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ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿՈՂՄԻՑ 

Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադե-
միայի Արևելագիտության ինստիտուտր 1960թ. սկսած իրականացնում է 
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և Л и ^ т д о й Ь р ) մատենաշարը: 
Արդեն հրատարակվել է 18 հատոր, որի հեղինակներն են եղել Հայաստանի 
և արտասահմանի ականավոր գիտնականները, արևելագիտության բնա-
գավառի երևելի դեմքերը: 

Մատենաշարը իր բնույթով եզակի երևույթ է ոչ միայն հայ իրականութ-
յան մեջ, այլև իր նմանակը չունեցող հրատարակություն նախկին խորհր-
դային հանրապետություններում: Դա, ըստ էության, հայ արևելագիտութ-
յան տարեգրությունն է, արժեքավոր պատմական հուշարձան, հայ արևելա-
գիտական մտքի զարգացման բարձր մակարդակի խոսուն վկայությունը: 

Մատենաշարի հատորներում արծարծված խնդիրները և հալվածների 
պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակը նրան ապահովել են արժանի հեղինա-
կություն միջազգային արևելագիտական շրջաններում: 

Ներկա XIX հատորը, շարունակելով իր նախորդների լավագույն ավան-
դույթները, ունի մի կարևոր առանձնահատկություն: Այն ամբողջապես 
հանձնված է երիտասարդ արևելագետներին: Հատորում ներկայացված են 
ՀՀ ԳԱՍ Արևելագիտության, Պատմության, Գրականության, Հնագիտութ-
յան և Ազգագրության ինստիտուտների, Երևանի Պետական Համալսարա-
նի, «Հրաչյա Աճաոյան» հումանիտար համալսարանի, Գյումրիի մանկա-
վարժական ինստիտուտի և գիտական այլ կենտրոնների երիտասարդ 
արևելագետների և հայագետների հոդվածները: 

Նման քայլի դիմելը՝ հատորն ամբողջությամբ երիտասարդների տնօրի-
նությանը հանձնելը, կապված էր որոշակի ռիսկի հետ: Մատենաշարի մեծ 
հեղինակության պարագայում, հարց էր ծագում, կկարողանան արդյոք երի-
տասարդ արևելագետներն ապահովել այնպիսի մակարդակ, որն արժանի 
լինի դաոնալու իր նախորդների օրինական ժառանգորդը: 

Ծանոթությանը հասարում զետեղված 1տդվածնեբի հետ ընդհանուր առ-
մամբ փարատում է այդ մտավախություն, թեև մենք հեոռւ ենք այդ հոդված-
ները կատարյալ և ավարտուն համարելու մտքից: 
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Սակայն մի բան անվիճելի է ե դա, թերևս, ժողովածուի ամենակարևոր 
արժանիքներից մեկն Է: Հոդվածների հեղինակները համարձակորեն ոտք 
են դրել արևելագիտության դժվարին, սակայն խիսա պատվավոր բնագա-
վառը: Նրանք իրենց հետ բերել են մտածելակերպի թարմություն, երևույթ-
ները նորովի լուսաբանելու գովելի միտում, լավատեղյակություն աղբյուրնե-
րին և մասնագիտական գրականությանը, այդ թվում՛ արևելյան և 
արևմտյան լեզուներով, բանավիճելու և իրենց տեսակետները հիմնավորելու 
անուրանալի ձիրք: 

Մյուս կողմից, հատորը և դրանում զետեղված երեք տասնյակից ավելի 
հալվածները, վկայում են արևելագետների պահուստային հուսայի ուժի առ-
կայությունը մեր հանրապետությունում: Իսկ դա արևելագիտության որպես 
մեր հանրապետության համար ստրատեգիական նշանակություն ունեցող 
գիտական ուղղության շարունակականության ապահովման գրավականն Է: 

Գիտության բնագավառ Է մուտք գործում արևելագիտության մի նոր 
կրթված սերունդ, որն առաջիկայում, առնվազն XXI դարի առաջին կեսում 
իր ուսերի վրա Է կրելու արևելագիտության ծանր բեռը: 

ՀՀ ԳԱՍ Արևելագիտության ինստիտուտը և ողջ հեղինակային կագմը 
իր խորին երախտագիտությունն են հայտնում «Արմէն և Բերսաբէ ճերե-
ճեան Հիմնադբամ-ԱՍՆ»-ի պրեզիդենտ մեծարգո Արսեն Ջերեջյանին սույն 
հասարի հրատարակության ծախսերը մեծահոգաբար ստանձնելու համար: 

