варда Склира владелец Дийар Бакра Бат ал-
Курди предоставил в его распоряжение «сильные войска 
во главе со своим братом Абу Али»2 8 , а из города Мелите-
не мятежник готовился к наступлению27. Однако он не пред-
принял серьезных шагов в связи с восстанием Фоки и 
после мирных переговоров с императором сложил оружие. 

По поводу вышесказанного необходимо подчеркнуть, 
что, приняв такое решение, видимо, Б а т в лице Варда Скли-
ра хотел иметь нового союзника в случае его победы, по-
скольку после поражения империи с болгарами и восста-
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иия Фоки (в августе 987—989 гг.) были созданы все усло-
вия. Подобный поступок Бата , по-видимому, не столь от-
рицательно повлиял на взаимоотношения Византии и Мар-
ванидов. Во всяком случае об этом источники молчат. 

После жестокого убийства Бата ал-Курди под Мосулом 
ս 990 г. в Хисн Кайфа провозгласил себя эмиром его пле-
мянник (сын сестры) Абу Алн Хасан Ибн Марван (990— 
997; , и вскоре ему подчинились почти все владения Бата 2 8 . 

Как свидетельствуют имеющиеся в нашем распоряже-
нии материалы, прн Абу Алн Ибн Марване византийский 
император Василий II в 382 г. х. (992 г.) сделал первую 
попытку завоевать районы Маназкерт 2 9 , Арджеш, Баркари 
(арм. Беркри) и др. Ибн ал-Азрак ал-Фарики (XII в.) пи-
шет, что Абу Али направился в сторону византийцев, вне-
запно напал на них, и они отступили. Далее он отмечает, 
что марваиидский эмир напугал византийцев и сказал, что 
« завтра сюда прибудут войска всех мусульман» 8 0 . После 
переговоров между обеими сторонами был заключен мир-
ным договор сроко՛՛ на десять лет81. К сожалению, источ-
'.ики не сообщают подробностей договора, что не позволя-
ет нам проанализировать его. Можно лишь сказать , что он. 
несомненно, для Абу Али Ибн Марвана имел огромное во-
енно-политическое значение и позволил ему сохранить дру-
жестзенные отношения с Византией и укрепить свое поло-
жение. 

Взаимоотношения Мапванидов и Византии вошли в 
новую историческую фазу при преемнике Абу Али Ибн 
Марвана—Муммахид ад-Дауле (997—1011). Укрепив вну-
треннюю жизнь эмирата, «новый марванид», в отличие от 
своих предшественников, с самого начала своей деятель-
гостн пел активные дипломатические отношения с аббаенд-
ским Халифатом, Бундами, Фатимидами Египта и т .д . 8 2 

Муммахид ад-Даула, как подчеркивает Ибн ал-Азрак, пе-
реписывался с руководителями вышеупомянутых государств, 
которые отправили- а столицу Марвапндов в Маннафарн-
кин своих посланников с драгоценными подарками и поз-
дравлениями по поводу провозглашения его династии8 8 . Он, 
как. подчеркивают средневековые авторы, повсюду приобрел 
широкое признание84. 

Таким образом, при Муммахид ад-Дауле династия 
Марвапидов в Динар Бакре в какой-то степени приобрета-
ет всемусульманское признание, и, естественно к ней долж-
на была изменить свое отношение и христианская Визан-
тия. Теперь, как никогда, империя полностью могла рас-



считывать на авторитет Муммахид ад-Даула в мусульман-
ском мире и при его поддержке решить много проблем, 
касающихся мусульманского Востока и территориальных 
споров на арабо-византннских пограничных зонах. Особен-
но в 990-х годах, после смерти эмира Алеппо—Сайф ад-Да-
у л а ' а л - Хамдани, главными врагами империи стали Фатн-
мнды Египта, постоянно посягавшие на Сирию и враждо-
вазшие не только с Византией, но и с Хамданндамн Алеп-
по—союзниками и данниками империи88- Все это и, видимо, 
еще другие проблемы стали поводом для встречи импера-
тора Василия II и Муммахида ад-Даула и заключения 
между ними союзного договора. В связи с этим Ибн ал-
Азрак пишет, что «в 390 г. х. (1000 г.) византийский царь 
Василий прибыл в районы Амида и Маййафарикнна. где 
встретился' с Муммахидом ад-Даула Абу Мансуром. Они 
заключили союз и договор, и он (т. е. император) вернулся 
без вреда» 8 8 . 

По этому поводу более содержательное сведение со-
общает Йахня ибн Сайд. Описывая новый поход императо-
ра в Сирию, он отмечает, что Василий II вместе со своим 
войском около шести месяцев находился в округах Тарсуса 
с целью возвращения в «страну мусульман». Когда импе-
ратор получил весть о смерти Давида ал-Курбалата князя 
ал-Джузра 8 7 , он уехал туда и захватил всю «страну ал-
Д ж у з р » . «К ним приехал эмир курдов-Муммахпд ад-Даула 
Абу Сад Ибн Марвап, владелец Дийар Бакра , которого нм-
пеоатор принял и присвоил ему (титул) Магистра и (наз-
начил) Дуком Востока, отнесся хорошо, был щедр к нему 
и отправил его в свою страну» 3 8 . 

Говоря о встрече Василия II и Муммахида ад-Даула, 
армянский историк Асогик подчеркивает, что она состоя-
лась в Ерзнка, где император присвоил марванидскому 
эмипу титул Магистра. Затем Василий приказал своим 
войскам в Четвертой Армении и Тароне, каждый раз, ког-
да пожелает эмир, помочь ему оружием8 9 . 

Пожалуй, нет необходимости в уточнении местности 
встречи императора и курдского эмира, ибо сам факт встречи 
уже весьма интересен и достоин внимания. Судя по упомя-
нутым сведениям она состоялась в 1000 г. на территории 
юго-западной Армении. И, несмотря на то, что сведения о 
ходе встречи и ее подробностях крайне скудны, имеющиеся 
сообщения позволяют нам по-новому рассмотреть, в связи 
со сложившимися военно-политическими обстоятельствами 
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взаимоотношения Марванидов н Византии. 'Если раньше 
а/, отношения носили главным образом дружественный ха-
рактер, то теперь, приобретая иной, оборот, создавали но-
ылс предпосылки для их совместных действий во всем ре-
гионе и за ее пределами. Почетный титул Магистра и пост 
Луки Востока, несомненно, ко многому обязывает Мум-
м ах ид а ад-Даула в корне пересмотреть свое отношение 
к империи и на возложенные на него новые задачи, 
что, на наш взгляд, повлияло и на его положение в му-
сульманском мире. Как союзник могущественной державы, 
он мог и должен был вмешаться в дела данников Византии 
и подвластных ей районов арабо-внзантинских погранич-
ных территорий40. 

Таким образом, взаимоотношения между Марванида-
ми и Византией при Мум.махнде ад-Дауле достигли своей 
вершины, по легко заметить, что это была хитрая политика, 
проводимая со стороны императора Василия II, который с 
целью обеспечения безопасности своих восточных границ 
вся'.ески старался притянуть к себе Марванидов. Иными 
словами, это, на наш взгляд, в какой-то степени и означа-
ло неофициальное влияние Византии па курдов Дийар Бакра . 

Тщательное изучение дошедших до пас сведений пока-
зывает, что подобные явления не наблюдались при Наср 
ад-Дауле (1011—1061)—всемогучем эмире из династии 
Марванидов. Правда , он тоже традиционно продолжал 
дружественные отношения с Византией, но отличался своей 
мирной политикой, и в течение более полувека основное 
внимание уделял внутренней жизни династии41. Благодаря 
всему этому он приобрел большой авторитет не только в 
эмирате, но и во всем мусульманском мире42. 

Судя по сведениям арабских авторов, между Марвани-
дами и Византией возникли некоторые споры после смерти 
Василия II (15 декабря 1025 г.). Следует отметить, что за 
сорок лет единовластного правления император имел в 
основном дружественные отношения с курдами. Благодаря 
его умной политике неизмеримо возрос авторитет империи, 
а после него Византия никогда не достигала такого могу-
щества и ее границы не были столь обширны4 3 . 

Итак, при преемниках Василия II—Константине VIII 
(1025—1028), Романс III (1028—1034), Михаиле IV (1034— 
1041), Константине IX (1042—1055) в какой-то мере изме-
нилось отношение Византии к Марванидам. Сразу ж е пос-
ле Василия II начались конфликты за город ар-Раха (Урха, 
Эдесса) . Ибн ал-Асир пишет, что город ар-Раха находился 



иод властью нумайрида Пбн Утайра, который с населением 
обходился жестоко. В 1025 г. по просьбе жителей Наср ад-
Даула завоевал город. Однако через два года там убивают 
его" наместника—Занка. После чего по просьбе мердасидов 
Алеппо Наср ад-Даула разделил город между Пбн Утап-
ром и Иб1՛ Шабнлом. Первый из них продает свою часть 
византийцам4 4 , которые взяли обе башни и обосновались в 
юроде, а Наср ад-Даулу не удалось захватить его48. 

В 1035 г. арабские нумайриды и византийские войска 
города ар-Раха приготовились к нападению на эмират Мар-
ванидов. По призыву Наср ад-Даула собралась огромная 
толпа. На помощь, как указывает Пбн ал-Асир, поспешили 
соседние мусульманские эмиры с целью напасть на город 
ар-Раха 4 8 . А до этого, по словам того же Пбн ал-Асира, На-
ср ад-Даула известил императора о намерениях нумайри-
дов и византийцев города ар-Раха и обвинил его в том, 
что он нарушил договор о перемирии. Когда император уз-
нал, что мусульмане собираются напасть па город ар-Ра-
ха, направил своего посланника к Насру ад-Даула, про-
сил извинения за случившееся, сообщил, что якобы он ниче-
го не знал об этом н приказал своим войскам прекратитьна-
ладение. Далее Ибн ал-Асир добавляет, что византийский 
император подарил Насру ад-Дауле драгоценный подарок, 
и марванидский эмир отказался от наступления на город 
ар-Раха , т . 

В евзяи с этим й а х й а Пбн Сайд пишет по повод) напа-
дения мусульман на ар-Раха , что якобы сам Наср ад-
Д а у л а написал византийскому императору письмо, где про-
сил прощения за то, что от страха его войско было направ-
лено в город ар-Раха для поддержки мусульман1 8 . 

После этих событий Наср ад-Даула пытался захва-
тить город ар-Раха, однако это ему так н не удалось՛18. 

Несколько лет спустя, в 1048 г., вновь более или менее 
обострились взаимоотношения между марванидами и Ви-
зантией. Император Константин IX предъявил Насру ад-
Даулу обвинения в том, что па пограничных зонах некий 
Ассфар ат-Таглибн из Рас ул-Айна совершает набеги, а он 
не предпринимает против него никаких мер. В послании им-
ператор намекал на союзный договор между Марванидами 
и Византией. Об этом Ибн ал-Асир пишет: «Ты знаешь, что 
между нами существует дружба, а этот человек (т.е. Ассфар 
ат-Таглнби) сотворил столько дел. Если ты отказываешься 
от договора, то сообщи нам. чтобы мы приняли против него 
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меры...*50. Как явствует из сообщения Ибн ал-Асира, с целью 
урегулирования отношений с империей Наср ад-Даула с 
помощью нумайритов арестовал Ассфара ат-Таглиби, тем са-
:ым выполнил требования императора5 1 . 

Таким образом, как было отмечено, после смерти Ва-
силия II взаимоотношения Марванидов и Византии по раз-
ным причинам в какой-то степени нарушились, однако при-
веденные сведения четко и ясно показали, что все-таки меж-
ду ними сохранился мирный и союзный договор. Кроме вы-
шесказанного в источниках не засвидетельствовано больше 
никаких сведений о взаимоотношениях Марванидов и Визан-
тии, что дает основание предполагать, что, по всей вероят-
ности, между ними не произошло резких перемен. Это 
вполне попятно, потому что с 1040-х годов основное внима-
ние первоисточников было сосредоточено на действиях сель-
джукидов в Дийар Бакре. В результате захватнической по-
литики сельджукидов эмират Марванидов окончательно при-
шел в упадок в 1096г.82 

Итак, резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, 
что взаимоотношения между Марванидами и Византией в 
рассматриваемый период (X—XI вв. ) . В основном носили от-
кровенно дружественный и союзнический характер. Конечно, 
стремления к подобным отношениям со стороны Византии 
к Марванидов отнюдь не были случайными и полностью 
соответствовали их военно-политическим и экономическим 
интересам. 

Опасаясь за свое господство, империя вела дипломати-
ческую игру с Марванидами, пытаясь тем самым защитить 
не только пограничные районы Византии от нападений му-
сульманских эмиров, по и расширить круг своего влияния 
;< достичь превосходства в регионе. 

Сохранение дружественных союзных отношений с вели-
кой державой в конце концов, на наш взгляд, и определи-
ло судьбу династии Марванидов. Иными словами, своим 
существованием Марваниды во многом были обязаны по-
добгон позиции со стороны Византии, что и позволило им 
ծօтее-одного пека утвердиться в Динар Бакре. 
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ARSHAK POLADIAN 

ON T H E R E L A T I O N S B E T W E E N T H E E M I R A T E OF 
M A R W A N I D E S AND T H E BYZANTINE E M P I R E (X—XI c.) 

The relations between the emirate of Marwanides and the 
Byzantine Empire are among ihie most inleresting i ssues of the 
medieval Kurdish hisipry. Unfortunaiely, this i ssue up to now 
Avas not the subject of research. First of all it may be explained 
by lack of original sources and then by [he facl, that the exist jng 
information has not been yet examined properly and published. 

In the framework of orienial sUidies this issue is heing 
examined for the first time on ihe bas i s of medieval, and in 
particular—Arabic sources. 

The malerial under our disposal teslify the aciivities oi the 
princes of the emirate of Marwanides and in particular its foun-
der Bat al-Kurdi in Diyarbakr with he centre in Mayyafar ikin 
(Tigranakert, historical Nprkerl) were to some extent agreed 
upon with the Empire. The penetration of the Kurdish elements 
io the mentioned regions (Sugur , Arab-Byzantine border re-
gion) and their further aciivities were welcomed by the Empire, 
with tihe aim of stopping ihe expansion of Moslem dynast ies— 
Buides, Hamdanides—in these regions. On this bas i s the rela-
tions between Marwanides and the Byzantine Empire, accor-
ding to our researches, were mostly of friendly nalure. The siri-
ving of boltfi parties to establish such kind of relations was 
completely suitable to their Strategie and economic interests. 

For the preserving of its hegemony the Empire was playing 
diplomatic g a m e s with the Marwanides trying not only to de-
fend its borders from ijhe attacks of Moslem emirates but also 
to expand the zone of its influence and to ga in hegemony in the 
region. 

The desire tp maintain friendly relations with a great po-
wer at the end defined the fate of the Marwanide dynasty. In 
other words, lo preserve their existence the Marwanides were 
dependent on the s imilar position of the Empire, that enabled 
them to rule more than a Century in Diyarbakr. 

Ծ Ա Ն Ո Թ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր 

1 О Марванидах см.: Н. F. Amedroz. The Aiarwanid dinasty at Mayya-
fariqin of the tenth & eleventh Centuries A. D.—JRAS, 1903, p. 123—154; 
К. V. Zetterteen. Marwanids—E I, v. III, London, 1936, p. 309—310; 
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Стенли Лень-Пуль. Мусульманские династии. СПб. ; !899, с. 96 (108); 
К. Босворт. Мусульманские династии. М.. 1971. с. 87—88: .1. П. По-
валян. Курдская династия Марванидов и ее взаимоотношения с му-
сульманскими эмиратами,—Проблемы современной советской арабис-
тики, II . проблема истории и филологии. Ереван. 1990. с 90—96: 
IL. Фл |Ш1Цшб ( I/ար վան յան Ամիրաների շինարարական դորձոլնեոլթյունր, Երիտա֊ 

սար,! արեե/ադետների XII նսաաշրշան/l թեզեր, Երևան, 1986, Էշ 20 21, еГО Ж в : 

!Г արվանյան ամիրայության ավատատիրական Հողատիրության մի թանի ձևերի 

մասին քրսա Իրն այ֊Ադրակ այ֊ՖարիկիԱ), Երիտասարդ արևելագետների XIII 

նստայրշանի թեղեր, Երևան, 1987, Էշ 21 — 22։ Մ արվանյան դինաստիան և Մեձ 

սեյշուկներր, Մերձավոր և Միշին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, XVI, Երևան 

1996 թ., Էշ 16C—MS, Цамбавер . М у д ж а м ал-ансаб у ал-усрат ал-хакима 
фит-тарих ал-ислами, ал-Кахнра, 1951, с. 206—207; Мухгммад Амин 
Заки. Тарих ад-дуал у ал-имарат ал-курдийа, ал-Кахира, 1948 с. 95— 
12.г<; Абд ар-Ракиб Юсуф. ад-Даула ад-Дустукийа фн Курдистан ал-
вуста , I. Багдад . 1972. 

- В курдоведческой литературе взаимоотношения Марванидов и 
Византии поверхностно и в некоторых случаях ошибочно рассматри-
ваются в основном и работе курдского историка Абд ар-Рахиба Юсу-
фа. см его указ . работу, с. 62—71, 128—130, 142—143. 216—218. 

4 Р. М. Бартикян. Дигеннстика в курдском эпосе о Златоруком ха-
пе. Известия А Н А р м С С Р , 1967, № 1, с. 47. 

4 Там же, с. 48. 
® Т а м ж е , с м . т а к ж е 1 Օտար աղրյոլրներր Հայաստանի և Հայերի մասին — 

Բյուգանդական աղբյուրներ, I I , Կոնստանտին Ծիրանածին. Թարգ, բնագրից, ա֊ 

ււա շ ա բ ,սն և A անոթոլթ յուն Հ. Րարթ^կյանի, Երևան, 1970, Էշ 78, 
5 Р. М. Бартикян. Указ. работа с. 48. 
7 Там же, с. 53. 
* О б ЪТОМ СМ.; IL. Փո|Ա1դյան, Քրդերի մասնակցությունը IX—.V դդ. խարի֊ 

շիների շարժմանը (րստ արաբական աղբյուրների— Երիտասարդ արևելագետներ 

րի Հանրաւդետտկան X դիտական նստաշրշան—զեկուցումների թեղեր, Երևէսն, 1984, 

Էշ 2 Տ ֊ 2 6 , 
9 Ибн ал-Асир. ал-Камел фи ат-Тарих, ал-Кахира. 1353, с. 190. 
1(1 История Византии, Т . П . М., 1967, с. 2Ո8. 
11 Там же. 
12 Ибн ал-Асир. Указ. работа , VII , ал-Кахира, 1353. с. 121—122; 

Ибн Тагри-Бирди. ап-Нуджум аз-Захира , III , ал-Кахира, 1932, с. 145; 
Ибн Халдун, Кнтаб ал-Ибр уа диуан ал-Мубтада уал-хабар , IV, 1284г. 
с. 251. 

13 Там же. См. т а к ж е : Abu Shu ja Rudhrawari , Continuation of the ex-
perinces оГ the nations, Arab. texts, ed by H. F. Amedpoz and D. S . Margo-
lious, V. III , Oxfqrd. 19՝21, p. 84; Ибн ал-Азрак ал-Фарик. Тарнх, ал-Кахн-
ра, 1958, с. 51—52. 

14 См.: А. Поладян. Указ . работа , с. 90—96. 
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Абу Шуда ар-Рузраварн. Занл таджарнб ал-умам. ал-Кахнра. 1916. 
1.36. 

14 По словам армянского автора XI в. Асогнка. Бат-Эыир Хлата и 
Нпркерта (т. е. Маййафарнкнна) примерно в 982 г. напал на область 
Тарон, разрушил город Муш и зарезал религиозных служителей в церк-

• ВИ СВ. П р к и ч . С м . 1 Ստեփանոսի Տարօնեցւո Ասողական, Պատմութիւն Տիեզե-

րական, Ս. Պետերբոլրգ, 1885, էշ 192. 
17 Абу Шуджа. Указ. работа, с. 36, 39. 
1 ՛ Летом 976 г. Б а р д Склнр поднял мятеж и к нему стекались пред-

ставители военной знати. Его поддержали армянские феодалы п му-
• сульманс пограничных районов Византин. После поражения в март,՝ 
979 г. Вард Склнр убежал н оказался в Багдаде (см. История Внзап-
тнн, т. II, с. 218). 

" Абу Шуджа. Указ. работа, с. 36. 
- ' Там же, с. 39. 

Там же. 
-՞1 Курдский историк Абд ар-Ракпб Юсуф в связи с этим выдви-

г а е т мысль о том, что эмират Б а т а был совершенно независимым (см. 
• j r o указ. работу, с. 63). 

-1 Ибн ал-аенр. VII , с. 121, Ибн Халдун, IV, с. 252. . . 
2< История Византин, т. II, с. 218. 

2՜' Լեո , Հայոց պատմություն, հ. I I , Երևան, 1967, էշ 6021 
=,i Yahia Ibn Said Antiochensis. Accedunl.-—«Corpus Ccriptoruin Chris-

:l<auorum Orientaliinn Turanlibus-Scriptres Arabici» ser. III, է. VII , Paris , 
1809. p. 167. По этому поводу аналогичное сведение упоминает также 

•и армянский историк Асогик (см. его указ. работа, с. 247) . 
27 Լէн, Հայոց պատմություն, հ. I I , էշ 602, 

2" Ибн ал-Азрак ал-Фарики. Указ. работа, с. 60. 
29 После убийства Б а т а князь Тайка-Давид Курапагат (Kvpana-

лат) немедленно напал на город Маназкерт и овладел им. Затем из 
гороча он выгнал мусульман и на их место поселил армян и грузин (см. 
Ասողիկ, էշ 266\ IL. Sbr-T,UnGlJJUlG, Արաբական ամիրա յոլթյոլններ ր Բա գրասալն֊ 

յաց Հայաստանում, Երևան, 1965, էշ 195, Լ ե ռ , Հայոց պատմություն, հ. I I , էշ 6 0 7 ) , 

Ибн ал-Азр-.к ал-Фарнки, с. 61. 
31 Там же. 
՝- Ибн ал-Ирби. Тарпх мухтасар ад-дуал. Бейрут, 1958. с. 173; Ибн 

..Рл-Асир, VII , с. 144; Ибн ал-Азрак, с. 8 6 . . . 
33 Там же. 
3 4 Там же. 
У : История Византии, II, с. 224. 

Ибн ал-Азрак, с 84; см. т а к ж е Ибн a.i-Аскр, VII . с. 144, Ибн ал-
Ирби. с. 173. 

37 Речь идет о Давиде Курапагате (960—1000)—князе Тайка, кото-
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рый С К Ь | | Ч ! 1 . 1 С Я В 1 0 0 0 г . С м . : Հայ ժողովրդի պատմություն, I I I , Երևան, 

IS76. Հ, I I I , 
и Yahia Ibn Said. Указ. работа , с. 184. См. его ж е рукопись, руко-

I ж п ы й фонд С. Петербургского отделения MB А Н Р Ф , И 1708. л. 836. 
՝''' ԼԼո, Հայոց պատմություն, հէ U , կ 610, 

и Об этом см.: Yahia Ibn Said , с. 210. 
«i В начальный период деятельности Наср ад-Даула его противни-

ки сделали попытку сдать город Маййафарикии византийцам, но, види-
мо. на ото не откликнулся император. См.: Ибн ал-Лзрак, с. 96. 

п Там же, с. 108—110. О нем см. т акже : Ибн ал-Джаузи , ал-
Мунтазам фи ат-тарих, VIII , ад-Дакан-Хайдарабал . 1359, с. 222—223; 
Абу ал-Фида, Тарих, III, с. 186; ал-Ханбали. Ш а з а р а т а з - захаб . III . 
ал-Кахира, 1350, с. 453; Ибн Каснр. ал-Бидайа уап-нихайа фи ат-тарих, 
XII . 1932, с . 8 7 ; Ибн Халликан. Уафийат ал-айан, I, Париж. 1838, с. 83— 
8 4 . . . 

История Византин, II, с. 225. 
" Ибн ал-Асир, VII . с. 322—323. 
«'՛ Там же, с. 353. 
*-' Там же, VIII . с. 9. 
47 Там же ; см. т а к ж е : Ибн ал-Уарци, с. 427. 
<« Yahia Ibn Said , р. 270. 
« Ибн ал-Асир, VII I . с. 11. 

Там же, с. 46. 
51 Там же. 
3 2 К. Э. Босворт. Укаэ. работа , с. 88. 
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ԱՐԱՍ՛ ՔՈ 1)3 ԱՆ 

^ԻՆ ԱՌԱՋԱՒՈՐ ԱՍԻԱՅԻ Եվ ԷԳԵՑԱՆ ԾՈՎԻ ԱԶԱՏԱՆԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐքԵՐԱՑՄԱՆ ՇՈԻՐՋ 

Հին Առաջավոր Ասիայի պատմության ուսումնասիրության պր-

րոցեսում անհնար է շրջանցել քաղաքակրթությունների զաբգաց-

ման ընթացքում պարզորոշ գծագրվող մի երևույթ, որր լավ վր. 

կայված է գրեթե բոլոր տարածաշրջաններում։ Խոսքը պետություն-

ների կենսագործունեության վերրնթաց և վայրընթաց զարգացման 

փուլերի կանոնավոր հեբթսւգայության մասին է, որր կարծես րնգ-

դրկոլմ է ոչ թե մի կոնկրետ տարածաշրջան, այլ ողջ Առաջավոր 

Ասիան և էգեիգան։ Այս համաժամանակյա երևոլ/թների կանո-

նավոր բնույթը համապատասխան բացատրության կարիք ունի։ 

Ներկա ուսումնասիրության շրջանակներում զարգացման այգ ցիկ֊ 

[երի համակողմանի ուսումնասիրոլթյոլնր հնարավոր չէ, ուստի 

սահմանափակվենք միայն ղրանց րնթացքոլմ նկատվող ուղեկցող 

երևույթների առանձնացմամր: Ահա վերոհիշյալ ցիկլերի րնգհա-

նոլր բնութագիրը՝ գրանցից յուրաքանչյուրի ընթացքում գրավոր և 

հնագիտական աղբյուրներով վկայված իրագարձությոլննեբի հա-

մառոտ շարադրանքով 

1. X X X / X X V I 1 1 - X X I I I / X X I I դդ. (վաղ քոոնդեդաո) 

Ս ՚ ի շ ա գ ե տ ք : Շումերական քաղաք-պե տ ութ յոլնն երի կազմավո-

րում և վերընթաց զարգացում։ Փուլի վերջում՝ Արքադի ս/ետոլթ/ան 

կազմավորում, նրա վերածում համ ամիջագետքյան տերության։ 

Եգիպտոս: Համաեգիպտական պետության կազմավորում (Վաղ 

թագավորություն) և Հին թագավորություն, նշանակալից աոաջրն-

թաց կենսագործունեության բոլոր բնագավառներում։ 

Փ ո ք ր Ա ս ի ա : Զգալի թվով մշակութային կենտրոնների կենսա-
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գործունեության մասշտաբների ընդլայնում f S r n j u i I — I I , P b j g b -

ս>1||րսւն I I ) — 1 3 , Ա լ ա շ ա հ յ ո յ ո ւ ք ց — 8 , Ալիշսւր I և այլն), վաղ պե-

տական կազմ ավորումն ե րի աոաշա ցում; 

1;<].1յիդա: '/.աղ Հելլաղլան և վաղ մինոսյան փուլը, կիկլադյան 

րաղարակրթության վերընթաց զարգացումը, բարձրակետը՝ 2500— 

2300 թթ: 

. ! ս ւ յ կ ա կ ա ն | ! , ո ն ա ^ ի յ ա ր հ Ա Ա ն դ ր կ ո վ կ ա ս : Կոլր-Արաքսյան (կամ 

г Վաղ Անդր/յովկաս :անյ>) մշակույթի Հետագա զարգացման փուլ։ 

Ամենաբեր նկատվում է պ ետ ական ութ յան ձևավորում և կա֊ 

յունացամ, ն յո։ թ ական մշակույթի որակական մեծ աճ նախորդ 

փուքի Համեմատ։ 

2. X X I I I / X X I I դ դ . ( ա ն ց ո ւ մ վ ա ղ ր ր ո ն գ ե դ ա ր ի ց մ ի ջ ի ն ր ր ո ն զ ն դ ա ր ) 

Մ ի ջ ա գ ե տ ք : Աբքադի պետության անկումը (մոտավորապես 

2200 թ.), կոլտիների արշավանքները և նրանց տիրապետությունը։ 

Եգիպտոս: Հին թագավորության անկումը ( X X I I I դ, կեսեր), 

պետության տրոՀոլմ մի բանի տասնյակ ինքնուրույն իշխանու-

թյունների, անկայուն ներքաղաքական և տնտեսական իրավիճակ 

մինչև XXI ղ. կեսերը («առաջին անցումային շրջան»)։ 

Փ ո ք ր Ա ս ի ա : S r n j u i I I , Ր ե յ ջ ե ս ո լ լ թ ա ն 1 3 և այլ քաղաքային 

կենտրոնների ավերում մոտավորապես 2300 թ., նյութական մշա-

կույթի Համ րնդՀ անուր անկում արևմտյան և Հարավ ա յին շրջաննե-

րում2: 

Լ ՚ գ Լ ի դ ա : «Վաղ բրոնղևդար I I I я փուլի բնակավայրերի մեծ մա-

սի ավերում 2300 թ. մոտերքում, նոր էթնիկական տարրի և մշա-

կույթի ներթափանցում։ 

Հ ա յ կ ա կ ա ն լ ե ւ ւ ն ա շ ի յ ա ր հ к Ա ն դ ր կ ո վ կ ա ս : Կոլր֊Աբաքսյան մշա-

կույթի անկում։ 

3. X X I / Х Х щ . — X I X / X V I I I W . ( մ ի ջ ի ն բ ր ո ն զ ե դ ա ր ) 

. Մ ի ջ ա գ ե տ ք : Ոլրի III դինաստիան ( X X I I դ. վերշ—XXI դ.), 

շուրջ մեկդարյա կայունություն, Ո լրի անկում ամորեական ցեղերի 

միգրացիայի Հետևանքով ՚ ( X X I դ. վերջ), ամորեական իշխանու-

թյունների կազմավորում (XX—XIX դդ.), Աշշոլրի, Բաբելոնիայի և 

այլ պետականությունների կայունացում և Հզորացում։ 
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Եգիպտոս: Միջին թագավորէ լթյուն (XXI—XYIII դգ.), քաղա-

բական, տնտեսական և մշակութային վերելբ: 

Փ ո ք ր Ա ս ի ա : Քաղաքական կայունացում (XXI — XX դդ-), որն 

Էլ ավելի Է ամրապնդվում շնորհիվ Աշշոլրի առևտրական գաղութ-

ների գործունեության (XX—XVIII դգ.): 

է գ ե ի դ ս ւ : Միջին հելլադյան և միջին մինոսյան մշակույթի փուլ, 

որ բնութագրվում Է տնտեսական մեծ առաջրնթացով, հատկապես 

կղզիներում, «մինոսյան թալասսոկրասւրանՆ։ 

Ընդհանրապես այս փու[ի համար տարբեր տարածաշրջանների 

միջև համ ամ ամ անակյա ցիկլերի առանձնացումր բավական բարդ Է։ 

Պ արզորոշ նկատվում Է կա յոլն աց ում - ա պակայո լն ացոլմ ցիկլի կար-

ճատևություն, չափազանց սակավ Է համապատասխան հնագիտա-

կան նյութը մի շարք տարածաշրջաններից (Փոքր Ասիա. Սիրիա, 

Հայկական լեռնաշխարհ): Խիստ մեծ շարժուն ակութ լուն կա վաղ֊ 

բրոնզեդարյան փուլի համեմատ։ Այդ իսկ ւղատճաոով, տվյա/ փու-

լից դեպի կայունացման հաջորդ՝ ոլշբրոնզեզարյան փուլ անցման 

րնթացքոլմ առկա ճգնաժամային դարաշրջանի առանձնացումր 

միշտ չէ որ հստակ գծագրվում է տարբեր տարածաշրջաններում։ 

4 . X V I I — X V I դդ. (անցում մի»ին բրոնգեդարիւյ ուշ րրոնգեգար) 

Մ ի ջ ա գ ե տ ք : Բաբելոնիայի քաղաքական վայրրնթաց զարգա-

ցում, Աշշոլրի արտաքին առևտրի անկում (XVIII ղարի վերջ), խոլբ-

րիների և կասսիաների զանգվածային տեղաշարժեր և բնակեցում 

Հյուսիսային և Կենտրոնական Մի ջագետքոլմ, Համմոլրապիի դի-

նաստիայի անկում։ 

Ե գ ի ս յ ա ո ս : Միջին թագավորության թուլացում և տրոհում 

(XVIII դարի երկրորդ կես), հիքսոսյան արշավանքր և նրանց տի-

րապետություն ր Եգիս/տոսում (XVII դարի սկիզբ—XVI գարի 

սկիզբ) («երկրորդ անցումային շրջան»)։ 

Փ ո ք ր Ա ս ի ա : Տարբեր քաղաքական միավորների միջև ծավա/֊ 

ված հակամարտություն, Կուսսարի դինաստիայի անկում, քաղա-

քական անկայունություն։ 

է գ ե ի դ ս ւ : Միջին հելլադյան մշակույթի անկում, էթնիկական 

նոր տարրի (ենթադրաբար՝ ախայան հույներ) ներթափանցում մայր-

ցամաքային Հունաստան։ 
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Հ ա յ կ ա կ ա ն [ հ ո ն ա ^ խ ա ր հ և Ա ն դ ր կ ո վ կ ա ս : Մշակութային մաս֊ 

նաւովածութ/ան աստիճան ական Հ աղթ ա/՝, արում, Լեռնաշխարհի ա֊ 

րևմուարում մի շարէ- քաղաքական միավորների ձևավորում ( Հ ա ֊ 

յարա, Իսուվա, Ալդ ի )։ 

5 . X V I I — X I I I դդ . (ուշ րրոնդեդար) 

Ս ՚իջադԼսւք : Ս՚իւին բաբելոնյան և միջին ասորեստան յան փոլ-

/երր, Մ իա անն ի ի կաւ/մավորոլմր և հզորացումը։ Փուլի հիմնական 

բնորոշ ղծերր՝ կայուն ս/ետականոլթյոլնների ձևավորում, աննախ-

րնթաց տնտեսական վերելք, ակտիվ արտաքին քաղաքականու-

թյուն, այսին լ,ն, Համ ընղհանուր վերընթաց զարգացում: 

ե դ ի ս յ տ ո ս : Նոր թագավորոլթ յան XVIII և XIX դինաստիաներ: 

Եգիպտական ււլեաականության և քաղաքակրթության համ ընդհա-

նուր վերելք; 

'f-1'.fr Ս.սիա: հւհթական ւղետոլթ յան Հզորացումր, նրա վերա-

ծածը աշխ արՀակա/ տերության։ 

է դ Լ ի դ ա : [հշՀեւլադյան մշակույթը, միկենյան քաղաքակրթու֊ 

թքան ձևավորումր և վերրնթաց զարգացումը, նրա քաղաքական և 

մշակոլթա էին Լք и պ ան и ի ան Էգեյան ծովի ավազանում։ 

Հ ա յ կ ա կ ա ն լԼոնայփքսւրհ և Ա ն դ ր կ ո վ կ ա ս : Ր՚ռեղքյան մշակույթի 

զարգացում։ 

հ. X I I — XI դդ. (անէյում ուշ բ ր ո ն գ ե դ ա ր ի ց վաղ ն ր կ ա թ ե դ ա ր ) 

(fjlcumliMi յ : Միջին ասորեստան յան պետության և Բաբելոնիա-

յի \ամընդՀանոլր քաղաքական և տնտեսական վայրընթաց զար-

գացում։ Բւ։:բելոնիայի կասսիտական դինաստիայի անկում և քաղ֊ 

ղեա1լււ։ն դինաստիայի հաստատում։ Ասորեստանի արտաքին քա-

ղաքական ակտիվության աննախընթաց նվազում։ 

ե դ ի պ տ Ո ս : Նոր թագավորության անկում, երկրի մասնատում՛ 

մի շարք մանր թագավորոլթյոլնների («երրորդ անցումային շըր-

ջան» )։ 

Փ ո ք ր Ա ս ի ա : Խեթական տերության տրոհում, խեթերից կախ-

յալ փոքրասիական մանր քաղաքական կազմավորումների անկում։-

Կենտրոնական Փոքր Ասիայի բնակչության զանգվածային տեղա-

շարժ թերակղզու հարավ և Հյուսիսային Սիրիա։ 

է դ Լ ի դ ս ւ : Միկենյան քաղաքակրթության աստիճանական ան-
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կում, բնակչության զանգվածային արտագաղթ դեպի էգեյան և Միջ-

երկրական ծովերի կղզիներ, Փոքր Ասիայի և սիրիա֊պաղեստինյան 

տարածաշրջանի ծովավյնյա շրջաններ։ Միկենյան մշակույթի գրեթե 

լիակատար դեգրադացիա։ 

Հ ա յ կ ա կ ա ն լ ե ռ ն ա շ խ ա ր հ : Լեռնաշխարհի արևմուտքում և հա-

րավ-արևմուտքում քաղաքական միավորների անկում (Իսոլվա), 

բնակչության շարժունակության աճ, քաղաքային մշակույթի ան-

կում ։ 

Այսպիսով, ինչպես երևում է վերը բերված փուլերով ներկա-

յացված իրավիճակների համեմատությունից, մ.թ.ա. III հազար֊ 

ամ յա կի սկզբներից մինչև մ.թ.ա. XII դ. ընկած ժամանակահատ-

վածը որոշակիորեն բաժանվում է վեց փուլերի, որոնք պայմանա-

կանորեն կարելի է բնութագրել որպես՝ 1) կայունացում և վերըն-

թաց զարգացում (1, 3, 5) և 2) ապակայունացում և վայրընթաց 

զարգացում ( 2 , 4, 6)։ Իհարկե, ասվածը չի նշանակում, որ առա-

ջին փուլերի ընթացքում չեն եղել քիչ թե շատ տևական և րնգղըր-

կոլն բացասական երևույթներ։ Այդպիսիք առկա են, սակայն դը֊ 

բանք բնութագրական չեն եղել տվյալ դարաշրջանների համար։ 

Վերոհիշւալ երկու ճգնաժամային փուլերի ընթացքում սլարզո֊ 

բոշ նկատվող ուղեկցող երևույթները կարելի է ամբողջացնել հե-

տևյալ կերպ. 

1) ճգնաժամից քիչ առաջ քաղաքական, տնտեսական և մշա-

կութային վերելք ապրող պետությունները կարճ ժամանակում վե-

րածվում են անկայուն, ներսից արագ քայքայվող քաղաքական միա-

վորների։ Օրինակ, Աթքադը Նար ամ սին ի հաղթական սւատերադմ-

ներից անմիջապես հետո, Բաբելոնիան Համ մ ոլրասլիի որ գի Սամ-

սռլիլոլնայի րրոք, Եգիպտոսը XIII դինաստիայի վերջում և այլն։ 

2) Կենտրոնախույս ուժերի մեծ ակտիվություն, կենտրոնական 

իշխանության ձևական գերիշխանություն։ 

3) Մեծ պետությունների հարևանությամբ բնակվող ժողովուրդ֊ 

ների և ցեղերի շարժունակության աննախադեպ աճ, որն արտա-

հայտվում է խոշոր էթնիկական տեղաշարժերով։ 

4) ճգնաժամի հետևանքը՝ երկրի նվաճում հարևան ժողովրդի 

կողմից. Աքքադը՝ կուտիների, Եգիպտոսը՝ հիքսոսների, Բաբե-

լոնիան՝ կասսիաների, Հյուսիսային Սիրիան և Հյուսիսային Միջա֊ 

զե ՚տքը՝ խոլրրիների'։ 
Առաջավորասիական և էգեյան քաղաքակրթությունների պատ-
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մութ յան նշված ձգնամ ամային փուլերի գնահատման հարցում մաս-

նագետների կողմից առաջարկվել են տարբեր մ եկն աբանոլթ ւոլն-

ներ, սակայն, ո բբան հայտնի է, դեռևս գոյություն չունի որևէ սպա-

ռիչ հիմնավորում, որր կբացատրի, թե ինչու են Մերձավոր Արևելքի 

և էգեիդայի տարբեր շրջաններում, գրեթե միաժամանակ, մ եկ-եր-

կու դարի ընթացքում տեղի ունեցել վերոհիշյալ երևույթները։ Օրի-

նակ, ինչու է ներքաղաքական ճգնաժամ ր համընկնում հարևան ժո-

ղովրդի ագրեսիվության աճի հետ, ինչու հենց ճգնաժամային դա-

րս/շրջանում է աճում ժողովոլրդների շարժունակությունը։ Իհար-

կե, այս կամ այն բադաբական միավորի անկումը հարևան միավո-

րի կամ ցեղերի հարձակման հետևանքով ամենևին չի կարելի ներ-

կայացնեք ոբսլեи ճգնաժամ։ Սակայն, երբ հարձակվողի նպատակը 

ոչ թե միայն որևէ տարածքի հպատակեցոլմն է, այլ նաև դրա զանգ-

վածային վերաբնակեցումը, որը հանգեցնում է դրա ելակետի թե-

կուզ մասնս/կի ա։զաբնակեցման, ապա այստեղ արդեն անհրաժեշտ 

է խոր ւղատճաոներ փնտրել, քան սովորական պատերազմը հարե֊ 

վաննեբի միջև։ Առավել ևս, որ ճգնաժամային դարաշրջանների միգ-

բացիաներր չէին սահմանափակվում մի որոշակի տարածքով, այլ 

վիթխարի շրջաններ էին ընդգրկում. օրինակ, խոլրրիների տա-

րածումր Հյուսիսային Մի չագետքոլմ, Սիրիայոլմ և Կիլիկիայոլմ 

մ ա թ .ա, XVIII—XVII դդ.։ 

Անկասկած ճգնաժամերր քննելիս կարևոր է պարզել ենթա֊ 

ղբվող սլա աճառն երից առաջնայինը, որով կարող էին պայմանա-

վորված լինել մյուսները։ Առկա ուսումնասիրություններում սովո-

րաբար թվարկվում են երկու և ավելի պատճառներ (ներքին և ար-

տաքին), որոնց սինթեզը պիտի հանգեցներ դոլութ յո մ։ ունեցող քա-

ղաքական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային կառույցների ու 

արժեքների դեգրադացիային կամ վերափոխմանը։ Ընդ որում, սո-

վորաբար չի առաջադրվում, ենթադրենք, այսպիսի հարցադրում, 

իսկ եթե տվյալ պետությունը չապրեր քաղաքական ճգնաժամ, կա-

րող էին արդյոք (ГբարբարոսJ) հարևանները նվաճել այն։ Կամ, եթե 

չլինեին erբարբարոսл հարևանների հարձակումները, կպահպանվեր 

արդյոք պետության քաղաքական միասնությունը։ 

Այս հարցադրումները լուրջ հիմք ունեն, քանի որ հին Առաջա. 

վոր Ասիայի պատմությունը լի է բազմաթիվ օրինակներով, երբ 

«ներքաղաքական֊տնտեսական ճգնաժամ արտաքին գործոնл 

129 
9-9 



միասնության տարրերից որևէ մեկի բացակայությունը կամ չընդ-

գծված բնույթը չի հանգեցրել հ ամըն դզրկոլն ճգնաժամի, համե֊ 

նայնդեպս, դրա հետևանքները ճակատագրական չեն եղել տվյա[ 

զառաքական միավորի համար: Նպատակահարմար ենք գտնում 

ներկայացնել որոշ օրինակներ, որոնք կլուսաբանեն մեր հարցա-

դրումները: 

1) Մ.թ.ա. XXIII դ. կեսերին Եգիպտոսի Հին թագավորությունը 

տրոհվեց բազմաթիվ ինքնուրույն քաղաքական միավորների (նոմէ-

րի) առանց արտաքին հարձակման: 

2) Մ.թ.ա. XIV դ. սկզբներին Խեթական պետությունը Թոլդ֊ 

խալի յաս I I I ֊ / / կառավարման վերչերին ենթարկվեց բոլոր հարևան 

պետությունների գրեթե միաժամանակյա հարձակմանը և երկրի 

մեծ մասը, մայրաքաղաք 'սաթթոլսասով հանդերձ, րնկավ թշնա-

միների ձեռքը, բայց որոշ ժամանակ անց Թոլզխ ալի յասի որդին՝ 

Սոլպպիլուլիոլմասը ետ բերեց կորցրածը և, նռլյնիսկ, էլ ավելի ըն-

դարձակեց իր պետությունը: 

Վերոհիշյալ երեք «ճգնաժամայինJ) փուլերի ընթացքում նկատ-

վող երևույթները, ինչպես էլ որ րացա-ռրվեն, ունեն մի կարևորա-

գույն հետևանք, որը կազապարանոլմ է շնորհիվ «Բրոնզեզարդ հը. 

նազիս/ական տերմինի երեք բաղկացուցիչ մ աս եռի միջև Լզած որա-

կական տարբերության։ Յուրաքանչյուր ճգնաժամային փւււլի ըն-

թացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները հանգեցնում են 

տարբեր քաղաքակրթությունների միջև եդած կապերի, փոխհարա-

բերությոլնների և փոխազդեցությունների ինտենսիվացմանր, նոր 

տեխնոլոգիաների ներթափանցմանը մի տարածաշրջանից մեկ ա(ւ 

տարածաշրջան։ Վերջապես, միգրացիաների շնորհիվ ոչ միալն 

տեղաշարժվող ժողովուրդներն են ստիպված փռի/ում իրենց կեն֊ 

ցաղավարման մակարդակը և. բնույթը՝ վերընթաց ուղիով դեպի ա-

ռաջավորը, այլև արդեն զարգս/ցման բարձր մակարդակին գ։ոն/[ող 

և քաղաքական անկում ապրող հասարակությունները ստիպված 

վերաձևում են իրենց կենսագործունեության եղան ակր։ Այսինքն, 

ճգն աժամային փուլը հնից դեպի առաջավորը, նոր հարաբերոլթՀուն-

ները թևակոխելու տևական, «վիրահատականл միջամտության գոր-

ծողություն կարելի է համարել։ 

Այսօր հին Առաջավոր Ասիայի և էգեիդայի պատմության ըն-

թացքում տեղ գտած ճգնաժամային փուլերից առավել լավ է ուսում֊ 
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նաոիրված երրորդ՝ մ.թ.ա. XII դարի ճգնաժամը՛': Չնայած առկա 

ոաումնասիրություններում ղեռես կան բազմաթիվ <rսպիտակ բծերя, 

որոնք, էականորեն խոչընդոտում են այդ ճգնաժամային փուլի պը-

րոըԼսում աեէք գտած Համընդհանուր երևույթների Հաջորդականու-

թյան պարզաբանմանը և փոխազդեցությունների բնույթի ընկալ-

ման ր, սակայն դա չի խանգարում Հիմնական գծերով ոլրվադծելոլ 

մ.թ.ա. XI! դարի ճգնաժամ ր: Սույն խնդրի ուսումն ասիրոլթ աւն ր 

կաքւհոր է այն առումով, որ Հնարավորություն կընձեռի ստեղծելու 

Հա и արակութ յռլնն ե րի ղարդացման վայրընթաց փուքի մոդել։ 

Ստ որև նեքւկտյացնևնբ վերոՀիշյալ երրորդ ճգնաժամի Հասու-

նացման ւոատևաււնեըի խնդրում մասնագիտական գրականության 

մեջ առկա Հիմնական տեսակետները, որոնթ արտացոլում են ար-

դի գիտության մեջ Աոսւջավոր Ասիայի և էղեիդայի Հնադռլյն քա-

ղայ։ակրթութքուննեըի անկման փուքի մեկնաբանոլթյան Հիմնական 

պատճառները։ Դրանք երեքն են՝ 1 )Հինարեևյյան Հասարակություն-

ների րաւ/արական և սոցիալ-տնտեսական կառուցվածքի ներքին, 

օբչԼկ-ոիվ պատճառներով պայմանավորված քայքայում, 2) Լա1~ 

նամասշաաբ էթնիկական տեղաշարժեր, 3J բնակլիմայական ւղայ-

մա՚!։նեք,ր վատթարացում։ Ինչպես նշվեց քիչ առաջ, մասնադետնե-

րը սովորաբար առաջարկում են կոմրիսացված տարբերակներ ա ֊ 

ասնձին երկրների Համար, խուսափելով նւսխաււլատվոլթյոլնը տսւ֊ 

քո։ց որևէ մեկին։ 

ՆեՐՔԻՆ ՃԳՆԱԺԱՄ 

Վերջին շրջանում մի շարք ուսումնասիրողներ մ.թ.ա. XII դ. 

ճգնաժամի պատճառները փորձում են գտնել առաջավորասիական 

ե է դե յան քաղաքակրթությունների ներսում դեռ ճգնաժամից տասն֊ 

ամ յակն ե ր առաջ սկսված քաղաքական և տնտեսական Համակարգի 

փքուզման մեջ*: Ընդ որում, այս խնդրին նվիրված ուսումնասիրու-

թյուններում շեշտը, որպես կանոն, դրվում է սոցիալ-տնտեսական 

գործոնի վրա։ 

Ըստ Մ. Լիվերանիի մոդելի, որը կառուցված է սիրիա-պաղես-

տինյան աշխարՀի նյութերի Հիման վրա, ոլշբրոնզեդարյան ճգնա-

ժամում ներքին գործոնը (սոցիալ-տնտեսական) գերիշխում է ար-

տաքին գործոնի (միգրացիոն) վրա։ Ներքին գործոնի քայքայիչ 

ազդեցության Հետևանքով գալիս է մի պահ, երբ գոյություն ունե-
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ցող տարած ա շրջան ա յին խոշոր միավորումներում (Եգիպտոսը և 

Խաթթին՝ իրենցից կախյալ քաղաքական միավորներով հանդերձ) 

սկսվում է ճգնաժամային իրավիճակ: Այն արտահայտվում է մի 

շարք երևույթների տեսքով. 1) գյուղական բնակչության փախուստ 

անեկամտաբեր հողերից՝ պարտքերի պատճառով, 2) տեղահան֊ 

վող բնակչության կենտրոնացում ծովափնյա շրջաններում և գետա-

հովիտներում, որտեղ առկա էին բերրի հողը և ջրային բավարար 

ռեսուրսները, 3) քոչվոր կամ կիսաքոչվոր տարրի տեսակարար 

կշռի աճ ի հաշիվ նստակյաց բնակչության, 4) վերը նշված երե-

վույթների պատճառով պալատական վարչակազմի սոցիալ-տնտե-

սական հենարանի խարխլում: Իսկ, քանի որ պալատներում էին 

կենտրոնացած երկրի կենսագործունեության բոլոր թելերը, ապա 

դրանց քայքայումը կարող էր ճակատագրական հետևանքներ ունե-

նալ ողջ երկրի համար: ճգնաժամի հասունացմանը նպաստող կա-

րևոր գործոններից նշվում է միջա ա րածաշրջան ային առևտրի ան-

վտանգության երաշխիքների վերացումը՝ կապված մետրոպոլիա-

յի թուլության Հետ (այսինքն «մեծ արքաների!} իրական իշխանու-

թյան սասանումի նշված պրոցեսների խորացման հետևանքը տա-

րած սւշրշան ա յին վարչատնտեսական համակարգի փլուզումն էր: 

նախկինում խոշոր պալատա!լան համակարգերը իրենց տեղը զի-

ջում են ավելի մեծաքանակ, բայց անհամ եմ ատ ավելի փոքր քաղա-

քային կենտրոններին: 

Ո ւշբրոնղեդա ր յան հասարակությունների անկման վերոհիշյսւլ 

մոդելը, անկասկած, ուշագրավ է այն առումով, որ գբանում առկա 

քայքայիչ գործոնները (կամ գոնե մի մասը) նկատելի են ոչ միայն 

սիրիա-պաղե и տին յան շրջանում, այլ նաև մայրցամաքային Հու-

նաստանում, Փոքր Ասիայոլմ, Կիպրոսում և այլուր: Սակայն մի 

հանգամանք ստիպում է առանձնահատուկ զգուշավորություն ցու-

ցաբերել խնդրի նման մեկնաբանման գործում։ 

նշված քայքայիչ ևրևոլյթներր՝ բնակչության զանգվածային 

հեռացում բնակավայրերից այլ շրջաններ, հաճախ նաև այլ երկրր֊ 

ներ, քոչվորության աճ, միջազգային առևտրի անկում և այլն, առ-

կա են եղել թե Միջին բբոնզեդարոլմ, թե Վաղ բրոնզեդարոլմ։ Սա-

կայն ինչպես կարող էր պատահել, որ այդ երևույթների բացասա-

կան ներգործությունը իր բարձրակետին հասներ գրեթե միաժամա-

նակ՝ միմյանցից տարածապես հեռու գտնվող տարածաշրգաննե-
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բում։ Հազիվ թև Հնարավոր լինի Հիմնավորել այն փաստարկը, թե 

մ ի կեն յան աշխարհը և սիրիա֊ւզաղեստինյան տարածքը կամ մեկ 

ուրիշը կարող էին ապրել սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական 

վայրէջք միևնույն մոդելով և ժամանակագրությամբ։ Մ. Լիվերա֊ 

նիի մոդելում նշվում է ոլշբրոնղեդարյան պալատական խոշոր 

կենտրոնների ավերման և նոր կենտրոնների ստեղծման մասին, 

սակայն այդ երևույթը չի Հիմնավորվում: Ով ավերելյ դրանք և 

ինչու։ Բնական է, որ մետրոպոլիտյի անկումը պիտի կաթվածահար 

աներ ավյալ քաղաքական միավորի գերա1/այոլթյան տակ գտնվող 

տարածքների կենսագործունեությունը, րայց ինչու արդեն հաջորդ 

ւիուլոլմ նախկին կենտրոնների մի մասը ընդհանրապես լքվում է 

բավական եր!լար ժամանակով կամ վերջնականապես (օրինակ, Պ ի-

լոսր և այլ քաղաքներ Մ եսսենիա յոլմ, Խաթ թոլս ասր և կենտրոնա-

կան Փոքր Ասիայի մի շարք քաղաքներ, Ուդարիտը սիրիական ծո-

վափին և այլն), կամ էլ դրանց տեղում հայտնվում են մանր, ո-

չընչով աչքի չընկնող բնակավայրեր (օրինակ, պելոպոննեսյան մի 

շարք բնակավայրեր երկրորդ աղետից հետո (մ.թ,ա. XII դարի երկ-

րորդ կ ես), Գորդիոնը հետագայի Փռյոլդի այոլմ, Խաթթոլսասի ետ֊ 

խեթական շերտերը, Կորոլջութ եփեն Վերին Ե փ բա տ ի ավազանում 

և այլն)։ 

Մ. Լիվերանին բնակչության կենտրոնացումը ծովափնյա շըր-

ջաններում, ի հաշիվ խորքային երկրագործական շրջանների բնակ-

չության, բացատրում է տնտեսության անեկամտաբերությամբ և 

պարտքերի առկայությամբ։ Սակայն կարծես անտեսվում է այն 

հանգամանքը, որ ջրային ռեսուրսներով հարուստ ծովափնյա շըր-

ջանները և գետահովիտները իրենք իսկ գերբնակեցված էին և հա-

զիվ թե ի վիճակի լինեին ընդունելու նորամուտ բնակչությանը և 

ապահովելու նրա կենսական կարիքները։ Բացի այդ, ամրաշինու-

թյամբ ուղեկցվող ու բնակչության մեծ աճ ցույց տվող միկենյան 

մի շարք քաղաքների օրինակը (Միկենք, Տիրինթոս, Ասինե և այլն) 

այլ բացատրություն է ակնկալում։ Հեղինակի մոտ հստակ չի ա-

ռանձնացվոլմ այն վճռական ազդակը, որի արդյունքում երևան ե ֊ 

կան ոլշբրոնղեդարյան հասարակությունների ներսոլմ արդեն առ֊ 

կա բոլոր բացասական երևույթները։ Այսինքն, ինչից սկսվեց ա-

մեն ինչ։ նա ներկայացնում է միայն ճգնաժամի ընթացքը և եղա-

նակը, այլ ոչ դրա սկզբնավորումր^Հ 
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Մոտավորապես նույն մոտեցումն է առկա միկենյան քաղաքա-

կրթության անկման պատճառների բացատրության հարցում մի 

շարք մասնագետների մոտ՛1: Նրանց կարծիքով, անկմանր հաջոր-

դող դարաշրջանի քաղաքական միավորների սոցիալ-տնտեսական 

կառուցվածքի շատ երևույթներ արդեն առկա են ոլշհելլադյան III В 

փուլի վերջում (մ.թ.ա. XIII դարի վերջ), այսինքն, անկման նախօ-

րեին; Պալատ ների անկումից հետո շատ բան մնաց նույնը, փոխ-

վեց միայն արտադրության կազմակերպման եղանակբ և փոխա-

նակման բնույթը։ Ե տ ճգն ամամ ա յին ժամանակաշրջանի էգեյան 

աշխարհը շատ ավելի առաջադիմական բնույթ ուներ, քան միկեն-

յան քաղաքակրթությունը: 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՄ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾՈՆ 

Արտ աքին գործոնի ղերը ո լշբրոն զե դա ր յան ճգնաժամի հասու-

նացման և կործանարար աղդեցոլթյան մեջ, որը չափազանց մեծ 

տեղ է գրավում ոչ հեռավոր անցյալի ուսումնասիրություններում7, 

գրեթե բացառապես հանգեցվում է լայնածավալ էթնիկական տե-

ղաշարժերին: Սակայն վերջին շրջանում արտաքին գործոնի նկատ-

մամբ ձևավորվել է ակնհայտ թերահավատ մոտեցում, որ գլխա-

վորապես պայմանավորված է հետևյալ դիտարկումներով. 1) բնա-

կավայրերի անկմանր անմիջապես հաջորդող շրջանում եկվոր բր-

նակչոլթյան հետքեր չկան կամ ուղղակի դրանք խիստ աննշան են 

մեծ միգրացիա ենթադրելու համար, 2) հնադիտորեն և գրավոր աղ-

բյուրներով վկայված միգրացիաներն ընթացել են ոչ թե անկում 

ապրող պետությունների կեն տ ր ոն ա կան շրջաններով, այլ ծայրա-

մասային հատվածներով (օրինակ, erծովի ժողովուրդները3) Փոքր Ա-

սիայի հարավային մասով և լևանտյան ծովափով), 3) միգրացիա-

ներում ընդգրկված ժողովոլրդնևրր նախապես կազմել են աղետից 

տուժած երկրների բնակչությունը, այլ ոչ ինչ-որ տեղից (օրինակ, 

Եվրոպայից) եկած կիսաբաբբ արոս ցեղերր։ 

Այս նկատառումները թույլ են տալիս ներկայումս կասկածի 

տակ առնելու միգրացիոն գործոնի խաղացած վճռական դերր մ.թ.ա. 

XII դ. ճգնաժամում։ Հնարավոր է, խնդիրը պիտի ձևակերպել այս-

պես. միզրացիաներր ոչ թե ճգնաժամի պատճառն են, այլ հետե֊ 

վանքր։ 
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ԲՆԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՏԵՍՈԻԹՅՈԻՆԸ 

4,յս տե um թյոլն ր իր րաղմ աթ իվ տարբերակներով առաջ է եկել 

XX /լ, ՕՕսւկան P վ ա /լ անն ե ր ին ։ Չնայած աս սոլրագե տն երի մեծ 

liuiu/i Հակված է երկրորդական տեղ Հատկացնելու մերձավորարե-

վերան ճգնաժամի Հասունացման բն ակլիմ ա յական գործոնին8, սա-

կայն մ.թ.ա. ХШ—XII դդ. այս տարածաշրջանում տեղի ունեցած 

քաղաքական կատակլիզմների և ռեգրեսիվ երևույթների Համար 

Հի,յնավոր բացատրության ան Հնարինությունը ստիպում է լրջորեն 

մոտենա/ու այս տեսոլթ յանր։ Ստորև ներկայացնենք Առաջավոր 

!Լսիայի տարրեր շրջաններում նշված մամանակաՀատվածոլմ նը-

կսոովող բնակլիմայական փոփոխությունները, որոնք կարող էին 

բացասաբար անդրադառնալ բնակչության կենսագործունեության 

վրա: 

. Դե ո 1 НПО ֊ակ ան թվականներին Հայտնի Հնագետ Կ. Շեֆերը ա-

ոաջ էր քաշել մի ենթադրություն, ըստ որի Ոլգարիտի անկման շըր-

ջանոլմ (մ.թ.ա. XII դ. սկիզբ) ավերված կառույցները գտնվում են 

մանր, փոշենման, բաց դեղնավուն միատարր մասնիկներից բաղ-

կացած Հողաշերտի մեջ, որր վկայում է այս փուլում տիրող խիստ 

տայ, և չորային կլիմայի գոյության օգտին: Նշված շերտին նախոր-

դող և Հաջորդող մուգ շա ղան ա կ ա դույն, ոչ փոշետիպ Հողը խոնավ 

կլիմայի ակնառու վկայություն է9: Կ. Շեֆերի կարծիքով, նման ի-

րավիճակ է նկատվում նաև էնկոմիում (Կիպրոս)՝0՝. 

Ուշ բրոնղեդարի վերջին փուլում կլիմայական պայմանների 

փոփոխության Հաջորդ վկայությունը գալիս է Մ իջա դե աքից: Եփ֊ 

բատ ու Տիգրիս դետերի մակարդակների տատանումները ուշ բրոնզ-

վաղ երկաթ Ժաման ա1/աՀ ատվածում Հետևյալ պատկերն են ներ-

կայացնում". 

1) մ ա էլ ա ր ղ ա կ ի կտրուկ աճ (մոտավորապես մ.թ.ա. 1450 թ.) 

2) աճի բարձրակետ (մոտավորապես մ.թ.ա. 1350—1250 թթ.) 

3) կտրուկ անկում, նվազագույն մակարդակը մոտավորապես 

մ.թ.ա. 1150թ. 

.4) մակարդակի Համեմատական աճ (մոտավորապես մ.թ.ա. 

950 թ.): 

Վերը բերված տվյալները արտակարգ կարևոր են, քանի որ 

Առաջավոր Ասիայի երկու խոշորագոլյն գետերի մակարդակների 
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անկումը ինքնին արդեն վկայում է դրանցով սնվող վիթխարի տա֊ 

րածքների բնակչության կյանքում տեղի ունեցած բացասական 

գործընթացների օգտին։ Հատկանշական է, որ միջագետքյան սե-

պագիր տեքստերում զգալի թվով տեղեկություններ են պահպանվել 

այս նույն ժամ ան ակաշրշանոլմ տիրող սովի մասին12: Այս առթիվ 

հարկ է հիշել նաև XIII դ. երկրորդ կեսին Փոքր Ասիայոլմ եգիպտա-

կան աղբյուրներով վկայված տնտեսական ծանր կացոլթյունր և 

հացահատիկի առաքումները Եգիպտոսից Փոքր Ասիա13: 

Համաժամանակյա բնակլիմայական փոփոխություններ են գր-

րանցված նաև Կենտրոնական Եվրոպայոլմ (Հոլնդարիա և Արզեր), 

Հյուսիսային Եվրոպայոլմ (Նորվեգիա), Աֆրիկայոլմ (Քենիա), 

Հյուսիսային Ամերիկայոլմ (Կալիֆորնիա)1*: 

Վերոհիշյալ բնակլիմայական փոփոխությունների ենթադրվող 

քայքայիլ դերը Առաշավոր Ասիայի և էգեյան ծովի ավազանի ուշ֊ 

բրոնզեդարյան հասարակությունների անկման գործում, իհարկե, 

չի կարելի ժխտել։ Խնդիրը միայն հետևյալն է. կարող էր արգյոք 

կլիմայի չորացումը, դրան ուղեկցող երևույթների հետ միասին 

(սով, բերքի կորուստ, անասունների գլխաքանակի անկում, բնակ֊ 

չութ յան շարժունակության աճ և այլն) հասցնել այնպիսի իրավի-

ճակի, ինչպիսին այսօր հնարավոր է վերականգնել ճգնաժամային 

տարբեր տարածքներում առանձին վերցրած և ողջ մերձավորարե֊ 

վելյան-էգեյան տարածաշրշանոլմ ընդհանրապես։ 

Ուսումնասիրողների մի մասը հակված է ընդունելու նման հ ր ֊ 

նարավորոլթյուն։ Այս ուղղությամբ վերշին 3 — 4 տասնամյակնե-

րում կլիմայաբանական կարևոր հետազոտություններ են բնթացել 

Հունաստանի, Թուրքիայի, Կիպրոսի և Սիրիայի տարածքներում։ 

Վերոհիշյալ երկրներոլմ գործող թվով 35 օդերևութաբանական 

կայանների՝ 1951—1976 թթ, գրանցած ամենամյա տեղումների 

քանակի և ջերմաստիճանի չափումները հանգեցրել են հետևյալ հե-

տաքրքիր ենթադրությունների1Տ: 

Հունաստանը և Թուրքիան գտնվում են ավելցուկային և պակա-

սավոր խոնավության գոտիների սահմանում, որով էլ պայմանա-

վորված են այս երկրներում նկատվող երաշտային և ոչ երաշտա-

յին կոնտրաստները16: Վերոհիշյալ չափագրումների տվյալները 

առավել լավ են համարվում ուշ բրոնզեդարի վերջին տեղի ունե-

ցած իրադարձությունների կլիմայական հիմքին հատկապես 1972 թ. 
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Հունվարի աոո։մով։ Այսպես, այդ ժամանակահատվածի ընթաց-

բում դրան ցվ ած Է խիստ չորային կլիմա ՊելոպոննԼսի հյուսիսում, 

'հսշաային Կի/իկիայում և. Էևանտի հյուսիսային շրջանում՝'7: Իսկ 

/пни 1972 թ. հունվարյան չափագրումներից մեկի, խիստ չորային 

կլիմա Է արձանագրված Էգեյան ավազանի հյուսիսում (հատկապես 

Ւեսսաւիայոլմ), նորմայից ավելի չոր Է կենտրոնական և հարավա-

յին Հունաստանում, նորմայից ավելի խոնավ Է Կիպրոսոլմ, սիրիա-

կան ծովավւին, Պամֆիլիայոլմ ե Կիլիկիայոլմ 

Հ՛. * Լ ա յ ս ի կարծիքով, Առաջավոր Ասիայի և Էգեյան ծովի ավա-

գանի (՛Խավար դարաշրջանրյյ ժամանակագրորեն համընկնում Է 

արեի ակտիվության ասին, այն դեպքում, երբ դրան նախորդող 

(մ.թ.ա. 1420—1260 թթ.) ե հաջորգող (մ.թ.ա. 820 թ. հետո) փոլ-

/երբ բնորոշվում են որս/ես արևի ակտիվության նվազման ժամա-

նակաշրջան 

Արև ե լա մ իջե րկ ր ած ով յան ավազանում կլիմայական փոփոխու-

թյունների մեկ այI տարբերակ Է առաջարկում Ռ. Քարփենթերը^: 

Ըստ նրա, մ.թ.ա. XIII դ. վերջերին փոխվել են Ատ լան տ յան օվկիա֊ 

ն ո ո ի կոդմից արևելք փչոգ խոնավ քամիների ուղիները, որոնք րն-

թացել են դեպի Հյուսիսային Եվրոպա։ Դրա հետևանքով արևելա-

միջերկրածովյան ավազանում ամառային չորային կլիման շարու-

նակվել Է աշնան լյ և գարն ան ր, հասցնելով բերքի անկմանը։ 

Ամփոփելով մ.թ.ա. XII դ. առաջավորասիական հասարակու-

թյունների անկման և ռեգրեսիվ դաբդացման խնդրում բնակլիմ ա-

յական գործոնի խնդիրը, անհրաժեշտ Է նշել, որ այս փաստարկը 

բավական լուրջ Է և անհնար Է այն իսպառ անտեսել, ինչպես վար-

վում են ոմանք։ Եթե իրոք նշված դարաշրջանում իրադարձություն-

ների ծավալմանր նպաստող գործոնների թվում եղել Է նաև բնա-

կլիմայականը, ապա, հաշվի առնելով կլիմա յաբանների կողմից 

կատարված դիտարկումների տվյալները, կարելի Է ենթադրել, որ 

դրանք չէին կարող միևնույն ներգործությունն ունենալ մերձավորա-

րևելյան տարածաշրջանի տարբեր մասերի վրա։ Իհարկե, տեսակա-

նորեն 1972 թ. չափագրումներին համապատասխան իրավիճակ կա֊ 

բուք Էր լինել մ.թ.ա, XXIII դ. վերջերին-XII դ. и կղբին, բայց միայն՛ 

այգքանբ։ Չի կարելի անտեսել նաև այն հան գամ անքը, որ «Խավար 

դարաշրջանը» տևել Է շուրջ 300 տարի, իսկ դա նշան ակում Է, որ կլի-

մայի չորացումը ըստ 1927 թ. գրաֆիկի չի կարող բացատրել մ.թ.ա֊ 

XII դ. ճգնաժամն ամբողջությամբ։ Ոլշբրոնզեդարյան հիպոթետիկ 
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չորացումը պիտի տևեր դարեր, իսկ դա անհամեմատ ավելի հիմնա 

վոր կլիմ ա քաթան ական պատ՚ձառներ է պահանշոլմ: 

AR AM K O S S I A N 

ON T H E PERIODIZATION OF A N C I E N T N E A R 
E A S T E R N AND A E G E A N H I S T O R Y 

The arlicle deals with synchronic historical phases (cycles) 
•which are clearly traceable during the III—II mill. В С. history 
of ancienl Near Eas t and Aegean basin. These six phases could 
be determined a s follows: 

1). Creation of s tates and their ascending development. 
Descending tendencies towards the end of ihe phase 
(XXX/XXVII I—XXII I /XXI I c. B. C.) . 

2 ) . Collapse or disintegration of st/atehood: < F i r s t c r i s i s > 
(XXII I /XXII c. B. C.) . 

3) . Stabil ization of civilizations and ascending develop-
ment. Descending tendencies towards l,he end of the phase 
(XXI /XX—XIX/XVII I c. B. C . ) . 

4 ) . Collapse or disintegration of stalehood: < S e c o n d 
c r i s i s > (XVIII /XVII с. В. C . ) . 

5) . Stabil ization of civilizations and ascending develop-
ment. Descending tendencies towards the end of the phase 
(XVII /XVI—XIII c. B. C.) . 

6 ) . Collapse or disintegration of sljatehood: < T h i r d c r i s i s > 
(XII/XI c. B. C.) . 

The author discusses three leading theories dealing with 
possible cases of the < T h i r d c r i s i s > — 1 ) Internal disintegra-
tion, 2) migratory, 3) cl imatological . 

Ծ Ա Ն Ո ^ Ա Գ Ր Ո Ի ^ Տ Ո Ի Ն Ն Ե Ր 

՚ Ստորև ներկայացվող պատմական իրադա րձոլք/յոլննե ր ր մասնագիտական 

գրականության մեք վաղուց ապացուցված իրողություններ են, րստ այղմ ՛թվարկ, 

վում են աոանց համապատասխան հղումների։ 

• 7 Մասնագիտական գրականության մեշ սովորաբար այո երևոլյթներր րացսւ֊ 

տրվում են Հյուսիսային Րալկաններ/Հց րնթացած հնդեվրոպական ցեղերի միդրա-

ցիայսվ (տե՛ս մասնավորապես, M. Gimbutas , Proto-Indo-European Cullure: 
The Kurgan Tulture During the Fifth, Fourth, and Third Millennia B. C.-In: 
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rlndo-F.uropean and Indo-Europeans» (eds. G. Cardona et al . | . -Philadelphia, 
1970, (M. p. 129ff ) : 

՝• 1Г.р.ш. XU դարի ճգնաժամի վերարէրյալ տե՛ս » T h e C r i s i s V e a r s : the 12th 
Century ß. C. From Beyond the Danube to the -Tigris (eds. W. A. Ward and. 
S . J o u k o w i k y ) . - U u b y q u e , J 9 9 2 ; Ա ֊ Ч- i 'nujmfi, Մ.ր.ա. хл դարի մերձավոր-

արեեյյան ճգնաժամը և Հայկական լեոնաշխար Հը (Դոկտորական ատենախոսու-

թյան սեղմագիր), հրեան, 1!)Տ7, 
4 M. Liverani, The Col lapse of the Near Eas le rn Regional Sys tem at the 

Tnid of the Bronze Age : the Gase of Syr ia .—In: «Center and Periphery in the 
Ancient World» (eds. M. Rowlands , M. Larsen and K. Kr i s t i ansen) .—Cam-
bridge. 1087, p. 66rf.: W. Hallo, From Bronze A g e to Iron Age in Western 
A-.ia: Def ining the Problem.—In: «Crisis:», 1992. l i f . ; J . D. Aluhly, The Cr i s i s 
Years in the Meditcrranean World: Transit ion or Cultural Dis integrat ion?.— 
In: »Cr i s i s * , 1992, р. IOff.: J . Rutter, Cultural Novelt ies in the Post-Palat ia l 
Acgcan World: Indices of Vitality or Decline?.—In: «Cr i s i s » , 1992, 61ff . 

' If ոտավորապես նույն մոդելն Հ տոաշարկոլմ Վ. Հայլոն (նշվ. աշխ.), 

՚ J . D. Muhly, նշվ. աշխ.\ J . Rutter, նշվ. աշխ. 
7 R. D. Barnett, The Sea Peoples .—In: « C a m b r i d g e Arcient History» , 

vol. II, eh. XXVII1 , 1967, p. 3ff . 
Հ Օրինակ. >• երկրաշարժ երր, Հր արխի ժայթքումները, կլիմայիդ համընդհանուր 

աաքա/յումր կամ սաոե/յումր, Համսւմարակնհրր, երաշտը և. նույնիսկ ահռելի չա-

փի քր Հեղեղները պարրերաըար կրկնվող երևույթներ են, որոնք օգտագործվում են 

ըացատրե/ոլ բնակչության մշտական ասր և հա գվա դեպ ժողովրդագրական պայ՛ 

թյուններրօ ( W . H f l l i O , նշվ. աշխ., р. Ղ) t " Այսպիսով, ես մերժում եմ րոլոր այն 

տեսություններ/!, որոնք սպաոնում են շղարշե/ոլ բնական և հասարակական գիտու-

թյունների մ ի քև եղած սահմաններ ր» ( р . 3 )t Նման թերահավատություն կ նը-

կատվում նաև այլ հեղինակների մոտ (N. K- S a n d a r s , T h e S e a P e o p l e s . - L o n -
don, 1978, р. 24 ) : 

® С. F. A. Schaeffer . In: Ugar i t ica V .—Par i s , 1968, p. 761 ff . (հղումը ըստ՝ 
.1. Keitmann and S . Parpola . Climatic Change and the Eleventh-Tenth Cen-
tury Eelipse in Assyria and Babylonia , « Journa l of Near Eas tern Studios» , 
vol. 46, 1987, p. 163J . 

10 C. F. Л. Schaeffer , Enkomi-Alas ia . L—Par i s , 1952, p. 358ff. (հղումը 
ըստ J . N'cuinann and S . Parpola , նշվ. աշխ-, р. 163). 

11 Р. А. Kay and D. L. Johnson, Est imat ion of T igr i s -Euphrates S t ream-
flow from Regional Paleoenvironmental Proxy Date, «Cl imat ic C h a n g e » 3, 
1981, p. 251 ff. 

12 J . Neumann and S . Parpola , կվ. աշխ., р. 178ff. 
11 H. Klengel, « H u n g e r j a h r e » in Hatti , «Altoriental ische Forschungen» , 

Bd. 1. 1974. S . 165ff. 
14 R. A. Bryson, H. H. Lamb and Donley, Drought and the Decline of 

Myccnac, «Anl iquity» , 43, 1974, p. 48f. ' 
1!i B. Weiss, The Decline of La ie Bronze Age Civil ization a s a Poss ib le 

Response to Climatic Change , «Cl imatic C h a n g e » 4, 1982, p. 173ff. 
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" D. Donley, Analys i s of the Winter Cliinaie Pattorn at the Time of 
the Mycenaean Decli;:e.—Ann Arbor: University of Michigan iPh, D. thesis r 

.Microf i lm) 1971. (Հղումը ըստ՝ В . W e i s s , նշվ. աշխ., р . 1 9 6 ) . 
17 В. Weiss, նշվ. աշխ., р. 192. 
" նշվ. աշխ., р. 189. 
18 նշվ. աշխ., р. 196. 
2 0 R. Carpenter, Diseontinuity in Greek Civi l izat ion.—Cambridge, 1966. 

Այս տեսակետը կիսում են Բյւայսոնր և մյուսները R . A . B r V S O n , H . l'I. l . a i n b 

a n d D. Donley , նշվ. աշխ., р. 4 6 f l \ ) : Հմմտ., սակայն, H. E. W r i g h t J r „ Cl i-
matic Change in Mvcenaean Greece, «Antiquity» X L I I . 1968. p. 123ff., ոՐի, 
կարծիքով առայժմ որևէ լուրշ դիտական Հիմնավորում այսպիսի կլիմայական փո֊ 

ւիոխոլթյան Համար չկաւ 



Ա Ղ ^ Յ Ո Ի Ր Ա Գ Ի Տ Ո Ի Թ Յ Ո Ի ն 

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԽԱՅԱՏՐՅԱՆ 

Աք՚Ու ՚ -Լ ՖԱՐԱՋ ԴՐԻԴՈՐԻՈՍ ԻՐՆ ԱԼ-ԻՐՐԻԻ 
ՊԱՏՄԱԳՐ ԱԿԱՆ հՐԿհՐԸ ՈՐՊԵՍ ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

X I I I ԴԱՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐ 

Միջնադարյան Հայաստանի և Կիլիկիայի պատմության սկըզբ-

նաղրյոլրնԼրի Հ ա ր բ ո ւ մ Հատուկ տեղ են գրավում արաբական (մահ-

մեդականJ ադրյոլրներբ, որոնք շատ արժեքավոր տեղեկություն-

ներ են ։զարունակո։մ ինչպես բուն Հայաստանի, այնպես էլ 4իIԻlj-

յան Հայաստանի Հայկական թ ագավո բութ յոլնն երի ու իշխանու-

թյունների բաղաբական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային 

կէանբի տարբեր կողմերի մասին: Սակայն արաբական (մ ահ մ եղա-

կան ) պատմագբոլթյան մեշ ինքնուրույն ճյուղ են կազմում արա֊ 

բալեղոլ քրիստոնյա (ասորի, ղպտի, հույն և այլն) հեղինակների՝ 

պատմիչների ու մատենագիրների երկերը, որոնք ներկայացնում են 

քրիստոնյա արաբական մատենագրությունը 

Քրիստոնյա սէրաբալեգոլ ւղատմիչներր և մատենագիրները, մի 

կողմից, սնվելով ինչպես հունարեն, այնպես Էլ արաբերենի թարգ-

մանված հույն և բյուգանդական հեղինակների երկերից, մյուս 

կողմից՝ մահմեդական (արաբ, պարսիկ և այլն) պատմիչների աշ-

խատություններից, իրենց երկերի մեջ շարունակել են թե' արաբա֊ 

կան ե. թե' բյուգանդական պատմագրության ավանդույթները։ Բա-

ցի դրանից, քրիստոնյա արաբալեզոլ պատմիչները, ի տարբերոլ-

թյոլ}յ մահմեդական հեղինակների, իրենց երկերի մեջ մեծ տեղ են 

հատկացրել քրիստոնեական պետությունների, ինչպես նաև Մեր-

ձավոր և Միջին Արևելքի քրիստոնեական համայնքների թե' քաղա-

քական և թե' եկեղեցական պատմության Հարցերին2 ու դրանով ա-

ոատ նյութ մատակարարել արաբալեղոլ մահմեդական պատմա-

գրության ր։ Այդ իսկ պատճառով նրանց ընձեռած տեղեկություն-
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ներր ոչ միսւյն անաչառ են ու հավաստի, այլև հաձախ բացակայում 

են մահմեդական հեղինակների պատմագրական երկերում։ Ահա 

այս տեսանկյունից մեծ արժեք են ներկայացնում քրիստոնյա ա-

րաբական մատենագրության խոշոր ներկայացուցիչ, եկեղեցական, 

մշակութային գործիչ, գիտն ական-հ ան րագիտ ակ և նշանավոր պատ-

միչ Աբոլ-լ Ֆաբա։ Գրիգորիոս (Յուհաննա) իբն Հասուն իբն Ր՚ոլ-

մա(ի (1226 — 12Տ6 թթ.) պատմագրական երկերը (ասորերեն և ա֊ 

րաբերեն լեզուներով): Արաբական (մահմեդական) պատմագրոլ-

թյան մեջ նա հայտնի Է Իբն ալ֊ Իբր ի (բառացի հրեայի որդի), իսկ 

եվրոպական արևելագիտության մեջ՝ Բար А . ե բ ր ե ո ս (ասոր. Բար Էբ-

րայա տարբերակից) անունով՛: 

Աբոլ-լ Ֆարաջ Գրիգորիոսը ծնվել Է Փոքր Հայքի Մալաթիա քաղա-

քում 1226 թ.՝ բժշկի ընտանիքում։ 1246 թ. եպիսկոպոս ձեռնադրվելու 

ժամ անակ նա ստացել Է Գրիգորիոս անունը, իսկ փոքր հասակում 

նրան կոչե[ են Յուհաննա ասորական անունով։ 12-14—1253 թՐ. նա 

մի շարք եկեղեցական պաշտօններ Է զբաղեցնում Անտիոոում, Գոլ֊ 

բասում, Լակաբինոլմ (Մալաթիայի մոտ), '253 թ. նշանակվում Է 

Հալեւզի հակոբիկ ասորական եկեղեցու մետրոպոլիտ, 1260 թ. կոր-

կին դառնում Է Հալհւղի մետրոպոլիտ I։ քաղաքի մոնղոլական պա-

շարման ու նրա բնակչության կոտորածի ժամ անա՛ւ ներես։ Է լի-

նում այնտեղ1264 թ. հունվարի 19-ին Կի/իկիայր Աի յ մա/բաքա-

ղաքի ասորական եկեղեցական ժողովում Աբոլ-լ Ֆարաջր ձեռնա-

դրվում Է ffարևմուտքի և արևելքի մաֆրիան ( մափրիան)}>, այսինքն՝ 

արևելքի երկրների հակոբիկ ասորական եկեղեցու առաջնորդ, Ան-

տիոքի պատրիարքի ընդհանուր փոխանորդ։ Նրա ձեռնաղրոլթլան 

արարողությանը ներկա Էին Կիլիկիայի հայոց թաղավոր Հեթում Ա 

(1226—1270), վերջինիս որդին երր, եղբայրներր, հայոց ւղետոլ֊ 

թյան անվանի գործիչներ, հայոց եկեղեցու եպիսկոպոսներ, հայ 

գիտնականներ, մշակութային գործիչներ, ասորական հակոբիկ ե ֊ 

կեղեցու թե մերի առաջնորդներ, վարդապետներ, հայ և ասորի հա-

սարակության հոծ զանգված5: 

1264 թ. մինչև կյանքի վերջը՝ 1286 թ, Աբոլ-լ Ֆարաջբ կատա-

րել Է ffԱրևելքի մաֆրիանիյ> պարտականությունըշրջել Է իր հով-

վապետության ներքո գտնվող բոլոր թեմ երում (18 եպիսկոպոսա-

կան թեմեր), որոնք գտնվում Էին Իրանի մոնղոլական իլխաննե/փ 

տիրապետության տակ, այդ թվում՝ Ասորիքի, Միջագետքի, Պարս-
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կաստանի, Ա։որպ ատ ականի, Իրաքի, Փոքր Ասիայի, Հարավային-

Հա յա սա անի և Կիլիկիս՚յի (Անտիոքի) տարածքում7: 

Արու-/ ՛հարս՛ ջ Գրիդորիոսր որս/ևս ասորական եկեղեցու ա-

ոաջնորղ հ մշակութային դործիլ լավ հարաբերությունների մեշ է 

եղե/ Հաւոց աոաքելական եկեղեցու առաջնորդների, աշխարհիկ ու 

ի շ իւ ան ա կ ան ղասի ն ե րկ ա յա ց ո լց ի լն ե րի հետ-. Այդ մասին է վկայում՛ 

Հենց նրա ձեռնադրության փաստը կիլիկյան պետության մայրա֊ 

րսւրաբ Ասում, Հայ Հասարակության աշխարհիկ ու Հոգևոր դասերի 

բարձրաստիճան մարդկանց ներկայությամբ։ նա համագործակցել 

է նաև Հո։ եկ1.ղեցո։ ։: ;ւր։: и ավ որն երի Հետ, Համատեղ դա վան ա ր ա -

նական ••լայքաը մղե/ նեստորականների և քաղկեդոնականների դեմ, 

այդ ասպարեզում վայելել է Կիլիկիլյյի Հ ՚ ՚ ՚ յ ո ց թագավորների ու ի շ ֊ 

ի։ անն երի Հովանավորությունը։ 

' J . p m ֊ ! Ֆարաջ '!-բիղոըիոոի Հարուստ մատենագրական մաոան-

ւ-ոլթյունից մեղ Հետ ա քրքրում են նրա պատմագրական երկերը. 