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ 

Տնօրեն' պատ մ. գիտ. ւբյկտոր, 
պրոֆ. Նիկոլայ Հովհաննիսյան 
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ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

ՔՆԱՐԻԿ ԱՎԱԳՑԱՆ 

ԹՈԻՐՔԻԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ԴԻՎԱՆԻ 
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ԱՄՆ-Ի ՀԱՑ ԳԱՂՈՒԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

(XIX դ. վերջ - XX դ. սկիզբ) 

Թուրքիայի հայաբնակ շրջաններից ե Արևմտաեայասաանից անձնա-
կան, կրթական, տնտեսական, քաղաքական, մշակութային, կրոնական ե 
այլ հանգամանքների բերումով ժամանակի ընթացքում ԱՍՆ մեկնած հայ 
գաղթականները մշտապես պահպանել են կապը հարազատ Պոլսո Հայոց 
պատրիարքության հետ՝ այն համարելով իրենց հոգևոր, բարոյական ու 
գործնական մնայուն պատվար: Այդ մասին են վկայում Թուրքիայի Հայոց 
պատրիարքարանի (հիմնադրված 1461թ.) դիվանում մինչև օրս պահպան-
վող բացառիկ արժեք ու հետաքրքրություն ներկայացնող փաստաթղթերը, 
որոնց ինձ բախտ է վիճակվել ծանոթանալ 1997թ. Թուրքիա կատարած այ-
ցելության ընթացքում:. 

«Ամերիկա» ընդհանուր խորագիրը կրող ֆոնդում ամվտփված գործերը 
ներառում են երկարատև մի ժամանակաշրջան՝ 1880-ական թվականներից 
մինչև մեր օրերը: Փաստաթղթերն արխիվային գործերում դասակարգված 
են ժամանակագրական կարգով, հետևաբար, հնարավոր է հստակ պատկե-
րացում ստանալ պատմական այս կամ այն ժամանակահատվածի մասին: 
Այսպես, եթե 1880-ական թվականներից սկսվող գործերը տվյալ ժամանա-
կաշրջանի վերաբերյալ բավականին ստվար նյութեր են պարունակում, ա-
պա Առաջին աշխարհամարտի, ինչպես նաև նախորդող տարիների գործե-
րում նկատելի է փաստական նյութերի զգալի նոսրացում, իսկ հաջորդող 
տարիներին՝ ընդհանրապես անհետացում: Հետպատերազմյան շրջանի 
գործերում կրկին նկատվում է փաստաթղթերի որոշ ստվարացում, բայց ար-
դեն ոչ նախկին չավտվ: 

Հարկ է նշել, որ Թուրքիայի Հայոց պատրիարք արա նի դիվանի գործերը 
երկրռւմ առկա պատմաքւսղաքական ստիպողական հանգամանքների բե-
րումով պարբերաբար զտվել են, ինչպես նաև արտածվել ԱՍՆ և այլուր: Այդ 
է պատճառը, որ ներկայումս մեզ հասած արխիվային նյութերը ընդհանուր 
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առմամբ չեզոք բնույթի են՝ զերծ որևէ քաղաքական, կուսակցական, ազգայ-
նական ու անցյափ պատմական երանգավորումներից: Այդուհանդերձ, 
պատմական իրադարձությունների բովով անցած, հրաշքով փրկված ու մեգ 
հասած այդ փաստաթղթերն իրենց ինքնատիպությամբ ու պատմագիտա-
կան կարևորությամբ սկգբնաղբյուրային բացառիկ արժեք են ներկայաց-
նում: 