Ս.։։ւ։ըեըեն լեզվով նա դրեւ է ընդարձակ «Համ րն դՀ ան ուր (Տիեզե-

րս. կա՛սJ ս/աումաթ յան» (1276 թ.), որը Հայտնի է «Թարիխ ալ-Չ,ա-

մանյ, խորագրով ե կազմված է երկու մասերից; Առաջին մասը՝ 

«Աշի։и լՀի!լ (քաղաքական) պատմությունըл Եվրոպայոլմ Հայտնի 

է «Աո սրական ժամանակագրություն»^, Իսկ երկրորդ մա՛ւր՝ «Եկե-

ղեցու կ tu)։ ւգաւոմոլթյոմւը» Եվրոպայո։.մ Հայտնի է «Եկեղեցական 

ժամանակագրություն» խորագրով։ «Եկեղեցական ս/ատմությոլնըX 

իր Հերթին կազմված է երկու մասից, որը թարգմանվել է լատինե-

րեն h Հրատարակվի/ Եվրոպայոլմ^: «Եկեղեցական պատմոլթյռւ֊ 

՛Որа (ասորական) ունի նաև Համառոտ արաբերեն թարգմանություն, 

որը հրատարակվել է Բեյրութամ 1923—1924 թթ.10: 

Աբոլ֊ւ Ֆարաջի ասորական «ՀամընդՀանուր պատմության» 

աոաջին մաոր Հայտնի է նաև որպես աշխարՀիկ պատմոլթլան րն-

դարձակ խմբագրոլթքուն, քանզի Հեղինակը կյանքի վերջին տա-

րում՝ 1286 թ. (Հ ուլիս ամիսը) վերամշակել է իր ասորական աշ-

խարՀիկ (քաղաքական) պատմությունը, Հարստացրել նոր աղ-

բյուրների նյութերով և շարադրել է արաբերեն լեզվով[՝ իր գրչակից• 

ընկերների և, Հավանաբար, տեղի (Մարաղա քաղաքի) իշխանա-

վորների խնդրանքով։ Սակայն անսպասելի Հիվանդության պատ-

ճառով Հեղինակը չի Հասցրել արաբերենի վերածել ասորական բնա֊ 

4ՐԻ Վերջին երեք Էջերը, այդ իսկ պատճառով նբա աշխարՀիկ պատ-
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մութ յան արաբական խմբագրությունը, որը հայտնի է որպես հա-

մառոտ խմբագրություն, մնացել է առանց խորագրիս: 

Ա բ ո լ ֊ լ Ֆարաշի աշխարհիկ պատմության արաբական խմբա-

գրությունը12, ինչպես նաև 13-րդ դարի քրիստոնյա արաբ պատ-

միչ Յիրշիս ալ-Մաքին Իբն ալ֊Ամիդի кՍարակինոսների (մահմե-

դականների) պատմությունըJ)13 եղել են առաշին պատմագրական 

երկերը, որոնք եվրոպական վերածննդի նախօրեին թարգմանվել են 

լատիներեն և գրավել եվրոպացի հետ ա զո տ ողն ե րի ոլշադրոլթյոլ֊ 

նը1Հ: Ընդ որում, Աբոլ-լ Ֆարաշի աշխարհիկ պատմության արա-

բական խմբագրությունը առաշին անգամ հրատարակվել է լատի-

նական թարգմանությամբ և ուսումնասիրությամբ է. Պռքոքի կող-

մից 1650—1863 թթ. հետևյալ խորագրով՝ «Թարիխ Մոլխթասա ալ֊ 

Դոլվաբ15 (Պետությունների համառոտ պատմություն)։ Ըստ երե-

վույթին, Աբոլ-լ Ֆարաշի պատմության արաբական տարբերակը 

արաբագետ է. Պոքոքը համարել է որպես ասորական խմբագրու-

թյան համառոտ տարբերակ և այդ ձևով էլ դիտական շրշան առոլ-

թյան մեշ մտցրել։ 

Աբու-լ Ֆարաշի etԱշխարհիկ (քաղաքական) պատմության» նո-

րագույն հետաղոտողները գտնում են, որ այդ պատմության արա-

բական խմբագրության «Թարիխ մուխթասար ալ-Դոլվաբ (Դինաս-

տիաների համառոտ պատմություն) առաջարկված խորազիրր չի 

համապատասխանում երկի բովանդակության և հատկապես արա-

բական խորագրի <rՄուխթասար!) (համառոտ, համառոտագրում) և 

նրա լատինական, հԿ ո մ պեն դի ո ւմJ> (համահավաք) որակմանը։ նը-

րանք իրավացիորեն նշում են, որ Ա բ ո լ ֊ լ Ֆարաշի աշխարհիկ պատ-

մության արաբական խմբագրությունը ոչ միայն ասորական խրմ-

բադրոլթյան համառոտ շարադրանքը չէ, այլ նոր աղբյուրների նյու-

թերի հիման վրա, այլադավան մահմեդական ընթերցողների հա-

մս։ր դրված և այլ նպատակներ հետապնդող աշխատություն է, 

որր միանգամայն տարբերվում է նույն հեղինակի պատմության 

ասորական խմբագրությունից։ Որակապես նրանք տարբեր աշխա-

տություններ Ab'8: 

Աբոլ-լ Ֆարաշի՝ 1650 թ. է. Պռքոքի կողմից հրատարակված 

աշխարհիկ պատմության արաբական բնագիրը 1783 թ. թարգման-

վել է գերմաներեն և հրատարակվել Գ. Բաոլերի կողմից17: Ավելի 

ուշ՝ 1890թ. հայտնի բնագրագետ Անտոն Սալիհանին բազմաթիվ նոր 
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Հե и ա ղրե րի Հիման վրա Հրատարակեց Աբոլ-լ Ֆարաշի «Աշխարհիկ 

պատմության» ւսրարերևն քննական բնագիրրորը լրամշակվել, 

Սրբագրվեի ծ անոթ ա դրվ'ե/ ու վերաՀրատարակվել է Բեյրոլթոլմ 

նայն Ա. Սալիհանիի կողմից14 1958 և 1983 թթ.™: 

1'ււկ ւԼբոլ֊ւ Ֆարաշի «ԱշխարՀիկ պատմությանս (ասորական 

րնւրսրձակ խմբագրության) 10-րդ և 11-րդ գլուխները, որոնք նը֊ 

վիրված են Աբբաս յան խալիֆաներին, սելջուկյան սուլթաններին և 

մ ոնդ ո I ակ ան տիրակալներին, առաշին անգամ թարգմանվել են ա-

րարերենի ւ՚՚սՀակ Ս-րմա/եՀի կողմից և Հրատարակվել Բեյրոլթոլմ 

1980 թ.Արսւբական թարգմանության Համար Հետաղոտող Իս-

Հակ ԱրմալեՀր Համեմատել է ոչ միայն Աբոլ-լ Ֆայյաջի արաբա-

կան ե ասորական խմրագըոլթյունների բնագրերը, այլև Հեղինակի 

օգտագործած տարաբնույթ աղբյուրների բուն նյութերը22: 

Այաղիսով, սույն Հոդվածի սաՀմաններում փորձ է արվում Ա-

ր ո լ ֊ լ Ֆարաշի աշխ արՀիկ սրստմոլթյան թե' արաբական և թե ա֊ 

սոբակսւն բնւս գրերի նյութերի Հիման վրա քննության ենթարկել 

ХП1 գարի 20 — 50-ական թվա կանների Կիլիկի այի Հայոց պետու-

թյան ո ագմ ա բադ աքական սլատմոլթ յան դեպքերըt 

Ա յուղես, Կիլիկիայի Հայոց թաղավոր Լևոն Բ Մեծագործի (1198 — 

1219J մաՀից Հետո գաՀի շուրշ տարբեր իշխանների ու խմբավո-

րումների միշև պայքար ծավա/վեց, և գաՀը թափուր մնաց մոտ վեց 

տարիւ Սակայն Լևոն Բ դեռևս իր կենդանության օրոք Կիլիկյան 

պետ ու թ յան թագաժառանգ էր նշանակել իր մանկահասակ դստերը՝ 

կաբելին և հոր կամքով նրա խնամակալներ էին նշան ակ-

վել, ինչւգես այդ մասին Հաղորդում է ասորի Հեղինակ Ա բ ո լ ֊ լ 

Ֆաբաշր, (Гծովամերձ ամրոցների տեր Սիր Ադան պայլը (սպարա֊ 

պեարJ և Լամբ բոն ամրոցի տեր Հեթում իշխանի որդի Կոստանդի-

նը»ռ: Ընդ որում, Սիր Աղան պայլը ոչ միայն Զաբելի խնամակալն 

էր, այլև Հայոց թագավորության կառավարիչը (այսինքն՝ նաև պե-

տության խնամակալյ և երկիրը կառավարել է մոտ երկու տարի2*: 

Սակայն նույն Աբոլ-լ Ֆարաշի վկայությամբ 618/1221 թ Սիր Ադան 

պայլը (բալի) զոՀվում է Սիս քաղաքի մոտակա լեռնային կիրճում՝ 

իսմայիլականների դեմ մղած ճակատամարտումԱբոլ֊լ Ֆարաշի 

այս վկայությունը Հաստատվում է նաև Միքայել Ասորու և Սմբատ 

Սպարապետի տվյալներով, «Ոըոյ նենգել Ագնին ըստ բնական ա-

տելոլթեանն Յունաց ընդ ազգիս Հայոց, քանզվւ Հոռոմ էր ազգալ, 
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խորհէր ի միտս յինքն առնուլ զիշխանոլթիոլնն վասն որոյ... սպա-

նաւ ի Հաշիշեացն2Տ սակաւ ժամանակս ինչ կալեալ զպայլոլթիոլ-

նընտ27: Հայ պատմիչը չի տալիս Գաստոն ամրոցի տեր Սիր Աղան 

պայլի սպանության տարեթիվը, սակայն Աբոլ-լ Ֆարաջն այն տե-

ղադրում Է 1221 (հիջրայի 618) թվականի դեպքերի մեջ: Եթե Սիր 

Ադանը երկու տարի Է կառավարել՝ Լեռն Բ թագավորի մահվանից 

(1219 թ.) հետո, ապա սրա սպանությունը պետք Է կատարված լի-

նի 1221 թ., որը ընդունելի Է և համահունչ Ա բ ո լ ֊ լ Ֆարաջի տված 

1221 թ. տարեթվի հետ։ 

Այնուհետև Արու-լ Ֆարաջը հիշատակում Է, որ «ծովափնյա ամ-

րոցների տեր Սիր Ագանի սպանությունից հետո նրան հաջորդում 

Է պարոն (բարոն) Կոստանդին պայլը (բալի), որր Լևոն թագավո-

րի քեռի՝ պարոն Վասիլի (Բասիլ) որդին Է»2Տ: Նա մնում է որպես 

թագաժառանգ Զաբելի միակ խնամակալը և երկրի փաստական կա-

ռավարիչը։ 

1220 թ. աշխուժանում են ինչպես Կիլիկիայի ներսոլմ առկա 

կենտրոնախույս ուժերը, այնպես էլ երկրից դուրս գտնվող օտար 

(հույն, լատին) թագավորներն ու իշխանները, որոնք ձգտում էին 

տիրել հայոց թագավորական գահին29: Երկրի ներսում դլախ բարձ-

րացրին Տաըսոնի և Մսիսի հույն և հայ իշխաններր, որոնք Կո-

ռի կ г. и ամրոցի տեր Վահրամ (Մարաջախտ) իշխանի գլխավորու-

թյամբ խռովություն կազմակերպեցին Կոստանդին ւղայլի ղլխավո-

րած կենտրոնական իշխանության դեմ։ Նրանց էր միացել նւսև Ան-

տիոքի իշխան Ռոլբեն֊Ռայմոնդը։ Աբոլ-լ Ֆարաջր 61Տ/1221 թ. 

դեպքերի մեջ մանրամասն տեղեկություններ է հաղորդում այս խռո-

վության մասին։ Նա նշում է, որ խռովարարները գրավեցին Տար-

սոնը, Ադանան և հարձակվեցին Մսիսի (Մասիսա) վրա։ Սակայն 

պարոն Կոստանդին պայլր հավաքեց իր զորքերը և շարժվեց խռո-

վարարների դեմ։ Վահրամը իր զինակիցների հետ ճակատամար-

տում փախուստի է դիմում, Կոստանդին պայլը հետասլնղելով ձեր-

բակալում է նրանց, այդ թվում, Անտիոքի իշխան Ռոլբեն-Ռայմոն-

դին, Կոռիկոսի տեր Վահրամ իշխանին և նրա կնոջը, ապա նրանց 

սպանում30: Ըստ հայ մատենագիրների տվյալների, իշխան Կոս-

տանդին պայլը ձերբակալում է խռովարարներին ու բանտարկում 

Տարսոնի բերդում, որտեղ նրանք մահանում են81': 

Գահի շուրջ բորբոքված կռիվների մեջ. իշխան Կոստանդին պայ-
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/ / ։ Հաղթանակ է տանում ընդդիմադիրների նկատմամբ, սակայն չի 

կարողանում օդավե/ տարած Հաղթանակի պտուղներից: Նա դեռևս 

վախենում էր J/ենարոնախույս Հայ իշխանների ուժեղ դիմադրու-

թյունից, այղ իսկ պատճառով խուսափում է իշխան ութ քան գր-

/ախ ղնե/ ի// որդի Հեթումին՝ աոաշ քաշելով նրա թ եկն ածոլթ/ոլն ը 

որո/ես թագաժառանգ Ջաբե/ի փեսացու: Պատմաբան Վ. Տեր-Ղե-

վոնղյանր արղարացիոբեն նշում է, որ Կիլիկիայի Հա/ իշխանների 

մեք ղեոԼս թաքնված թշնամանք կար (հուրինյան տոՀմի նկատմամբг 

4.յդ էր սլատձաոր, որ 1221 թ. Հրավիրված ժողովում Կոստանդին 

ոլայլր )Համարձակվեց իր որդիներից որևէ մեկի թեկնածությունը 

տոտ տադրել որս/ես թ ադաժ աոանդ Չ,աբելի փեսացու?2-. Կոստանդին 

պա յլր, մնալ ով որպես կաբելի միակ խնամակալը ու երկրի փաստա֊ 

կան կ աո ավա րիչր ւ ձղաոլմ էր լուծեք թադաժադանգ Զաբելի ա֊ 

մ ու սն ութ յան և, Հետևաբ ար, գահակալության Հարցըt 

Այդ ծանր օրերի, Զաբեքի վէեսացոլի ընտրության շուրջ ստեղծ֊ 

վաո բարդ իրավիւՀա/քի մաս քէն 618/1221 թ. դեսքբերի մեշ Աբու֊լ Ֆա-

րս՛ >!՛ Հաղորդում Է. «Կոստանդին ս/այքր Հույս ուներ, որ Հայ իշ-

խաններր մատնացույց կասեն իր Հինդ որդիներից մեկին՝ որպես 

Լեոհ թաղս/մորի դստեր քԶաբե/ի — Ա. Խփեսացու, նրա Հետ ա ֊ 

մասն ան ար ւ և թագավորության Հսւրցր լուծելու նպատակովւ Սա-

կայն նրանք ոչ մի բան չառաջարկեցին այդ կապակցությամբ: Նա 

Հուսախաբ եղավ նրանց վերաբերմունքից և փոխեց իր քաղաքակա-

ն ու թ յոլնր նրանց նկատմամբ։ Իսկ Հայ ի շխաններր լուր ուղարկե-

ցին և (Կիլիհիս։) Հրավիրեցին Միականի պրինցի (իշխան) որդի Ֆի-

/ ի է ՚ / ի ն ե ՛հրան ւղսակեցին Լևոն թագավորի դուստր Զաբելի (1'գաբել) 

Հետ ու նրան Հանձնեցին Կիյիկիայի (թագավորության) կառավա-

րումր»33: 

Այսոքիոով, 1221 թթագաժառանգ Չ.աբե/ր ամուսնացավ Ան-

տիոքի իշխան PոՀեմոնդի 16-ամյա որդի Ֆիլիպի Հետ, որը, ըստ 

ս/ա յմ ան ավո րվածության, երկիրր պիտի կառավարեր՝ Հետևելով 

Հայկական կենցաղին և Հայոց եկեղեցու ծեսերին։ Սակայն Ֆիլի-

Iղի ղաՀակ աf ությոլնը Կիյիկիայոլմ երկար չի տևում, քանի որ, 

ինչս/ես այգ մասին վկայում են Սմբատ Սպարապետը և Կիրակոս 

Գանձակ եղին, երկու տարի անց նա խախտում Է վեր ոՀիշյալ պայ-

մ սյնն ե ր ր և ոչ միայն մեկուսացնում Է Կոստանդին պայլին ու հայ 

իշխաններին, այլև իր հոր խորհրդով Անտի ոք ուղարկում «զթագն 
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Լևոնի արքայի և զպաղատն արքունական, զոր յերևելի աւուրս կանգ֊ 

նէի, և այլ գանձս ոսկւոյ և արծաթոյ»3': 

Ֆիլիպի երկու աարվա (1221 —1223) գահակալության ու նրա՝ 

հայ իշխանների նկատմամբ վարած քաղաքականության մասին 

Աբոլ֊ւ Ֆարաջը մանրամասն տեղեկություններ է հաղորդում, ո-

րոնք /րացնում ու ամբողջացնում են Հայ հեղինակների տված պատ_ 

կերը։ Նա գրում Է, որ Ֆիլիպը երկու տարի аանխելքя քաղաքակա-

նություն Է վարել հայ իշխանների նկատմամբ։ ճզտելով Հայերին 

վերացնել ու նրանց տեղը «ֆրանկներ» բերել, նա իր դեմ բորբոքեց 

հայերի զայրույթը, որոնք զ՚լշացել Էին նրան թադադրելոլ համար 

և այլևս չէին հանդուրժում նրա վարքը։ Հայ իշխաններր խնդրեցին 

Կոստանդին պայլին՝ Ֆիլիպից իրենց ազատելու։ Վերջինս կատա֊ 

բու մ է նրանց կամքը և գիշերով առևանգում է Ֆիլիպին, ձերբակա-

լում, Թիլ Համդռլնից տեղափոխում Սիս և այնտեղ բանտարկում: 

Նրա հայրը՝ Բոհեմոնդը փորձում է բանտարկությունից աղատել որ-

դուն, և հայերին առաջարկում, որ իր որդուն աղատելու դեպքում 

ինքը կհրաժարվի Կիլիկիայի գահից: Այդ հարցով հայրր բաղում 

պատվիրակներ է ուղարկում, ապա ինքն է ղալիս որդուն աղատելու, 

սակայն ապարդյուն: Բոհեմոնդին հայտնում են, որ Ֆիլիպին տե-

ղափոխել են Ամոլդ ամրոցը, որտեղ նա թույն է խմել և մահացել36: 

Հայ հեղինակների տեղեկությոլնները Ֆիլիպի գահակալության, նրա 

վարած քաղաքականության ու վախճանի մասին, ընդհանուր առ-

մամբ, համընկնում են Աբու֊լ Ֆարաշի հաղորդումների հետ: Սա-

կայն Սմբատ Ս պարապետը և Կիրակոս Գանձակեցին վկայում են, 

որ Ֆիլիպը մահացել է Բ՛իլ (Բ՛իլ Համդոլն) ամրոցում37, և ոչ թե 

Ամոլդ (Ամոլտա) ամրոցում, ինչպես վկայում է ասորի հեղինակր. 

վերջին տարբերակը ավելի հավանական է թվում մեղ։ Վ. Տեր-

Ղևոնդյանր Ֆիլիպի մահվան տարեթիվը տեղադրում է 1224 — 

1225 թթ. միջև™, մինչդեռ ավելի հավանական է թվում 1226 թ., 

քանզի այդ տարեթիվը հաստատվում է նաև Իբն ալ-Ասիրի տվյալ-

ներով39 (Հիջրայի 623 թ. = 1226 թ.)։ 

Հայ սլաամիչներր 1224 —1226 թթ. ռազմաքաղաքական իրա-

դարձությունների մասին գրեթե ոչինչ չեն հաղորդում, մինչդեռ ա-

րաբալեղոլ հեղինակների տեղեկությունները նոր փաստեր են ար-

ձանագրում, որոնք վստահություն են ներշնչում։ Այսպես, Իբն ալ-

Ասիրի վկայությամբ 1225 թ. ( 6 2 2 ) վերջերին Իկոնիայի սուլթան 
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4'այ Կուբտգբ Հյուսիսից Կիլիկիա է ներխուժում, չորս բերդ է դրա-

ւ/ում, սակայն ձմեռը վրա Հասնելուն պես, ստիպված Կիլիկիայից 

Հեա է բայվում ե դնում է իր ե ր կ ի ր ը . 

Րաց ի դրանից, Իբն աիԱսիրը վկայում է, որ 623 թ. (1220 թ. 

Հունվարի 2 — 1226 թ. դեկտեմբերի 2) Կիւիկիա է ներխուժում վեոո֊ 

Հիշյալ Ֆիլիպի Հայր ԲոՀեմոնդը և պաՀանջոլմ է Հայ իշխաններից 

որդուն աղատ արձակել, սակա/ն վերջիններս մերժում են նրանг 

Րւ/Հեմոնդր աո աջ է շարժվում, «պատերազմում էյս Հայ իշխանների 

Հեա, սակայն աւզարդյոլն, վերադառնում է իր երկիրը41: Իբն ալ-

Ս.ււիրր մանրամասն տեղեկոլթյոլններ է տալիս Անտիոքի իշխան 

ԲոՀեմ ոնդի ե Իկոն իա յի սուլթան Քայ Կուբադի (1219—1237) միջև 

ձեոբ բերված Համւսձա /նության մ/սսին՝ Կիլիկիա ներխուժելու Հա-

մար։ Մ/ուս կոդմից, Կիլիկիա յի փաստական կառավարիչ Կոստան-

զին պայլր թշնամիների Հարձակմանը դիմագրավելու Համար կա-

րողացեք էր իր կոդմր գրավել Հաքեպի Այյոլբյան սուլթաններին և 

նույնիսկ «գոբբ ո։ զենքս ստանալ նրանցից*2'. 

1225—1226 թթ. Կոստանդինը կարողանում է դիմագրավել 

Հյուսիսային ե Հարավային թշնամիների Հարձակումներին, երկու 

անդամ Հաղթանակ տանել Անտիոբի իշխան ԲոՀեմ ոնդի դեմ և իր 

կոդմր գրավել Հայոց կաթողիկոս Կոստանդինին և խոշոր ավատա-

տերերին43: Կիլիկիայում իրադրությունը փոխվել էր, Կոստանդին 

պայլր կրկին առաջ բաշեց կաբելի Համար փեսացու ընտրելու հար-

ՅՐ' 

Իշխանական խորՀոլրգր երկրի կառավարիչ նշանակեց Կոս-

տանդին /դայլին (1224—1226), սա/յայն թագավորական գահը 

դարձյալ թափուր մնաց։ Կոստանդինր առաջադրում է գաՀի Հա-

մար թեկնածու բնտրելոլ Հարցը։ Հայոց կաթողիկոսի և Հայ «մեծա-

մեծа ֆեոդալների Համաձայնությամբ այս անգամ որոշվեց Ջա-

բե/ին ամուսնացնել Կոստանդին պայլի որդի Հեթոլմի Հետ և միա-

ժամանակ նրան ճ՛անաչել Կիւիկիա յի թագավոր**՝. Տաբել թագուհին 

"կղրից չհամաձայնվեց ամուսնանալ Հեթոլմի հետ, քանզի վերջինս 

մանկաՀասակ ։դատանի էր։ Այդ պատճառով նա ապստամբեց և 

մոբր տեսնելու պատրվակով (մայրը Կիպրոսի խաչակիրներից էր) 

«Չոգաւ ի Ս ե /եկիւս առ Ֆրանկսն»*^ Հ յուրն կ ա քն ե րի Հոգևոր ասպե-

տական օրդենի Պարգևական ամրոց։ Խիստ զայրացած Զաբելի ա-

րարքից և խաչակիրների վերաբերմունքից, Հայ իշխանները պատեհ 
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առիթ գտան պատմելու հյուրընկալների օրդենին**: Ըստ հայ մա-

տենագիրների, դեպքերի հետագա զարգացումը այսպես է ընթա-

ցել: Կոստանդինի գլխավորությամբ հայկական բանակը պաշարեց 

Սե[ևկիանւ Հյուրընկալները չդիմ ագրեցին, հանձնեցին րերդր Ii 

թագուհուն--7: Սակայն Աբոլ-լ Ֆաըաշը 1225 թ. (հիչրայի 622 թ.) 

դեպքերի ընթացքը այլ կերպ է ներկայացնում. «Այդ ժամանակա-

ընթացքում պարոն (տիրակալ) Կոստանդին պայլը պատվիրակ ու-

ղարկեց մեր. նորին սրբություն պատրիարք Իգնատիոսի (1222 — 

1252) ու հայոց կաթողիկոս Կոստանդինի մոտ այն խնդրանքով, 

որպեսզի երկուսով գնան Լևոն թագավորի դստեր (Հաբելի — Ա. to.) 

մոտ. Սելէկիայից նրան հետ բերեն, հաշտեցնեն ու նրա հետ հա-

մաձայնության զան՝ բոլոր քրիստոնյաներին օգուտ տալու նս/ա-

տակով: Մինչդեռ Հոռոմների երկրի (Փոքր Ասիա — Ա. հ>.) տեր սուլ-

թան Ալա ալ-Դինը օգտագործեց նրանց (հայերի) մեջ եղած տարա-

ձայնությունների առիթը եւ գրավեց Կիլիկիայի շատ բերդեր։ Վերո֊ 

հիշյալի համաձայն, երկու վեհափառները գնացին նրա մոտ և նր-

բանից համառորեն պահանջեցին հետ գալ ու խորհուրդներ տվեցին 

նրան: Սակայն նա ոչ միայն չհամոզվեց, այլև մեղադրեց երկու 

վեհափառներին էլ, որ իրենք դաշնակցել են անմեղ արյուն թափող 

դահճի (այսինքն՝ Կոստանդին պայլի—Ա. Խ.) հետ։ Նրանք չկա-

րողացան հակազդել թագուհու ասածներր, թոզեցին նրան և վերա-

դարձան առանց որևէ արդյունքի։ Ղրանից հետո, Կոստանդին պայ-

լը անձամբ գնաց նրա մոտ և հյոլրրնկալների (ֆրեր) միաբաններին 

խնդրեց, որ նրան (թագուհուն — Ա. Խ.) հարկադրաբար հանձնեն ի-

րեն։ Նրանք պատասխանեցին. «Մեր տները և ամրոցները քրիստոն-

յաների ապաստարաններ են, և մենք չենք կարող հանձնել թագու-

հի մի կնոջ, որը մեզնից օգնություն է հայցել»։ Պայլը խորաման-

կության դիմեց և նրանցից գնեց ամրոցը իր ողշ ունեցվածքով, ա֊ 

պա նրանց հանել տվեց այնտեղից։ Կարգադրելու և արգելելու ի-

րավունքը (իշխանությունը) իր ձեռքր վերցնելով, բռնեց թագուհու 

ուսից, հետ բերեց ու հարկադրաբար տեղափոխեց Տարսոն (Տար-

սոլս)։ Այնոլհետե նա հրավիրեց պատրիարքներին, եպիսկոպոսնե-

րին ու քահանաներին և նրա պսակադրությունը կատարեց իր որդի 

Հեթոլմի հետ։ Հեթոլմին նրանք Կիլիկիայի թագավոր հռչակեցին՝ 

հունաց 1537 թվականի հունիսի 1 4 ֊ ի հոգեգար, տ յան (տոնի) կի-

րակի օրը (1226 թ.)։ Տաբել (Իզաբել) թագուհին տաս տարի շա-
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բանակ թայ/ չտվեց Հեթում թագավորին, որ իրեն ճանաչի: Ղրա-

նից Հետո, նա Համաձայնության եկավ նրա Հետ ու նրա Համար 

տւյսւներ ո։ աղջիկներ ծննդաբերեցի'. 

//. ր։ս/իսով, 1-226 թ. Հեթոլմի ե. կաբելի ամուսնությամբ վեր-

կացավ Հեթումյանների և քՒոլրինյանների երկարատև պայքարը իշ-

խանության Համար, և այդ երկու իշխանական տներբ միավորվե-

ցին, իշխանա թ յան դ/ոլխ անցա վ Հեթոլմյ անների Հարստությունը։ 

կրկրամ իշխանությունն ամրապնդելու Համար պետական բարձր 

պաշտոններն ու գործակալությունները կենտրոնացվեցին Հեթոլմ-

յան աոՀմի ներկայացուցիչների ձեռքում։ Հեթոլմի Հայրը՝ Կոստան-

դին ր, նշանակվեց թադավորաՀայր և ավադ պարոն։ Նրա եղբայր-

ներին Հանձնվեցին խոշոր գործակալությունները։ Սպաբապետոլ-

թյանր տրվեց ավագ եղբորը՝ Սմբատին։ Սպառազինման և մա-

տակարարման գծով բանակի Հրամանատարությունը (՛մարաշախտ)՝ 

Լևոնին, միաժամանակ նրան տրվեց իշխանաց իշխանի կամ պարո-

նէս ց ։դարոնի բարձր պաշտոնը։ Օշինը նշանակվեց պայլ, Բարսեղը՝ 

Վան աՀ ա ւր, Սսի արքեպիսկոպոս և ա րքե պիսկո պո и յան ատյանի 

նախագահ**'. 

Մոնղոլական արշավանքներից և 1243 թ. Քյոսեդագի՝ «Չման-

կատակ քաղաքագյուղիս մոտ մոնղոլական զորքերի և Ւկոնիայի 

սելջուկյան սուլթանության զորքերի միշև տեղի ունեցած ճակատա-

մարտում սելջուկների պարտությունից հետո Մերձավոր Արևելքում 

ե Փորր Ասիայոլմ փոխվեց ուժերի հավասարակշռությունը և քա-

ղաքական իրավիճակը։ Կիլիկյան հայկական պետության ղեկա-

վարն եր ր մոնղոլների ասպատակություններից երկիրը զերծ պահե-

լու նպատակով որոշեցին վերանայել իրենց քաղաքականություն ը 

հարևան պետությունների Հետ և որդեգրեցին սելջուկներին չօգնե-

րլ ո։ մոնղոլների Հետ բարեկամություն հաստատելու ճիշտ քաղա-

քական ո։ թ յոլնր^0։ Այգ կապակցությամբ մոնղոլների հետ բանակ-

ցելու ե Հայ-մոնղոլակ՛ան դաշինք կնքելու Համար Հայկական պատ-

վիրակության ուղարկվեց Կարակորոլմ (Մոնղոլիա)՝ Գոյոլկ-խանի 

մոտ: Այդ պատվիրակության ուղևորության ու նրա վարած բանակ-

ցությունների արդյունքների մասին արժեքավոր տեղեկություններ 

Է տալիս Արու-լ Ֆարաշը իր աշխարՀիկ պատմության թե' ասորա-

կան h թե' արաբական խմբագրությունների մեջ։ Ըստ Աբու֊/ Ֆա֊ 

բաջի ասորական ժամանակագրության, հայ պատվիրակությունը 
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Մոնղոլիա է մեկնել հիջրայի 644 թ. (1246 թ.) մոնղոլական նոր 

գահակալի ընտրության արարողությանը մասնակցելու և նրա հետ 

բարեկամական հարաբերություններ հաստատելու համար։ Հայկա-

կան պատվիրակությունը, ըստ Աբոլ-լ Ֆարաջի, գլխավորում էր Հե-

թում (Ա) թագավորը։ Կարակորոլմ էին եկել նաև մի շարք այլ եր-

կըրների պատվիրակություններ, այգ թվում Վրաստանից՝ «Մեծ և 

Փոքր Գավիթները»: Մոնղոլական պետության նոր գահակալ ըն-

տրվեց Գոյոլկ- խանը, որը, «իրավիճակը հանդարտվելուց հետո 

սկսեց լավ վերաբերվել [այլ իշխանավորների հետ — Ա. Խ.]տ։ Այ-

նուհետև 64511247/8 թթ. Գոյոլկ֊խանը որպես Ռոլմ երկրի (Փոքր 

Ասիա), Վրաստանի (Գոլրջ), Մոսոլլի, Ասորիքի և Կիլիկիայի րնդ-

հանուր կառավարիչ նշանակեց Իլչիդիդային51: Ապա Հեթում թագա-

վորին, վրացիներին և ֆրանկներին պատիվ անելով ճանապարհեց 

դեպի իրենց երկրները52: 

Ուշագրավ է, որ նույն այս դեպքերի մասին Արոլ-լ Ֆարաջր 

հաղորդում է նաև իր արաբական ժամանակագրության մեք, սա֊ 

կայն այստեղ նա այլ տեղեկություններ է տալիս հայ պատվիրա-

կության գործունեության և կազմի մասին։ Այսպես, նա հաղորդում 

է, որ 446/1246 թ. գարնանը մոնղոլների համաժողովին մասնակցե-

լու համար հավաքվել էին, ինչպես խանի (կաան) որդիները, թոռ-

ները և մոնղոլ ամիրաները, այնպես էլ ոչ-մոնղռլ «մեծամեծերր» 

(իշխանավորները՝ Միջին Ասիայից (Մավերան ահ ր), Թոլրքեստա-

նից, Խո բաս ան ից, Ւրաքից, էոլրեստանից, Ատրպատականից (Ա-

դարբայջան), Շիրվանից, Փոքր Ասիայից (էհում), Կիլիկյան Հա-

յաստանից (ալ֊Արման), ընդ որում, Կիլիկյան Հայաստանից նա 

նշում Է, որ մասնակցում Էր «Հեթում (Հաթիմ) թագավորի եղբայր 

Գոլնդստաբչը», իսկ Վրաստանից (Գոլրջիստան) «Մեծ և Փոքր Գա-

վիթները»53: 

Աբոլ-լ Ֆարաջի երկու ժամանակագրությունների համեմատու-

թյունը ցույց Է տալիս, որ հայկական պատվիրակությունը Մոնղո֊ 

լիա (Կարակորոլմ) Է մեկնել 446/1246 թ., ոչ թե Հեթում թաղավորի, 

այլ նրա եղբայր՝ Սմբատ Սպարապետի (Գունդստաբլ) գլխավորոլ-

թյամբ։ Ընդ որում, հայ պատվիրակության այս առաջին ոլղևո֊ 

րոլթյունր հայկական աղբյուրները թվագրում են ոչ թե 1246, այլ 

1248 թ.5*: Ինչպես երևում Է, Սմբ ատ Սպարապետի գլխավորած 

պատվիրակությունը Մոնղոլիայում նախապատրաստել Է Հեթում Ա 



թ ս։ ijin վ ո րի Հետագա ա յցեյութ յոլնր, Հ ա մ աձա ։ն ե ց ր ե լ Է փոխադարձ 

Հ ար՚սբե րո։ թ յոլններր, ձշտել Կի քիմիայից պ աՀ ան չված Հարկի չա-

ւիևրր և րարեկ՚սմության դաշինր կնքել՛'3: Դրա փոխարեն մոնղոլ-

ներր իւոսաացեք են ոաղմական ողն ութ չուն ցույց տալ Կ իլիկի՛" յին՝՝ 

1'կ ոնիա ւի սուքթ անո։ թ յան Հ ա րձա կոլմնե րի ժամանակ և, ինչպես 

վկայում Է Ա բ ո ւ ֊ լ Ֆարաջր, Հեթում թագավորի եղբայրը (Սմբատ 

Սւդարապետր) Դոյուկ֊խս՚նից ստացավ "Դաշինքի և անվտանգու-

թյան յաոլիղյյ՝'քւ: Այս փս՛սար Հաստատվում Է նաև Դրիդ որ Ակներ ցոլ-

(Սաղաքիա ԱբեղայիJ ավյա քներով՝ «Ս ղամիշ յաոլախ և փաիգայս 

ոսկիս յյ'7: 

Աբու֊/ ՛հաբաշի արաբական ժամանակագրությունը, ըստ Էու-

թյան, խոսում Է 1246 թ. Հայկական պատվիրակության առաշին ա յ ֊ 

ցեքութ յան մասին՝ Սմբատ Ս՝ ոք ա ր ա ոքԼ ա ի գյխավորոլթ յա մ բ ՞ 6 . մ ի ն չ ֊ 

դես նրա ասորական ժամս՚նակադրոլթյոլնը խոսում Է 2-րդ Հայկա-

կան ՛ղ ատվի րս՚կ ու թ յան՝ Ս ոնղոլիա կատարած ա յցեյութ յան մասին 

Հեթում Ա թաղավորի գք խ ա վո բութ յամբ, որի մասին ասորի սքաււ? մ ի ֊ 

չբ մանրամասն տեղեկություններ Է Հաղորդուս։ 

Հետ աղո տողն երր, Հիմք րնդոլնելով Հայ պատմիչների տեղե-

կութ յոլնն երր Հեթում Ա թագավորի՝ մ ոնղո լական ս/ետոլթյան մ ա յ ֊ 

րաքաղաք Կ ա բակ որում կատարած այցի մասին, այդ ոլղևորոլթյոլ-

նբ թվաղրում են 1254 թ,59( Սակայն Աբոլ֊ք Ֆարաջի տվյայներր 

թույլ են տաքի՛՛ վերանայելու Հեթում Ա թագավորի այցելոլթյան 

տարեթիվր։ Այս 1քԱ՚րևոր այցեյոլթյան մասին ասորի մատենագի-

րք, տեղեկություններ Է տա քիս թե՚ ասորական և թե' արաբական 

ժ ամ անակաղրոէթյունների մեջ։ (]ստ Աբոլ-լ Ֆարաջի արաբական 

ժ ամ ան ակ ա գրութ (ան, Հեթում Ա թ ա գա վորը Մոնղոլիա Է մեկնել 

Բաթոլ֊խանի միջոցով ստացած Հրավերով, 650 [1252 թ. մարտի 

14 —1253 թ. մարտի 3 — սելևկյան 1563 թ.] Հինգշաբթի օրվա զա-

տիկի Հաղորդությունն առնելուց Հետո և ճանապաբՀ Է ր նկել Խաչ-

վերացի սանի ուրբաթ օրր՝ Սիս քաղաքից60: Նույն այս տեղեկոլ-

թյոլնբ ամենայն ճշգրտությամբ բերվում Է նաև ասորական ժամա֊ 

ն։ս.կա գրութ յան մեջ6': 

Հայ պատվիրակության առաջին այցը Սմբ ատ Սպարապետի 

գլխավ՝որոլթյամբ, ինչպես նշվեց, կատարվել Է 1246 թ., որի ընթաց-

քում պայմանավորվածություն Է ձեռք բերվել Հեթում Ա ֊ ի ՝ Կարա-

կսրո\մ կատարեքիք ա յցեյութ յան մասին։ Սակայն այս այցեքոլ֊ 
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թյուն/։ ձգձգվել է, ինչպես արղարացիորեն նկատել են հետազոտող֊ 

ներր. ոչ միայն այն պատճառով. Ո ր իկոնիս՛ յի սուլթանը Հարձա-

կում է գործել Կիլիկիայի վրա, այլ որ XIII գարի 50-ական թթ. 

սկզբին Կարակորոլմոլմ պայքար էր ծավալվել գահի և իշխանու-

թյան Համար մոնղոլական տարբեր տիրակալների միշև61: Այգ 

պա/քարը վերջացավ 1251 թ. Հուլիսի 3-ին մոնղոլական կուրուլթա-

յում (Համաժողովում) Մ ան գոլին (Մոնգե, Մենգյոլ) հռչակելով մեծ 

Խան (կաան) Մոնղոլիայոլմ և Հյուսիսային Չինաստանում^3: Բացի 

ղրանից, Չինգիգ խանի որդի Տոլլոլի որդի Մ ան գո լ ֊ խ ան ը , Գոյոլկի 

մահից (1249 թ.) Հետո դարձավ Չինգիզյանների նոր ճյուղի՝ Մ ան-

՛լուի ճյուղի կամ դինաստիայի հիմնադիր6*: Դրա հետ միասին, 

Հեթում Ա թագավորի այցի ուշացման պատճառներից է նաև Զա-

րեւ թագուհու մաՀը, որը տեղի է ունեցել հենց 1252 թ. (հունվար), 

ինչպես վկայում են Հայկական աղբյուրները®5, և ոչ թե 1251 թ. 

Հունվար ամսին (Հիջրայի 64Տ և սելևկյան տոմարի 1562 թ.), ինչ-

պես այդ մասին որոշակիորեն վկայում է Աբու֊լ ՖարաջրՇ6: 

Ուշագրավ են նաև Աբոլ-լ Ֆարաշի տեղեկոլթյոլններր Հեթում 

Ա թագավորի այցելոլթյան ուղերթի և գաղտնիության հանգամանքի 

մասին։ Ըստ նրա, հայոց թագավորը իյւ ուղևորությունը կատարել է 

րոլն Հա յա и տ անի վրա յով, ընդ որում, նա գաղտնի է ճամփորդել՝ ծա-

ռայի կերս/արանքով զգեստափոխված, սուրհանդակի և թիկնապահ 

օգնականի ուղեկցությամբ, անցել է Արևմտյան Հայաստանի մի շարք 

քաոաբներռվ (Կեսարիա, Սեռ աստիա, Երզնկա և այլն) մինչև Վրաս-

աանի սահմանները։ Այդ րնթացքոլմ հայ թադավորր զգուշացել է 

Իկոն իա յի սուլթանների թշնամական վերաբ երմ ոլն քից և դավադրու-

թյուններից, սակայն Վրաստանի սահմանն անցնելուն պես բացա-

Հայտել է իր ինքնությունը։ Նրա ոլղևորոլթյոլնր տևում է երեքուկես 

տարի՛՝7 (այսինքն՝ Սիս մայրաքաղաքից մեկնելու օրվանից մինչև 

վերադարձր Կիլիկիա)։ Այս բոլորի մասին իրեն պատմել է հենց 

Հեթռ լմ թագավորը՝ Սսոլմ կայացած հանդիպման ժամանակ, խոս-

տովանում է Աբու֊լ Ֆարա յր6&: 

Հեթում Ա թագավորի՝ գեպի Մոնղոլիա կատարած ոլզևորոլ֊ 

թ յ ^ ՚ ն ր Ա բ ո լ ֊ լ Ֆարաշր անդրադառնում է նաև այլ կապակցությամբ։ 

Այսպես, 653(1255 թ.) դեպքերի մեք նա Հաղորդում է. аԱյս տա-

րում (հիջրայի 653, Հունական 1566 և քրիստոնեական 1255) Բայ֊ 

ջոլ նոյինի (նոյոն) ուղեկցությամբ Կիլիկիա ժամանեց Հեթում թա-
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• գավորր, որր վերաղ։յ:յ։ձավ^ Մեծ խանին ծառա/ոլթ/ոլն մատուցելուց 

( ա յւյ ե/ո։ թ յո էն իցյ ե իր Հայրեսիբր Հասավ սեպտեմբերի 1-ի ուրբաթ 

'•րր ո։ բրիստոնյա rlnqnվոլրդր մեծ ուրախություն ապբեցսԱբոլ-լ 

Ֆարաշի այս Հաղորդում ր Հաստատվում Է նաև. Կ իբա կո и Գանձակե-

ցռլ տվ յա/ներ^վ, որի Համաձայն, Հեթում թագավորը Հայաստան 

(Կի/իկիա) Լ հասել Հայոց թվականի 704 (1255) տ ա ր ո ւ մ Ա յ ս ֊ 

սյիսով, Հեթում թաղավորր Կի/իկիայից մեկնել Է "1252 թ. Խաչվե-

րացի սանի օրրս (մարտ ամսին) և Կի/իկիա Է վերադարձել 1255 թ. 

սեպտեմբերի 1-ին, այսինբն նրա ուղևոբությոլնը տևել Է երեբոլկես 

տարի, ինչ/դես այդ մասին վկայում Է ասորի Հեղինակը։ 

Խոսե/ով Հեթում Ա թագավորի՝ Մոնղոլիա գնացող պատվիրա-

կության կագմի մասին, Արու-լ Ֆարաշը Հիշատակում Է, մասնա-

վորապես, Հայադդի ք՝ ար и եղ ՛Լտնականին, որը եղել Է Հայերի դես֊ 

ս/անր (բան աղն աց ր J մոնղոլների մոտ7*: Այս Բարս եղ Վան ական 

դեսւղանի մ ասն ա կ ցո։ թյուն ր Հեթում Ա-ի պատվիրակության մեշ 

Հաստատվում Է նաև Կիրակոս Գանձակեցոլ և Սմբատ Սպարապետի 

։։։վ յա Ր՛ ե րո վ, որոնք վկայում են, որ Բարսեղ Վանականը եղել Է 

Մ ան դու-խանի մոտ գնացող պատվ իրակության մեշ72: Սակայն վե-

րադառնալու ևանապարՀին Հեթում Ա թագավորը նրան ուղարկում 

Է Բաթոլ֊խանի մոտ, որպեսղի նրան ցույց տա Մ անգոլ֊խանի 

ա վ ած դիրր (վւ ա и տ ա թ ոլղթր) և Հրամ ան լւ, որ վեբշինս նոր Հրովար-

ա ա կ դրի Մ անդոլ֊խանի տվածին Համապատասխան73: Աբոլ-լ Ֆա-

րաշի վկայությամբ, ք՚արսեղ դեսպանր (վանականր) սպանվել Է 

1267 թ. 1'կոնիայի սուլթանության մոնղոլական կառավարիչ Մոլին 

ադ-գին Փարվանայի սադրանքի Հետևանքով^*: 

Հեթում թաղավորր Կիւիկիա վերադառնալիս Թալասոլմ Հան֊ 

գիս/ում Է Ս անգոլ-խանի եղբայր Հոլլավոլին, որր նշանակվել Էր 

մոնղոլական խանության արևմտյան տիրույթների խան և Մերձա֊ 

վռր Արևելքում գտնվող մոնղորսկան ղորքերի Հրամանատար ու այդ 

երկրների կառավարիչ, ՛և նրան Հանձնում Մ ան ղ ու-խ անի ուղարկած-

դրությունները7^: 

125H թ. Բաղդադի գրավումից ե Աբբաս յան խալիֆայության 

կործա՛նումից Հետո Հոլլավուն (1256—1265) ձեռնարկում Է Միշա֊ 

ղետքի մյուս քաղաքների և Սիրիայի գրավումը։ Մոնղոլները նպա-

տակ ունեին Մամլոլքներից խլել Սիրիան և Եգիպտոսը և 1259— 

1260 թթ. այդ ուղղությամբ կաղմակերպեցին մի շարք արշավանք-
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ներ, որոնք անհաջողության մատնվեցին՛՝՝'. Հուլավոլն սկսեց մոն-

ղոլական մեծ խանի անունից կառավարել ամբողջ Իրանը, Իր աքը, 

Կովկասը ե Փոքր Ասիան և ընղոլնեց «իլ-խան», այսինքն՝ «Մեծ 

խանին ենթարկվող, հնազանդվողս տիտղոսը և ղարձավ Իրանի 

մոնղոլա/լան պետության՝ իլխանության հիմնադիրր'7: 

Մասնագիտական դրականության մեջ տիրապետում է այն 

կարծիքլւ, որ Հեթում Ա թաղավորի մասնակցոլթյոլնր մոնղո/ական 

նվաճումներին սկսվում է 1259 թ.7Տ: Ընդ որում, հայկական աղ-

բյուրները նշում են, որ Հեթում Ա թաղավորը մասնակցել է Սիրիա-

•ի նվաճմանը Հոլլավուի առաջարկությամբ՝ «սուրբ երկիրս արշա-

վելու համար79՝. Սակայն հայկական զորադնդերի հետագա ռազմա-

կան դործողությոլնների մասին հայ սյատմիլներր /ռոլմ են։ 

Հալեպի գրավման մասին մանրամասն տեղեկություններ են 

տալիս թե' Աբու-լ Ֆարաջր և թե' մահմեդական հեղին ակն երր: Ըստ 

Աբոլ-լ Ֆարաջի, Հոլլավոլն իր զորքերի մի մասը ուղարկում է Սի-

րիայի տարբեր շրջաններ ասպատակելու, իսկ ինքր անձամբ, ձեռ-

նարկում է Հալեպի պաշարում ր և գրավում ր։ Մոնղոլական այս 

գրոհի ժաման ակ Հալես/ում էր գտնվում հենց ինքր՝ Աբոլ-լ Ֆարա-

ջը, որը շատ դեպքերի ականատես է եղեր Նա վկայում է, որ մոն-

ղոլական զորքը Հալեպ ներխուժեց սաֆար ամսի 9-ին 658/1260 թ. 

հունվարի 23-ին, կիրակի օրը և ավելի շատ մարդ սրի քաշեց, քան 

Բաղդադի գրավման ժամանակՆա գրում է. «Ա/ղ ժամանակ 

նվաստս Հալեպի (ասորիների—Ա. Խ.) մետրոպոլիտ էի։ Վախից 

դրդված դուրս եկա և գնացի Հոլլավոլին հպատակություն հայտնելու, 

բայց բանտարկվեցի Նաջմ ամրոցում։ Հալեպի մեր (քրիստոնյա) 

ժողովուրդը մնաց առանց հովվապետի, նրանց մեծ մասը ապաս-

տան գտավ Հալեպի հույների եկեղեցում։ Թաթալւներր (մոնղոլնե-

րը—Ա. Խ.) հարձակվեցին նրանց վրա, մի մասին կոտորեցին, իսկ 

մյուսին՝ գերեվարեցին։ (Գերեվարած) քրիստոնյաներին փրկելու 

համար նախաձեռնություն ցուցաբերեց Մար Կոստանդինի (հաւոց 

կաթողիկոսի—Ա. Խ.) եղբորորդի, հայազգի Թոռոս քահանան, որին 

միացավ նաև Գևորգ Վանականը։ Նրանք միասին գնացին մոնղոլ-

ների մոտ ու գերությունից աղատեցին կենդանի մնացածներին ու 

առաջնորդեցին նրանց դեպի մեր եկեղեցինJ)81: Հալեպի գրավման 

ժամանակ մոնղոլների կողմից սրի է քաշվել 50 հազար բնակչու-

թյուն82, որոնց մեջ ղդալի թիվ են կազմել նաև քրիստոնյաներբ։՛-
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Վար/յան ւղատմիչր վկայում է, որ Հեթում թագավորի հետ էր գը֊ 

նաց ել նաև Կոստանգին կաթողիկոսը83: Սակայն մահմեդական հե-

ղին ակն երր լոում են Հեթում թագավորի մասնակցության մասին 

Հա/եւգի ռազմական գործողություններին, հանդամ ան ք, որը Հա֊ 

գիվ թե վ ր իւղեր ժամանակակից մահմեդական պատմիչների ոլշա-

դ րութ ւոլնից. Այն ո լ՛, ան դե րձ, արաբ հետաղո տ ողն ե րը գտնում են, 

որ Հեթում թագավորր, ելնելով հայ-մոնղոլական դաշինքի պարտա-

վորությունն ե րից, Հյուսիսի՝ սելջուկների և հարավի՝ մ ամ լուքն երի 

վտանգից, իր թագավորությունը պաշտպանելոլ համար միացել էր 

Հոլ/ավոլին6*: Կարելի է ենթադրեի որ Հեթում թաղավորը որպես 

մոնղոլների դաշնակից անձամբ, իր ղորագԱդով լի մասնակցել ռազ-

մական գործողություններին, բաւց օգնել է նրանց սննդամթերքով, 

ձիերով ու հագուստովս'-

Հալեպի ղրավումից Հետո Հոլլավոլի զորքերը շարժվում են դե֊ 

ւղի Հարիս ամրոցը, որի բնակիչները մոնղոլական սարսափից դըր֊ 

գրված ա պաստան են դանում բերդում և որոշում են կամավոր չը-

Հանձնվեր Սակայն Հուլավոլն կաս/ի մեջ մտնելով ամրոցի կա֊ 

ոավաըիւ Ձ> ա խ ր աղ ֊Գին ի Հետ, Համաձայնության եկավ, որ եթե 

րնակիչներր կամավոր բերդից դուրս գան, ապա մոնղոլ տիրակալր 

ոչ մեկին ձեռք չի տա, և կառավարիչը երգում տվեց բնակիչներին 

այղ մասին։ Մոնղոլ տիր ակալր խաբեությամբ բացել տվեց ամրո-

ցի դարպասները, իր երդոլմր չՀարդեց, ու մոնղոլական զորքը, ինչ-

պես Հաղորդում է Աբու-լ Ֆարաջը, սկսեց առանց խտրականության 

սրի քաշել բոլորին, այդ զանգվածային կոտորածից փրկվեց միայն 

Հայաղդի մեկ դարբնագոբծ մարղ^'. 

Մոնղոլական տիրակալ Հոլլավոլն մտադիր էր գրավել նաև 

Գամասկոսր։ Սակայն Գամասկոսի Այյոլբյան սուլթան ալ֊Նասիրը 

(1237—1260) որոշեց քաղաքը առանց արյունահեղության հանձնել 

մոնղոլներին։ Այդ մասին բանագնացները պայմանավորվեցին, սա-

կայն Հոլլավոլն անձամբ Գամասկոս չներկայացավ, այլ հատուկ 

հրովարտակով (ֆերման) Գամասկոսոլմ պաշտոնյաներ նշանակեց 

(քաղաքի կառավարիչ, կագի և. այլն)։ Գամասկոսի հանձնումը 

մոնղոլական ներկայացուցիչներին տեղի է ունեցել 658 թ. ջոլմա-

դա առաջին ամսվա կեսին (1260 թ. ապրիլի 2 9 ֊ ի ն ) ^ : 

Հոլլավուն, չավարտելով ամբողջ Սիրիայի ու Պաղեստինի նվա-

ճումը և ստանալով իր եղբոր՝ Մանգոլ֊խանի մահվան (655/ 
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1257 թ.) լուրը։ շտապում է Կարակորում: Նա Սիրիայռլմ 10 հազար 

զորք ԷՏ8 թողնում, հ րամ անա ա ա րոլթյո լն ր, ինչպես նաև Հալեպոլմ 

իրեն փոխարինելու պաշտոնում նշանակելով Քիթրոլղա զո րավա-

րին, վերշինիи շնորհելով նոյին (նոյոն) տիտղոսը: Դամասկոսում 

փոխանորդ է նշանակվում հրամանատար Բիդրան*97 

Տեղեկանալով Հոլլավոլի հեռանալու մասին, Եգիպտոսի մամ֊ 

լուքյան սուլթան ալ-Մոլղաֆֆար Սայֆ ալ-Դին Կոլթոլզը (1259— 

1260) որոշում է հակահարված տալ մոնղոլական զորքերին, որոնք 

գրավել էին Սիրիայի մի շարք քաղաքներ և ասպատակել երկիրը: 

Մ ամ լուք յան առաշապահ զորքը դուրս է գալիս մոնղոլական շոկատ-

ների գեմ՝ Պաղեստինի Բիսան ու Նաըլռլս քաղաքների միշև՝ «Աքն 

Ջ ա լութ л կոչված վայրում (Նազարեթի մոտ), և նրանց միշև ա֊ 

ռաշին ճակատամարտը տեղի է ունենում 65Տ ռամ ադան ամսի 25-ին 

(1260 թ. սեպտեմբերի Յ ֊ ի ն ) : Մոնղոլական զորքը պարտություն է 

կրում, նրա հրամանատար Քիթբոլղան սս/անվոլմ է։ Երկու օր հե-

տո զորքերի միշև տեղի է ունենում երկրորղ բախումր, սակայն ա/ս 

անգամ էլ մոնղոլական ղորքը խայտառակ պարտություն է կրում, 

նրանց «մեծամեծերը» (հրամանատարները) սպանվում են 658 թ. 

ռամ ագանի 27-ին (1260 թ. սեպտեմբերի 5 ֊ ի ն ) ։ Մոնղոլ ղոբավար 

Քիթոուդայի գլուխը տարվում է Կահիրե՝ հաղթանակի մասին ա֊ 

վետ ելու90: Լսելով մոնղոլական ղորբի պարտության մասին, թու-

լավուն վերադառնում է Սիրիա։ Նրա Հետագա ռազմաքաղաքական 

գործողությունները նկարագրվում են Արոլ-լ Ֆարաշի թե' արաբա-

կան և թե' ասորական ժամանակագրությունների մեք91: 

XIII դարի 60֊ական թվականների սկզբից մամլոլբներր հասել 

էին քաղաքական ու տնտեսական հզորության գագաթնակետին։ 

Նրանք փաստորեն կասեցրեցին մոնղոլների հետագա առաջխաղա-

ցումը Մերձավոր Արևելքում և կոտրեցին իս/ամական աշխարհում 

մոնղոլների անպարտե[իոլթյան նկատմամբ առկա համընդհանուր 

հավատը։ Բացի դրանից, Իրանի իլխանների նկատմամբ մահմե-

դականների ընդհանուր ատելությունը նպաստեց Մ ամլոլքների և 

Ոսկե Հորդայի քաղաքական և առևտրական դաշինքի կայացմանր։ 

Իսկ իլխանները իրենց հերթին փորձեցին կազմակերպել հակամահ-

մեդական դաշինք և իրենց կողմը գրավել Եվրոպայի քրիստոնեա-

կան տերություններին, Լևանտի (Մերձավոր Արևելք) ծովափնյա 

քաղաքների խաչակիրներին և Կիլիկիայի թագավորներին92: Ահա 
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այս նոր ռազմաքաղաքական իրավիճակում Կիլիկիայի հայկական 

թ ազավո րոլթ յոլն ր շարունակում էր մնալ մոնղոլների գլխավոր 

ռլատնեշր Եգիպտոսի ու Սիրիայի մամլոլքների դեմ պայքարում: 

Երե մինչև Բաղդադի գրավումը (1258) ռազմաքաղաքական գերա-

զանցությունը մոնղոլների կողմն էր, իսկ Կիլիկյան թագավորու-

թյան արտաքին քաղաքականության դիրքորոշումը ելնում էր ու-

յերի իրական վիճակի հաշվառումից, ապա 1262 թ. հետո այգ քա-

ղաքականություն ր, ինչպես արգարացիորեն նկատել է պատմ արան 

Ս. Բոոնաղյանը, հենվում էր խարխուլ պատվանդանի վյւա, այսին֊ 

քրն մոնդոլների վրա, որովհետև 1262 թ. իլխանոլթյոլնը ստհպվաձ 

էր 15 տարի շարունակ պաաերազմել Ոսկե Հորդայի դեմ, որը դար֊ 

ձել էր Եգիպտոսի մ ամ լուքն երի դաշնակիցը և սերտ հարարերոլ֊ 

թյոլններ հաստատել նրանց հետ93: 

Եվրոպացի հետազոտողների մոտ իշխում է այն տեսա/յետը, 

որ Կ իլիկիա յի հայկական պետությունը մի ն ահ ան դ էր, որը մտնում 

էր Իրանի մոնղոլական իշխանության !ւագմի մեշ-*ւ Արաբ հետա-

գոտողները ավելի մեղմ տեսակետ են առաշ քաշում: Մոնղոլական 

մա I անակաշրշանի հայտնի հետազօտողներ Ֆ, Աշոլրը և Հ. Ջայյա-

թր ղանում են, որ Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը 1252 թ. 

հա յ-մ ոնղոլաէլան դաշինքի բերումով դարձել էր մոնղոլական իլխա-

ն ութ յան ենթակա, այլ խոսքով, նրա ազդեցության ոլորտում գըտ֊ 

նբվող սլետոէթլոլն: Կիլիկիայի Հեթում Ա թագավորը միացել Էր 

մոնղոլ տիրակալ Հուլավոլին, հյուսիսի՝ Իկոնիայի սելջուկյան և հա֊ 

ոավի՝ Եգիսլտոսի ու Սիրիայի մ ամ լուք յան սուլթաններից իր պե-

տությունը պաշտպանելոլ նպատակովս՝. 

Կիլիկիայի հայկական պետության միջազգային կարգավիճա-

կի մասին վերոհիշյալ տեսակետները ոչ միայն հիմնավորված՛ չեն, 

այլև չեն դիմանում գիտական քննադատության: Կիլիկիայի հայ֊ 

կական պետությունը_ անշուշտ չի մտել Իրանի մոնղոլական պետու-

թյան՝ իլխան ութ յան կազմի մեջ և մնացել Է ինքնուրույն և անկախ 

պետությունՍակայն XIII դարի 60-ական թվականներից ուժե-

ղանում Է մոնղոլների քաղաքական ազդեցությունը Կիլիկիայի պե-

տության արտաքին քաղաքականության հետագա ընթացքի վրա, 

քաղաքականություն, որը արդեն չէր ելնում Մերձավոր ու Միջին 

Արևելքի ռազմաքաղաքական ուժերի իրական վիճակի հաշվառու-

մից, 

.159 



Խ т. ելով Հոլլավոլի IG-ամ յա գահակալության ժամանակ իլ-

իյ ան ական պետության մեջ մտնող երկրների մասին, միջնադարյան 

արա բա լեզու հեղինակները ներկայացնում են մի ընդարձակ ցանկ՝ 

Խորասանը, Իրանական Իրաքը (Ջիբալ), Արաբական Իրաքը, Ֆարս 

նահանգը, Խուզիստանը, Դիար֊Բաբըը, Ռոլմ երկիրը (Փոքր Ասիա) 

և Կռմկասյան երկրները՝ բուն Հայաստանը, Վըաստանը և Ադըր-

բեջանը (Օիրվան և Ատրպատակա ն բ-. Ս ակայն Կիլիկիայի հայոց 

ս/ետոլթյոլնը չի մտնում այղ ցանկի մեջ, այսինքն՝ ի/խանության 

մե} մտնող երկրների մեջ չի հիշատակվում, հետևաբար, միջնա-

դարյան արաբ պատմիչները Կի[իկյան պետոլթյոլնր դիտել են որ-

պես ինքնուրույն ե անկախ պետություն։ 

Կիլիկիայի՝ 1260-ական թվականների և հետագա ժամանակա-

շրջանի ռազմաքաղաքական դեպքերը նոր փուլ են կազմում, որոնց 

քննությունը նոր ուսումնասիրություն է պահանջում և դուրս է զա-

յիս սույն հողվածի շրջանակներից։ 

A L E X A N D E R K H A T C H A T R I A N 

T H E N A R R A T I V E W O R K S O F A B U - L F A R A J IBN A L - I B R I 
(BAR H E B R A E U S ) A S A S O U R C E O F T H E H I S T O R Y O F 

C I L I C I A N A R M E N I A (XII I C E N T U R Y ) 

The invest iga l ion of Abu-1 F a r a j G r e g o r y Ibn al-Ibri 's re-
ports in his Syr i ac «Tar ikh a l -Zaman» and Arabic «Tar ikh mukh-
la sar a l -duwal» chronographies , exposes some nol very known 
or unknown fact s about mil i tary and poli l ical activit ies of Cos-
tantin the Regent after the death of Levon II in 1219 A. D „ who 
ruled for about ten years . 

According to Ibn al-Ibri, the internal s t r u g g l e for tjhe Ar-
menian throne between different princes and k ings (Armenian, 
Greek, Lat in etp) had find its end in the year 1226 A. D. by the 
coronation of Hetum I (1226—1270) and his m a r r i a g e to Zabel 
(1226). 

The ana ly s i s of Ibn al-Ibri ' s reports a l lows to rcv<se the 
date of the f irst Armenian de lega t ion ' s journey to Mongo l i a 
(1246) , headed by S m b a t S p a r a p e t (Gunds tab le ) and i l lustrate 
the activitiies of the Armenian a m b a s s a d o r B a r s e g h tüe Monk in 
Mongol ia . The second journey of the Armenian delegat ion to 
Mongo l i a ( K a r a k o r u m ) , headed by the k ing Hetum I, w a s dated 
to 1252—1255 A. D. 
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In this paper the author examines the problem of the parti-
cipation of king Hetum's Armenien troops in the Mongol con-
quest of Syr ia in 1259—1260 A. D. as well a s the polit/ical s i a tu s 
of Armenien kingdom of Cilicia with 1)he Mongols (Ilkhans) du-
ring the reign of 'Hetum I, rpgarding i-ti as a sovereign and inde-
pendent state. 

Ծ Ա ն Ո Թ Ա Գ Ր Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն ն Ե Ր 
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a'abische Literatur, Leipzig, 1907: 

2 X. А. Р. Гибб, Мусульманская историография.—Арабская литера-
тура. Классический период. М., 1960, с. 138 (далее: Гибб, Историогра-
фия). 

Նրա մասին ահ и С. Brockelmann, «Barhcbräus» .—EI 1 , vol. I.Leyden— 
Paris, 1913, S. 684, J . B. Segal , «Ibn al-Ibri».—EI3 , vol. 2, Leiden—London, 
1979. p. 804, G. P. Bchnam, Bar Hebraeus's Biography and poems, Aleppo, 
1984 (Այսոլհետև՝ Behnam, Bar Hebraeus) , p. 10, 1. Barsoum, History of Sy-
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Syria,. 1987 (այսռհեաև՝ Barsoum, History)՛, p. 413; Р. Гусейнов, Сирийские 
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Пигулевская, Культура сирийцев в средние века, М., 1979, с. 109. 

' Ibn al-lbri Gregorius, Tarlkh Mukhtasar al-duwal, edited by A. Sa-
lihani, Beyrouth, 1958 ( ш յսոէհեաե՝ TariKh Mukhtasar) , P, J , Sega l ' «Ibn al-
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Bfcyrouth, 1986 (այսահետև՝ Tarih al-Zaman), p. 297, Tarikh Mukhtasar, 

p. D. Bchnam, Bar Hebraeus, p. 21—22, Brockelmann. «Barhebräus» , S.- 674, 
Гусейнов, Сирийские источники, с. 55. 

6 տՄաֆրիանը»—Հակոբիկ ասորական եկեղեցու արևելյան թեմերի^ առաշնոր-
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Oxoniae. 1650: 

13 Historie Saracenica ... Arabice olim exarata ä Georgio Elmacino ... et 
Latine reddita opera et studio Thomae Erpenii, Lugduni Batavorum (Leiden), 
1625: 

14 J lr j i Zaldan, Tarikh adab al-lughati al-arabiyati, äl-jiz' al-salis ab 
Qahira, Dar al-Hilal, s . 215; В. В. Бартольд, Туркестан в эпоху монгольского՝ 
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Mukhtasar, p. W, Sega l , «Ibn al-Ibri», p. 805: 
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զախ ահաբեկչական գործողություններ կատարելու Համար, իբր թե, օգտագործում 
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45 կ ի ւ - ա կ ո ս Դ ա ն ձ ա կ ե ց ի , էշ 189։ 

•*՝յ ձայ ժողովրդի պատմություն, հ. 3, էշ 698 լ 

47 Նույն տեղումւ 

« Tarih al-Zaman, р. 271: 
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699, ժ ս ւ Ա ՚ կ ո յ յ ա է , էշ 528—339: 
50 Նույն տեղում, էշ 699— 7011 

Tarikh Mukhtasar, р. 256—257, Tarih al-Zaman, р. 291: 
* Tarih al-Zaman, p. 291: 
4 Tarikh Mukhtasar, p. 256—257. հմմտ. Армянские источники о мон-

голах. Извлечения из рукописей XII I—XIV вв. Перевод с древпеармян-
ского, предисловие и примечания А. Г. Галстяна, М., 1962 (далее: Ар-
мянские источники, с. 7 ! . 

М ժ ս ւ ւ ք կ ս շ յ ա ն , նշվ. աշխ-, էշ 529։ Պատմաբան Ս. Րոոնաղյանը բերում { 1246 

ճիշտ տարեթիՎը (տե՛ս Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 3, էշ 701. հմմտ. 

Армянские источники, с. 48, 121 (прим, 139). 
53 ( փ ր ս ւ կ ո ս Դ ա ն ձ ա կ ե ց ի , էշ 317—318, 364, «Մաղաքիա աբեղայի Պատմութիւն 

վասն ազդին նետողացа Պետեր բուրդ, 1870, էշ 17։ 
s'JTarikh Mukhtasar, р. 257: 

57 Գյփ(|ԱՐ Ա կ ն Ա ց ի ( Ս ՜ ա ղ ա ք ի ա ա ք ե դ ա ) , էշ 17. Հայ ժողովրդի պատմոփյուն, 

Հ. 3, էշ 701։ 

i » Հմմտ. Կիւ-ակոս Դ ա է ձ ս ւ կ ե ց ի , էշ 317—318, 364, Դ ւ փ գ ո ր Ակէ ՚ւԼгց]ւ ( Ս ՚ ւ ս ւ լ ա -

ք ի ա Ա բ ե ղ ա ) էշ 17, Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 3, էշ 701։ 

Ա . Դ . Ս ո ւ ք ի լ ս ս յ ա ն , Կիլիկյան հայկական պետության ե իրավունքի սրստ-

մովկուն, երևան, 1978, էշ 73, Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 3, էշ 703, d - i u i f -

կ ո չ յ ս ւ ն , նշվ. աշխ., էշ 530։ 

Tarikh Mukhtasar, р. 262, Tarih al-Zaman, р. 297: 
" Tarih al-Zaman, p. 297: 

02 Հայ Ժողովրդի պատմություն, հ. 3, էշ 703։ 
63 al-Maqrizl, Ahmad, Kitab a! suluk limarifat duwal al-muluk, edited by 

Muhammad Mustafa Ziada, vol. 1, pari 2, Second edition, Cairo, 1957 
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" Босворт, Мусульманские династии, с. 194, 192. 
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м Tarih al-Zaman, р. 297: 
157 Tarikh Mukhtasar, р. 262—263. Tarih al-Zaman, р. 297—298: 

Tarikh Mukhtasar, p. 263: 
6 9 Tarih al-Zaman, p. 320: 
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Э Д У А Р Д Х У Р Ш У Д Я Н 

М О Н Е Т А М И Т Р И Д А Т А Ц А Р Я Т О С П А 

В июле 1997 года я получил письмо от Дэвида 
Пристли—казначея британского «Восточного нумизмати-
ческого общества» (Oriental Numismat ic Society) 1 , где он 
предложил мне прочесть надпись на неизвестной медной 
монете (из своего частного собрания), которую он приобрел 
г> Стамбуле (Турция). Относительно точного места проис-
хождения этой монеты Пристли (со слов поставщика 
монеты) сообщает, что она как будто бы происходит из Ва-
иа (Западная Армения). Однако, как признается сам владе-
лец монеты, он не может ручаться за достоверность этой 
информации. При этом он добавляет, что место находки 
монеты могло бы сыграть значительную роль в идентифика-
ции монеты. 

Согласно Пристли, монета в неплохой сохранности, диа-
метром 20—22 мм, на реверсе, по-видимому, имеется ара-
мейская надпись. Пристли затратил много усилий, что-
бы идентифицировать эту монету у многих признанных экс-
пертов. однако безрезультатно. 

Описание монеты. Медная монета средней сохранности. 
Имеет трещины по краям. Диаметр 20—22 мм. На аверсе 
изображен бюст бородатого мужчины. Профиль влево; тиа-
ра-аш.\араваид. В ухе серьга из шариков в три ряда. На 
реверсе имеется арамейская надпись в три строки. Первая 
строка из 4-х знаков, вторая строка—из 5-ти, третья—из 
4-х. Некоторые знаки сохранились плохо, остались лишь 
следы. 

Дукт надписи.' Надпись принадлежит к арамейским 
надписям парфянского круга. Очертания арамейских букв 
ас многом напоминают знаки арамейского письма парфян-
ских монет. 

Датировка монеты. В датировке монеты играют боль-
шую роль следующие основные факторы: а) с Вологеза I 
(51—78 гг.) греческие легенды на монетах Парфянского 
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царства и государств парфянского круга начинают постепен-
но заменяться парфяно-арамейскнми; б) завязка/узел на 
задней части тиары-ашхараванда появляется на парфян-
ских монетах также приблизительно с I в. и. э. Следова-
тельно, нашу монету можно приблизительно датировать 
I—II в. и. э. 

Чтение надписи. Исходя из данных парфяно-арамей-
ского письма, мы попытались дать следующее чтение над-
писи; стр. I ) tsp ( ? ) ' . стр. 2) mirclft|, стр. 3 ) AljLK']- Tosp 
Mlhrdät-5äh «Михрдат-царь (страны/царства) Тосп». 

Имя собственное правителя. Имя правителя с титулом 
M L K ' ^ j s ä h (арамейская идеограмма AiLK' соответствуем 
парфянскому титулу sah) достаточно хорошо вписывается 
в парфянскую ономастику. Так, например, легенда на моне-
те парфянского царя Митридата IV (140 г. н.э.) гласит: 
m t r d t M L K ' — M l h r d ä t — 

Характерные черты иконографии. 
Тиара-ашхараванд. Изображенный ашхаравапд очень 

похож на « t i a ra armeniaca» . Под армянской тиарой следует 
понимать любой иранский головной убор в широком смыс-
ле с лацканами и горжеткой4 . 

Борода. Как показывают исследования, в области ико-
нографии такой элемент, как борода, является характерной 
особенностью для правителей царств, расположенных к юго-
западу от Армении—Парфия, Элимаида. Харакена, Перси-
да и т. д. Д а ж е те правители, которые по своей природе 
были безбородыми, например, Селевкиды, иногда изобра-
жались с бородами. Примечательно, что Тигран II Вели-
кой Армении никогда не изображался с бородой, в то 
время как почти все правители других царств изобража-
лись таковыми6 . 

Поворот бюста. В отличие от монет Парфянской дер-
жавы поворот бюста влево или вправо на монетах полуне-
зависимых стран/царств имел огромное значение. Так. на-
пример, поворот влево может указывать на самостоятель 
ность царя, между тем как поворот вправо указывает на 
политическую зависимость царя/правителя 6 . 

Особенности надписи. Следует отметить некоторые осо-
бенности легенды. 

Название царства!страны. При идентификации этого 
элемента надписи помимо данных арамейской графики оп-
ределенную роль сыграло предполагаемое место происхож-
дения монеты—город Ван, однако мы даем себе отчет, что 
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jTq обстоятельство не может считаться решающим в иден-
тификации монеты. 

С первого взгляда очень странным кажется упомина-
ние названия царства/имения в легенде монеты, ибо такое 
сочетание имени правителя и названия царства большая 
редкость. Однако если обратиться к известным монетам 
парфянского времени, то можно заметить, что обозначения 
топонимов на парфянских монетах присутствуют в виде 
греческих монограмм-АГ. лГТ-Экбнтаны, Р Г - ^ а г а Ф е й MB,. 
МНТ -Михрдаткирт, NI-Ниса и т. д.7, а т акже достойна упо-
минания монета правителя полунезависимого царства Адиа-
беиа, на которой обозначены также имя собственное прави-
т е л я + т и т у л + ц а р с т в о - L B A I J i \ К | О Е | | A B | A I L S A P U Y [ А JДАI 
AHI1NOY « Ц а р ь Адиабенны Абдиссарес» 8 . 

Аналог монеты. Аналогичная медная монета была най-
дена в ходе археологических раскопок в Арташате—в древ-
ней столице Армении9. Монета эта подъемная—найдена с 
поверхности раскопок. 

Описание монеты. Медная монета, квадратной формы,, 
размеры 1 8 + 2 0 мм, вес—5,2 г. Аверс монеты тот же, что и 
монеты из Вана—профиль бородатого мужчины влево, на 
реверсе имеется арамейская надпись в две строки. Третья 
строка, по-видимому, не сохранилась или из-за неправиль-
ного чекана, или из-за химического или механического по-
вреждения монеты. Н а д надписью имеется полумесяц рож-
ками вверх. М. Зардарян 1 0 , исследователь арташатских 
монет, считает, что монета изначально имела чекан ква-
дратной формы и поэтому она, скорее всего, происходит из 
Центральной Азии и попала в Армению по «Великому шел-
ковому пути». Известно, что квадратными были монеты 
индо-парфяиского круга и монеты из северо-западной Ин-
дии, Харахосты и т .д . 

Однако, как нам кажется, квадратную форму она при-
обрела вследствие, неправильного чекана, что очень часто-
происходило с медными монетами. Таких примеров более 
чем достаточно. 
Мнения ученых и специалистов по поводу происхождения-

монеты. 
Согласно Д. Пристли, тип монеты совершенно опреде-

ленно можно отнести к парфянскому, бюст на аверсе моне-
ты, по-видимому, по типу напоминает поздние парфянские 
монеты, например, Вологеза IV (147—191 гг.), между тем 
Нерсесян (из Калифорнии) считает, что она по типу напо-
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минает монету Вонона (8—12 гг.). Пристли в связи с этой 
монетой выдвинул гипотезу, согласно которой она могла 
принадлежать к Аршакидской династии Армении. Как из-
вестно, до сих пор армянских аршакидских монет не обна-
ружено. Относительно происхождения этой монеты один нз 
известнейших знатоков парфянских монет Ф. Шор воздер-
живается что-либо конкретное сказать, ссылаясь на то. что 
такую вещь он видит впервые, при этом отмечает, что в 
дальнейшем при изучении возможных вариантов идентифи-
кации монеты не следует исключить вероятность восточно-
го или индо-парфянского происхождения по типу (в письме 
к Д. Пристли от 25.10.94 г.). Другой исследователь 
Р. Сенйор также признает, что ничего похожего он не ви-
дел раньше. Согласно Сенйору, по стилю монета больше 
«армянская», чем восточная. Что касается тиары правителя, 
то она по типу относится ко времени намного позже Тигра-
на Великого (в письме к Д. Пристли от 07.02.95 г.). Один 
нз экспертов «The Brit ish Museum» выдвинул гипотезу, 
согласно которой монета может принадлежать правителю 
Эдессы (в письме к Д. Пристли от 15.05.94 г.). 

Источники по парфянскому периоду чрезвычайно скуд-
ны. Поэтому особое значение приобретают дошедшие до нас 
в большом количестве монеты как самих парфянских царей, 
так и царей мелких полунезависимых государств, особенно 
Злимаиды, Персиды и Харакены. К числу этих государств 
также можно отнести и армянское государственное образо-
вание/царство Тосп. О последнем в нарративных источни-
ках сохранилось минимум сведений. Данные нашей монеты 
позволяют установить, что перед нами пока единственное 
материальное свидетельство о существовании, по крайней 
•мере, в I—II вв. н. э. царства Тосп-Ван, входящего в панар-
шакгдскую конфедерацию полунезависимых государств-
сателлитов, Ii одного из его царей—Митридата. Относитель-
но имени собственного правителя Тосп-Вапа можно ска-
зать, что это очень распространенное имя иранского проис-
хождения нз др.-ир. М'бга- « (Божество ) М и т р : а » + dgta 
«данный, созданный»—«Созданный (божеством) Митрой»1 1 . 
Это имя имело очень широкое распространение как в Ира-
не, так и за ее пределами. Например, Митрндат Понтин-
ский, Митридат, дядя Тиграиа II Великого, Мнтридат Ибе-
рийский, Митрндат Атропатепский, Михрдат царь Хара-
кены и т. д. 

В I в. н.э. самостоятельные царства, слабо подчинен-
ные (иногда чисто традиционно) парфянскому двору, су-
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шествовали ս Армении12, Атропатеие, Адиабене, Гордуэне, 
Иберии, Эдессе, Элимаиде. Хатре, Харакене, Парсе в Гнр-
кании и т.д. 1 3 Владетели этих царств иногда чеканили 
собственные монеты (часто с весьма громкими титулами) 1 4 , 
»ели независимую политику, поддерживая то интересы Рима, 
то Ирана. Процесс распада Парфянского царства на само-
стоятельные царства происходил очень стремительно. Со-
гласно средиеперсидскому источнику «Книга деянии Арда-
шира, сына Папка» , отражающего традицию III века, к 
концу парфянского периода Иран состоял из 240 независи-
мых владений. По-видимому, одним из этих царств/владе-
пнй был Тосп, где царем был Митридат. 

Д о 428 года, т. е. до падения династии армянских Ар-
шакидов, эта территория считалась царским владением. 
Быть может, перед нами один из правителей этого владе-
ния в I—II вв., который называл себя царем. В последую-
щем область переходит к роду Рштуни, а затем к Арцру-
нилам. 

Павстос Бузанд в числе разрушенных городов упоми-
нает также Ван и Нахичеван. Ван, находящийся в области 
Тосп и называвшийся у армянских авторов городом Семи-
рамиды, как известно, был политическим и культурным 
центром государства Урарту. Его история хорошо известна 
из клинописных источников. При этом следует отметить, 
что в урартских надписях страна к востоку от Ванского 
озера называется Бианной, Тоспом же (Тушпа—ванских 
надписей) именуется не сама страна, а столица государства 
Урарту (см.: Я. Манандян. Торговля и торговые центры Ар-
мении в римско-парфянскую и византийско-сасанидскую эпо-
хи. Труды. IV. 1985. 87) . 

EDUARD K H U R C H U D I A N 

T H E COIN OF M I T R I D A T T H E KING OF T O S P 

In Ju ly 1997, I reeeived the letler from Mr. Priestley, the 
ireasurer of the British «Ofliental Numismatic Society». In his 

• lettler Mr. Priest ley asked me to read the inscription on an 
•unknown bronze coin from h,is private collection, which he hpd 
•acquired from Istanbul (Turkey). Also, Mr. Priestley informs 

(from what he had been told by supplier) that it, supposedly, 
originated from Van (Western Armenia, Turkey) . However, the 
liolder of the coin recognizes, thiat- he can not check up the relia-
Jbilitv of this information. 
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Description of the coin. Smal l bronze coin ( 0 20—22 mm) . 
On Uie adverse side there is a crowned bust of bearded man la-
cing left. On the reverse side there is an Aramaic inscription in 
3 lines. 

Proceeding from the data of the Aramaic Script, \ve can sug-
gest the following reading of the inscription: line 1) tsp (? ) , 
line 2) mtrd[ t ] , line 3) M L [ K ' ] - T o s p Mihrdät-säh «Mitjridat—the 
king of the (royalty/demesne) Tosp ( ? ) » . 

From the first sight it is very s t ränge tp see the name of the 
royalty mentioned in tjhe legend of the coin. It is rare combina-
tion. There is only one example of such coin written on Greek. 
It belongs to the king of the half-independent royalty of Adia-
bena. On this coin there are the name, title and counfyry name 
of the ruler: | B A ^ | l A E [ O i : j |AH|AIL1APUY [AJAAIAHHNOY 
«Abdissares the king of Adiabena» . The name of the governor 
with the title is well known being enough attested in the Parthian 
onomastics. Thus, for example, the legend on t<he coin of ibe 
Parthian king Mitridat IV (140 AD) states : mt,rdt MLK'— 
Mihrdatsah. 

The sources concerning 1Jie Parthian period are extremely 
poor. Therefore, a special s ignif icance is accredit|ed to the great 
number of coins, both of Parthian kings, and kings of some 
small-sized halfindependent s tates , especially El imaida, Persida, 
Characene, etc. 

In I AD tihe half-independent s tates such as Arinenia, Atro-
patena, Adiabena, Gorduena, Iberia, Edessa , El imaida, Chatra, 
Charakena, Par s , Hyrkania etc. were subordinated (sometimes 
only formally) to t|he Parthian Empire. The rules of these s tates 
sometimes minted their own coins (frequently witjh rather 1ош1 
t i l les) . They conducted ttieir own independent policy, sometimes 
supproted the interests of Rome, and sometimes those of Iran. 
The disintegration of the Parthian Empire into independent sta-
tes was very abrupt. According to the Middle Persian source 
«The Deeds of Ardashir , son of Papak» , which reflects tfie III 
AD tradition, attests fo the fact that by that time the Parthian 
Empire consisted of 240 independent demesnes. Apparently, Tosp 
was one of tfiem, with King Mitridat at the head. 

From the above mentioned we can conclude that we deal 
with a unique attestation at least th/e I—II AD state/demesne 
Tosp-Van, which seems to be included in the panarsakide confe-
deration of the half-independent stiates and one of it's ruler bear 
the name Mitridat. 
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П Р II М Е Ч А Н И Я 

1 С августа 1497 года я являюсь членом британской «Oriental 
'Nuinbmatic Society». . 

2 Арм. Tosp (вар. Tozb, TosbJ соответствует засвидетельствованной 
в клинописных урартских источниках столицы урартского царства Tuspä. 
Это слово имеет урартское происхождение. Согласно Еремяну, после 
падения Урарту столицей созданного армянского государства могла 
быть Тушпа, которая должна была япляться престольным центром пер-
иых армянских царей династии Оронтпдов-Ервандидов (см.: С. Т. 
Сремян. Армянское государство Ервандидов.—История армянского на-
рода. Ереван 1941, с. 250—255). Ниже приводи*! свидетельства источ-
енкоп. где встречается топоним Тосп. 

Греч. Ч-.irjr.-i —как обозначение города упоминается у Птолемея; 
'реч. Ошзг՛'-•; как название озера и местности (Птолемей); у Страбо-
IIа упоминается как название озера hmtr.int Iacus qui Thospites 
appellatur «озеро, которое называется Тоспптес» (Плиний); в урарт-
ских клинописных источниках Tuspä—это столица царства Урарту и 
страны Биайна. Древнее название Tuspä, таким образом, у армян пре-
вратилось в название местности, между тем как город получил дру-
гое название—Ван (из урартско-о Biaina) . 

Древнеармянские источники область Tosp локализуют на востоке 
озера Взнуник-Ван (Asxarhac'oyc'); согласно другим источникам, «в 
-области Tozp (gavar п Tozbay) находится укрепленный город Ван» 
(Павстос Бузанд) ; скрсгюсть Ван, которая была городом провинции 
Tosb (i Tosb gavar in)» (Павстос Бузанд) ; Vann Tospay «(город) Ван 
fпровинции) Тосп» (Хорснаци); Tosb gavar «провинция Тосб» (История 
Святой Рнпснчэ); Tosb «(провинция) Тосп» (Арцрунн; Vantosp gavar 
«провинция Вантосп» (Арцруни); «в Вантосп—в город Семирамиды» 
(Арнруни! (гч. apud Hübschinann, 1904, 340). 

' См.: М. Alram. Nomina Propria Iranica in Nummis. Materialgrundla-
gen zu den iranischen Personennamen auf antiken Münzen. Iranisches Per-
scncnnamenbuch IV. Wien, 1986, 131. 

4 Об армянской диадеме см.: J . Young. Commagenian Tiaras : Royal and 
Divine.—AJA 68, 1964, 29—34, pl. 11—12; Y. T. Nercessesian. The Evolution 
of the Armenien Tiiara—Armenien Numismatic Journal X I (1) , 1985, 2—12, 
pls. 1—2. 

5 См.: F. de Callatay. Addissares l'Adiabenien.—Iraq. Vol. LVIII , 1996, 
141, ho. 42. 

" См . :Р. Варданян. Аршакпдский поворот.—ВДИ, 1994, №4. 
7 См.: D. Seilwood. Parthian Coins.—In: Cambridge History of Iran. Vol. 

3 ( 1 ) . The Seleucid, Parthian and Sasan ian Periods. Ed. By E. Yarshatcr. 
Cambridge, 1983, 316—317. 

8 См.: De Callatay, 1996, 135—147. 
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9 М. Зардарян. .Нонеты нз раскопок Арташата (1970—19Տ8 гг.). 
табл. IV (рукопись). 

10 Мы бы хотели выразить свою благодарность М. Зардаряну з г 
предоставление в наше распоряжение фото и описание аналогичной 
монеты нз арташатских находок. 

11 См.: F. Just i . Iranisches Namenbuch. .Marburg, 1895, 213a, 41. 
12 Данные источников практически не содержат сведений об исто-

рии области Тосп в парфянское время. Известно только, что Тосп была 
одной из областей Великой Армении провинции Васпуракан с центром 
Тоспаван или Ван. Располагалась на левобережном берегу озера Ван. 

13 См., например, R. Frye. The Her i tage of Pers ia . L., 1962, 187—190. 
14 См.: De Morgan J . Manuel de numismatique Orientale de l:Antiquite 

et du Moyen Age. Publication achevee sous la direction de K. J . B a s m a d j i a u 
Т. 1. Р., 1923—1936. 