Փաստագրական այդ նյութերն ընդգրկում են ինչպես մինչև 1898թ. Պոլ-
սո Հայոց պատրիարքության վիճակ հանդիսացած Ամերիկահայ թեմի 
(1902թ. Ամերիկահայոց առաջնորդությունը պաշտոնապես անցել է Սբ. էջ-
միածնի կաթողիկոսության հովանու ներքո), այնպես էլ հետագայում՛ նո-
րաստեղծ Ամերիկահայոց առաջնորդարանի, գաղութահայ տարբեր կազ-
մակերպությունների ղեկավարների ու անհատների կողմից Թուրքիայի Հա-
յոց պատրիարքներին, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի հայաշատ վայրերից Ամերիկա-
յի հայոց առաջնորդներին ուղղված և հանգամանքների բերումով Պոլսում 
հայտնված բազմաթիվ նամակներ, խնդրագրեր, փաստաթղթեր: Հիշյալ 
սկզբնաղբյուրներում լուսաբանվում են ԱՄՆ-ի հայ գաղթականության 
դրությունը, սոցիալ-տնտեսական վիճակը, հայրենի բնակավայրեր վերա-
դառնալու ցանկությունը, ամերիկահայ երիտասարդությանն ուծացումից 
զերծ պահելու նպատակով Պոլսից հայ որբուհիներ ուղարկելու նպատակա-
հարմարությունը, պատշաճ և կարող հոգևորականներ ունենալու անհրա-
ժեշտությունը, հայ որբերի որդեգրմանը, որբահավաքին ու որբախնամին, 
ամերիկահայ եկեղեցիների կարիքներին, գաղութահայ հարանվանական ե-
կեղեցիներին առնչվող հարցերը, եկեղեցական ու քաղաքական պաշտոնա-
կան հարաբերությունները, ամերիկահայ տարբեր կազմակերպությունների 
գործունեությունը, նրանց ազգանպաստ ու հայրենանպաստ ձեռնարկում-
ները, անձնական ու ընտանեկան խնդրանքները, Մեծ եղեոնից վերապրած 
իրենց հարազատներին փնտրելու, նրանց նյութական նպաստ ուղարկելու 
հետ կապված հարցերը, ինչպես նաև՝ առանձին դժգոհուբյտններ, բաւ ոք ներ 
և այլն: 

Այս բազմապիսի ու բազմաբնույթ փաստաթղթերը պատմական ու տրա-
մաբանական շղթայի մեջ ներկայացնելու նպատակով կարեփ է խմբավորել 
հետևյալ կերպ՝ գաղթականական, հայապահպան-որբանպաստ, եկեղեցա-
կան, անձնական, հասարակական-քաղաքական: 

Գաղթականական բնույթի փաստաթղթերը ներկայացնում են օսմանյան 
Թուրքիայում հայերի տարեցտարի աճող արտահոսքը երկրից, որն անհա-
տական պանդխտությունից վեր էր ածվել հայրենի բնօրրանի ողջ տարած-
քը ներառող մեծ չափերի հասնող զանգվածային գաղթի, նոր երկրռւմ գաղ-
թականների թշվառ վիճակը, աշխատանքային ծանր պայմանները, բարո-
յական ու ազգային արժեքների կորուստը, զանգվածային բնույթ կրող ըն-
տանիքներով գաղթականությունը կանխելու խնդրանք, ինչպես հայրենի-
քում անպաշտպան մնացած կարոտյալ հարազատներին, այնպես էլ հայ-
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րենի երկրի տարբեր հաստատություններին առաքված նյութական օգնութ-
յունները, հետ վերադառնալու արգեցքները մեղմելու և անցագրեր ձեռք բե-
րելու համար թուրքական կառավարությունից թույլտվություն ստանալու վե-
րաբերյալ Պոլսս Հայոց պատրիարքներին ուղղված անձնական խնդրանք-
ներ՛, դարասկզբիս ՍԼՍՆ-ում տիրող տնտեսական ճգնաժամի անբարեն-
պաստ ազդեցության հետևանքով դեպի Նոր Երկիր հայ գաղթականությու-
նը կանխելու խնդրանքներ, ընդհուպ մինչև 1914թ. պատերազմը դեպի 
Թուրքիա հետդարձի և հայրենի երկրի վերականգնմանը սատարելու պասւ-
րաստակամւոթյուն և այլն: 

Ստորև ներկայացնում ենք հատվածներ ԱՍՆ-ի հայ գաղթականների 
դրության վերաբերյալ Թուրքիայի Հայոց պատրիարքարանի դիվանում 
պահպանվող որոշ փաստաթղթերից: 

Այսպես, 1898թ. փետրվարի 17-ին, Ուստրի Ս. Փրկիչ եկեղեցու հոգևոր 
հովիվ Մաշտոց վարդապետը հետևյալն նամակն է հղել Կ.Պոլսի Տ. Մւսղա-
քիա արք. Օրմանյան պատրիարքին (1896-1908). «Նախորդ թիւ 224 պաշ-
տօնագրով մը (7/13 Ցունվ.) բացատրած եմ, թէ այստեղի հայ ժողովուրդը 
ի՜նչ անել կացութեան մէջ է, մի կողմէն գարնան կը պատրաստուին Խար-
բերդէն հարիւրաւոր ընտանիքներ գաղթեպւ ... այլևս պանդխտութիւնք 
գաղթականութեան վտխուեբ է: Ահա ամենէն մեծագոյն գործը որ ազգային 
ամենամեծ կարևորութիւն ունի.- դարմա՜ն.- երկիրը կը պարպեն, հոս թշո-
ւառներով կը լեցնեն, անլեզու, անարուեստ խե՜ղճ գիւղացիներ կու գան կը 
դիզուին իրարու վրայ,- հոս գործերը բոլորովին ընկած են, տեղացիներն իսկ 
հազարաւոր թուերով անգո՜րծ են.- հապա ընտանի՜ք բերելը.- քանինե՜ր -
տեսած եմ խորին թշուառութեան մէջ. փավտւկ կիները, 12-13 տարեկան 
աղջիկները կը ստիպոփն չարաչար աշխատիլ գործարաններու, ապակա-
նեալ մթնոլորտին մէջ ... ցամաք հաց մը ճարելու համար: Ո՛չ, այդ չէ, որ պի-
տի գրեմ, զայդ գիտէք արդէն դուք, նախորդ պաշտօնագրովս լաւ շեշաած 
եմ այդ պարագայն՝ խնդրելով, որ ամէն միջոց ձեռք առնուի արգիլելու հա-
մար ոնտանիօր ցաոտսկանռւթհւնր: 

... Եթէ չ՛ենք ուզեր, որ այստեղի պանդուխտները իրենց ընտանիքները 
բերեն երկրէն՝ պարտաւոր ենք յորդորել և դիւրութիւն տալ, որ իրենք դառ-
նան Հայրենիք, իրենց ընտանեաց ծոցը: ... Գարնան հաււիւրաւոր անձեր 
ւււատոաստուած են՜Հաւրենիք վերադառնա] Ամերիկաւէն. զայդ ստուգեցի և 
կուգամ իմաց տալ Պատկ. ժ՜ալովոյդ: Ատենոք տասնեակ տարիներէ ՛ի վեր 
Ամերիկայի մէջ՝ գործարաններու գարշահոտ անկիւն ներում փտտալ թշո-
ւառներ են. մինչև ցարդ իրենց արիւն քրտինքէն մի քանի տոլար կ՚աւելց-
նէին և իրենց ընտանեաց կը ղրկէին: Այժմ այդպիսի կեանքէ մը բոլորովին 
ձանձրացած և զզուած որոշած են ամէն դժուարութեանց տոկալով, նեղուե-
լով, գաղտնիօրէն անպատճառ վերադառնալ, հոս իրենց ոյժը, կեանքը, բա-
րոյականը յամրօրէն կը ջլատուի, նախամեծար կը սեպեն իրենց ընտա-
նեաց գրկին մէջ լինել և անոնց հետ նոյն իսկ իրենց հանգուցեալ դժբախտ 
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եղբարց վիճակին ենթարկուիլ: Ամերիկայի օսմանեան հիւպատոսները ան-
ցագիր չեն տար, Տաճկաստանի նաւահանգիստներում նեղութիւն և բան-
տարկութիւն ներ, ատոնց ճարը նայինք, ե եթէ քննութիւն մը կայ ընելիք, թող 
հոս հիւպատոսները ընեն ե յետոյ անցագիր տան՛ որպէս գի ճամբան չնեղո-
ւին:- Եթէ այդպիսի դիւրութիւններ ձեոք բերելու յաջողինք, վստահ եղէք, 
Պատկ. ժողովականք, որ Ամեբիկայէն հազարաւոր հայեր ետ պիտի դաո-
նան: ճամբաներու և անցագրի դժուարութիւնը անոնցմէ մեծ մասը լքած ե 
յուսահատցուցած է: ... Ամերիկայի ընտանեկարօտ հայերը անձկանօք կը 
սպասեն Ձեր կարգադրութեան ...»՜: Իսկ Նյու Տորքի Հայ գաղթային ընկե-
րակցության տնօրեն, «Կոչնակ» շաբաթաթերթի խմբագիր վերապատվելի 
Խաչատուր Կ. Պեննեյանը, ի մոտ ո տեղյակ լինելով ԱՍՆ-ի հայ գաղթակա-
նության ծսւնբ դրությանը, ընդամենը 1914թ. հունվար ամսին ահազանգել է 
Կ. Պոլսի ժամանակի պատրիարք Ամենապատիվ Տ.Զավեն արք. Եղիայա-
նին (1913-1922 թթ.), նշելով. « . . . Վերջին քանի մը ամիսներուն մէջ Ամերիկա 
անտեսական տագնապալից վիճակի մը մէջէն կ՛անցնի, որուն հետեւանօք 
շատ մը գործարաններ փակուած են եւ հազարաւոր գործաւորներ, ի շարս 
որոց բազմաթիւ հայեր, անգործ կը թափառին շաբաթներէ իվեր, ողորմելի 
դժբախտութեանց մատնուած: 