ՍՍ.Մ4ՍԼ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

XV ԴԱՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՍԿԶՐՆԱՂՐՅՈԻՐ 

«Բիլզանդիոն» թերթի 1912 թ. հունվարի 31-ի և փետրվարի 2-ի՛ 

համարներում /ույս է տեսել Փոքր Ասիայի արևմտյան գավառնե-

րում հայոց հաստատման սկզբին վերաբերող կարևոր մի հիշատա-

կւ՚ւրան-մ աման ակսւգրությոլն, որն այնու՛ ետև նույնությամբ վերա-

հրատարակվել է Ա. Պիպեր յանի և Վ. Եղիշե յանի խմբագրությամբ-

հրատարակէ/ած «Պատմագիրք Ատափաղար «Աստուածարեալ» քա-

ղաքին» գրքում: Որքան էլ անսպասելի է, 1399—1446 թվականների 

եղելաթ յոլններր ականատեսի գրչով ներկայացնող այգ սկզբնաղ-

բյուրը ժ ամանակին վրիպել է XV գարի ձեռագրական հիշատակա-

րանների ևոահատորը կաղմող Լ. Խաչիկյանի և «Մանր ժամ ան ա֊ 

կաղրոլթյուններր» երկու հատորով հրատարակած Վ. Հակոբյանի 

ուշադրությունից և չի ընդգրկվել։ 

«Բիււլանգիոն ի» հրատարակությունը ուղեկցվում է «Ժամանա-

կագրությանս բնագրին ու նրա ընդօրինակության պարագաներին 

վերաբերող Ս. քահ, Պ ոլրմ այանի ծանոթագրությամբ: Ըստ այդմ՝ 

բնագիրը ղետեղված է եղել «Նշխար մատենագրութեանց, ի Մ արու֊ 

քէ վարդապետէ հաւաքեալ» խորագիրն ունեցող մաղաղաթե ժողո-

վածուում: Այն պատկանել է տեր Հովհաննես Սղերգցի քահան ա յին 

որի մոտ էլ 1889 թ. ն ո յեմբերի 20-ին Եր ո լսաղեմոլմ գրչագիրը տե-

սել և Ատաբագարին ու շրշակա հայկական գյուղերին վերաբերող 

հիշաաակարան-ժամանակագրոլթյոլնը ընդօրինակել է Սեդրակ 

Կարապետ Սափրիչյանը: Ապա երկու տասնամյակ անց «ի հաս 

ծերութեան» 1909 թ., «նռրոգելով բուն օրինակէն որ առ ի и գտա֊ 

նիւր թերթ առ թերթ՝ առանց շեղելով բնականէն», ուխտավորների-

հետ այն ուղարկել է Գրիգոր քահ. Չոլվանճյանին «իբր յիշատակ 

դպրատան ընկերիս»: Այնուհետև ընդօրինակությունը անցել է Ս. 

քահ, Պոլրմայանին և հրատարակության տրվելն՝. 
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Ձեռագրի մագաղաթյա լինելն ու խորագիրը հիշատակելոլց 

բացի, Ս. Կ. Սափրիչյանն ունի մեղ համար կարևոր մի տեղեկոլ. 

թ/ոլն ևս. ըստ նրա ծանոթության, ժողովածուն ff900 թուականէ 

մինչև 1500 թուական (Բագրատունի) իշխանութեան բարձմանէն 

կ՚սկսէր, այլևայլ քաղաքաց այրուելէն ու յարգուելէն ել կամ փա-

խելէն 28 տեսակ պատմութիւն կար գրքին մէշս-'. Ուրեմն՝ Մարոլքե 

վարդապետը կազմած է եղել X—XV դարերի Հայոց պատմության 

այսօր գիտությանն անծանոթ մի •Сш^'ш'Сш^ш^-сОтреПСНит՝ քը֊ 

սանոլթ միավոր ընդգրկմամբ։ Բնական է ենթադրել, թե բացի Հով-

հաննես Դրասխանակերտցի պատմիչից մինչև Թովմա Մեծոփեցի 

եղած և այսօր հայագիտությանը հայտնի պատմագրող հեղինակ-

ներից, որոնց թիվը 10 — 15-ի հազիվ հասնի, Մարոլքեի ժողովա-

ծուում ներկայացված են եղել հիշյալ դարերի եղելությունները ներ-

կայացնող այլ հեղինակներ ու երկեր ևս։ Նշված 900 և 1500 թվա֊ 

կանները, անշուշտ, մասամբ аկլորացվածս են, քանի որ аԲագրա-

տունի իշխանութեան բարձմանէն» ասելով ծանոթագրողը նկատի 

ունի իրոք բարձրացումը և ոչ գրաբարյան ffբարձումըи (վերացու-

մը); Ըստ այդմ՝ պատմությունները պիտի սկսվեին 885/7 թվական-

ների իրադարձություններով։ Ինչ վերաբերում է ավարտին՝ 1500-ին, 

ապա այստեղ էլ որոշ պայմանականություն կա. Ատաբաղարի և 

շրշակայից բնակեցման պատմությանը վերաբերող հիշատակարան֊ 

ժամանակագրությունները, որ կարող էր և ժողովածուի վերշին 

նյութը լինել, ավարտվում է 1466 թ. (ՌՆԿՋ, Հայոց ԹԺԳ, պիտի լինի՝ 

ԹԺԵ) արձան ա գրմ ամ բ։ 

Ո՞վ էր Մարոլքե վարդապետը, գիտական այդ մեծ հետաքրքը-

րոլթյոլն ու կարևորություն ներկայացնող պատմագրական ժողո-

վածու կազմողը, հայագիտությանը առ այսօր հայտնի չէ։ Հր. Աճաո-

յանի բառարանի ճանաչած վեց Մարոլքե/Մարոլգեն ե րից3 у։ ռա-

շին չորսը XIV դարի գործիչներ են, ուստի ժամանակագրորեն չեն 

կարող մեզ հետաքրքրող հեղինակը լինել (բացառող մյուս իրողու-

թյունները զանց են առնում)։ Հինգերորդը՝ Հավատվոր անապատի 

առաշնորդ և ս. Գևորգ տաճարի «ի կորդէս կառուցող Մ արուգն ճգնա-

վորը, թվում է, նույնպես այլ անձնավորություն պիտի լինի, որովհե-

տև վերշին и, հավանաբար, Արծկեի մոտակայքի վանական է և հայտ-

նի (Гճգնավորս որակմամբ*, մինչդեռ ժողովածուն կազմողը վարդա-

պետ է, և, թերևս, Երուսաղեմի միարան։ Վերշին պարագան մակաբե-
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ում են ր ա յն տեղեկությունից, որ առկա Է հիշատակարան ֊ժամ ան ա֊ 

կաղրոէ՚թյան բնագրում։ Այստեղ ասվում Է, թե այն հեղինակող Տեր 

Ч-րիղոր րահանան հաստատվել Է Ե բուս աղեմ ում («փառք և գոհոլ֊ 

թիւն արարչին մերոց տնօրէնութեան, զի ածելով հասոյց զմեզ եր-

կիր Ալեաեաց իբր ղորդիս Աբրահամ ու») և, ինչպես ասվեց, 1466 թ. 

ավարտել հիշատակարանը։ Դժվար է պատկերացնել, թե այդ հիշա-

տակարան ր՝ դրվելուց շատ չանցած, /լարող էր հասնել կւսմ հայտ-

նի դաոնա/ 1յրոլսադեմից հեռու գտնվող մեկ այլ մատենագրի, ուս-

տի Մարոլքե վարդա/ւ/ետին որոնելի ենք համարում երոլսաղեմյան 

գործիչների շարււոլմ^: Ձեռագրական աղբյուրներում այդ անունը 

կրող անձի երկու հիշատակություն կա. մեկը Երոլսաղեմի սուրբ 

Փրկիչում 1426 թ. րնդօրինակված Սաղմոսարանի թուղթը խազող 

*հողեոր եղբայր Մարոլգէն» է6, մյուսը՝ 1433 թ. ճաշոցն ընդօրինա-

կող Տիրատոլր աբեղայի հիշած «Սուրբ Յարութեան լուսարար Մա֊ 

րոլղէ ճգնազգեաց աբեղան»7: Այս վերջինը պիտի որ արժանավո֊ 

րութքամբ օժտված և եկեղեցական շրջանակներում ճանաչում ունե-

ցող անձնավորություն լիներ՝ լուսարարի ս/ատվավոր պարտակա-

նություն ստ անձն ած լինելու համար։ 

Ինչևէ, քանի դեռ ուրիշ ավելի հավանական թեկնածություն չու-

նենք, թույլատրելի է կարծել, թե քսանութ պատմական երկերի ընդ֊ 

ղրկմամբ, «Նշխար մաաենագրոլթեանց» մագաղաթյա ժողովածու 

կազմ ողբ՝ и. Հարություն տաճարի լուսարարն է, որր մինչև 1466— 

ական թվականները կարող էր կենդան ի լինելt Բացառված չէ մեկ 

այլ տարբերակ ևս. Գրիգոր քահան այի և նրա հոր՝ Գրիգոր դպրի 

հիշատակարան֊ժամանակագրոլթյոլնը կարող էր ձեռագրի վեր-

ջում ավելացվել ոչ անպայման Մարոլքե վարդապետի օրոք ու նրա 

իսկ ձեռքով։ Դժբախտաբար, ձեռագրի ուր գտնվելն այսօր անհայտ 

է, իսկ «Բիւղանդիոնոլմ» եղած նրա նկարագրությունը հնագրական 

որևէ տեղեկություն չի բովանդակում։ 

Հիշատակարան-ժամանակագրության առաջին հրատարակիչն 

ու վերահրատարակության խմբագիրները վերահասու են սույն բը-

նագրի հաղորդումների կարևորությանը, բայց նրա վավերականու-

թյան փաստումը թողնում են մասնագետ հետազոտողին։ Ս. քահ. 

Պոլրմայանը ուղղակի հասցեագրումով ասում է. «Առանց յալակ-

նելոլ ներկայ գործին մասին թէ անիկա անպատճառ վաւերականու-

թիւն կրնայ ունենալ բոլորովին, մենք նոյնին հրատարակութիւնով 

հնասէր-րանասէր, մանաւանդ Արմաշի նախնական պատմութեան 

177 
1 2 - 9 



հարցովը զբաղվող Տ. Օրմանեան Սրբազանին խորին ուշադրութեան-

է ան ձնելով, կ՝ փա փաք ինք անոր որոշ կարծիքն ունենալ, հասկանա-

լու համար, թէ որքան ճշմարիտ կամ ճշմարտանման են Մարոլքէ 

վարդապետի մը քաղած տեղեկութիւն ներն Ատափազարի Հայոց և 

շրջակայից գաղթականութեան ծագումին մասինлв: Մ. Օրմանյա֊ 

նը, սակայն, հանգամանքների բերումով այլևս առիթ չի ունեցել 

անդրադառնալու 1890-ական թվականների ավարտին գրած Ար մա-

շի պատմության իր ձեոագիր աշխատությանը, ուստի տասնամյակ-

ներ հետո Գ. Բամպուքճյանի խմբագրությամբ կատարված հրատա-

րակության մեշ այս աղբյուրին վերաբերող խոսք չկա9։ «Բիլզան-

գիոնի» հրապարակմանը ծանոթ և բնագրի վավերականությանը-

մասնակիորեն անդրադարձած միակ հայագետր, եթե չենք սխալ-

վում, Հայկ Պերպերյանն է՝°: Սեբաստիայի 1398—1401 թվական-

ների պատմության աղբյուրները քննարկելիս նա համառոաակի 

վերապատմում է հիշատակարան֊ ժամանակագրության սկզբի հա-

ղորդումը՝ Լենկթեմուրի զորքերի կողմից Սեբաստիան պաշարելոլ և 

տիրանալոլց հետո 4 — 5 հազար (Гանձինս ի կենդանոյն» հողի տակ-

հեղձելոլ մասին։ Հայկական աղբյուրներից (հիշատակարաններr 

Մեծոփեցի, Խլաթեցի) բացի, այդ իրողության մասին պատմում են-

ժամանակակից բազմալեզու այլ սկզբնաղբյուրներ, և Հ. Պեր/զեր-

յանը նրանց համադրմամբ ու քննությամբ հավաստում է իրողու-

թյունը։ Ուրեմն՝ հայր և որդի Գրիգորների գրառման այդ սկզբնա-

կան մասը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է, սակայն գրառված պիտի 

լինի անցուդարձից մի քանի տասնամյակ հետո (այդ մակաբերվում՝ 

է տեքստում եղած մ ան րամ ասն ե րից ևս)։ Հեղինակների նպատակր 

Ս եբաստիայի գրավումը մանրամասնելը չէ, այլ Բյոլթանիայոլմ 

սեբաստացի 400 ընտանիքի հաստատման պարազաներբ ներկայաց-

նելը, «Ահա թողում դուզնաքեայ շարակարգեալ անցքս ի յետագա-

յիցն, որք ընթեռնուն զսա՝ ի միտս ածցեն, թէ զինչ նեղութիւն և 

դիպոլածալք եկաք աստ բնակել, կամեցաք և եղաք ընդ քրիստո-

նեայս Քրիստոսի ծառայ և ընդ մոլսլմանս՝ մոլսլման, մինչ անցաք-

ընդ նեղ պողոտայէն։ Կամէի բազումս գրել, բայց նախ ւդաշտալնս-

ծանր է և երկրորդ ծերացայ յոյժ, ոչ ևս կարող եմ շրշիւ աստ Խ 

անդ,,.»։ 

Առանձնակի ուշադրության է արժանի մանավանդ այս վերշին-

պատճառաբանությունը, թե ծերացել է և «աստ և անդս շրշել չի կա֊ 
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ք՛ուի ո՛ստի tբաղումս գրելուցս (իմա՛ շարադրանքը ծավալելոլց) 

խուսափում Է։ եվ հիրավի, ս՛եղանքի, զբաղմունքի, բնակության 

Հանդամ ան քների, երդերի քանակի, երթևեկի, հույների ու թուրքե-

րի Հես։ ունեցած ՛առնչությունների, Հիշատակվող անձանց ինքնու-

թյան և այI դրվագներում Հեղինակները, մանավանդ. 1440-ին քա֊ 

Հանա ձեռնադրված Տեր Գրիդորը, այնքան փաստացի են, որ առանց 

"ասս։ և անդս շրջելու անկարելի ՛դիս/ի լիներ ընդարձակել շարա-

դրանքը։ Բայց տեղեկատվության այն գումարը, որ ներկայացնում 

Է այս Հիշատակ ա բան֊ ժամանակագբռւթ յոլնր, ինքնին ոչ միայն 

//աբևոր, այլև շատ ղրվաղնեբոլմ եդակի Է։ Եթե անգամ մի կողմ 

թողնենք Ատաբաղարի (երբեմնի Տոնիկաշենի) և նրա շրջակա հայ-

կական գյուղերի (այդ թվում և Արմաշի) հիմնադրության հանգա-

մանքներին վերաբերող տեղեկությունները, որպիսիք անծանոթ Էին 

այI աղբյուրներից, ապա ղոնե երեք դրվագ պիտի առանձնացնել ու 

մասնավորապես գնահատել, 

աJ Պրոլսայի XV դարի առաշին կեսի հայոց հոգևոր առաջ-

՛ս սրղին Հիշատակող մինչև այժմ մեր ունեցած աղբյուրները Հովա-

կիմ եպիսկոպոսից ղաս։ (որը և պատրիարքության Հիմնադիրը դար-

ձավJ որևէ անուն չէին տալիս, մինչդեռ, պարզվում է, 1440 թվա֊ 

1/անին առաջնորդ է եղել ԱբրաՀամ արքեպիսկոպոսը, որից և Հիշա-

աակադրողր ու <rՏիգրան անուամբ մի ազգային» քահանայական 

ձեռնադրություն են ստացել։ Այժմ մենք հնարավորություն ունենք 

ստուգելու այն ժամանակագրությունը, որ Հովակիմի կապակցու-

թյամբ առաջադրել է P, Կ յոլլե и ե րյան ք11: Ըստ այդմ՝ Հովակիմ արք-

եպիսկոպոսք գոնե 1438 թվականից արդեն Կ. Պոլսի առաջնորդու-

թյունն էր ստանձնել, և. Պրոլսայի առաջնորդական պաշտոնում ն ը ֊ 

բան փոխարինել էր Աբրահամ արքեպիսկոպոսը։ Հետևաբար վե-

րանայեի են այն բոլոր ենթադրոլթլոլններր, որոնք Հովակիմին 

1461-ին են Պբոլսայից Կ, Պոլիս բերում։ Միանգամայն իրավացի 

է Р. Կյոլլեսերյանի եղրաՀանգոլմը. թե Պ ատրիարքոլթյան Հիմնոլ֊ 

մից շատ առաջ Կ. Պոլսոլմ Հայոց առաջնորդարան կար։ Աղբյուր֊ 

ներից անծանոթ ու անՀայտ էր նաև նշանավոր Արմաշի ուխտա-

տեղին Հաստատելու պատմությունը։ Գրիգորի գրառումից Հայտ-

նի յէ դառնում, որ գյուղը նախապես հունաբնակ է եղել՝ Դոսպիթ 

անունով, բայց 1416-ին թուրքերից նեղված հույները այրել են այն 

ու փախել։ նրանց փոխարինել են Մարաշից գաղթած հայերը, ո ֊ 
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րոնք և հիմնել են и- Աստվածածնի մսւտոլռը (Արմաշի ւսպագա 

վանքի տեղում) և «փոխան քահանայի ածին առ իւրեանց զծերունի 

Սրապիոն սրբակեաց անապատական կոլսակրալն վարդապետին»: 

Ի դեպ, այս վարդապետի մասին ևս այլ աղբ յուրն ե րից ցայսօր տե-

ղեկություն չունեինք։ 

բ) Հիշատակարան-ժամասակագրոլթյոլնը արժեքավոր տեղե-

կություններ է հաղորդում, թե օսմանյան տիրապետության աստի-

ճանական ծավալումը ինչպես էր անդրադառնում հույն բնակչու-

թյան ճակատագրի վրա: նրանց մի մասը հարկադրված էր լքել գը-

րավված տաբածքներո և նոր բնակավայրեր որոնել։ Տեղում մնա-

ցողներից շատերը ստիպված էին մահմեդականություն ընդունել։ 

Տարեցտարի նվաղող Բյոլղանղական կայսրոլթյոլնր այլևս անկա-

րող էր ապահովել գավառների հույն բնակչության ներկայությունը, 

ուստի սեբաստահայերին բնակատեղի և աշխատանք տվող թուրք 

Փեյղի աղան ասում է. «Յորժամ բարձցի խոչընդոտ տէրութիւնն 

(իմա' Բյուգանդական կայսրությունը) սոքա ամենեքին կամ այրենք, 

ել կամ աքսորեմք, ել կամ շարգեմք։ Եթէ 1/ամին զանձինս իւրեանց 

ապոեցոլցանել ընդունելով ընդոլնին զսուրբ կրօնն մեծ ու սուրբ 

մարղարծին Մոլհամմետի»։ «Ի կողմանս Բիլթանիոյ» հայոց և 

«այլազգի մսոլլմանց» ներդաղթր ուղեկցվում էր հույների արտա-

գաղթով («իսկ Յոյնք մեկնէին ի տեղոչէ իւրեանց, աւերեցան քա-

ղաքք»), մինչ «ոմանք ի Յունաց ընդունէին դէնն Մոլհամմէտի 

տաճկանային»։ Ընդ որում՝ հայերի նկատմամբ ցուցաբեր-

վող հանդուրժողականությունը պայմանավորված էր ոչ թե 

էթնիկական կամ դավանական պատկանելությամբ, այլև 

դավանական Հողի վրա հայոց ու հույների միջև առաջա-

ցած վւոխադարձ մերժումի պարագա յում թուրքերի կոզմնո-

րոշմամբ՝ թշնամոլ ախոյանին իրենց բարեկամը կամ դաշնակիցը 

նկատելու առօրեականությամբ։ Կայսրության տարածքը նվաճե-

լու ճանապարհին, բնականաբար, թուրքերի հիմնական թշնամին 

հույներն էին. «ի թիլ տեառն ՌնԼ (1430)Սիսեան գիւղն յունաց 

աւարելով այրեցին այլազգիք (իմա՛ թուրքերը — Ս. Մ.) ափսոս, ղի 

գիւղն այն յոյժ գեղեցիկ էր՝ յանդէպ Սապալնճի գիւղն, որ զճանա֊ 

պարհալն տան Աս տուած ահն այ ի վերայ բարձր բլրոյ անուն աւե-

րակին անուանեցին Չորթլան, և մսլոլման մեծատունք 2$ (100) տան 

չափ անդ բնակեցան»։ Գլխահարկ սահմանելիս (տասնհինգ տա-
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րե/լանից մինչև վաթսունհինգ տարեկան պետը է վճարեին 200. փա-

րայ թուրքերն այլևս հայ ու հույն չէին ջոկում, հարկում էին բոլոր 

յւբիստոնյաներինմիայն այն տարբերությամբ, որ հույն աղքատ-

ներր ես պիտի վճա բկին, իսկ հարուստների վճարելիքը 250 փարա 

էր: Այսինքն, ււ[խահարկի այս մասամբ տարբերս/կված գանձում ով 

թարբերը քաջալերում էին ընչազուրկ հայերի հաստատումը իրենց 

Հողերի վրա ե նոլյնչափ խթանում աղքատացած հույների Հեռա-

ցումր սեփական բնօրրանից: Կ. Պոլիսր գրավելուց Հինդ տարի անց 

(1458 թ.) «սկսան Հարկս առնել ի ննջեցելոց՝ 10-ական փարա ի մե-

ծաց, իսկ ի փոքունց 6-ական փարա», րնդ որում Pառանց Հրա-

ման ա զրի դենպետին թաղելոյ Հրաման ոչ դոյ»։ Ըստ երևույթին առ 

այսսր Հայտնի սկզբնաղբյուրներից բննարկվող Հիշատակարան֊ 

Jամանակադրությոլնր միակն է, ուր պաՀոլանվել է դենպետի այդ 

Հրամանագրի տեքստր՝ հայատառ թ ուր քերեն ով։ 

դ) Քաղկեդոնականություն դավանող Հայերի մասին մեր ունե-

ցած տեղեկությունները չափազանց քիչ են։ Ն. Մառի, Ն, Ակին յանի 

ե այլոց աշխատություններում ամփոփված նյութը Հատ ակոտո բա յին 

է, դերաղանցապես նրանց մշակութային գործունեությանը վերա֊ 

բերող,2: Գրիգոր դպրի գրառում ը միանգամայն նոր տեղեկություն 

է Հաղորդում քաղկեդոնական Հայոց բնակության վայրի, նրանց 

թվաքանակի ու միջէթնիկական-միջդավանական Հարաբերություն-

ների մասին։ ԱՀա այդ դրվագն ամբողջությամբ. «ՌՆ0՝ (1409) 

թուականին փրկչական եկին առ մեղ Ջայթիկ (իմա՛ ծայթ/ծաթ) 

Հայք, այլազգիք անուանէին «տինի էյրի էրմէնիլէր»։ Նոքա էին 

ՌՇԶ (1506) ընտանիք, բաժանեալ ի խումբս-խումբս բնակեցս՚ն ի 

լերին Կէյվէոլ եւ ի լերինս Սէկիրթլիոլ՝ ապառաժուտ լերին, մերձ 

յադարակին Փեյզի ակա յին։ Նոքա ելիս] չար ակամբ հայէին առ մեզ։ 

Իսկ Յոյնք՝ նոքա եւս ատէին, վասն բառբառելոյ ի հայ լեզուի ար-

տասանութեան կոչէին ի Յունաց Արմէնոս էւիտիխոս, զմեղ կոչէին 

Արմէնոս Արիոս։ Ինչ-ինչ բարոլրանս բարդէին ի վերայ ազգին Հա-

յոց, մինչ ղի աղքատք՚ք] որ մուրացիկ լինէին՝ ոչ գային առ մեզ, 

եւ զհ՛աց մեր ոչ կամէին ուտել բազումք»։ Այսպիսով, հայ քաղկեդո-

նականների այդ ստվար զանգվածը դավանական հողի վրա այլևս 

հեռացել էր իր բնիկ էթնիկ միջավայրից, բայց և չէր նույնացել կամ 

ձուլվել համադավան հույների հետ և շարունակում էր հայալեզու 

մնալ։ Որքան գիտենք, Կեյվեի և Սեկիրթլիի լեռներոլմ ծաթ հա-

յոց առկայության մասին միջնադարյան այլ աղբյուր հայտնի չէ։ 
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Հայր և որդի Գրիգորների կազմած մա մ ան ակագրութ յոլն-Հիշա-

տակարանը բազում առումներով կարևոր սկզբնաղբյուր է, արժանի 

առավել հանգամանալի ուսումնասիրության։ Ստորև անհրաժեշտ 

սրբագրումներով ու վերականգնումներով հրատարակում ենք այգ 

մոսազված բնագիրը: 

Ս Ս Ն Ո Թ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ի ն ն հ ւ Ր 

'՚ У. քաՀ. Պ ուր մա յան ի մասին տե՛ս «Պատմագիրք Ա in ափ աղար «.Աստուածա-

րեալ* բազաքքՀեէւ, Փարիզ, 1960, էշ 151 —153։ 

2 Անգ, էշ 33, 

* Հ . IJii Ulli յ ա ն , Հայոց անձնանունների բաոյսրտն, հատ. Գ, Երևան, i948, 

կ 268—269։ 
* ոժԵ դարերի հայերեն ձեռագրերիդ հիշատակարաններ», մասն երկրորդ (1451 — 

1480 Pf1.)t Կազմեց Լ . Ս. Խ ա չ ի կ յ ա ն , Երևան, 1958, էշ 140, 

Տ Աննպատակ ենք գտնում նաև 1413 f l . Ապա Հունի քում գրված Հիշատակարա-

նի (տե՛ս ՀԺԵ գարի Հայերեն ձեռագրերի Հիշատակարաններ», մասն Ա, կազմեց 

Լ. Ս. Խ ա չ ի կ յ ա ն , Երևան, 1955, էշ 146) Հնար ավոր թեկնաձությունր, 

* *&Ե գարի Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ», մսւսն Գ, կազմեց 

Լ. Ս. ն ա շ ի կ յ ա է . Երևան, 1367, էշ 367, 

՚ ոՄայր ցուցակ ձեռագրաց սրրոց Յակորեանց», հատ. IX, կազմեց Նւււ*սւյր 

U r f L u j . Պ ա լ ս ւ ր ն ա ն , ԵրոլսաղԷմ, 1979, Էշ 549։ 

* ոԲիլզանգիոն», 31 փետրուարէ 1912, նաև «Պատմագիրք...», Էշ 24, 

՚ «Շողակաթ», 1957—1958 թթ., 

« ճ ա յ կ Պէրպէրեան, ՍերաստԱա (1398—1401), «Armeniaca» : M e l a u g c s 
d 'ctudes arnieniennes, Venise , 1969, р. 267—288, մասնավորապես՝ Էշ 277—278, 

И Р . 1փւլէսէւ*եսւն, Կ. Պոլսի հայ պատրիարքութեան ձագոլմր և առաշին պատ-

րիարք Յովակիմ արքեպիսկոպոս, «Հանդէս Ամսօրեայ», 1924, էշ 432—441։ 
12 Н. Марр, Кавказский культурный мир и Армения, Ереван, 1996. 

СТ. 2 0 9 - 3 0 8 . Ն . Ա կ ի ն ե լ ս ն , Սիմէսն Պղնձահանեցի ել իր թարգմանութիլններր վր-

րտցերենէ, Վիեննա, 1951, էշ 225—226, 
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[Ժ-ԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈԻԹԻԻՆ ՐԻԻԹԱՆԻՈ8 ՀԱՅՈ8, 
«ԱՐԱԿԱՐԳԵԱԼ Ի ԴՐւ՚ԳՈՐԷ ԴՊՐԷ ԷԻ ԳՐԻԳՈՐԷ ՔԱՀԱՆԱՅԷ] 

3ամին ՌՅՂ&(1399/ Փրկչին Աւսմանեան տան հարազատի թա-

գաւորութեան Սուլթան Պայազիտի Բիւթանիոյ մայրաքաղաքին Պը-

•րոլսայոլ երեւեցաւ արիլնառոլշտ նեռն ի հիւսիսոյ Հայաստան աշ-

•խաբհէ։ Անղոլթ ճիւաղն ել անհաւատն Լէնքթիմոլր2՝ արբանեակն 

սատանայի, իբր զմարախ հալաքեալ Չ ղաթի ղզալրս իւր, վարեաց ի 

վերայ Փոքուն Հայոց, գոլն գործեաց նման նեռի՝ առնեյ զաւարս եւ 

կողոպուտ ի բազմաց քաղաքաց։ Եւ բազմիցս արեան հեզութեամբ 

•եկն ի վերաI քաղաքին Արծրոլնեաց Սենեքերիմայ արքային Հայոց՝ 

•աւարել եւ զկողոպուտ առնել։ Ի վերոյիշեալ թուականէ փրկչական 

յամս ե անն Ահ՚եկանայ Ժ-ին, յալոլր Յարութեան Փրկչին ի միաշա-

բաթոջ եկն պաշարեաց զզուարճալի քաղաքն մեր Սեբաստիայ, յետ 

քազմիցո անվեհերոտ զոլով դէմ եդեալ ղիշխանի Սեբաստայէ մեր 

Սուքէյմանի, ղոր ի սուլթան Պայազիտայ արքայէ Ւոլրքաց էր ե-

գԼար Հո՛ւսկ յետոյ անճարացեալ կուսակալին, հաստատեալ զդա-

շինս րնդ անգութ վայրենի ճիւաղին Լէնքթիմոլրայ՝ առանց արեան 

՞եղ/ոյ յանձն առնել զքաղաքս ՌՅՂ&՝ յամսեանն Մարերի յոլթ ւԼրա-

կանս քաղաքին յանձնեցին։ Բայց յետ մի ինչ յաւուրցն անցանելոյ 

•անողորմ ճիւաղն դրժեալ յոլխտի իւրում, հրամանս խիստս եհան 

•զալրաց իւրոց պեղել գուբս մեծամեծս մինչ S-P (4000—5000) ան-

ձինս ի կենդանոյն ծածկելով հեղձոյց ի ներքս հողոյ, դառն տան-

ջանաւք առանց արեան հեղլոյ մսւտնեաց ի մահ, զոր մեղաւոր գը-

յ ՚ ի չ ս ոչ կարեմ ի գիր դրոշմել ի յիշողութիւն® յետագայ Արա մ ազ-

նէ,այց։ Ո հ, ո՛վ քաղաքիդ փառաւորելոյ, ճոխացեալդ Սելաստ, մայր 

•ամենայն քաղաքաց, ղի՞ արդ աւերացան եկեղեցիքդ ի քեղ, ո ՚ հ , 

ո՞ւր իմ ասս։ ասէր քահանայք, ո՞ւր ընչեղ* վաճառականքդ, է՞ր եղեւ 

.ըսպանոլմն քաջացդ ոչ խնայեալ ծերոց եւ տղայոց, է՞ր մերկացար 

ի զարդուցդ-։ Անկար է ինձ հանդուրժել առանց կական բառնալոյ, 

զայս ամենայն նեղութիւն եկն ի վերայ մեր վասն մեղաց մերոց։ 
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Ո՛վ կանխագուշակդ Երեմիաս, ո՞ւր ես, առ զքնարդ եկ աո մեգ հե-

ծել ել ողբալ ընդ մեղ զդառնադէտ անցս անցոլցաբ...: 

P. 7 ա փ ւ լ - պ ա ն դ | ս տ ո ւ թ ի լ ն 

Ջայլ՛ ամենայն տառապանաց եւ կտտանաց լեալ էր մեղ իբր 

անկենդան աղանցս Արամեանց ղաւեր եւ զապականութիւն։ Սուղ 

ինչ ժամու գիշերոյ ի խորհուրդ մտեալ ի տան Ջոշ Տալնիկի յաղագս 

դաղթելոյ ի տար աշխարհ, լալ համարեցաբ աղքատութեամբ եւ ի 

տառապանս կրել յերկիր օտար, քան աստ ի լլկումն ընտանեաց մե-

րոց ի ձեռս անալրէն բռնաւորաց։ Բայց ո՞ւր՝ ոչ է-մեզ գիտել, այլ 

կամք Տեառն եղիցի, լալ իմն համարեցաք ի կողմանս Բիլթանիոյ 

ընդ հովանեաւ Աւսմանեանց ապրիլ, քան աստ։ Ի թուին փրկչական 

ՌՆ (1400) յամ սեանն Մարերի յուղի անկեալն տամբ ընտանեալք ի 

Բիլթանիռյ Լհասաք] զստորոտ լերինն Մաքսիմինեայ՝ մերձ ի գյու-

ղաքաղաքին Սարիոլ Տողանիս կոչեցեալ ալանին Յունաց ի մեէ գե-

տոց Սապոնճիոլ եւ Ս աքարիս կոչեցելոց6յ Առասպելաբանի ի Յու-

նաց զգետ Սապոնճիոլ, թէ աստ, ասէն, էր ամրանոց թագաւորին 

Յոլլիանոլ։ Եթէ կամիս տեսանել ինչ յառաւօտեան պահոլն նիստ 

ի նաւակ, երթ ի մէշ գետոյ ական, հայեա ի խորութիւն շրոյս տեսա֊ 

նել [զ]քարինս մարմարեայ եւ զբեկորս բազումս եւ կճճեայ սիւնս՝ 

զի էր ի հնոլմն բաղանիս ուրացողին Յոլլիանու։ Տէր կործանեաց 

սա վասն ուրանալուն որդւոյն Աստուծոյն, այն սնոտիմ աստ բանից 

ոչ է իմ ընծայեալ զհաւատս անբիծս։ 

Իսկ գոլով գլխաւոր մեր ղՏոշ Տալնիկ եւ մաքրակրօն քահանայք 

Տէր Կարապետ, Տէր Նշիկ, Տէր Գաբրիէլ եւ Դճ (400) ընտանեալք 

գալով, կազմեցաք զվրանս մեր ի նոր հայրենիս մեր անտառապատ 

եւ անոլանեցաք Տալնիկապատ, զի յոյժ գեղեցիկ էր, եւ ընդ մեզ 

ունէաք մասն Սրբոյ Կարապետի ոսկերց եւ մասն Սրբոյ Նշանի 

Հռիփսիմեայ6, կազմեալ էր մեզ ձեռամբ մերով փոքրիկ մատուռ, 

անուանեցաք զմա՜սունս սուրբս։ Ուստի ոչ գոլով մեղ զորավիգ, 

ձեռն ետոլն մեզ մսոլլմանքհաւատով մահմէտական Բ՛ուրքք, զի 

սիրէին զմեզ յոյժ։ Կռապաշտ Յոյնք ելքս] էին մեզ հարեւան, նո-

քա ելս խոժոռ ակամբ հայէին մեզ, ել մեք անոլանէաք զնոսա զեղ-

բարս ի Քրիստոս, ել նոքա՝ այսինք Սարիտողանցի Յոյնք, կամէին 

հասուցանել մեզ վնասս բազումս, բայց երկնչէին ի Տաճկաց, մա-

նաւանդ ի Փէյզի էփէնտիոյ։ Իսկ գալով Սապոնճիաբնակ Յոյնք 
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խաժք կային ի մ LA սաւանը Տաճկաց, նոթա ոչ կարկին վնաս ել, ո ի 

հեոի էր ի բնակութեանց մերոց։ 'Սապոնճի ասի, [ղի] ՚ամբողջովին 

արհեստի։ աւՇաոաղործ էին, այլաղգիբ • կոչէին Սապոնձիլէր։ էր 

անուն ր աղա րին Մ՛ա բսիմին եա յ՝ յանուն դստեր Մաքսիմիանոսի աբ-

րային ի հնումն։ 

ՌՆԴ (1404) թո։ի։ն տէրունական եղել տարափ իմն փոթորիկ, 

ղ վրանս մեր մազապուրծ զերծաւ, Հ աւարելով անկաք ի չոլՏ առժա-

մանակեայս, ղի եղեւ ջրհեղեղ յաղագս հորդելոյ Ս աքարիս գետոյն։ 

Ի նոյն ամի բաղումս վնասեցաք ի յանգեայց, եղեն աւգն ա կան մեզ 

այ/աողիբ, մանաւանդ. Փեյղի ակայն։ 

ՌՆՒ Ո409) թուականին փրկչական եկին առ մեղ Ձայթիկ 

Լայք. այ/ազդիք անուանէին «տինի էյրի էրմէնիլէր!)9: նոքա էին 

ՌՇՉ, (1506) րնտանիք, բա՛յ ան հալ ի խումբս խումբս բնակեց ան ի 

/երին Կէյվէու եւ ի լերինս Սէկիրթլիոլ ապառաժուտ լերին, մերձ 

յագարակին Փէյզի ակա յին։ Նոքա ելէ и] չար ակամբ հայէին առ 

մեղ։ 1'ոկ Յոյնք՝ նոքա եւս ատէին, վասն բառբառելոյ ի հայ լեզուի 

արտասանութեան կոչէին ի Յունաց Արմէնոս էփտիխոս, զմեղ կո-

չէին Արմէնոս Աբիոս։ Ինչ-ինչ բարուրանս բարդէին ի վերայ ազ-

գին Հայոց, մինչ ղի աղքատ[ք], որ մուրացիկ լինէին՝ ոչ գային առ 

մեզ, եւ զհաց մեր ոչ կամէին ուտել բազումք։ 

Տէր է որ ջինէ զտուն տնանկի, սոյն Փեյղի ական էր կարի յոյժ 

մեծատուն, զազգս Արամեան, մանաւանդ զտանուտէր Ջոջ Տ ալն իկս՝ 

հայրն մեր սիրեաց ի սրտէ, կամէր ամբողջովին հայանալ, զիլրսն 

եւ մերայինսն ոչ որոջիւր։ ես՝ մեղաւոր դպիր Գրիգորս, բաղմիցււ 

երթայի յաղաբակս նորա ուրայոլթեան, եւ ոչ դոյր թիւ անասնոց՝ 

կով, ոչխար, արջաո եւ այլն։ Կիսով ժամալ դոյր տեղի յագարակէ 

իւրմէ էր ախոոատեղի, անուանիլր &՝ամ, տարածութիւն արտորէից 

հաււնիլբ Դ ( 4 ) ժամու տարածութեամբ դեպի լերինն Դոսրիթ, մերձ 

առ ծերոլնաղարռի Ահմաւոայ, որ յորջորջիլր Փիրի Ահմատ։ Սա էր 

ելս մեծատուն, բայց յաջխարհի անզաւակ եւ անժառանգ գոլով, 

ս/աըգելեաց Փէյզի ակայի որդլՈյ10 Ապտիւլ Քէրիմայ մինչեւ ցմահ 

զամենայն հոդս տան իւրոյ հոգայցէ եւ յետ այնու իւր անոլամբ կո-

չեսցի զագարակն, ոչ յիջեսցի Պ ըն^ Փէյղի, այլ Պրն Ահմատ Ապտիւլ 

Քէրիմւ Սոյն երկիր ի Յունաց յափջտակեալ էր Փիրի Ահմատ, ե ր ֊ 

կիր ըստ կարի էր ընդարձակագոյն, Փէյզի ակայն էառ Խ (40) ըն-

տանիք եւ 9, ( 6 ) ընտանիք ընդ իւր։ Եւ Փիրի Ահմատի ի Հայոց ագ-
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պէն էին մշակք Ջոշ Տալնիկի ժողովրդէնէ Ջ11 ( 6 ) ընտանիք, ետ որդ-

ւլոյ իւրում։ Նոքա ժողովէին ցորեան ել զամենայն ընդեղէնս Հաւա-

քէին ի միում վայրի, առնէին կալս, [ել] տեղին յորշորշեցալ Խաս֊ 

•՛կալ։ Իսկ Փեյզի ական յոյժ սիրէր զմշակս ել վասն սիրոյ նոցա ղՏէր 

Նշիկ քաՀանայն ել[ս] էառ ընդ մշակացն Հանդերձ՝ զի մաւոակա-

յրարեսցէ զՀոդելոր պիտոյս նոցա, յատկացոյց ռոճիկս քաՀս/նային: 

Նաեւս ապառիկ վճարմամբ՝ յաղագս ի Հոգեւոր մխիթարութիւն 

.մշակաց ել Հաստատութիւն նոցա, անդ շինեաց փայտակերտ մա֊ 

•տուռ, անոլանեցաք Սբ. Նշան ել կատարեցաք յամ սեանն Տրէ Ա.։ 

Ի բանակէ Ջոշ Տալնիկի տարեալ էր Խ (40) տուն, ուստի ի 

'Յունաց էր որ կատարէին ղդործս երկրագործութեան նախ քան աո 

Ji պանդխտութեան մերում։ Յորժամ ետես զմեզ ի Հեզութեան մե-

՛րում՝ զսիրտ նորա յարեցաւ ի մեզ, տարեալ զքառասունսն քահա-

Л։ա(իւ Հանդերձ բնակեցոյց կեդրոն յագարակի իւրում։ Իսկ գալով 

՛Յունաց՝՝ յոյժ խորշէր, ղի էին ապերախտ ու դող էին։ 

Ի Յունաց բազումք էին, որ բնակէին ի լերինն Բանայիյոլ Դոս-

պիթ։ որ թարգմանի ի լեզուի մերում Տուն Աստոլածածնայ։ Սոքա 

յոյժ վնասակար էին մեղ եւ ալտաբաց, Հոգեւոր Հայրն մեր Տէր Կա-

րապետ բազմիցս թախանձէր իշխանն մեր Փէյզի ական Հալածել 

զնոսա յաստի եւ զլեառն Հանձնել Հայոց։ Զխնդիր քահանային խոչ 

իմն ինչ երելիլր, զի ի նոյն միշոցի խարխուլ տէրութիւն կայր յերեր֊ 

ման. ակնյայտնի երեւէր մօտալուտ կործանումն։ [Փէյգի ական 

ասէր]. Յորժամ բարձցի խոչնդոտ տէրութիւնն՝ սոքա ամենեքին 

•՛կամ այրենք եւ կամ աքսորեմք, եւ կամ շարդեմք։ Եթէ կամին զան֊ 

•ձինս իւրեանց ապրեցոլցանել րնդոլնելով ընդունին զսուրբ կրօնն 

՛մեծ եւ սուրբ մարգարէին ՄոլՀամմէտի։ 

ՌՆԺ (1410) ամին ի ւդանդխտոլթեան մերում ի Մա Լ րա ] շ կո֊ 

Հեցեալ քաղաքէն ^իէիկիոյ, չհ ան դո լրժե ա լ^ տառապանաց Արաբս։_ 

յյւոց I ութսուն ընտանիք դաղթեալ դիմեցին առ մեզ։ Սոքա յոյժ 

'Jսբտչէին ի Յունաց, կամէին ի կենդանւոյն յօշոտեալ այրեր ՚ Իսկ 

բարեկամն Հայոց Փէյզի ական յոյժ ուրախացաւ՝ որժամ ետես զ 

ոոսա, զի էին բաշ սլատերազմիկք։ Տարեալ բնակեցոյց աո ի լե-

՛րինն կոչեցեա/ Ղոսբիթ՝ յաղագս ս/աՀս/աներյ զկալուած որդլոյն 

իւրոյ Աւդտիլլ Քէրիմայ, եւ միշտ խրախուսէր զՀայս աներկիւղաբար 

՛մարտնչիլ ընդ Յոյնս։ 

Յամին ՌՆԺԵ (1415) Հայք եւ այլազգի մսոլլմանքք] յԱնատո֊ 
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լիս։ /и ում ր-խումբ գաղթէին ի կողմանս Բիլթանիոյ, իսկ Յոյնք մեկ-

նէին ի տեղոչէ իւրեանց։ Աւերեցան քաղաք[ք], ել ի տեղի Յունաց 

բնակէին Հայք, իսկ այլազգի մսոլլմանք կազմէին բնակելոյ իւրեանց 

յատուկ զիւղս։ Ոմանք ի Յունաց րնգոլնէին դէնն Մոլհամմէտի1* 

տաճկանային։ I' սոյն ամի ի նեղս արկին ի Մարաշէ գաղթեալ Հայք 

Դոսպիթաբնակ. Հայք ի դբգմանէ Փէյզի ակային երկու աղջկունս 

աոեւանղեցին, Հայք դալով шн. Տէր Նշիկ, ըստ Հայաստանեայց Հի-

սի արարողութեամբ պսակեցան։ Ի սոյն դիպուածէ չարացան Յոյնք 

եւ կամէին վնասել, բայց իւ իւիք ոչինչ էին ձեռնհաս, զի քաշ ելս 

տեղեակ էին յայլաղդաց ձեռնատու լեալ առՀայս։ 

քՒՆԺՉ, (1416) ամին փախեան Դոսպիթաբնակ Յոյնք, այրելով 

զտլանն եւ զլեառն ամբողջովին, ոչ մի ինչ զերծաւ ի հրոյ։ Անդ 

զԼաեղեցան եւ կազմեցին բնսւէ/արանս Հայք՝ զաղթեալ ի Ս՝արաշէ 

ե կազմեցին մատուռ Սբ. Աստուածածնայ եւ կատարեցին նաւակա-

տիքէ Նաւասարդի Դ։ Յետ կատարելոյ զնաւակատիս մատրանն 

խնդրեցին առ իլրեանս քահանայս՝ վասն կատարելոյ զծէսս" Հա-

յաստանեայց եկեղեցւոյ, փոխան քահանայի ածին առ իլրեանս զ 

ծերունի Սրապիոն սրբակեաց անապատական կոլսակրալն վարդա-

պետն։ Նա բազում դոլրգոլբանալք շահէրզհաւատացեալ ժողո-

վուրդն իւր եւ առ մատրանն կազմեաց իւր ծախիլք ԺԸ (18) խուցս, 

եւ բազումք յայլազգեաց այց ե/անէին առ Տիրամաւր փայտեայ 

պատկերին, եղեւ անդ ուխտատեղի Հայոց ազգին։ Փայտեայ պատ-

կերն զտին անգ առ ի փլատակալք հրկիզեալ յալերակաց։ Դոսպի-

թի Բանայիու բառն փոխեցաւ Տուն Աստուածածնայ։ 

Յամի ՌՆԻ (1420) Սարիոլ Տաւղանցի Յոյնք ի Ե Հրոտից ամ-

սոյ յալոլր սլայծառակեբպոլթեան Տեառն գնացեալ ղարտորայս 

Ջոջ Տալնիկի սկսանին վառել" վասն հակառակութեան։ Ի սպա֊ 

սալորացն19 Ջոջին, մանաւանդ Տէյպակ Կարոն, բազում աշխ տտա-

նաւք րմբռնեայ /երից ի Յունաց, ածին զալազակսն ի Տաւնիկաշէն, 

իսկ Ջոջն մեր յանձնեաց Փէյզի ակային։ Նա կապանաւք բանտ ար֊ 

կեաց ի տան իւրում, յետ միոյ ամաց զերկուսն յաւազ ակաց գլխա-

տեաց, իսկ մին յերիցունցն յանդէպ յալանի իւրեանց ի Սարիոլ 

Տ ալ ղ ան ի ի վերայ բլրոյ խաչեսւց, որ կոչիլր Իլիա։ Ի վերայ գագա-

թան բլրոյս դոյ ակն ջրոյ ցուրտ եւ քաղցրահամ։ Իսկ մենք սաստիկ 

•յոխրեալ ցաւեցաք ի սոյն եղելութեան։ Նա ելս տեսեալ մերս նե-
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ղոլթիլն՝ սաստիկ յանդիմանեաց զմեզ, ասելով. «Պոլ փոլթփ.ա-

րաստլարա պո չլա եախոլշոլբյ>2': Իշոլցեալ Յունաց անդ թաղեցին; 

Ի թիւ Տեառն ՌՆԼ (1430) Սիսեան. գիւղն Յունաց աւարելով այ։-

(»եցին այլազգիք, ափսոս, զի գիւղն այն յոյժ գեղեցիկ էր՝ յանդէպ 

Ս ապալնճի զիւղն, որ զճանաւզարհաւն տան Աստուածածնայ ի վե-

րայ բարձր բլրոյ, անուն յաւերակի անուանեցին Չորթլան ել մս/ոլ-

ման մեծատունք ճ (100) տան չափ անդ բնա//եցան: Ել առեալ նո-

ցա, ի Հայոցս քաշաց եղելոց առին ի մէջ իւրեանց, իսկ Փէյզի ա-

կայն դարձոյց աո մեզ ել սաստիկ յանդիմ անեաց զԶոշ Տալնիկ 

հայրն մեր, ասելով. «Առանց գիտութեան իմոյ ոչ ոք մեկնեսցի յաս-

տեացս, զի նոքա ոչ բարեմտութեամբ տարին սոքա յաստենէ»։ 

ՌնԽ (1440) թուին Տէր Կարապետ եւ հայրն իմ դպիր Գրիգոր 

վախճանեցան, իսկ ես՝ մեղսալից Սելաստս, Ջոջ Տաւնիկի եւ ընդ֊ 

հանուր ազգայնոց ընտրութեամբ, եւ Տիգրան անուամբ մի ազգա-

յին յեղբարց գնացաք ի քաղաքն Պրոլսա, առաք զկարդ քահանա-

յութեան։ Ես անարժանս կոչեցայ Տէր Գրիգոր, իսկ Պարսամեան 

Տիգրանն՝ Տէր Կարապետ։ Ի տան Աս տուած ածն այ զձեռնադրող հո-

գևոր հայրն մեր էր Աբրահամ սրբազան արքեպիսկոպոս։ Տէր Կա-

րապետ հոգեւոր եղբայրն իմ գնաց ի տեղի իւր առ Մարաշցի եղբարս 

մեր ի տան Ս. Աստուածածնայ։ Յալոլր յայնմիկ ուխտեցի ես գրու-

թիւն հաւր իմոյ շարունակել։ 

Թուին ՌՆԾԳ (1453) Տեառն Փրկչին մերոյ, իսկ յԱրամ ազն ի անս 

թուին ինն հարիւր Բ յամսեանն Մարերի ԻԱ, Յունաց ամսոյ Մայիս 

քսան եւ ութ Սուլթան Մահ մէտն բացաւ մայրաքաղաքն Յունաց Կ. 

Պոլիսն... Զկնի տիրելոյ ՌՃԻԱ (1121)22 Յունաց անց կացալ ի ձեռս 

Տաճկաց։ Յետ երկուց ամաց եղեւ մարդահամար ի կողմանս յայս-

միկ եւ ել հրաման կազմել բնակարանս ф այտ ե այ կամ քարէ։ Ի միշի 

ԾԵ ( 5 5 ) ամաց եղաք Ո (600) տոլն, բացի Փէյզի ակայի կալուածա-

կան ծառայից, զի hl (40) րնտանիք վասն իւր եւ Զ ( 6 ) ընտանիք 

որդւոյ իւր Աբտիւլ Քէրիմ23 Փիրի Ահմատի. Խ ( 6 ) ընտանիք եղին 

Ծ (50) ընտանիք, իսկ Զ ( Տ ) ընտանիք Փէյզի ակայի որդւոյ եղին Ժ 

(10) ընտանիք։ 

Ամենեքինքս կազմեցաք բնակարանս փայտեայ. եթէ ոք ան-

սաս տեսցէ հրամանաց արքայի՝ յաքսոր մատնեսցի անձն այն։ Եւ 

եղեւ գլխահարկ, տասնեւհինգ տարեկանէ վեր պարտի վճարել առ 

տէրութիւն Մ (200) փարա մինչ ի ԿԵ ( 6 5 ) ամս։ Ոչ թէ միայն առ 
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Հայս, այլ եւ ի 'ոլնաց ամենեցոլնցս ՛եղեւ՛ գ/խաՀարկս, իսկ ազքա-

տաց կամ պանդխտոց տուրս ոչ գոյ. եթէ գզիրն ստոլգեսցէ թէ աղ֊ 

րաա է Հայ՝ եւ տուրu2i ոչ առնեն։ Իսկ ի Յունաց աղքատք Մ (ZOO) 

փար։։։, Հարուստ ր երկու Հարիւր Ծ ( 5 0 ) փարա պարտին վճարել առ 

տէ՛րութիւնն, իսկ քաՀանայք եւ վարժապետք ոչ վճարեն տուրս մեք 

ևւ Յոյնք։ Ի տանց ել յեկեղեցեաց ելս աոնեն. 2 փարա տանց, իսկ 

՝ւԼ1ւեղեւյեաց եթէ բարու/լիր իցէ՝ ՃԿ (160յ փարա։ Ել եկն առ մեզ 

մուդիր Մուսալլիմ ակայն [եւ] նագիպ ՄաՀմոլտ պէկն, նոքա դա-

տե/ոց ես զմեղ մանրամասն ըստ կանալնի, իսկ ՛նի /; ո մի դի ա էր 

Ղայմախամ սլէկէ Իսկ Սարիոլ Տողանիցիք ել Սապալնճիացի Յու-

նաց մեծամեծաց մեկնևցան դէս/՚ի Վրաց տուն, ել ոմանք՝ ի կող-

մանս Ատրնայի եւ Փիլիպէոլ կողմն։ Ըղկնի երից ամաց՝ ՌՆԾԸ 

Ո4-՜՚>) սկսան Հարկս աո)։ել ի ննջեցելոց ժ-ժ փարա (10) ի մեծաց, 

իսկ ի փոքունց Չ,֊Զ վււսրա ( в ) ։ Առանց Հրամանագրի դենպետին 

թաղ ելոյ Հրաման ոչ գոյ։ Հրամանագիր դենպետին. 

ոէ՚յւպրսի ւիպասի րաթրանի Համ իլի թաճի շ այթանի մաՀրոլմի 

տարկեաՀի քոջա վ։ափաս։ Փու/անի քուփարանին աւղլի փոլլան 

քոլփարայ մուրտ աւլմոլշ ալլտոլղունտան լեշայի մաՀրոլքէսի սի-

գա ինՀաճ ոլլոլնիր թովլրաք տախի քափոլլ էթմեղ իսա նէ չարէ նէ 

չարէ քէյիւն տիշարիսինտա պիր խանտակ աչիպ ինիչա աթիպ թօփ-

րախ աալլւոոլրիպ չըգնայիպ չիյնայիպ կէլէսին ղոջա փափաս, չէի։ 

Հասան ՄոլՀարրամային»25՝. 

Առաջ խիստ լալ էին րնդ մեզ, իսկ յետոյ աւերեցան րնդ քրիս-

տոնէից, մինչ զի էշ կամ ձի Հեծանելոյ Հրաման ոչ ետոլն քրիստո-

նէից, այլ միայն ջորի։ Նաելս շեղակի կարմիր սիկէ կամ դեղին, 

կանաչ րնալ երբէք ոչ թէ զգենլոյ, այլեւ բռնելոյ ելս Հրաման ոչ 

գոյ։ Ննջեցեալք յորժամ26 տանին յեկեղեցին՝ առանց երգեցողու-

թեան, եկեղեցւոյ ժամուն զանգակի ելս Հրաման ոչ գոյ, այլ տախ-

տակաՀար կամ ժամակոչ այրն պարտի ցած ձայնով կոչել։ 

Ի թուին ß-ՃԺ (910/1461), ի թիլ փրկչական ՌՆԿԱ (1461) տեարք 

Ստ ա մ պո լա յ ի խորՀոլրգ մտին յերկուց գետաց միացման՝ ի յարել-

մտակողմանէ գիւղիս ղգետն Սապալնճիոլ թափել ի Սաքարիսի գե-

տ՚րն... Աստուած ամբարտաւանից Հակառակ կայ... ել ցրուէ զխոր-

Հոլբղս նոցա, ել յաւրէ յայնմանէ կոչեցալ ալանս Ատա կամ Ատա֊ 

ճըգ ի Տաճկաց բարբառ, իսկ մեք յորջորջէաք ձալնիկաշէն, իսկ 

Սարիու Տալղանիս գիւղն Յունաց Սարը Տալղան՝ յաղագս չէկ ծնա-
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Նելոք կանանց։ Իսկ Փէյզի ակայի երկրագործաց որ շինիցին զտոլ-

նրս իւրեանց տեղին կոչեցաւ Փէյզի ակային անուամբ Փէյզիլի՚ Յա-

ղագս անասնաբոյծ ժռղովրդոց կաղմեաց տունս Ժ ( 1 0 ) , անոլանեաց 

Բ՝ամլըք՝ Փէյզինին թամլրղը վէ աւնրն գոլլլարի։ Ել ի սահմանացս 

արտալրէից արտաչափ մի տեղեաց շինեաց իբր պահապանաց բնա-

կարանս Լ ( 3 0 ) տունս, յաղագս իւնձորէնեաց կոչեցին Փէյդինին էլ-

մալըղը, էլմալըք։ Իսկ անգ գտանիլր ի Տաճկաց Q ( Տ ) տուն Փէյգի 

որդւոյ Ապտիլլ Քերիմայ"7 տեղւոյն, կոչեցին յանուն Ահմատայ ծ ե ֊ 

բոյն Փիրի Ահմատ: Անդ եւս կազմեցին մատուռ իմն Սբ. Ստեփան֊ 

նոս անուամբ: Դոսբիթ գիւղն Յունաց անուանեցին Մարաշ2է Գա-

րիպւէրի29: 

Ի թուին Հայոց ԹԺԲ30 (912/1463), իսկ փրկչ ական թոլի ՌՆԿԲ 

(1462) եկն նոր միլսէլլիմն: Սա ևս արգելոյր խալսիլ Յունաց իւ-

րեանց բարբառով, այլ թուրքերէն պարտին խաւսիր Բազմիցս րնդ-

դիմացան Յոյնք՝ բնաւին ոչինչ, գի զդպրոցս նոցա միշտ խուզար-

կէին ի Յունաց ազթարմայք, որք րնդունակ կային զզէնս Տաճկաց: 

Սոքա էին քննիչք31 Յունաց, իսկ մեք ս/ահեցաք զմայբէնի լեզուս 

մեր շնորհիւ Փէյզի ակային. նա զմեզ յանղորրոլ պահէր: Իսկ Սարիոլ 

Տողանցիք կային յամառ վիճակաւ, բայց ի նոցանէ ելս դաղթեցին 

ի տար աշխարհ յերկիւղի այլազգեաց, ոմանք նահատա1/եցան ի 

հաւատոյն32 Քրիստոսի, մնացին անգ իբր աննշան անձինս՝ նորա 

եւս աղքատ վիճակաւ, սահմանքն արտալրէիցն նոցին՝ մինչ ի կա-

մուրջն Խ (40) կամար, իսկ այլազգիք զբազումս յափշտակեցին եւ 

յանդէպ կամրջին արարին 1/րալնատեղի իւրեանց: Բնակէին անդ 

կուսակրալն դառվիշաք յաղագս աղալթե/ոյ կենաց արքային եւ 

պահել անբիծ զիսլամութիւն, եւ արեւելակողմն աւանիս գոյ դար-

ձեալ բնակարանս դառվիշաց առ փոքրիկ լճակաւն: Աստ ի Յունաց 

բազումս կոտոբէին կամ թլփատէին, եւ զբազում աղջկունս իլրա֊ 

ցոլցեալ կամ վաճառէին եւ կամ ամուսնանային ընդ նոսա, վասնզի 

անհովիւ եւ անտէր մնացին3* Յոյնք։ Եւ զմեզ սիրէին իբր եղբայրս 

իւրեանց, ասելով, «էրմէնի մահաճըրլար պիզիմ ղարտաշլարւ>3®, 

իսկ գալով Յունաց՝ (ГԽնզիր ռում կեավոլռ խըյանէթ խիռսիղլաբJ)3®: 

Ահա թողում դուզնաքեայ շարակարգեալ անցքս ի յետ ա դա յիցն. 

որք ընթեռնուն զսա՝ ի միտս ածցին թէ զինչ նեղութիւն եւ գիպոլ-

ծալք եկաք աստ բնակել, կամեցաք եւ եղաք ընդ քրիստոնեայս 

Քրիստոսի ծառայ [եւ] ընդ մսոլլմանս՝ մսոլլման, մինչ անցաք 
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բնդ նեղ պողոտայէն։ Կամէի բազումս զրել, բայց նաֆս պ ա շս։ ալն и-

ծանր է եւ երկրորդ՝ ծերացայ յոյմ, ոչ ելս կարող ևմ շրշի է ասս։ At 

անզ... Փաոբ ե։ գոհութիւն Արարչին մերոյ տնօրէնութեան, զի աձե֊ 

/։։։/ Հասոյց զմեզ Երկիր ալետեաց իբր ղորդիս ԱբրաՀամոլ։ ԱլրՀ-

նեաչ է կամ բ նորա յաւիտեան, ամէն։ ՌնԿՏ. (1466) թուին փբկչա.֊ 

կան, իսկ թռին Հայոց ԻԺԴ37 (914/1465)։ 

S A M V E L M O U R A D I A N 

T H E XV C E N T U R Y H I S T O R I C A L S O U R C E 

A historical source concerning the period of o r g a n f z i n g the 
Armenian Settlements .in western Asia Minor w a s published irt 
J a n u a r y 31 and February 2, 1912, in the newspaper « B y z a n d i o n » 
and later on in A. P iper ian ' s and V. E g h i s h i a n ' s book « H i s t o r y 
of A d a p a z a r Deified Ci ty» (Par i s , 1960). However , Lt wasn ' t in-
cluded in the « X V Century Manuscr ip t Colophons» corrtpiled by 
L. Kh/achikian and « S m a l l Chronic les» by V. Hakobian . 

The source Witten by c l e rgyman Maruke , accord ing to S . 
P u r m a y a n ' s commentary in « B y z a n d i o n » , initiatly belonged to 
c l e rgyman Hovhannes S g h e r d t s i and w a s copied by S . S a p r i -
chian in 1889. Two decades later it w a s sent to G. Chtivanchian 
and then published by S . P u r m a y a n . S . Saprichfarr evidenced t h a t 
the «Chronic le» « . . . s tarts from year of 900 and g o e s up to year of 
1500 cons i s t ing of 28 s tor ie s» . 

Until now, the c l e rgyman M a r u k e is unknowrr in Armenolo-
gy, H. Achar ian ment ions f ive c lergymen with the n a m e M a r u k e 
but none of tjhem is the source Compiler. Severa l c i rcumstances . 
a l low to look for bim in J e r u s a l e m . Two c lergymen named M a r u -
ke are mcntioned in the X V Century m a n u s c r i p t s . It is quite pos -
s ible tjhat one of them, the priest of St . Harutyun church, is the 
Compiler of our source. 

The ma in purpose of father and son G r i g o r s , the authors o f 
the text under invest igat ion, is tp present the history of 400 f a -
mil ies , their re la t ions with Greeks , et՝c., who, a s a result of Ta-
mer lane c a m p a i g n , wer,e forced to leave their homeland ( S e b a s -
t ia ) and sett le in A d a p a z a r . 

Three main ep.isodes m u s t be marked in this text. 
1. Until the recent t imes only n a m e of bishop H e v a k i m w a s 

known a s the ecc les ia s t ica l leader of B u r s a diocese. The source 
ment ions another n a m e of B u r s a ' s ecc les ia s t ica l leader in 144Ö 
bishop Abraham. It conf i rms that mishop H o v a k i m (later on the 
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fi'rst Armenien Patriarch in Constantlnople) alreaby liad left 
Bursa before 1440. 

2. The text reveals how the extension 01' lhe*Oiloman Em-
pire reflected 011 the Greeks, who were parilv *iorced to Ia^e 
their homeUnd, Avhile others were converted into Mohammeda-
nisrn. 

3. The source contains new facts on selljlerneri't of Kalkedo 
nian-Armenians (diophysites) , their interconfessional, inter-
cthnic relations, etc. 

Ծ Ա ն Ո ք Ւ Ա Գ Ր Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն ն Ե ՚ Ր 

'• //ուի ն 

շ Լկնտէմիր 
յ յիշողութեան 

4 1 . ։ ն £ ՚ - Ղ 
5 Կ"ժ8լւո i 
6 Հոիրսիմեայ 

՚ մրււլոմանք 
տ ;ոլ 

4 Ւմա' аԱյլակրոն հայերս։ 
10 ու-ղւոը 
11 Իմա' բէն (որդի)։ 

' տ J? (900) 

13 զհանդուրժեաք 

4 Մահմետի 

15 նաւակ՛ս տիկ 
15 զծեսս 

'' շահեր 
ß վսւզե/ 

19 յ սպասաւորացն 
20 յևրկ".4"ձց 
շ1 Իմա' а Այս հեթանոսներին այսպես է, վայե/ում»ւ 

22 + տԻ րելոյ 
23 ԱրտրլքԷր/Փ 

դուրս 

25 Բովանդակովսյունր թարգմանարար. «Կուպրի դույն զգեստ հագած. սատա-

՛նայի թագր գլխին դրած, Աստծո ատյանից վտարված ավագ քահանա։ Փալան 

փրցնողի որդու վւալան փրցնողի մահվան պատճառով նրա դիակր փտել Է, h թեև 

հողին անգամ արմանի չՀ, ստիպված գյուղից դուրս մի փոս փորելով, մեշր գցե-

Iով և վրան հող լցնելով ոտքերով տրորեք գերեզմանն ավագ քահանայիւ Շեյխ 

Հասան Մուհարրամսւյին»։ 

ցորժամ 
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w Գերիմայ 

" Մաոայ 
и Իմա՛ *Պանդոլխաներ»ւ 

» P-ԺՀ 

զքւննիլս 

И Հաւատոցն 
М պսաՀմանս 

մնացեն 

35 ^Վերաբնակեցված Հայերը մեր եղբայրներն են»։ 

м Իմա՛ гՍտար Հույներն անՀավաա նենգ թալանչիներ էն»։ 

4 FI-ԺԳ 



•ՈԱՎՆԼ ՑՈՐԱՆՅԱՆ 

^ԱՅ-ՋԵՆՈՎԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԷՐՈԻԹՅՈԻննԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 
(ՆՈՐ 4Ա4ԷՐԱԳՐԵՐ) 

Արևելք֊Արևմոլտք առևտրին և մասնավորապես, Պարսկաստանի 

և Եվրոպայի միջև առևտրական հարաբերությունների զարգացմանը 

մեծ լափով իր մասնակցությունն ու նպաստն է բերել Սպահան տե-

ղափոխված հայ վաճառականությունը։ Նոր Ջուղայում XVII դարի 

կեսերին առանձնապես բարձր գիրք դրավող հայ առևտրական գեր-

դաստաններից էին Սաֆրազյանները, որոնց գերդաստանի հիմնա-

դիր են համ արվում խոջա Խաչիկն ու նրա որդիները՝ խոջա Սաֆարն 

ու խոջա նաղարըորոնք շահ Աբասի բռնագաղթի ժամանակ Հին 

Ջուղայից տեղափոխվել էին Սս/ահան։ Գերդաստանր իր հղորոլ֊ 

թ(ան գագաթնակետին հասավ խոջա Սարֆրաղի ժամանակ։ Նա 

Նոր Ջուղայի քալանթարն էր, տիրացել էր մեծ հարստության, հրս-

կայական ազդեցություն ձեռք բերել ջահի արքունիքում և բարձր 

հեղինակություն՝ հայ ժողովրդի մեջ։ հոջա Սարֆրաղը մահացել է 

1656 Նրա տապանագիրը, որ բերված է Տ ե ր-Հովհ ան յանցի աշ* 

խատոլթյան մեջ, խոսուն փաստ է նրա վայելած հռչակի մասին: 

«Ա իմ աննման խօջայ, п г էիր հ ա յ ո յ յ թ ա գ ա ւ ո ր , 

անումտ Սարֆրազ կոչի՝ սրնթաց զօրեղ դատաւոր, 

խելօք, քո ճարտար լեզվէտ զարմանար ամէն թագաւոր, 

շատ իշխան քո տեսոլդ փափագ, ահեղատես իշխան 

փառաւոր...а։ 

Ըստ Հարություն Տե ր-Հովհ ան յանցի, խոջայ Ս աֆրազը Ջուղայի 

քալանթարի պաշտոնը ստանձնել է 1636 թ. հոր՝ խոջայ Նազարի^, 

մահից հետո։ Եվ իրոք, 1640 թվականից սկսած խոջա Սաֆրաղի 

(Սարֆրազի) քաղաքապետ լինելը դիտվում է «Իշխանութեան դե ալ֊ 

ղաքաղաքիս Ջուղայոյ», вառաջնորդութեան մերոյ Ջուղայի», «ի 
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պարոն ութ Լ սւն Հայոց խօեայ Սարֆրազինյ), իսկ ինքը սկզբնաղ-

Ր Տ Ո է ր ն Լ ր ո ւ մ Հիշատակվում է որս/ես «իշխան մերոյ ազգիս հայոց», 

«իշխանաշուք պարոն, իմաստնոյ և բարեպաշտի», «պարոն խօճայв 

և այ/ որա1/ումներով*ա. 1658 թվականից սկսվում են Սաֆրազի եղբոր՝ 

խոջա Հս՛չկագի, բալանթարի պաշտոնում գտնվելու մասին հիշա-

տակությունները^: 

1096 թ. Ջ ենո վայի Այ Լ տա կան ա րխ իվում աշխատելու ժամա-

նակ* Հայտնաբերվեցին Հայ ժողովրդի ։գատմ ութ յան վերաբեր/ալ 

մի շարր վա։[երագրևր, որոնցից երկուսը կարևոր են ինչպես խոջա 

Սաֆրագի, այն։ղես էլ Հայկական առևտրի պատմության մի շարք 

Հարցերի լուսաբանման Համար։ 

Նամակներ/1 գրված են իտալերեն և ուղարկվել են 1652 թ. Սպա-

հանից՝ Ջենովայի Հանրապետության Հասցեով։ Նրանցից մեկը 

գրված է խոջա Սաֆրազի անունից և ստորագրված է նրա է/սղմից 

Հայերեն, իսկ մյուսը ուղեկցող նամակ է, որի Հեղինակն է Սպա֊ 

Հանամ իտա/երենի թարգմանիչ ֆրա Ղ՝ րեգո րի ո Եվգենի ո (հոմ անոն՝ 

U. Ֆրանչեսկոյի միաբանությունից։ Նամակները վերաբերում են 

նույն խնդրին, այն է՝ Միջերկրական ծովում ֆրանսիակսւն ծովա-

Հենների կողմից բռնագրավված Հայկական (rLaUrO-B նավից Հա֊ 

փրշտակված րևոների քանակից 14 կապոց մետաքս Հայտնաբե՛-

րելու և այղ բեռը Զենովայի Հանրապետության կողմից Հայերին 

վերադարձնելու Հարցին։ Խոջա Սաֆրաղի կողմից Ջենովա յին շ ր ֊ 

նորՀտկալո։թյուն Հայտնելու փաստը, և այն, որ նշվում է թե Պար-

սից թագավորը ևս շատ ուրախացեք էր՝ լսելով բեռների մի մասի 

։ի ր !լ վ ե լ ո լ մասին, ցույց է տալիս, որ Հայ վաճառականները եղել են 

՛հոր Ջուղայից, իսկ Հայկական նավը գուցե և պատկանում էր Հենց 

իրենց: Ուշագրավ է նամակում եղած այն նշումը, որ Հայկական 

նավր բռնագրավվել էր ֆրանսիացի ծովաՀենների կողմից։ Հայտ-

նի է, որ 1649 թ. ևս ֆրանսիական ծովահեն Անրի դԱնգ/յոլր դե 

Բոլրլեմոն բռնագրավել էր հայկական մեկ ուրիշ Անտոն Պողոսին 

պատկանող «Մերկանտե Արմենո» նավր7, իսկ 1650 թ. հայ վա-

ճառականների նկատմամբ դրվել էր բարձր տոկոսի չափով մաք-

սատուրք, ստիպելու նրանց այլևս չայցելել Մարսել 

Ստորև հրապարակվում են վավերագրերի ինչպես իտալերեն 

բնագրերը, այնպես էլ նրանց հայերեն թարգմանությունները։ Ցո£-

ցաբերած սիրալիր օժանդակության համար շնորհակալություն ենք 
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հայտնում Զ են ո վայի Պետական արխիվի վարիլ և կոնսուլտանտ и/. 

Ասինիին՝՝ արխիվում աշխատելու, իսկ պրոֆ. Գ. Ոլլոլհոյյանին ոլ 

իտալացի երիտասարդ հա յա պետ Մ արկո 9այսին՝ իտալերենից փաս֊ 

տաթղթերի թարգմանության ժամ ան ակ ցուցաբերած օժանդակու-

թյան համար։ 

6 2 r / / S e r " " Prencipe ё s ignore 
Io sono indegno servo den s ignore ё figliolo di san Frances-

co di natione Romano ё venti anni Residente in questa cillä di 
S p a a n metropoli del Re di Pers ia яиаё sono inverpretre italiano. 
Re e a s sa i divoto della rnfa Religione dove qua fiorisce, sono 
s ta lo chiamato dal Principe Sa f f raz io Regente dell' Armenia su-
periore quäle risciede appresso del Rё dal quäle viene stima1<o 
et ё suo domestico mi ä comandato di scrivere una lettera alla 
Repubblica S e r m a in occasione di ringnatiarla della prontja Gius-
tita ё prottetione havvta alli Armeni in la nicuperatione delle 
quattordeci Bal le di sel]e chie alli detti Armeni apartenevano. 
Detto Prencipe Saff i iazo ando subito dal Rё con l 'aviso della li-
beratione e pagamento del denaro per lettere di Lazaro, ondё il 
Rё ne hebbe molto gusto tanto piu che di Franc ia Ii poveri Ar-
mem поп vengano ä fine di nulla ё ^ostlra Ser"'" Rep t a creda ehe 
venendo mai in questo Regno mercadanti Genovesi ä Pelegrini 
gli sarebbe fatto a s s a i carezze, e questi mercadanti Armeni dico-
no di voler venire piu volontieri ä Genova che andane a Nizza di 
Provenza dove il duca di Savo ia ä fatfto Porto Franco ё promette 
cose a s s a i alli Armeni essendone venuto qua Ii Capitoli stampati 
« con tale occasione questi mercadanti Armeni vorriano pregare 
la Ser n i a Rep c a di concederle un proijtetore come si costumava 
anticamente che servira in occasione di lite levare il Fast idio 
alla Rep c " e sarebbe di loro contento il senatore signor Nicolo 
S c a g l i a quäle hanno trovato-assai prontro in spedire la causa 
delli poveri Armeni, io come indegno servo del' s ignore ё par-
t ia le de Armeni rendo alla Repca S e r m a infinite grat ie della buona 
Giust i t ia che hanno fatto alli Armeni e gli [Զենովային] promet|to 
de hauerne sempre memoria nelli miei divini officij et ä tutta la 
S e r n " Rep c a faccio humile Riverenza dal la citta di S p a a n metro-
poli della Pers ia Ii 26 m a g g i o 1652. 

Di vostlra Rep c a Ser " , a Humile servo del s i g r c fra Gregorio 
Evgenio Romano di S a n F r a n ' 0 . 

62v/ /D 1653 ä 26 marzo letta al S e r m o Senato 
Archivio di S ta to di Genova, f. 2798 A. S. , «Per s i a » , p. 62-63? 
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t b u r r j i f սւնուր |Ուն 

Պ ւս է А и//I ւս փ այլ իշխան և տեր 

Ես՝ տիրոք անարժան ծա ո ան և որդին սուրբ Ֆրանչեսկոյի, ազ-

դու/ Հռոմեացի և Պարսկաստանի թագավորի մայրաքաղաք Սպա֊ 

Հան {յադարում քսան տարի բնակվող և թարգմանիչ եմ իտալերենի 

1Լյս թագավորը ևս բարեհաճ Է իմ 1/րոնին, որ այստեղ բարգավա-

ճում Է։ 

Ես հրավիրվեցի Վերին Հայաստանի ղեկավար Սաֆրազ իշխա-

նի կողմից, որ ապրում Է թագավորի մոտ, որից շատ հարգված Է, և 

Է նրա մեր ձավորր։ Ինձ հրամ ա յել Է դրել մեկ նամակ շնորհակալու-

թյուն հա յան ևք ու Վսեմափայլ Հանրապետությանը՝ հայերին անհա-

ւդադ արդարություն և հովանավորություն ցուցաբերելու համար՝ 

վ L ր ա դա րձն L լ ո վ մետաքսի տասնչորս կապոցները, որոնք պատկա ֊ 

նում Էին վերոհիշյալ հայերին։ Հիշյալ իշխան Սաֆրաղը անմիջա-

պես գնաց թագավորի մոտ հադորղելոլ ըստ Հազարից ստացած նա-

մակի (ապրանքները) ազատելու և վճարելու մասին, որի պատճա-

ռով թագավորը շատ ուրախացավ և առավել ես, որովհետև Ֆրան-

սիա յում խեղճ հայերը ոչնչի չեն հասնում։ 

Եվ Ջեր պայծառափայլ Հանրապետությունը թող համոզված 

լինի, որ եթե Զենովայի վաճառականներն ու ուխտավորները գան 

այս թ ա դ ավո րոլթյոլն, պատրաստակամ ութ յամբ պիտի ընդունվեն։ 

Եվ այս հայ վաճառականները ասում են, որ ավելի սիրով ուղում են 

դնալ Զենովս։, քան Պրովանսի Նիցցա, որտեղ Ս ավո յայի դուքսը 

աղատ նավահանգիստ (Պորտո ֆրանկա) Է դարձրել և շատ խոս-

տումներ Է տալիս հայերին։ (Ես դիտեմ) քանի որ այստեղ եկել են 

տ՛պագրված հոդվածներ և այս առիթով հայ վաճառականները • կ ր ֊ 

ցանկանային աղաչել Պայծառափայլ Հանրապետությանը տալ հո-

վանավոր, ինչպես սովորություն Էր անց՛յալում, որ կծառայի վեճե-

րի դեպքում չանհանգստացնել Հանրապետությանը։ Եվ այս բանի 

համար շատ հարմար Է նրանց սենատոր Նիկոլո Սկալիան, որին 

շատ պատրաստակամ են գտել խեղճ հայերի խնդիրը լուծելու ժա-

մանակ։ Ես իբրև տիրոջ ան արժան ծ առա և կողմնակից հայերի, ան-

չափ շնորհակալություն եմ հ այտն ում ՛Պայծառափայլ Հանրապետու-

թյանը հայերի նկատմամբ արդարության համար և խոստանում եմ, 
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որ միշտ կհիշեմ իմ ժամերգության ժամանակ։ Եվ Պայծառափայլ 

Հանրապետությանը խոնարհվում եմ Պարսկաստանի մայրաքաղաք 

Սպահանից 26 մայիսի 1652 թ.։ 

Ձեր Պայծառափայլ Հանրապետության տիրոջ խոնարհ ծաոա 

ֆրա Գրեգորիո Եվգենիո Ռոմանո Ս. Ֆրանչեսկոյի, 

Ընթերցվել է սենատում 26 մարտի 1653 թ.։ 

P 

Sereniss imo Prencipe 
Lanno pas sa to fui auisato che delle sete prese alli nostri Ar-

meni sopra la nave Lavro dalli pirati francesi ne erano capi l late 
quattprdeci Ba l le in cotesta cittä di Genova с che da Lazaro e 
altri Armeni furno impedite e sequestrate con speranza ehe la 
Rep " le Farebbe cons ignare alli poveri Armeni ё che un Sena-
tors nomiinato s i g ' Nicolo Scag l i a era commissario deput^ato ne 
parlai subito al nostro Re quäle reslo a s sa i contento la seljtima-
na p a s s a t a sono venuti da L ivomo altjri Armeni mi hanno porla-
to Iettere di Lazaro con nuova che vostra Ser m a Rep c:" ha libc-
ralo le seife alli poveri Armeni con Farle p a g a r e Ii danari a chi 
partenevano, andai subito dal Rё le portai la nova che fu di molto 
suo gusto per vedere che Ser- a Rep^" fa proteltfione alli poveri 
Armeni. da che io ä nome di tutti le rendogratie ё sa capi tas se 
in questp Regno Genovesi il nostro Re la f a ra provare a s sa i Cor-
tesie e con que,sta occasione voglio suplicare vostra Ser n i J R e p " 
che vogli diciarare un proltjefore per la natione Armena come era 
cost|ume per il pa s sa to per ch'e alle volle occorendo alcuna dife-
renza fra mereädanti leva fast idio alla R e p " ё mi scrivano che 
sarebbe di contento il detto s i g r senatore Nicolo Scag l i a . 

Li al1)ri nostri Armeni che sono alla corle di Francia non Iro-
vano Giust i t iae scrivano che il Re ё mandato via. Suplico vost-
ra S e r " » kep c " di Honorarmi de suoi comandamenti e le faccio 
Riv&renza dalla cittä di S p a a n Ii 25 del' mese di m a g g i o 1652. 

Di Vostra Ser՜"" Rep՝ a servitore Div m 0 Sa f f raz io . 
Ի նուաստ Սաֆրազէն (կլոր կնիք, գիրն անընթեռնելի) 

Archiviö di S t a lo di Genova, f. 2798 A. S., «Per s i a » , p. 61. 

Թարգմանության 
Պայծառափայլ իշխան 

Անցյալ տարի ինձ լուր տրվեց, որ այն մետաքսից, որ Ֆրան-

սիայի ծովահենները հափշտակել էին հայերի Լաոլրո նավից, 14 
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կապոց, պատահական ձևով ընկել են Ջենովա քաղաք։ Եվ Ղազարից 

և ուրիշ Հայերից խւվեցին և բռնագրավվեցին, Հուսով, որ Հանրա-

պեաությոլնը հրաման կտար վերադարձնելու խեղճ Հայերին։ Եվ 

էլարձյալ լուր եկավ, որ մեկ սենատոր, որի անունը պարոն նիկոլո 

Օկա/իա Էր, իրավասու Էր բոլոր այս բաներին, տեղեկանալով, ան-

միէսւպես իասեցի մեր թագավորի Հետ, որ շատ ուրախացավ։ 

Ս.նցյալ շաբաթ Լիվորնոյից Հասան ուրիշ Հայեր և բերեցին ինձ 

Ղազարի նամակները՝ լուր բերելով ինձ, որ սեր Պայծառափայլ 

Հանրապետությունը աղատել Է խեղճ Հայերի մետաքսը՝ վճարել տա-

լով գրամր նրանց, որոնց մետաթսը պատկանում Էր։ 

Դարձյալ գնացի թագավորի մոտ և տեղեկացրի, որ շատ ուրա-

խացավ, տեսնելով, որ Պայծառափայլ Հանրապետությունը պա շտ-

ոյ անում Է խեղճ Հայերին, Հետևաբար ես բոլորի կողմից շնորհա-

կալություններ եմ հայտնում՝ եթե ջենովացիներ գան այս թագա-

վորություն, մեր թագավորը ցույց պիտի տա մեծ պատրաստակա-

մոլթյուն և այս առիթով ես ուզում եմ խնդրել սեր Պայծառափայլ 

Հանրապետոլթյանը, որ վճռի որոշելու մի հովանավոր հայ ազգի 

համար, ինչպես սովորություն Էր անցյալում, որպեսզի վաճառա-

կանների միջև վեճեր լինելու դեպքում՝ չանհանգստացնեն Հանրա-

պետությանը: Եվ ինձ գրում են, որ սրանից ուրախ կլիներ (և կը-

ցանկանար այն) ստանձնել Հիշյալ պարոն սենատոր Նիկոլո Սկա-

քիան։ 

Մեր մյուս Հայերը, որոնք Ֆրանսիայոլմ են, արդարություն չեն 

գտնում և գրում են, որ թագավորին դուրս են Հանել։ 

Աղաչում եմ Ջեր Հանրապետությանը, որ պատիվ անի ինձ 

հրամայելու։ Խորին խոնարՀոլթյամբ Սպահան քաղաքից 1652 թ. 

մայիսի ՝25-ին 

Ջեր Պայծառափայլ Հանրապետության 

նվիրյալ ծառայ Սաֆրազ 

P A V E L C H O B A N I A N 

FR ОМ T H E H I S T O R Y O F A R M E N I A N - G E N O V E S E 
R E L A T I O N S (NEW D O C U M E N T S ) 

The published letters are written in Ital ian and were send 
in 1652 from Is fahan to t|he Republic of Genoa. One is written by 
Khodja Sar f raz , the anolher is a covering letter by the interpre-
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ter Fra Gregorio Eugenio Romano, from Isfahan. Both deall with 
the same problem—the capture of the cargo from Armenian ship 
by French pirates in the Mediterranean Sea . According the the 
letter, later a part of \he cargo was discovered and returned to 
Armenian merchants by the go\fernment of Genova. Khodja Sar-
fraz expresses his gratyitude to the government of Genoa, say ing 
that the Pers ian Shah is also fyappy for the return of the cargo. 

Probably, the merchantß under question—owners of the ship, 
were from Nor Djugha . 
archives at the Museum of Art and Literature in yerevan, a Tur-
the marg ins by Krikor Zohrab, a remark alj the end, and his 'sig-

Ծ Ա Ն Ո Թ Ա . Գ Ր Ո Ի 1 » - Յ Ո Ւ ն ն ե Ր ՝ 

1 »Պատմութիւն Նոր Ջոլղայոլ, որ յԱսպահանաշխատասիրէ,ալ ի Յարութիւնէ 

Տէր֊Յովհանեանց, հ. առաշիթ, Նոր Ջուղա, 1880, էշ 88։ 

1 Հմմտ. Հ. 4>իս>ա1ւա&, Ջոլղալեցի խոշա Նա զար և իր ընտանիք, Բոստոն, 

1943, Շ . Լ. Խ ա չ ի կ յ ա ն , Նոր Ջուղայի հայ վաճառականությունը և նրա առևտրա-

տնտեսական կապերը Ռուսաստանի հետ 17—18-րդ դարերում, Երևան, 1988, էշ 

29—30։ Տապանագրում որպես մահվան թվական նշված է ՌՒԵ, որր Հ. Քյուրտյանի 

արդարացի սրբագրմամբ պետք է լիթի ՌՃԵ։ Տե՛ս Հ . Ք յ ո ւ ր տ յ ա ն , Ջուղայեցի խ օ ֊ 

չայ Սաֆար ու խօշայ Նազար և իրենց դերդաստանր, «Բազմավեպ», 1976, էյ 

384, 
3 Խոջա Նազարի և նրա գերդաստանի մասին տե՛ս Հ ա ր ո ւ թ յ ա ն SLr—Հովէսսււ-

յ ս ւ ն ց , նշվ. աշխ., էշ 88—93։ ձ. Ք յ ո ւ ո ո յ ա ն , Զուղ այեցի խօջայ Սաֆար ՜ու խօ~ 

չայ Նազար և իրենց դերդաստանր, «Բազմավեպո, 1975, էշ 379—396։ 1976, էշ 

375—395 (շարունակելի) ։ 

4 Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ժէ դար, հ. ր, կազմեցին՝ 

Հ ա կ ո բ յ ա ն , Աշոսւ Հ ո վ հ ա ն ն ի ս յ ա ն , Երևան, 1978, էք 819։ Հայերեն ձեռագրերի հիշա-

տակարաններ, ժէ դար, հ. գ, կազմեց* վ ս ւ զ զ Լ ն Հ ա կ ո բ յ ա ն , Երևան, 1984, էշ 9Ի 

41, 63, 64։ 

Տ Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ժէ դար, հ. գ, կազմեց՝ 4u>({i)LE 

Հ ա կ ո բ յ ա ն , էշ 820, 927։ 

6 Աշխատանքը կատարվել է ՒՆՏԱՍ ձրազրի շրշանակոլմ , 

7 Ю. Г. Барсегов, Дело королевского пирата Кидда (Из истории 
б о р ь б ы а р м я н с к о г о к у п е ч е с т в а п р о т и в п и р а т с т в а ) , - » Պ ա տ մ ա - բ ա ն ա ս ի ր ա կ ա ն 

հանդես», 1986, М 3, էշ 189։ Հմմտ. վ ա հ ա ն f > u i j p n i r i } | u i ü . Համաշխարհային ա ֊ 

ռևտուրը և իրանահայոլթյոլևը 17-րդ դարում, Ւեհրան, 1996, էշ 100—101։ 

• Ch. D. Тёкё1ап, Marsei l le . La Provanse et Ies Armenien, Marseil le, 195S. 
p . 1 7 — 1 8 . Հմմտ. Վ . Ր ա յ ր ա ր դ յ ա ն , նշվ. աշխ., էշ 118։ 
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ԱվեՏհւյ ՓԱՓԱԶՅԱՆ 

1 9 1 5 Թ. ՄԵԾ եՂԵՌՆԻ Ն Ա Խ Ա Շ Ե Մ Ի Ն 

Կ. ՊՈԼՍ Ո Հ Ա Յ Պ Ա Տ Ր Ի Ա Ր Ք Ա Ր Ա Ն Ի Կ Ո Ղ Մ Ի Ց 

Ր Ա Ր ս Ր Ա Գ Ո Ի Յ Ն ԴՌԱՆ!? 2 Ղ 4 Ա Ծ Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն 

Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ա Ն ՄԱՍԻՆ 

( Ն ո ր ա հ ա յ տ փ ա ս տ ա թ ո ւ ղ թ ) 

Սրանից մի քանի տարի առաջ, երբ ուսումնասիրում էինք Երե֊ 

վանի Արվեստի և գրականության թանգարանում պահվող Գրիգոր 

Ձ,ոհրապի ձեռագրային ֆոնդը, օսմաներեն գրությունների մեջ 

(հին արաբատառ թուրքերեն) մեր ուշադրությունը գրավեց Կ. Պոլ֊ 

սի պատրիարքարանի կողմից Բարձրագույն Դռանը ուղղված մի ու֊ 

ղերձ ( l a k r i r j i 

Այն բ աղկաց ած է 7 էջից, լուսանցքներում կան որոշ ուղղում֊ 

նե/ւ, իսկ վերջում խմբագրական հետևյալ դիտողությունը, տարե-

թիվ և Գրիգոր Զ"<ր ապի ստորագրությունը։ 

яԿացությունը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է նկատի ու-

նենալ ոչ միայն հայերի, այլև այդ շրջանում բնակվող մյուս հայ-

րենակիցների բա րո բութ յան և երջանկության երաշխավո բումը հա-

վասարապես։ 

g n f i r u i u , ( 1 3 ) .31 ( 1 9 1 5 թ . ) 

Մեղ հայտնի է, որ սովորաբար նման բարձրաոճ բնույթի պաշ-

տոնական գրությունները նախքան Բարձրագույն Դուռ ուղարկելը 

մի վերջին անգամ նայվում և խմբագրվում էր Գրիգոր Սոհրապի՚ 

կողմից, քանի որ նա գերազանց տիրապետում էր օսմաներեն լեզ — 

վին, 

Ուղերձի բնագիրը բավականին դժվարությամբ վերծանելուց և' 

րնթերցելոլց հետո պարզվեց, որ այն գրված է մեծ եղեռնի նախա--

շեմին (այդ է վկայում նաև Գրիգոր Զոհրապի կողմից նշված տա-

րեթիվր)։ Տվյա/ ժամանակ պատրիարքարանը նկատի ունենալով 
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•հա էության օրհասական ծանր կացությունը դիմում է Բարձրագույն 

'Դռանը կանխելու համար սպասվող ահավոր վտանգը։ 

Նշենք, որ այդ ծանր տագնապալի օրերին պատրիարքարանը 

թուրքական կառավարությանն է հղել մի այլ համառոտ շարադըր֊ 

ված գրություն ևս։ Իր հերթին Գրիգոր Զոհրապը բուռն ջանքեր է 

գործադրել կանխելու արևմտահայության վրա ծանրացած մեծ վր-

տանղը։ Նա անձամբ տեսակցել և խնդրագրեր է ներկայացրել երիտ-

թուրքական ղեկավար գործիչներին՝ կանխելու համար հայերի 

գանգվածային կոտորածները։ Գրիգոր Զոհրապի կողմից գրված 

այգ պաշտոնական գրություններից մի քանիսը մենք թարգմանեք 

.և հրատարակել ենք «Գւփգոր Զոհրապի՝ հայոց եդեոնը կանխելու 
վ ե ր ջ ի ն հի< |երր> խորագրով հոդվածում 

Արխիվային հրատարակություններում վերոհիշյալ ս/ատրիար-

քարանի կողմից Բարձրագույն Դռանը հղված ուղերձի թարգմանու-

թյանը մենք չենք հանդիպել։ Այնպես որ ուղերձի ամբողջական 

թարգմանությունը անհրաժեշտ ծանոթագրություններով հայ ընթեր-

ցողին է ներկայացվում առաջին անգամ։ 

Մենք համողված ենք, որ սույն գրության մաքրագրված օրի-

՛նակը պետք է գտնվի Թուրքիայի պետական արխիվներում։ 

Բն ականաբար ուղերձը մեկնաբանության կարիք չունի, որով-

հետև բովանդակությունից կարելի է կռահել թե այդ ժամանակ ինչ֊ 

՛գիսի ահավոր վտանգի առաջ է կանգնած եղել արևմտահայությու-

նը։ Այգ տեսակետից սույն դրոլթյոլնր հույժ կարևոր է և հրա-

յո ա պ I քանի որ մեր օրերում թուրքական պատմագրոլթյոլնր և պե֊ 

յոական գործիչները աշխատում են ամեն կերպ խեղաթյուրել և ա-

ղավաղել 1915 թ. հայերի ցեղասպանությունը։ 

ՆՈՐԻՆ ՄԵԾՈՒթ-ՅՈԻՆ ԵՊԱՐԳՈՍՈԻԹՅԱՆ* 

ԱՂՈԹՈՂԻՍ ԽՆԴՐԱՆՔԸ 

Հայերով բնակեցված օսմանյան նահանգներից եկող լուրերը 

յյոլյց են տալիս, որ կյանքի, ունեցվածքի և պատվի ապահովությու-

նը վերացել է, և վտանգավոր իրավիճակր գնալով առ ավելի վատ-

թարացեր Այս առթիվ Պ ատրիաբքարանի կողմից Բարձրագույն 

Դռանը ուղղված խնդրագրերը3 մի գործնական արդյունք չեն տվել, 

և նույնիսկ այս ՝վերջին օրերին կանգնած ենք մի նոր վրահաս վր-

տանդի վախի առաջ։ Դարերից ի վեր իմ հավատացյալ աղղին ա• 
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վան զական էր դարձել տևապես հանդես րերելոլ իր հավատարմու-

թյունը րարձր սու/թանոլթյանը։ Ուստի, կրկին անհրաժեշտ ենբ 

գտնամ Զերդ վսեմ վեզիրության ուշադրությունը բևեռել հետևյա-

յի՛ 

Ջերդ վսեմափայլ վեզիրությանը հայտնի է, թե նախկին վեհա-

պետիՀ ժամանակ ինչռլիսի անտեղի կեղեքման ենթ արկվեց իմ պատ֊ 

րիւսրբութ յան^ հովանու տակ գտնվող հայ ժողովուրդը։ 

Ամրոդջ աշխարհին հայտնի է և ճշմարտություն, որ սահմանա-

դրության՚ հո լակում ով իմ հավատացյալ ժողովուրդը ինչպիսի գործ-

նական նվիրվածություն է հանդես բերել կառավարության ամեն 

•մի նախաձեռնոլթյոլնր կյանքի կոլելոլ խնդրում, և ինչ աստիճանի 

ջանքեր է գործադրե/ մահմեդական ազգերի հետ կապերը ամրաց-

նե/ոլ և. եզբայրությոլնր պահպանելու համար։ 

Պատգամավորների մեջլիսին բացման ընթացքում հայերի պա-

հանջով է կիրաովել զինվորական ծառայոլթյոլնր։ Իսկ ներկա պա-

տերազմում հրամանատարների զեկուցագրերով ևս հաստատվում 

է, թե հայերը հայրենիքի համար իրենց դինվորական ւղարտքը ինչ֊ 

•զիսի անձնվիրությամբ են կատարել և շատերն էլ ինչպիսի ՚ մար֊ 

ւռիրոս ութ յամբ զոհվեր 

Բոլոր գործերի դյուրացման խնդրում հայ ժողովուրդը իր նը-

1զաստը բերելով՝ ամենայն ճշմարտությամբ կատարել է իր բոլոր 

պարտականությունն երր։ 

Հայ ժողովոլրդր լափազանց վշտացած է օսմանյան պետության 

՛և ժողովրդի գլխին եկած այս աղետից՚ և պատրաստ է կատարելու 

հայրենիքի ապահովության և փրկության համար իր վրա ընկած 

՛կարևոր պարտականությունները։ Այդ ուղղությամբ կառավարու-

՛թյան ձեռնարկած նախաձեռնությունները կատարելով հանդերձ, մի 

կողմից հայերով բնակեցված օսմանյան նահանգներում հնուց ի 

վեր գոյատևող անապահովության հարցը պատերազմի թոհուբոհի 

րնթացքոլմ ան ուշա դրության մատնելը, մյուս կողմից, հայերի 

կամքից անկախ պատճառներով մահմեդական զգացումների գրդը֊ 

"իլ դրսևորումները հանգեցրել են շատ նուրբ և վերին աստիճանի 

վտանգավոր մի կացության, և նույնիսկ պատրիարքարան հասնող 

վերջին գրություններում և հեռագրերում մատնանշվում են մի շարք 

Վայրերում տեգի ունեցած կոտորածների մասին։ 

Այս խնդրի վերաբերյալ տարբեր ժամանակներում Բարձրա֊ 
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գույն Դռանը հղված թաքրիրների ամփոփագրերը ներկայացվեք են 

նաև Ջերդ վսեմ վեզիրության ապավինությանը։ 

Այս մղձավանջային պահին ժողովուրդն էք սխալ մեկնաբա-

նությունն ե րին հավատք ընծայելով[' կասկածի տակ է առնում իր 

հայ հայրենակիցների հավատարմությունը և նրանում տեսնում վատ 

մտադրությունների առկայությունը: Մի խոսքով, իրականում ոչ մի 

պատճառ և հանցանշան չլինելով, լուրեր են տարածվում, որ իբր 

հայերը կոտորելու են մահմեդականներին։ Իսկ մյուս կողմից, 

անցյալում տեղի ունեցած դեպքերի նման, իսլամի սրբություննե-

րը չհարգելոլ ստապատիր հորդորանքներով, լուրեր են տարածում 

հայերին կոտորելու մասին։ Նման հայտարարությունների նկատ-

մամբ հայերի՝ ինքնապաշտպանությունից բացի այլ ելք չունենալով 

ինչ-որ միջոցների դիմելը ապստամբության որակավորում է ստա-

նում, որը նույնպես հաստատվում է անցյալում տեղի ունեցած 

զարհուրելի դեպքերով։ 

Տարբեր նահանգների կրոնական առաջնորդներից, թեմերից և 

ընդհանրապես առանձին հայերից պատրիարքարան հասած լուրե-

րը ցույց են տալիս, որ այսօր կրկին միևնույն վտանգավոր իրավի-

ճակն է տիրում հիշյտլ նահանգներում։ 

Մի շարք վայրերհլմ, ինչպես օրինակ, Կ. Պոլսի, Անատոլիայի* 

և Ադանայի կոտորածներին ականատես հայերը, զգուշանում են 

նկատի ունենալովնույն ողբերգության կրկնվելու հավանականու-

թյունը։ Փոխանակ բնակչությանը պարզաբանելու պաշտպանու-

թյան միջոցների դիմելու հանգամանքը, առանձին պաշտոնյանե-

րի կողմից այն մատի փաթաթան է դարձվում։ Իսկ կառավարու-

թյունն էլ հայերի նկատմամբ անվստահություն դրսևորելով և տե-

ղի ունեցող դեպքերի նկատմամբ իր սպասողական դիրքորոշումով 

րնթացք է տալիս հայերի ընդհանուր հալածանքին, որը առավել 

ամրապնդում է մահմեդական բնակչության կասկածանքր և յուղ է 

քսում կոտորած սանձազերծողների հացին։ Այնպես որ վտանգը 

փարատելու փոխարեն առավել բորբոքում են այն։ 

Ներկա վիճակում անհրաժեշտ է, որ կենտրոնական կառավա-

րությունը զգուշացնի պաշտոնյաներին և բնակչհլթյանը։ Օրինակի 

համար մի ընդհանուր հայտարարության հրապարակումով, առանց 

տարակուսանքի նշվի հայ ժողովրդի օսմանյան հայրենիքի հան֊ 

դեպ ունեցած հավատարմության և աչալրջության մասին։ 
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Այսպիսի տագնապալի ժամանակում անհրաժեշտ է չափազանց 

1ЧПЧ2 դործել ե. անաշա դրության չմատնել նման ապիկար պաշ-

տեն յաներից ձերբազատվելու խնդիրր։ Բոլորին հայտնի է, թե վեր-

քերս թուրքական մամուլի ծանուցումները ինչպիսի իրավիճակ ըս-

տեղծեցին հատկա։։լես Ադանա յոլմ և Բիթլիսի նահանգներում։ 

Հայերի դեմ ադդված այս հալածանքները կանխելու միակ մի-

ջոց ր, օրենքի համապատասիւան հոդվածների կիրառումն է, և նը-

ման խառնակիչների խստադույն պատժումը։ Անցյալի օրինակը 

Սոլ10 I տալիս, որ նման արտառոց իրադրության առկայությունը 

ձեռնտու է միմիայն ավազակներին, որոնք, օգտվելով բնակչության 

համար ստեզծված այս ծանր կացությունից, զբաղվում են կողո-

պուտով ե այլ խայտառակ արարքներով։ Ըստ Անատոլիայի վիլա-

յեթներից հասնող լուրերի, իբր թե ավազակության մոլեգնումը 

համարյա թե հանդարտվել է, այնինչ, իրականում, նոր ստացված 

տեղեկությունները ցույց են տալիս, որ ավազակների կատարած ա֊ 

րարքներր մնում են անպատիժ, որը և առավել շփացնում է նրանց։ 

Կառավարությանւր ուղղված այսքան հիշեցումներից, առաջար-

կություններից, հայերի տրտունջքն երից և պաղատանքներից հետո, 

եթե կոտորած տեղի ունենա, ապա դրան ում ակնհայտ է դաոնում 

այդ խնդրի թողտվությունը, և օրենքի համաձայն դա համարվում է 

ոճրագործություններին դիտումնավոր դյուրություն և օժանդակու-

թյուն ցուցաբերել։ Ուստի անհրաժեշտ է մի պաշտոնական հայտա֊ 

բարություն հրապարակել և որպես հանցագործության մեղսակից 

պատժել այն պաշտոնյաներինորոնց պարտականության մեջ է 

մտնում անդորրի ապահովումը։ Ամենակարևոր խնդիրը, դա ան-

ձի անվտանգության պաշտպանությունն է, սակայն կենտրոնական 

կառավարությունը այդ ուղղությամբ դեռևս մի գործնական քայլ չի 

ձեռնարկել։ Ըստ մամոլ/ի հաղորդագրության, միակ նախաձեռնոլ֊ 

թյոլնր, որ այս անգամ կառավարությունը ձեռնարկեց, դա Ռոլմե-

լիից12 վերադարձող ժանդարմներին դեպի հայաբնակ նահանգներ 

ոլդարկելն էր։ Մինչդեռ, Ռոլմելիոլմ այդ ողբերգական դեպքերի 

զգացմունքային խորը ազդեցության տակ գտնվող ժանդարմներին 

առանց կարգաս/ահական վիճակը ամրացնելու միանգամից Անա֊ 

տոլիա Ուղարկելը, չէր կարող ապահովել կացության կարգավորու-

մը։ Այս պարագան հաստատվում է Հաճընում տեղի ունեցած հայտ-

նի դեպքերով։ Ադանայի դաժան ողբերգության ամենածանր էջը, 
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դա պաշտոնյաների նախաձեռնությամբ իբր անդորրը վերահաս— 

տատելել համար Ռոլմելիից բերված ղինվորական միավորումների 

առաi բերած իրադրությունն էր: 

Ինչպես Ջերդ վսեմ եպարգոսոլթյանն էլ հայտնի է, հայերով 

բնակեցված նահանգներում շարունակվող անապահովությունից 

բացի, այսօր մի նոր վտանգ էլ է Ապառնում նրանց: Այսինքն՝ հայ 

ժողովուրդը այս ներկա վտանգավոր վիճակից դժգոհելով հանդերձ, 

երբ խնդրառու է բարեփոխության գործադրության նկատմամբ, 

գտնվում է պաշտոնյաների սպառնալիքի ճնշման տակ...1*: Մյուս 

կողմից ուժասպառ և հուսաբեկ բնակչությունը, նկատելով այս, 

ձգտում է նախկին իրավիճակի վերականգման, բայց առանց կորց-

նելու հույսը բարեփոխության հանդեպ։ 

Ներկայումս խոնարհաբար ծառայելով Աստծուն, վսեմ վեհա-

պետության հանդեպ աղոթողիս պարտականությունն է, գթոլթլուն 

հայցելով պայծառափայլ եպարդոս ութ յունից Ջեր ոլշադրոլթյունր 

հրավիրել հետևյալի վրա։ 

Օսմանյան կայսրության ամենաաշխատասեր և օրինակա (ոլն 

ազգը համարվող հայ ժողովրդին այս վտանգներից աս/ահով^/ու 

խնդիրը բխում է պետության շահերից և մտնում է կառավարության 

պա րտ ական ութ յան մեջ։ Հայերով բնակեցված նահանգներում իս֊ 

կական և հիմնական, ինչպես նաև բոլոր տատանումներից ղերձ 

պահելու համար բարեփոխության անհրաժեշտությունը և գործա-

դրումը պետք է լինի վսեմ կառավարության ուշադրության կենտ-

րոնում։ 

Չնայած, որ տվյալ բարեփոխության մասին կան այլ մեկնա-

բանություն տվողներ ևս, սակայն, իրականում այդ բարեփոխու-

թյունից օգտվելու են հիշյալ նահանգների բոլոր բնակիչները հա-

վասարապես։ 

Հետևաբար, նվաստս աղերսում է շուտափույթ կերպով միջոց-

ներ ձեռնարկել իր ժողովրդի նյութական և բարոյական ապահովու-

թյան խնդրում։ Այս հարցում,,.15 
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A B O U T T H E O F F I C I A L D O C U M E N T D I R E C T E D TO T H E 
S U B L I M E PORTE, ON T H E E V E OF T H E 1915 G E N O C I D E 

BY T H E A R M E N J A N PATRIARCHY OF C O N S T A N T I N O P L E l 

AVETIS PAPAZYAN 

Several years ago, when I was searching Krikor Zohrab's-
arch'ives at the Museum of Art and Literature in Yerevan, a T u r -
kish manuscript , written in Arabic aiphabet, aitracted my atten-
tion. (Krikor Zohrab was a well-known Armenien writer and p o -
litician. He was a deputy in the Turkish Parl iament (Mejl is) in 
1908—1915). It was an official letter writjten by the patriarchy 
of Constantinople, which was directed lo the Subl ime Porte of 
the Ottoman Empire. 

Ife consisled of seven pages . There were some correclions in 
the marg ins by Krikor Zohrab, a remark at the end, and his sig-
nature. 

Krikor Zohrab had a great skill with the Ottoman l a n g u a g e 
and hc a lways edited the Tetters that were written by the patri-
archy and directed to thle Turkish Government. 

In fhis letter, Archbishop Zaven D. Yeghiayan brought to 
Ihe surface many facts regard ing the kil l ings of the Armenians 
and of the plundering of their properlies. He demanded from the 
Grand Vezier, Sa id Pasha , securiljy and protection of Armenians 
from the danger of Turkish at lacks. He also menlioned precursors-
of the mas sacre s that occurred in the Armenien provinces of ф е 
Ottoman Empire. Furthermore, he requested an immediate end 
to the policy of persecution and harassment . 

This crucial document was translated and equipped with 
commentary by me. 

Ս Ա Ն Ո Թ Ա Գ Ր Ո Ի Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր 

նոր օր л եռօրեայ, նոյեմբեր 30, 1994, էշ 11t 

2 Բարձրագույն Ղուռ, Մեծ *Լ^Գ/'ՐՒ\ պաշտոնատեղինt Տվյալ ժամանակ Մեծ 

վեզիրի պաշտոնում էր Սայիդ Հալիմ փաշան (1863—1921ի 

Նման խնդրագրեր և պաշտոնական գրություններ Հաճախակի կին Հղվում՛ 

Բարձրագույն Դռանր հատկապես 1909 թ. Ագանայի կոտորածից հետու Ելնելով՛ 

հայերի օրհասական ձանր վիճակից, Պատրիարքարանը բազմիցս բանավոր և գր-

րավոր բողոքագրեր է Հղել Բարձրագույն Դռանը, որտեղ փաստացի տվյալներովդ 

հայտնվում էր տեղ/Հ ունեցող անարդարությունների, չարաշահումների, կոզոպու֊ 
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տի. բռնաբարության, սպանությունների և ընդհանրապես Հայերի դեմ նախապատ-

րաստվող զանգվածային կոտորածի մասինւ 

* Նկատի ունի սուլթան Աբդուլ Համիդ 2-րդին (1842—1918)։ 

> Տվյալ ժամանակ Կ. Պոլսո պատրիարքն էր Զավեն Արք. Տ. Եղիայանըւ 
5 Խոսքը վերաբերում է 1908 թ. հունիսի 24-ին երիտթոլրքերի կողմից կյանքի 

կոչված սահմանադրությանը։ 
7 Պառլամենտf 

8 նկատի ունի Առաշիֆ համաշխարհային պատերազմր։ 

9 Նկատի ոլնի հայաբնակ նահանգներըt 
10 Նկատի ունի 1894—96 թթ. Սասունի և հայաբնակ այլ վայրերի կոտորած-

ները, ինչպես նաև 1909 թ. Ադանայի հայության հայտնի կոտորածը։ 

11 Ըստ կատարված սրբագրության նկատի ունի ոստիկաններին։ 

' 2 Թուրքիայի եվրոպական մասի տիրույթների ընդհանուր անվանումրւ 

«3 Բնագրում գրված կ ջեմիեթ (cemiyet)I, որր կարելի կ թարգմանել նաև 

.կոմիտեt 

14 Այստեղ բնագրում կան անընթեռնելի բառեր, որոնք հնարավոր չեղավ վեր-

ծանել։ 
15 Սովորաբար նման պաշտոնական գրությունն երր ավարտվում են հետևյալ 

ընդունված ձևով. *Այս հարցում կամքն ու հրամանը նորին վսեմություն սուսա-

նին է»։ 



МАКСИМ ХАМОЯН 

П Р О Б Л Е М А Д Е Ф И Н И Ц И И В Л И Н Г В И С Т И К Е 
(На материале курдского языка) 

Лингвистика до сих пор не располагает полноценным 
определением (дефиницией) предмета своего изучения— 
языка и различных форм проявления языкового материала 
ij виде языковых и речевых единиц разных систем строения. 
В зависимости от этого неполноценно решенной остается 
задача установления объективных внутренних и внешних 
границ языка, что обусловливает серьезные препятствия на 
пути целенаправленного и эффективного развития языко-
знания, усложняет выработку общих конструктивных уста-
новок на его освоение. В результате наблюдающейся в нем 
неразберихи в определении границ и места материальных 
отраслей языка в системе имеют место: необоснованное 
разграничение и распределение языкового материала в сло-
варях и учебных пособиях, одинаковая квалификация язы-
ковых и фольклорных образований и языковых единиц раз-
ных уровней, приписывание фразеологическим и паремио-
логическим единицам модели синтаксического образования, 
рассмотрение устойчивых словосочетаний, с одной стороны, 
во фразеологии, с другой—в лексикологии, определение 
паремнологнзмов, в одном случае, в качестве одного из 
фольклорных жанров 1 , в другом—как языковые единицы2 

н т. д. 
Дефиниции в -современной лингвистике характеризуют-

ся той общей особенностью, что: 1) по ним трудно, а иног-
да невозможно локализовать соответствующие явления в 
системе и саму систему; 2) построены не по одному общему 
принципу; 3) не являются системными определениями, от-
ражающими логику системности фактов языковой действи-
тельности. Типичными недостатками в их создании в плане 
методологическом являются: ограниченность узкими р'амка-
ми' традиционно выделяемых трех аспектов исследования 
язык'а—структурного, семантического и функционального, 
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не способных привести к раскрытию основы определения 
языковых явлений и их места в системе; несоблюдение со-
измеримости исследовательского направления с задачей 
исследования, заключающейся в выборе аспекта или аспек-
1ов исследования языковых явлении, не соответствующих 
задаче их научного определения; пренебрежение единство*: 
особенностей определяемых явлении, образующих их сущ-
ность. В частности, при определении языка обычно глав-
ный упор делается на его социальную сущность, на цель 
его возникновения, а .при определении языковых единиц, 
наоборот,—на их лингвистическую сущность. В обоих слу-
чаях не учитывается связь и единство социального и линг-
вистического аспектов сущности определяемого предмета 
как главного и обязательного условия для его объективно-
го определения. 

Широко освещенные в специальной литературе 
лингвистические определения в их различных вариантах, 
представленных разными исследователями па материале 
разных языков, обычно базируются на отдельных частных 
признаках определяемых явлений и носят частный харак-
тер, т. е. являются определениями частными, отражающи-
ми отдельную частную сторону предмета, а не предмета в 
целом, поэтому и являются определениями неполноценны-
ми. Примером неполноценного определения в лингвистике 
служит прежде всего определение или определения, при-
даваемые разными учеными языку. Среди них наибольшую 
известность имеет ленинское определение «язык есть важ-
нейшее средство человеческого общения»3 , в основе которо-
го лежит такой частный признак языка, как его функция 
общения—так называемая основная функция языка4,' отра-
ж а ю щ а я лишь социальную сторону его сущности, а именно 
цель его возникновения. Что касается собственно лингвис-
тической стороны сущности языка, которая зависит от це-
ли его возникновения и определяется ею, то она не находит 
своего отражения в данном определении, в результате че-
го оно носит частный характер, выступает определением 
частным. Частными являются т а к ж е те определения, кото-
рые кроме функции общения отражают и такие частные 
особенности, как функция отображающего обозначения, 
функция выражения деятельности мысли, функция форми-
рования мысли, расчленение на знаки, расчленение на раз-
личительные единицы, независимая организация, звуковая 
материя, ограниченное число различительных единиц®, ор-
ганизованность на основе принципа экономии, семиотичес-
кая всеобщность (Универсальность)® и т .д . 



На основе частных признаков строятся характеристики, 
предлагаемые исследователями в качестве научных опреде-
лении слова: 'Словом называют наименьшую смысловую 
единицу языка, свободно воспроизводимую в речи для по-
строения высказываний. Каждое слово включено в три ти-
па отношений: IJ к предметам и явлениям действитель-
ное/ и; 2) к мыслям и чувствам; 3) к другим словам» 7 . 
•Слово—это лингвистическая единица, имеющая (если она 
не безударная; в своей исходной форме одно основное уда-
рение и о б л а д а ю щ а я значением, лексико-грамматической 
отнесенностью и непроницаемостью» и т. д.8 

Разные характеристики, предлагаемые специалистами в 
качестве научных определений фразеологизма, основывают-
ся на таких частных признаках, как, например, устойчи-
вость. внутренняя раздельнооформлениость, полная или 
частичная переосмысленность компонентного состава, не-
моделированность, единичное сцепление компонентного сос-
тава , реализация в структуре словосочетания или предло-
жения и т. д.9 

Па частных признаках базируются и характеристики, 
предлагаемые языковедами в качестве определений слово-
сочетания и предложения: «Словосочетание—это два или 
несколько знаменательных слов, объединенных одной син-
таксической связью» 1 0 , «Словосочетание—это грамматиче-
ское и смысловое объединение на основе подчинительной 
пепредикативной связи знаменательных слов, между кото-
рыми имеются атрибутивные, объективные или обстоятель-
ственные синтаксические отношения»1 1 , «Значение словосо-
четания—это то отношение между его компонентами, кото-
рое лежит в основе его образования» 1 2 , «Предложение—это 
наименьшая коммуникативная единица языка» 1 8 , «Предло-
жение—это грамматически оформленная по законам данно-
го языка целостная единица речи, являющаяся главным 
средством формирования, выражения и сообщения мысли»1 4 , 
«Основными признаками предложения являются смысловая 
завершенность, интонационная оформленность и предикатив-
ность» и т. д. 
5 • Представление »частных, неполноценных определений 
взамен соответствующих общих, полноценных определений 
свидетельствует о явном неудовлетворительном уровне раз-
вития лингвистической и философской мысли на пути по-
строения научных определений. Судя по состоянию перечис-
ленных выше определений слова, фразеологизма, словосо-
четания и предложения лингвистика до сих пор продолжа-
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ет строить дефиниции, предварительно не выяснив харак-
тер основы дефиниции, метод и аспект исследования опре-
деляемых явлении, объективно ведущих к выявлению этой 
основы. В связи с этим возникает необходимость не ограни-
чиваться узкими рамками традиционно выделяемых трех 
аспектов исследования языкового материала—структурного, 
семантического и функционального. В то время как част-
ные определения, являющиеся определениями частных сто-
рон предмета, основываются на его частных особенностях, 
выявленных в результате исследования его в соответствую-
щих частных аспектах и имеющих в качестве формального 
показателя соответствующие частные особенности, опреде-
ление предмета в целом предполагает исследование его в 
особом общем, целостном, интегральном аспекте, позволя-
ющем выявить у пего некую глобальную особенность, не 
находящуюся на одном уровне с его частными особенностя-
ми, доминирующую над ними, имеющую в качестве своего 
формальною показателя комплексную организацию пред-
мета в целом, совокупность всех его частных признаков ՛՛ 
особенностей, их единство. Но возможность поисков подоб-
ного аспекта исследования изначально была затушевана 
существующим в философии положением, согласно кото-
рому определения играют ограниченную роль в науке. «Оп-
ределения,—писали К. Маркс и Ф. Энгельс,—не имеют для 
науки значения, потому что они всегда оказываются не-
удовлетворительными1 0 . Появление же частных определе-
ний в лингвистике—результат явного несоблюдения соиз-
меримости исследовательского направления с задачей ис-
следования, которая заключается в установлении у опре-
деляемого предмета свойства, формальным показателем 
которого является комплексная организация этого пред-
мета в целом. В то же время в литературе встречается не-
мало мыслей, позволяющих предугадать путь, ведущий' к 
познанию этого свойства. В частности, в свое время В. Гум-
больдт и Гегель в своих работах высказали мысль об удов-
летворении языком потребности человека в общении, а 
К. Маркс в своей работе «Немецкая идеология» писал: 
«Язык возникает лишь из потребности, из настоятельной 
необходимости общения с другими людьми»1 7 . Знание того-
что язык возникает лишь из потребности в общении н что 
им удовлетворяется эта потребность, могло привести фило-
софов и лингвистов к очень важному для науки заключению 
о наличии у языка особого, обособленного свойства, а имен-
но свойства удовлетворения породившей его потребности, 
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образующего основу дефиниций в лингвистике. Однако 
этого не произошло. Важность высказанных идей усматри-
валась лишь в показе того, что язык по своей сущности яв-
ляется социальным явлением. Опираясь на них, исследова-
тели видели возможность решения задачи определения 
языка именно в части его социальной стороны и в своих 
труда.՝: настаивали на том, что сущность языка «нужно ви-
деть в его назначении, в его роли, в тех потребностях, ко-
торые им обслуживаются и удовлетворяются» 1 8 , имея в ви-
ду под назначением и роли языка его функцию общения и 
выполнение им этой функции, которые, однако, без учета 
самого состава и природы языка, т .е . собственно лингвисти-
ческой стороны его, не могут служить основой его опреде-
ления, поскольку являются признаками частными, хотя и 
чрезвычайно важными. 

Па пути научного определения языка требуется позна-
ние его в его целостности. В своей целостности же язык 
воспринимается лишь тогда, когда выделяется как следст-
вие некоторой причины-потребности, являющейся источни-
ком его возникновения, т. е. в его связях с породившей его 
потребности, на уровне его причинно-следственных отноше-
ний, являющемся тем объективным аспектом исследования 
языка, который соизмерим с задачей его научного опреде-
ления. Этот аспект оказывается общим, глобальным, не на-
ходящимся на одном уровне с другими всевозможными ас-
пектами исследования языка, являющимися аспектами част-
ными. Его можно условно назвать социолингвистическим 
аспектом, учитывая роль социальной потребности в возник-
новении языка и особо организованную его лингвистичес-
кую организацию, своим становлением, структурой и су-
ществованием обусловленную самой этой потребностью. 

Исследование языка в данном аспекте позволяет уста-
новить, что возникновение языка из потребности в целях 
ее удовлетворения содержит указание на то, что язык на-
делен особым, глобальным свойством, а именно свойством 
удовлетворения породившей его потребности (то, что воз-
никает из потребности, обладает свойством удовлетворения 
этой потребности), изначально присущим ему. Это свойст-
во,' впервые познанное автором и условно названное им 
лингвистическим назначением, является категориальным 
свойством языка, поглощающим всевозможные частные 
свойства и особенности его, представляет наибольшую ин-
формацию о нем и поэтому способно лечь в основу его на-
учного определения. Оно представляет собой единство двух 
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аспектов (сторон) языка: цели его возникновения н опре-
деляющейся этой целью его комплексной организации со 
всеми присущими ей особенностями. В качестве своего фор-
мального показателя оно имеет комплексную организацию 
языка в целом. В зависимости от этого единственно объек-
тивным определением языка оказывается определение, ос-
нованное на его назначении. Из определения языка, осно-
ванного на его назначении, выводятся назначения его еди-
ниц. Однако до рассмотрения назначения отдельных еди-
ниц необходимо констатировать следующие два значения 
термина «назначение»: назначение как единство всех част-
ных признаков языка вместе с целью, которой он служит в 
соответствующей системе, назначение как анализ по наз-
начению, как метод, прием установления последнего. Этот 
метод, условно названный в предыдущих работах автора 
социолингвистическим методом, имеет то преимущество пе-
ред существующими в лингвистической литературе метода-
ми определения внутренних границ языка и, в частности, 
различными методами определения объекта изучения линг-
вистических дисциплин, что приводит к выявлению одного, 
единого критерия разграничения различных типов языко-
вых единиц—специфики их назначения: подобно тому как 
язык отграничен от других общественных явлений специфи-
кой своего назначения, соответствующей специфике пролив-
шей его потребность, различные типы проявления языка— 
языковой материи, языковые единицы па наиболее общем 
уровне его членения отграничены друг от друга спецификой 
своего назначения, соответствующей характеру различных 
типов породившей их потребности в общении. 

R своем особом назначении язык занимает особое мес-
то а обшем ряду семиологнческнх систем. Он является важ-
нейшим из них, поскольку в отличие от них способен пере-
давать больше информации, охватывать все сферы социаль-
ном и внесоцнальпой жизни. Вопрос о том, в чем заключен 
механизм формирования языка, специфики его системности 
и структуры, источник количества и качества элементов, 
образующих его систему и структуру и т.д. , имеет в науке 
немало интерпретаций, косвенных и прямых ответов, которые 
в конечном счете так и не сводят к тому, почему язык построен-
так, а не иначе. В частности, нет ясности в том, какова причи-
на того, что количество образующих систему языка самостоя-
тельных элементов в виде слова, фразеологизма, парсмиоло-
гизма, словосочетания и предложения при всем разнообразии 
формообразующих их элементов и самих форм их проявле-
ния не превышает пяти и почему сами эти элементы по-
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строены так, а не иначе? Результаты исследования языко-
вых образований посредством социолингвистического мето-
да представляют широкие возможности для исчерпывающе-
го ответа на эти вопросы, что, к сожалению- не представля-
ется возможным в ограниченных рамках настоящей статьи. 

Для выяснения вопроса о специфике языковой струк-
туры, количестве и качестве представляющих ее элементов, 
особенностей их строения и т. д. важным представляется их 
рассмотрение на общем фоне соотношений структуры мыш-
ления и структуры языка, в частности, соотношений форм 
мышления в их самых различных проявлениях и соответ-
ствующих форм проявления языковой материи в виде раз-
личных языковых образовании разных систем строения, 
выступающих средствами их объективации. 

Структура нашего языка находится в полном соответ-
ствии со структурой нашего мышления: сколько форм че-
ловеческого мышления в виде единиц мысли идеального со-
держания и различных проявлений их, столько же форм 
проявления языковой материи, выступающих средством их 
объективации. Заметим, что результаты наблюдений убеж-
дают. что элементы языка—языковые единицы в большей 
члн меньшей степени противопоставлены друг другу сле-
дующими двумя особенностями: характером отображаемой 
ими действительности и спецификой самого отображения. 
•Эти особенности, определяющие собой весь комплекс даль-
нейших различий между языковыми элементами, свидетель-
ствуют о двух свойствах языка, обусловленных, в конечном 
счете, особенностями структуры языкового мышления дан-
ного языкового коллектива: отображение разных по харак-
теру отрезков действительности, служащих референтами 
соответствующих языковых единиц, и отображение действи-
тельности в разных формах, обусловливающих специфику 
построения соответствующих языковых единиц, в результа-
те чего последние оказываются единицами разных систем 
строения. 

К. Маркс указывает па язык как форму существования 
мысли. Разные типы проявления языка в виде языковых 
единиц разных систем строения о т р а ж а ю т действительность. 
Это общая для всех них особенность. Отличия ж е между 
ними касаются того, как они о т р а ж а ю т действительность. 
Язык разнороден по типам проявления, которые являются 
разными формами существования мысли или разными фор-
мами. в которых осуществляется отражение действитель-
ности. Это означает, что тип проявления языковости опре-
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деляется спецификой отражения действительности, тем, в 
какой форме, в каком составе и объеме она отражается ս 
предопределяет характер единицы мысли. Но поскольку спе-
цификой отражения действительности обусловлен харак-
тер единицы мысли, а от характера единицы мысли зави-
сит характер формы ее объективации, то спецификой отра-
жения действительности в конечном счете определяется ха-
рактер организации языкового образования в целом как 
образца данного типа проявления языковостн. 

Язык в совокупности своих элементов выступает сред-
ством выражения или обозначения или же констатации со-
ответствующих объектов действительности на основе логи-
чески оформляемых соответствующих разных единиц мыс-
ли об этих объектах (нередко служит средством выраже-
ния эмоций). Логическое оформление единиц мысли, из по-
требности в объективации которых возникают соответству-
ющие элементы языка, происходит обычно в пределах воз-
можностей известных науке трех форм мышления—поня-
тия, суждения и умозаключения. Так, из потребности в вы-
ражении единиц мысли в виде понятий разной качествен-
ной характеристики и предметной отнесенности возникают 
слова и фразеологизмы. При этом слова (знаменательные) 
выражают свернутое с общей предметной отнесенности 
номинативное понятие и на этом основании выступают чис-
то номинативными средствами—обозначениями. А фразео-
логизмы выражают развернутое, расширенное в определен-
ном направлении характеризующее, квалифицирующее поня-
тие и на основе этого понятия реализуются в качестве 
характеризующих, квалифицирующих обозначений. Отли-
чием в характере выражаемых фразеологизмом и словом 
понятия обусловлено значительное расхождение между ни-
ми в их материальной оболочке: чисто номинативное поня-
тие требует в качестве формы своего выражения материаль-
ную оболочку в виде целостного звукокомплекса, а расши-
ренное, развернутое понятие—материальную оболочку в 
структуре словосочетания или предложения. 

Наличие слов и фразеологизмов в языке свидетельст-
вует о двух разных социальных потребностях, из которых 
они возникают как две разновидности языковых единиц 
разных систем строения, обладающих разными лингвистиче-
скими назначениями в языковой системе. Лингвистическое 
назначение слов—служить чистыми номинативными обозна-
чениями объектов действительности; лингвистическоое же на-
значение фразеологизмов—служить характеризующим, ква-
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лифицирушим обозначением объектов действительности.. 
Слова и фразеологизмы очень часто образуются как о б о -
значения одних и тех же объектов,- но лексика и ф р а з е о -
логия в целом- нередко отличаются друг от друга охватом 
разных сфрр объективной действительности, т. е. кроме спе-
иифики отражения действительности они могут расходить-
ся н в характере отражаемой действительности. 

После слов и фразеологизмов значительный языковой 
материал представляет пзремиологический состав языка , 
выделяющийся на наиболее общем уровне членения я з ы к о -
вой системы. От слов и фразеологизмов паремиологизмы 
отличаются и характером отражаемой ими действительнстн 
и спецификой самого отражения. Референтами паремиоло-
гизмов являются общие закономерности сферы социальной, 
а нередко и внесоциальной жизни. Они возникают из по-
требности в выражении единицы мысли в виде умозаключе-
ния о закономерности познанной пародом на основе накоп-
ления опыта наблюдений над ее отдельными, частными 
проявлениями, являющимися ее конкретными реализация-
ми в действительности. Умозаключение как особая форма 
мышления, представляющая план содержания паремиоло-
I измэ, реализуется в структуре предложения. Таким о б р а -
зом, паремиологизмы возникают как языковой представи-
тель социальной закономерности па основании умозаключе-
ния о ней. В известном смысле паремиологизмы образуют 
своего рода дидактический кодекс народа в его познаватель-
ной "деятельности, его философию, подлинную отрасль его 
мироощущения, миропонимания, мировоззрения. 

Лингвистическое назначение паремиологизмов в систе-
ме языка—служить языковой констатацией общих законо-
мерностей сферы социальной и внесоциальной жизни на 
основании умозаключения о них. 

Чрезвычайно важным представляется решение задачи 
установления лингвистического назначения синтаксическо-
го словосочетания .и предложения как основы их научного 
определения. Между тем в синтаксической науке интерпре-
тация синтаксических единиц—словосочетания и предложе-
ния на материале разных языков обычно в основном огра-
ничена рассмотрением структурной организации этих еди-
ниц, структурной организации образующих их компонентов, 
связей и отношений между этими компонентами и самими 
словосочетаниями и предложениями. В характеристике сло-
восочетания особое внимание уделяется тому, что словосо-
четание—это грамматическое единство, образующееся по-
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средством соединения двух или большего количества слов, 
принадлежащих к знаменательным частям речи и слу-
жащих обозначением какого-нибудь единого расчлененно-
го понятия или представления. Заметим, что словосочета-
ние выражает единое нерасчлененное понятие, а не обозна-
чает его. Оно обозначает предмет, не имеющего своего 

•определения в лингвистической науке, в связи с чем вопрос 
о лингвистическом назначении словосочетания в системе 
языка остается нерешенным. Стремление лингвистов дать 
словосочетанию научное определение, не имея при этом 
конкретного представления о его референте и специфике 
его отражения, не увенчалось успехом. 

В характеристике предложения исключительно важное 
.значение придается общему грамматическому значению от-
несенности, основного содержания предложения к действи-
тельности. образующему сущность категории предикатив-
ности, основанной на совокупности категории модальности, 
времени и лица. В пей так же, как и в характеристике сло-
восочетаения, отсутствует конкретное представление о ре-
ференте предложения—отрезке действительности, Предста-
вителем которого оно выступает. Некоторыми языковеда-
ми референт предложения называется терминами «ситуа-
ция», «событие», неопределенность и расплывчатость кото-
рых очевидны. 

Исследование синтаксических единиц посредством ме-
тода назначения является единственно верным методом, 
который ведет к познанию объективной основы их научно-
го определения: цели их образования, характера их строе-
ния и специфики их референта. 

В частности, в результате исследования синтаксичес-
ких словосочетаний посредством метода назначения выяс-
няется. что в то время как знаменательное слово возникает 
ւտ качестве обозначения предмета па основе понятия о нем, 
синтаксическое словосочетание образуется из потребности 
в обозначении определенного типа проявления предмета, 
обозначаемого его главным компонирующим словом в его 
соответствующей грамматической форме. Ср. тип проявле-
ния предмета, обозначаемый синтаксическим словосочета-
нием «ава сар» («холодная вода») и предмет, обозначае-
мый словом « а в » ( «вода» ) , выступающим его главным ком-
понентом. Ср. также другие типы проявления предмета 
« а в » , обозначаемые соответствующими синтаксическими сло-
восочетаниями: ава гэрм («теплая вода») , ава к'эланди 
(«кипяток») , ава шор', («соленая вода» ) , ава бэ'ре («мор-
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екая вода» ) , ава шелу («мутная вода>) , ава з з л а л («чис-
тая, прозрачная в о д а * ) и т .д . Ср. также действие, обозна-
чаемое словом *ньвисин* («писать») и различные типы 
проявления этого действия, обозначаемые соответствующи-
ми синтаксическими словосочетаниями: зу дьньвисэ («быс-
тро пишет») , Ьеди дьиьвис • («медленно пишет») , б - д э ^ ՛ 
дьиьвис-? («красиво пишет* ) , арам дьньвисе («пишет спо-
койно») и т .д . 

Синтаксическое словосочетание обозначает тип прояв-
ления предмета, действия и т. д. на основе понятия о нем. 
Понятие о типе проявления предмета образует план содер-
жания словосочетания. Оно является типом проявления 
понятия о предмете. Его наличие является важнейшим ус-
ловием образования словосочетания как обозначения типа 
проявления предмета. 

Итак, в отличие от слова, имеющего в качестве своего 
референта отдельный, конкретный обьект действительности 
и образующегося из потребности в его обозначении, синтак-
сическое словосочетание имеет в качестве своего референ-
та тип проявления объекта действительности в виде пред-
мета, действия и т. д. и образуется нз потребности в его 
об значении. Поскольку словосочетание и слово образуют-
ся из разных потребностей, то имеют разные лингвистиче-
ские назначения в языковой системе. 

Образование словосочетаний—это особое языковое яв-
ление, обусловленное потребностью в обозначении не от-
дельных предметов, а именно типов их проявлений, в своей 
совокупности образующих своеобразную сферу объективной 
действительности. Будучи в большей или меньшей степени 
самостоятельными в своей природе реалиями, функциональ-
ные объекты действительности в зависимости от их связей 
и отношений с различными обстоятельствами могут иметь 
многочисленные проявления, выступающие референтами со-
ответствующих синтаксических словосочетаний. Они в лю-
бом случае своей реализации обнаруживают специфическую 
модификацию, являющуюся манифестацией особого типа 
их проявления. Под типом проявления объекта действитель-
ности в широком смысле подразумевается любое состояние, 
а 'котором объект оказывается в результате его функциони-
рования—применения, использования, включения в связь с 
другими объектами. Рассматривая нахождение объекта в 
том или ином отношении или состоянии как свойство или 
признак объекта, можно дальше осознать основу соответ-

ствующего типа его проявления: тип проявления объекта 
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основан на том или ином его признаке или отношении. По-
скольку признак объекта отдельно от него не существует 
и не отделим от него («холодная в о д а » ) — э т о один пред-
мет, от которого не отделим его признак («холодный»), то 
тип его проявления, основанный на данном его признаке, 
воспринимается как целостный, единый предмет псзнапин. 
Понятие об этом типе проявления объекта оказывается ти-
пом проявления понятия об объекте. 

Понятие о типе проявления объекта, будучи типом 
проявления понятия о нем, изначально связано со сцеп-
лением этого понятия о соответствующем признаке объек-
та в определенной материальной оболочке. Связью образую-
щего план содержания словосочетания типа проявления 
понятия с данным сцеплением понятий предопределен ха-
рактер формы его лингвистической объективации, образую-
щей его план выражения. Сама же эта связь основана па 
существующем между ннмн своеобразном отношении «част-
ное—общее» или «родо—видовое», составляющем сущность 
модели образования словосочетания: «частное» в виде 
типа проявления понятия о предмете связано с «общим» в 
виде понятия о предмете в его связях с понятием о призна-
ке предмета. Установление частно-общих отношений, ле-
жащих в основе единства плана содержания и плана выра-
жения словосочетания, позволяет представить модель обра-
зования словосочетания в следующей форме: «Понятие о 
типе проявления предмета (или, иначе говоря, тип проявле-
ния понятия о п р е д м е т е ) + п л а н содержания—сцепление ти-
пов проявления понятий о предмете и его признаке—форма 
(звучание) —план выражения». 

Любое языковое образование, построенное по этой мо-
дели, есть синтаксическое словосочетание, лингвистическое 
назначение которого заключается в обозначении типа 
проявления предмета. 

Понятие о предмете обычно не содержит особых ука-
заний на его характеристику в том или ином направлении. 
В основе ж е понятия о типе проявления предмета ле>Лнт 
характеризующее начало, в чем можно убедиться, анали-
зируя процесс его становления. 

Понятие о типе проявления предмета, будучи типом 
проявления понятия о предмете, основанным на понятии о 
его признаке, изначально является понятием, характеризую-
щим, отражающим тип проявления предмета через его ха-
рактеристику в соответствующем направлении. В плане ло-
гико-семантическом оно представляет собой результат свя-
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зи и взаимодействия между понятием о предмете, характе-
нзуюшим его понятием о признаке предмета. Таким обра-

зом, словосочетание отличается от слова не только харак-
тером отражаемой им действительности, но и спецификой 
самого отражения. Спецификой отражения денствительнос-
<и, присущей словосочетанию, определяется характер са-
м о ю обозначения действительности. Из этого следует, что 
словосочетание образуется для характеризующего обозна-
чения объекта действительности в виде типа проявления 
предмета- основанною на характеризующем понятии о 
нем. 

Характеризующее понятие, выражаемое синтаксическим 
словосочетанием, резко отличается от характеризующего 
понятия, выражаемого фразеологизмом. Первое является 
отражением типа проявления предмета, а второе—отраже-
нием самого предмета. Практическим приемом разграничения 
синтаксических и фразеологических единиц может служить 
следующее условие: если референт словосочетания являет- ^ 
ся типом проявления предмета, то такое словосочетание яв-
ляется переменным словосочетанием. Если ж е референтом 
словосочетания является не тип п-роявления предмета, а 
сам предмет, то такое словосочетание является фразеологи-
ческим. 

Характеризующее понятие о типе проявления предмета 
подобно понятиям, выражаемым лексическими и фразео-
логическими единицами, извлекается из памяти целиком, 
является цельно оформленной единицей мысли, хотя и име-
ет форму объективации, обладающей внутренней раздель-
нооформленностью. В то ж е время оно отличается от них 
тем, что является единицей мысли нестабильной, неустой-
чиной, свободной, каждый раз контекстуально вновь обра-
зующейся. Переменность, свободпость этого понятия, обус-
ловливающая переменный, свободный характер у синтакси-
ческих словосочетаний, резко отграничивает их от слов и 
фразеологизмов. -

Таким образом, лингвистическое назначение синтакси-
ческих словосочетаний—служить переменными, характери-
зующими обозначениями типов проявления объектов дейст-
вительности. имеющих в языке в качестве своих обозначе-
ний лексические и фразеологические единицы. 

В проблеме лингвистических дефиниций одно из важ-
ных мест занимает задача определения грамматической 
формы слова. , 

Грамматические формы слова подобно синтаксическим 
словосочетаниям образуются в качестве обозначений типов 

221 



проявления объекта действительности на основе соответст-
вующих понятии о них. Однако в отличие от синтаксичес-
ких словосочетании грамматические формы слов выступают 
обозначениями типов проявления объекта,, обусловленный 
не тем или иным состоянием или признаком его, а его 
связями и отношениями. В зависимости от этого строгому 
различению подлежат два пути образования средств обо-
значения типов проявления объекта действительности на 
основе разных проявлений слова, а именно: 

а) образование средств обозначения типов проявления 
объекта действительности путем грамматического распро-
странения слова, обозначающего данный объект, 

б) образование средств обозначения типов проявления 
объектов действительности путем семантического распро-
странения слова, обозначающего данный объект. 

В результате грамматического распространения слова 
образуются грамматические формы слова. В результате же 
семантического распространения слова—синтаксические сло-
восочетания разных структур, семантически ведущий ком-
понент которых выражен данным словом. 

Первый путь образования форм проявления слова, ве-
дущий к обозрению его грамматических форм, является 
морфологическим путем, осуществляется средствами и спо-
собами морфологии и носит синтетический или. реже, син-
тетпко-аиалитический характер: морфологическая форма 
слова—это тип морфологического проявления слова, обра-
зующийся по морфологической модели, допускающей в ка-
честве наполняемых ее компонентов корневую морфему, 
несущую основное лексико-семантическое содержание сло-
за, и аффиксальную пли аффиксальные морфемы, выра-
жающие реляционные значения. Он охватывает парадигмы 
склонения имен, спряжения глаголов и все остальные слу-
чаи словоизменительной системы курдского языка. 

Второй путь образования форм проявления слова явля-
ется путем аналитическим и носит синтаксический харак-
тер. Таким путем образующимися формами проявления 
слова являются все типы словосочетаний с субординатив-
ной, подчинительной связью. 

Грамматическая форма слова и словосочетание обра-
зуются в качестве обозначения типов проявления объекта 
действительности. З а ними стоят физические формы прояв-
ления данного объекта в виде предмета, лица, состояния,, 
признака, отношения и т. д., обозначаемых этим словом. 
При этом, в то время как словосочетание выступает пред-
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ставителем физической формы объекта, основанной на ка-
ком-либо его признаке—отношении грамматическая форма 
слова образуется из потребности в выявлении его грамма-
тических категорий, направленных на раскрытие его соче-
тательных свойств, необходимое для модификации—приспо-
собления его в данной грамматической форме к связи с дру-
гими словами в их соответствующих формах. Таким обра-
зом, словосочетание и грамматическая форма слова возни-
кают из двух разных потребностей, обладая двумя разны-
ми свойствами их удовлетворения. Назначение граммати-
ческой формы слова—служить обозначением типа проявле-
ния предмета, основанного на его тех связях и отношениях, 
которые стоят за грамматическими и сочетательными свой-
ствами этого слова. Лингвистическое же назначение слово-
сочетания, как уже сказано выше, заключается в обозна-
чении типа проявления предмета па основе какого-либо 
его признака. То обстоятельство, что словосочетание обра-
зуется в результате семантического распространения сло-
ва, а грамматическая форма слова возникает на основе его 
грамматических и сочетательных свойств, обусловливает 
назвать грамматическую форму слова типом его формаль-
ного проявления, а семантическое распространение слова 
в виде словосочетания—его содержательным-семантическим 
проявлением. 

Обе разновидности средств обозначения типов прояв-
ления объектов действительности обусловлены потребнос-
тями создания связной речи, т .е . синтаксическими потреб-
ностями, и направлены исключительно на их удовлетворе-
ние. В отрыве от этих потребностей они не существуют. 

Среди лингвистических деформаций очень важной 
представляется дефиниция синтаксического предложения. 

Язык служит средством общения между людьми. Об-
щение языком происходит в виде обмена мыслями, кото-
рые обычно передаются в форме предложения. Таким об-
разом, цель возникновения и существования языка дости-
гается осуществлением образования предложения. Среди 
многочисленных форм проявления языковой материи—язы-
ка- в виде звука, морфемы, слова, фразеологизма, паремио-
логизма, словосочетания, грамматических форм слова, фра-
зеологизма и словосочетания и т .д.—предложение являет-
ся единственной в своем роде универсальной формой кон-
кретной реализации языка в его полном объеме. С т а л о 
быть, назначение языка : удовлетворить потребность в об-
щении между людьми в качестве особого средства обще-
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ния. Предложение есть конкретная форма и сама реализа-
ция этого средства. Ни одна из других форм проявления 
языковой материи не способна заменить его в этом отноше-
нии. Следовательно, язык возник и используется по прямо-
му и полному назначению своему не иначе, как в виде пред-
ложения. Не случайно поэтому, что предложение, будучи 
элементом языковой структуры, отражает ее в ее полном 
составе. В ней встречаются элементы всех без исключения 
уровней языка, образующих его структуру со всеми при-
сущими ей особенностями уровневой организации, состоя-
щими в том, что элементы низших уровней являются строи-
тельным материалом для единиц высших уровней. Следо-
вательно, предложением как элементом наивысшего уровня 
языговой структуры, объединяющим элементы всех низших 
уровней, завершается уровпевая организация языка. 

Языковое общение между людьми посредством предло-
жения или предложений означает, что исследование пред-
ложения является главнейшей задачей в проблематике 
лингвистики. На пути решения этой задачи и разработки 
теории предложения чрезвычайно важным представляется 
доказательно аргументированное определение лингвистиче-
ского назначения этой единицы. 

Предложение образуется из особой потребности и обла-
дает свойством удовлетворения этой потребности—специфи-
ческим лингвистическим назначением, занимающим особое 
место в системе назначений всевозможных форм проявле-
ния языковости. В то время как синтаксическое словосоче-
тание и грамматическая форма слова формируются из. по-
требности в обозначении типа проявления объекта действи-
тельности, предложения, как правило, образуются из по 
требпостн в утвердительной или отрицательной констата-
ции того или иного типа проявления объекта действитель-
ности. В этом легко убеждаемся при сравнении, например, 

•словосочетания «ава сар» с предложением «ав сарэ» («во-
да холодная») . Оба эти синтаксические образования имеют 
тождественный лексический состав, по отличаются друг от 
друга моделью формирования, специфическими особеннос-
тями плана содержания и плана выражения, характером 
референтов, представителями которых они выступают. В 
них фактически речь идет об одном и том же предмете 
дав» ( «вода» ) , который, однако, по-разному характери-
зуется со стороны говорящего—образующего эти единицы 
субъекта. 

Синтаксическое словосочетание « а в а сар», образующееся 

.224 



по структурно-семантической модели, выступает обозначе-
нием типа проявления объекта действительности, основан-
ного на его признаке « с а р » ( «холодная» ) . Его план содер-
жания образует понятие о типе проявления объекта «ав» , 
а план выражения—изафетное словосочетание « а в а сар» , 
формирующееся ло синтаксической модели «предмет—опре-
д е л я е м о е + е г о признак—определение», допускающей напол-
нение трех компонентов: а в + а + с а р » , из которых компо-
нент «а»—изафетный показатель, хотя и фонетически сое-
диняется и пишется определяемым « а в » , но в логико-се-
мантическом и грамматическом плане связан с компонен-
том -»сар», образуя вместе с ним группу определения: ав а 
(йа) сар. 

Предложение ав саре т а к ж е образуется по структурно-
семантической модели: его план содержания образует суж-
дение о нахождении объекта « а в » ( « вода» ) в состоянии 
« с а р » («холодном») , а план выражения (материальная 
оболочка-звучание)—конструкция « а в с а р э » , которая обра-
зуется по синтаксической модели « п р е д м е т — п о д л е ж а щ е е + 
констатирующая Характеристика его признакаУсостояния-
сказуемое», согласно которой сказуемое « с а р э » обозначает 
состояние предмета—подлежащего « а в » , а вся конструк-
ция—предложение в целом выступает утвердительной кон-
статацией наличия данного состояния у этого предмета или, 
иначе говоря, нахождения предмета в данном его состоя-
нии. воспринимаемом как особый тип его проявления в 
действительности. Выразителем утвердительной констата-
ции нахождения предмета в данном его состоянии или, 
иначе говоря, выразителем утвердительной констатации ти-
па проявления предмета выступает связка « - э » , одновре-
менно у к а з ы в а ю щ а я и на согласованность сказуемого с 
подлежащим в лице, числе и во времени. Выражение утвер-
дительной констатации как проявление отношения субъек-
та грамматическим показателем—связкой, как, впрочем, и 
всеми личными глагольными окончаниями, играющими ре-
ш а ю щ у ю роль в . построении предложения, к сожалению, 
исследователями не выделяется в качестве их особого зна-
чения. 

Предложение—это языковое образование, с л у ж а щ е е 
констатацией нахождения объекта действительности в дан-
ном его состоянии на основе суждения об этом состоянии. 
К а ж д о е состояние существования объекта есть особая фор-
ма его реализации в действительности, с л у ж а щ а я особым 
типом его проявления. При отрицательном отношении об-
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разующего предложение к положительно констатируемому 
типу проявления объекта составному сказуемому «сарэ» 
(см. предложение «ав с а р э » ) предшествует отрицательная 
частица « н э » : — а в нэ с а р э » («вода не холодная») , ср. ав 
capja». При отрицательном ж е отношении к самой положи-
тельной констатации типа проявления объекта связка 

— э » ) сама сопровождается отрицательной частицей 
.(«—нин—»: «ав сар нинэ» («вода холодной не является* ) , 
ср. « а в нэ с а р э » , ср. « а в сарэ)» . 

Таким образом, результаты анализа простого предло-
жения «ав с а р э » позволяют убедиться в том, что оно обра-
зуется по структурно-семантической модели «план содер-
жания—суждение о положительно или отрицательно кон-
статируемом типе проявления о б ъ е к т а + п л а н выражения— 
материальная оболочка—звучание в виде субъектно-предн-
кативной конструкции, построенной по синтаксической мо-
дели». Лингвистическое назначение этого предложения— 
служить положительной или отрицательной констатацией 
типа проявления объекта на основе суждения об этом ти-
пе. Это лингвистическое назначение в языковой системе 
имеют все без исключения простые предложения с имен-
ными и глагольными сказуемыми. При этом синтаксичес-
кая семантема в виде суждения, образующего их план со-
держания, в зависимости от цели образования и задачи реа-
лизации может иметь повествовательную или вопроситель-
ную, или же побудительную структуру и облекаться ո со-

ответствующую материальную оболочку-форму (ср. «шагьрт 
дьньвисе». («ученик пишет») , «шагьрт дьньвисе?») («уче-
ник пишет?» ) : «шагьрт дьньвисе!» («ученик . пишет!») : 
«шагьрт, бьньвнсе!» («пиши, ученик!»). 

Предложение возникает из особой потребности, а имен-
но нз потребности в положительной или отрицательной 
констатации типа проявления объекта действительности. 
Свойство удовлетворения этой потребности, изначально 
присушее предложению, является объективной основой его 
научной дефиниции: предложение—это особый тип проявле-
ния языковой материи, контекстуально формирующееся по 
структурно-семантической модели как переменное речевое 
образование для положительной или отрицательной конста-
тации типа проявления объекта действительности.. Тип 
проявления языковой материи в виде языковых и речевых 
единиц, не обнаруживающих эту дефиницию, не является 
предложением. 

Предлагаемые здесь лингвистические дефиниции языка 
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и различных форм проявления языковой материи в виде 
слова, грамматической формы слова, словосочетания, фра-
зеологизма, паремиологизма и предложения, основанные на 
их лингвистических назначениях, образуют единую основу 
определения внутренних и внешних границ языка. Языко-
вые образования, имеющие разные лингвистические назна-
чения, представляют соответствующие разные языковые 
подсистемы, отличающиеся друг от друга целью возникно-
вения и определяющейся этой целью системой строения. 
Подсистема представляется как отрасль языковых образо-
ваний одного назначения. 

Лингвистические дефиниции, основанные на назначении 
языковых образований и их подсистем, являются частными 
проявлениями общей дефиниции языка. Они образуют сис-
тему, соответствующую логике системности языка и ярко 
отражающую особенности языкотворчества и общую кар-
тину его последовательного осуществления. Язык отобра-
жает действительность и служит средством ее представле-
ния в соответствующих типах своего проявления, высту-
пающих представителями в основном следующих трех 
форм се проявления: 

а ) В форме познаваемых конкретных объектов—пред-
метов и явлений, лиц, их действий и состояний, качествен-
ных и количественных особенностей и т .д . , представляемых 
единицами двух подсистем языка—лексики и фразеологии. 

б) В форме типов или видов проявления познанных 
объектов, представляемых грамматическими формами слов 
и фразеологизмов, синтаксическими словосочетаниями и их 
грамматическими формами. 

в) В форме положительно или отрицательно коисти-
руемых типов или видов проявления объектов действитель-
ности, представляемых синтаксическими предложениями и 
паремиологизма ми.20 

. • I' • ք 

MAXIM KHAMOYAN 

T H E P R O B L E M O F B O R D E R D E F I N I T I O N IN L I N G U I S T I C S . 
(ON T H E M A T E R I A L O F K U R D I S H ) 

1. The existence of the problem of definition in the Century— 
old history of I inguistics is dei^ermined by the absence of deter-
mination of the internal and external borders, a s well as the com-
mon principle of the l a n g u a g e and its units determination. And 
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a s the consequence of it there is a certain confusion in dictiona-
ries, theoretical and scientific literature, school and university 
text'-books; besides the limits and tjhe contents of aspects of lan-
guage , their modelling and definitions are rather vague. S imilar 
Го that' \ve often come across cases when different l inguistic phe-
nomena are treafced similarly, as , for instance, svntactic models 
are looked upon as proverbs and s ay ings on one nand and word 
combinations on the other hand, idioms as treated both in lexici. 
logy and phraseology, another example. proverbs and say ings are 
treated as special genre of folklore on the one hand, as l inguistic 
units on the other. 

2. Today linguistic definitions lack füll scientific value. 
Trying to give a scientific treatment of l a n g u a g e and its diffe-
rent manifestat ions l inguistics doesn't display any systematic 
approach to the phenomena to be determined. It is noteworthy 
that some points are comp!etely neglected: 1) Therc is no logical 
correspondence between the definition of l anguage , its units and 
the l anguage structure on the other hand. Since l anguage units 
are the material manifestation of the l anguage itself, the scien-
tific definitions of the letters should proceed from the general 
definition of the l anguage as it is. 2) As a rule, the exist ing de-
finitions illustrate of what nature the phenomena under investi-
gation are from some particular point of view. While what is ne-
ces=>ary is t|o find out the essence of these phenomena and their 
place in the struclural hierarchy of the l anguage . 

3. The definition of the l a n g u a g e and its units is possibic 
only in case of their complete analys i s and g iving them full view 
Th|ere is only one way to do it, that is to examine them in their 
logical correlation, taking into consideration the social reasons 
of their appearance. In ca se of such analys i s the phenomcnon 
under investigation displays the unity of both s ides of its nature, 
that is the goa l s of its being created and the structure sttfpulated 
by tfoem; it also displays the unity of its universal , common and 
particular peculiarities. These three types of peculiarities toge-
ther with ф е goa l s of creation, this or that l inguistic phenome-
non form the l inguistic nomination of the phenomenon and at the 
s ame time are considered tp be its dist inguishing peculiarity in 
the l a n g u a g e hierarchy, the bas i s for its scientific definition. 
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ԱՆԱՀԻՏ u w a s b i s i u . 

«ՇԱՀՆԱՄԵԻ» ՀԱՅԵՐԵՆ ՆՎ ՌՈՒՍԵՐԵՆ 
ՄԻ ՔԱՆԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈԻՐ5 

Պարսիկ բանաստեղծ Աբոլլ ՛Լ՛՛՛սիմ Ֆիրդոլսոլ մեծածավա/ է ֊ 

պիկական պոեմը՝ «Շ ահն ամեն», պարսից ժողովրդի աղղային էպո-

սըն է։ Այն կոչվում է Արբայագիրք, բանի որ պոեմում ներկայաց-

ված է Իրանի 50 շահերի թագավորության ժամանակագրություն/՛։ 

Պոեմն ընդգրկում է Իրանի պատմությունը՝ հնագոլյն ժամանակ-

ներից մինչև .արաբական նվաճումն երր: Պոեմր բաղկացած է երեք 

մասից՛ Աոաջին մասում (դիցաբանական) ընդգրկված են իրանա-

կան հին լեգենդներն ու աոասպելներր, երկրորդը բովանդակում է 

դյուցազնական մասը, ընթերցողին ծանոթացնում իրանական դյու-

ցազունների հետ, որոնք մարմնավորում են պարսից ժողովրդի 

ուժը, հզորությունը, լավագույն իղձերն ու ցանկությունները։ Եր-

րորդ մասում պատկերված է Ս ասան յան դինաստիայի իշխանության 

ժամանակաշրջանը: Այս հիմնա-էլան մասերն իրենց հերթին բաժան-

վում են դաստանների։ Սրանք ունեն րնգհանոլր հերոսներ։ Պոե-

մում գործողությունների շարադրանքը երբեմն րնղհատվոլմ Է /ի-

րիկական կամ փիլիսոփայական զեղումներով։ Ըստ Ֆիրդոլսոլ տըվ-

յալների, ւղոեմն ունի 60.0ՍՍ բեյթ (երկտող)։ Մխ լ այժմ գտնված 

ձեռաղրերր պ արուն ա կում են 40.000— 80.000 բեյթ, որը բացատրր֊ 

վոլմ Է գրիչների լրացումներով։ «Շ ահն ամեն» գրված Է մոթաքտ-

ըիբ կոչվող չափով, որր հիմնվում Է երկար ու կարճ վանկերի հա-

ջորդականության վրա: Յուրաքանչյուր տող բագկացած Է 4 ոտ-

քից և 11 վանկից։ Մոթաբարիբ չափր կարելի Է արտահայտել հե-

տևյալ սխեմայով՝ ս--/ս--/ս--/ս--։ Յուրաքանչյուր բեյթ ունի ինք-

նուրույն հանգավորում: 

Մեծ Է (ГՇահնամեի»՝ որս/ես պարսից դասական գրականության 

հուշարձանի, թարգմանությունների նշանակությունը։ 



9-ևդ արվես տա կան դրականության յուրաքանչյուր արժեքավոր 

Հստեգծ ա դո րծութ յոլհ, թարգմանությունների միջոցով, ներթա-

փանցում է այ/ դրականությունների մեջ, դառնում բազմաթիվ ժո-

ղովուրդներ}։ սեփականություն, Հարստացնում Համաշխարհային 

դրականության դանձարանր։ 

ձայ դրականության մեջ Սամվել Գյոլլզադյանը առաջինը ձեռ-

նամուխ եղավ »ՇաՀնամեիւ։ որոշ Հատվածների թարգմանությանը։ 

Դրանէ են՝ օ՚Ռոստամ և ՍոՀրաբ», ո^ոհակ Բյուրասպի աժդահակ.а, 

ոՍիավուշи և այ/ փոքր Հատվածներ։ Թարգմանությունները կա-

տարված են յամբական քառանդամ 15 վանկանի անապեստ յան լա֊ 

փով (4-\֊4-\-4-\-3), որր գրաբարից անցավ աշխարՀաբարին և XIX 

գարում օգտագործվեց վիպական մեծ քերթվածքների թարգմանու-

թյան Համար (օրինակ՝ Ւոմաճյանի թարգմանությունը՝ «Իլիակա-

՛նիցս, Ս. Գյոլլզադյանցինր՝ Ֆիրդոլսոլ Շահ-նամեից (1Г. Ա թ ե դ յ ա ն , 

Երկեր, Հ. 5)։ Եվ իրոք, «ՇաՀնամեիл խորՀրդային թարգմանիչներ 

*հեորդ Ասատոլրր և Սերգեյ Ումառյանը անդրադառնալով պոեմի ա ֊ 

սանձին հատվածների թարգմանությանը, հանգեցին յամբական 

րաոանգամ անապեստի հետ խառը 15 վանկանի մետրական հա-

:մ ս։ կար դին։ 

Մետրական այդ չափր հայ պոեզիայում առաջացրել է լեզվա-

կան որոշ անհարթություններ. հարց է ծագում՝ լավագո՛՛ւյնն է 

այն արդյոք։ 

Ինլ խոսք, որևէ բանաստեղծի ստեղծագործություն թարգմանե-

յիս ցանկայի է պահպանել բնագրի չափը, հարազատ մնալ թարգ-

մանվող լեզվին, նրա պոեզիայի ներքին օրենքներին։ Եթե թարգ-

մանվող /եզւ/ի մետրր չի հնչում թարղմանող լեզվում, ապա պետք 

է Լլնե/ տվյւս-լ ժ տ մ ա { ւ ս ւ կ ա շ ր չ ս ւ ն ո ւ մ , տվյալ ժողովրդին հարազատ, 

նրա կողմից ընդունված և հեշտ րնկալվող չափից (նկատի ունենա-

լով նաև ժանրը)։ 

Կարճ տողերի սլոեզիայի գարում լպետք է գնալ Ֆիըդոլսոլ եր-

ևար տողերի ուղիով։ Այսօրվա բանաստեղծության տեսանկյունից 

1քՀ!ահնս/մեն» 10 կամ 9 վանկով թարգմանելու դեպքում՝ պոեմն 

առավել համահնչուն կդառնա արդի պոեզիային։ Իհարկե, եթե 

թարգմանչի տաղանդը երկու դեպքում էլ նույն մակարդակի վրա է 

գտնվումւ Ֆիրդոլսոլ ժամանակակից Գրիգոր Նարեկացու <rՄատ-

յան ոդրերգ ության» մեջ գերակշռում է յ ա մ բ ֊ անապեստյան երկ-
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անդամ 10, եռանդամ 15 և քառանդամ 20 վանկանի ոտանավորը 

Թարգմանիչ Մկրտիչ Խեր ան չանը հնարավորության սահմաններում 

պահպանել է աչդ չափը: Տվյալ դեպքում երկար տողը, անկասկած, 

«սազում» է Նարեկացու փիլիսոփայական պոեմին, որի <rզարգաց-

ման ընթացքը շատ բարդ է ու դժվար ընկալելի, բացի բուն բովան-

դակության ու պատկերավորման առանձնահատկություններից։ Դրա 

պատճառներից մեկն այն է, որ Նարեկացին բոլորովին չի օգտագոր-

ծել պատմողական սյուժեի տարրեր» ( Մ . Մ կ ր յ ա ն . Գր. Նարեկացու 

«Մատյան ողբերգության» պոեմը)։ 

Յուրաքանչյուր տողում պարփակված խոր և բարդ միտքը կար-

ծես քողարկում է տողի երկարությունը, ընթերցողին զգացնել չի 

տալիս 15 և 20. վանկերի ծանրությունը։ Այլ է պատկերը, երբ գործ 

ունենք էպիկական պոեմների հետ, որտեղ սրընթաց միմյանց հաջոր-

դում են գործողությունները։ 

Իհարկե, չի կարելի թերագնահատել էպիկական ստեղծագործու-

թյունների փիլիսոփայական դրվագներն ու մտահանգումները, լի-

րիկական զեղումները։ Այնուամենայնիվ այս ժանրի պոեմն՛երում 

առաջնակարգ դերը պատկանում է բուն սյուժեի զարգացմանը։ 

XIX դարի վերջում Ս. Գյոլլղադյանցը յամբական քառանդամ 

15 վանկերի չափը մեկ անապեստով մտցրեց հայ գրականոլթ/ա 

մեջ, որպես Ֆիրդուսոլ «Շահն ամեի» թարգմանության տաղաչափա-

կան համակարգ։ Այն ընդունվեց իր ժամաՆակակիցների կողմիցг 

Սակ այն բազմաթիվ գրականագետներ ասել և ասում են, որ թարգ-

մանությունները հնանում են։ Հարկ կա", արդյոք, հետևել XIX դա-

րում «Շահնամեի» թարգմանությունների ընդունված, չափին։ 

Բ՛վում է, որ մեր ժամանակաշրջանում «Շահնամեի» կատարվող 

թպրգմանոլթյունները պետք է հենվեն չափական այն ոտանավորի 

վրա, որով XX դարի հայ պոեզիայի խոշորագոլյն ներկայացուցիչ-

ները ստեղծեցին պոեմներ՝ հարազատ մնալով այսօրվա րնթերցո-

ղին։ . 

Ռուս ընթերցողին «Շ ահն ամ են» հայտնի դարձավ XIX գարի 

սկզբին, երբ օտար լեզուներից կատարվեցին նրա առաջին թարգ-

մանությունները։ 

. 1849 թ. Ռուսաստանում լույս տեսավ ֆիրդոլսոլ «Ռոստամ ե 

Սոհբաթը»՝ Վ. Ա. Ժոլկովսկոլ թարգմանությամբ։ Ծանոթ Ա ի ն ե լ ո վ 

պարսկերենին և հնարավորություն չունենալով օգտվել բնագրից, 
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Ժոլկովսկի\ն իր թարգմանության Համար Հիմք էր ընտրել գերմանա՛-

ցի բանաստեղծ, արևելագետ Ֆ. Ռյոլքքերտի сքՒոստամ և Ս ոՀրաբՅ 

ւոերստը։ Բնականաբար, պոեմի այս Հատվածը, ենթարկվելով 

կրկնակի թարգմանության, շատ քիչ բան էր պաՀպանել բնագրից-, 

աո ավել ևս, ինչպես նշում էր ինքը՝ թարգմանիչը՝ erԻմ թարգմանու-

թյունը ոչ միայն ագատ է, այլև, ինքնաէ/ամ, ես շատ բան դուրս եմ 

նետեք ե շաա բան ավելացրելл։ 

Բ՚արգմանոլթյոլնը /լատարված էր արձակ բանաստեղծոլթ լան 

ձևով, որր չէր կարոդ մատուցել բնադրի ոիթմն ու մեղեդին։ ժոլ-

կովյւկու ո Ihn и տ ամ և ՍոՀ րարըս ավելի ճիշտ նրա ուրույն ստեղծա-

գործությունն է, քան՝ թ ա րղմ անութ յուն Ֆիրդոլսոլց, մի Հանգամանք, 

որր բնորոշ է ժուկովսկոլ բոլոր թարգմանություններին։ 

1934 թ, երևան եկան Մ. Լողինսկոլ և Մ. Դյակոնովի թարգմա-

նություններ/։ (աոանձին Հատվածներորոնք օգտվել են անմիջա-

։։/ես ՛բնադրից և փորձել Հարազատ մնալ բնագրին՝ առա։:ւն Հեր-

թին՝ չափական Համակարգի տեսանկյունից։ Որպե։. ч ւ֊ւրգմ ան ոլ-

թյան չափ ընտրված է քառանդամ ամֆիբրաքոսը, որր Համապա-

տասխանում է րնադրի չափական ոտանավորին։ 

Մանրամասն քննենք 3, Բանոլ-ԼաՀոլթիի թարգմանությունը։ 

Այս Հսկայածավալ աշխատանքն սկսվել է 1943 թ, և շարունակվում 

է առ այսօր։ ՀաՀոլթին ձեռնամուխ եղավ <rՇաՀնամեիа ոչ թե ա֊ 

и անձին Հատվածների, այլ ամբողշ պոեմի (9 Հատոր) թարգմա-

նությանը։ Այս աշխատանքը կարելի է անվանել ակադեմիական՝ 

նկատի ունենալով այն Հանգամանքը, որ թարգմանիչր ամբողջու-

թյամբ Հարազատ է մնացել բնագրի շարադրանքին և՚ մետրական 

չափի և' բովանդակության առումով։ թարգմանությունը Հիմնվում 

է քառանդամ ամֆիբրաքոսի և պոեմի ää, ЬЬ Հանգավորման վրա։ 

Բ՚եմայից շեղվելով ս/ետք է նշել, որ գեղարվեստական գրա-

կանությունը քննարկե/իս ու գնաՀատելիս միշտ առկա է սուբյեկ-

տիվ կողմը՝ նույնիսկ ստեղծագործության նկատմամբ Հայեցակետի 

Հստակ պարգարանմս։ն դեպքում։ Բանասեր֊գրականագետր նույն-

պես ընթերցող է, և նրա• սուբյեկտիվ վերաբերմունքն ընթերցանու-

թյան ժամանակ առաջանում է ինքնաբերաբար։ 

Խոսելով ԼաՀոլթիի աշխատանքի մասին, պետք է նշել, որ թարգ-

մանությունը դժվար է ընկալվում ընթերցողի կողմից։ Եվ, երևի, 

պատճառն, այն է, որ թարգմանչի անձը, իր ներքնաշխարհով, զգաց-
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մոլնքներով և վերաբերմունքով, բացակայում է իր իսկ աշխատու-

թյան մեջ։ Մինչդեռ, ինչպես նշում են գրականագետները, թարգ-

մանությունը համաստեղծագործոլթյոլն է։ թարգմանիչը և Հոպնա-

կը՜ տվյալ գրական ստեղծագործության համատեղ կերտողներն են։ 

Թարգմանիչը ինչ-որ տեղ այն կարևորագույն օղակն է, որը կապում 

է պատմության գիրկն անցած դարերը ժամանակակից իրականու-

թյան հետ։ Այդ օղակի բացակայությունը նշանակում է երկի (տվյալ 

դեպքում՝ аՇահնամեի») մեխանիկական փոխադրում X դ. Իրանից 

XX դ. Ռուսաստան, մի հանգամանք, որը աններդաշնակություն է 

ստեղծում պոեմի և այսօրվա ընթերցողի միջև։ 

Մեր կարծիքով, առավել հաշող է Ս. Լիպկինի «Շ ահնամեի» ո ֊ 

րոշ հատվածների թարգմանությունը, որը կատարված է հնգանդամ 

յամբով, ինչպես նաև 10 և 11 վանկանի բեյթերի հաջորդականու-

թյամբ։ Այստեղ, չնայած թարգմանչի տաղանդին, ստեղծագործա-

կան մոտեցումը թարգմանության մեշ բացակայում է, իսկ թարգման-

չի, որպես մեր ժամանակակցի, խոսքի բացակայությունը պոեմում՝ 

այսօրվա ընթերցողին ինչ-որ տեղ համահնչյուն չէ։ 

Իհարկե, չի կարելի առաջարկել լիովին արդիականացնել «Շահ֊ 

նամեն», սակայն անհրաժեշտություն է, որ ժամանակակից րնթեր-

ցողր պոեմին մոտենա այլ կերպ։ 

՝ Ինչպիսի՞ն է լինելու «Շահնամ եի» այսօրվա թա րգմ ան ութ յուն ր, 

ի՞նչ սկզբունքներով է կառուցվելու։ Դժվար է ասել։ Այդպիսի 

թարգմանության ճշմարիտ նմուշ չունենք։ Կարծում ենք, դրան 

հնարավոր է հասնել նախ՝ ձևի, ապա հերոսների այն հատկություն-

ների ընդգծված արտահայտումով, որոնք կարող են համահնչյուն 

լինել ընթերցողին այսօր։ 

Հույս ունենք, որ թարգմանությունների ավանդաբար հաստատ-

ված չափանիշները կվերանայվեն, և կգտնվեն նոր ուղիներ՝ դասա-

կան ստեղծագործությունները ժամանակակից ընթերցողին մատու-

ց՛ելու համար։ 

• * . 

A N A H I T M I K A Y E L I A N . " 

TOWARDS S O M E ARMENIAN AND R U S S I A N 
T R A N S L A T I O N S OF « S H A H - N A M E » 

•• The translat ions .of «Shah-Name» inlo differenl languag.es, 



particularly. Armenian and Russ ian, are of considerable impor-
lance. 

In Armenien literature firsl S . Gulzadiants had dealt with 
some p a s s a g e s of the poem. In Russ ian literature ehe poem was 
translated by V. Zoukovsky, M. Lozinski. M. Diakonoff. S . Lip-
kin (some p a s s a g e s ) . and f s . Banu-Lachouti (whole poem). 

Ai present it is difficult to discuss the principles of the iu-
iure translation of «Shah-Name» . Ma'ybe, the tlieory of transla-
tion shall be bullt via Vhe form, or more relief picturing in hero 
qualities which are actual in the given period. 

0ԳՏ1ԼԳՈՐՍ4ԱԾ ԳՈՍԱԿԱնՈԻՒՅՈԻՆ 

' Абулькасим Фирдоуси. «Бахрам Гур м Азаде из Шах-Намс» (Пер. 
М. Л (пинского). Л . 1934. 

2 «Шах-Наме». Избранные места (Пер. М. Лозинского, под ред. с 
VOMMCHT. и статьей Ф. А. Розенберга). М.—Л: Academia, 1934. 

3 Фирдоуси. «Шах-Наме» (Пер. Ц Б. Бану). М., 1957. 
* «Шах-Наме» Пер. Ц. Б. Бану-Лахути. М.. i960. 

«Шах-Наме» Иер. Ц. Б. Бану-Лахутл. М.. 1965. 
0 «Шах-Наме» Пер. Ц. Б. Бану-Лахути. М., 1969. 
7 Абулькасим Фирдоуси. Из «Шах-Наме» (Пер. с фарси В. Держа-

вина, С. Липкина). М.: Художественная литература. 1969. 
' «Шах-Наме». Поэмы (Пер. и прелнеловне С. Липкина). М.. 1955. 
տ Արու/ртIiJul Ֆ/Հրդուսի,՝ ՇաՀ֊Նսւմեւ !Լոհակ Բյուրասպ աժդահակ (Ւարգմ. 

Ա. Գյոէւպաւքյանքյ J , Շուշի, 1894։ 
10 Ռոստոմ և Սոհրար քԲ՚արգմ. Ii. Գյուքղադյանց j , Շուշի, 1803։ 
11 Սիավուշ (Թարգմ. I J . Գյոււզադյանց), Շուշի, 1893։ 
12 ԱրուIրասիմ Ֆիրդտսի, ֊Շահնամե (Թարդմ. Ս. Ումաոյան), Երևան, 1975։ 
13 Արոցքասիմ Ֆիրդո՚էսի, Ռոււտամ և • Սոհրար։ Վեպ *Շահնամե»~ի01 Երգի-

ւ՚ձէււնր (Թարւյւք. Գ. Ասատուր), Երևան, 1934։ 

.235 



Ր Ո 4 Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն 

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ <4ՐՈք»լէւ1Ո,№ 
/ 
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խնդրում 32 

ՄԵՐՏԱվՈՐ ЬЧ ՄԻՏԻՆ Աքեվ1վՔԻ ԵՐԿՐՆեՐԻ 
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Լորեւոա ԴանԼղյան. Եղիս։ Մոլշեղյանը ռուսական կոզմնորոշման гատաղով . 55 
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Ա&աշ Հով£ա&էիսյաս. Թուրք իա չում ոեֆորմացիոն շարժման Հարցի շուրք 
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ները . . . ; . . . 9 6 

Աւ-շ ակ Փոլադյան, . Մարվանյանների և Բյուզանդիայի փոխհարաբերություն՛-

ների հարցի շուրշ 10—11-րդ դդ. . . . . . . . 10$ 

Սյամ Քոսյան. Հին Առաջավոր ԱսքՀայի և էդեյան ծովի ավազանի պատմու-

թյան պարբերացման ՀԱւյւջ . . . . 124 

ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
. . . .... л 

Ալեքսանդր Խաչատրյան. Արու-լ Ֆարայ Գրիգոբիոս. ի^ն Արիք րի/, պատմա-

գրական երկերը որպես Կիլիկյան Հայաստանի Ճ11] դարի պատմու-

թյան սկզբնաղբյուր -.. • " . . . 141 
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Ավեսփս Փափադյան. 1915 թ. Մեծ եղեռնի նախաշեմին Կ. Պոլսո հայ պատ-
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