Նկատելով, թէ մեր հայրենակիցներէն շատեր հոս գալէ ետքը չարաչար 
յուսախաբ եղած կը գտնեն ինքզինքնին եւ շատեր, չդիմանալով անգործու-
թեան տառապանքին, յետին թշուառութեան եւ յուսահատութեան մէջ կիյ-
նան, կը խնդրենք Ձեր Սրբազնութենէն, որ Թուրքիոյ Առաջնորդարաննե-
րուն եւ տեղական թեբթերուն միջոցաւ հրահանգ տաք հայ ժողովուրդին, որ 
այս միջոցներուն Ամերիկա չգաղթեն ...»3: 

Եկեղեցական բնույթի փաստաթղթերը ներկայացնում են ԱՍՆ-ում «Կա-
ճառ Հայկական» (1888թ., Ուստր) և հոգևոբ-եկեղեցական այլ կազմակեր-
պությունների, Ամերիկահայոց առաջնորդարանի, առանձին հոգևորական-
ների և անհատների կողմից Պոլսո Հայոց պատրիարքությանն ուղղված բա-
ցառիկ վկայություններ, ամերիկահայ առաքելական եկեղեցու կարիքները 
հոգալու, համայնքի հոգեբանությունը հասկացող կրթված, հայասեր, առա-
քելագործ արևմտահայ, մասնավորապես, պոլսահայ ու անգլիախոս հոգևո-
րականներ ուղարկելու վերաբերյալ խնդբագիր-նամակներ, հայրենի երկ-
րռւմ և Պոլսո Հայոց պատրիարքությունում տեղի ունեցող իրադարձություն-
ներին ամերիկահայության արձագանքներ և այլն: 

Այս կապակցությամբ բնութագրական է ֆրեզնոյաբնակ հայազգի Հա-
կոբ Նշկյանի փետրվար 1905 թվակիր նամակը Ամենապատիվ Տ. Սաղա-
քիա այւք. Օրմանյան պատրիարքին. « . . . Արդ ներկայիս կու գամ աղաչել 
Ձեր Սրբազնութենէն, որ կարող ու այս ժողովուրդին և տեղւոյս յարմար հո-
վիւ մը ներկայացունէ մեզ: Իրաւ է թէ' այս երկիրը իբրև արտասահման, Ս. 
էջմիածնի Գերիշխանութեան կենթաբկուի, բայց գիտնալով այս դժուարին 
կացութիւնը որոյ մէջ կը գտնուի Ս. Կաթողիկոսը, չեմք կարծեր թէ հարկ ե-
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ւ]սւծ ուշադրութիւնը պիտի կարող ը Ա ա յ դարձանել մեր վրայ եթէ երբէք Նո-
րին Սրբազնութեան դիմեմք, սակայն ատկէ աւելի գերազանց պատճառ մը 
կայ, որ Ձեր Սրբազնութեան դիմել կը պարտավորիմք: Գիտէք արդէն, թէ 
տեդայս գաղթականութիւնը կազմուած է՝ առանց բացառութեան, Տաճկաս-
տանէն եկող հայերէ, հետևապէս Ռուսաստանէն ղրկուելիք հովիւ մր բնա՛ւ -
չը պիտի կարենայ գոհացունել այս ժողովուրդը, մի միայն Տաճկաստանի 
մէջ մեծցած անձնաւորութիւն մը պիտի կարենայ գոհացունել զմեզ ու ապ-
րիլ մեց հետ: 

... Սրբազան Հայր, գիտէք թէ այս գաղթականութիւնը եկած է Տաճկաս-
տանի զանազան քաղաքների, ու գաւառներէ, այնպէս որ շատ կը տարբերին 
իրարմէ սովորութեամբ, զարգացման աստիճանով և մտածման կամ դատե-
լու եղանակովն, հետևապէս այնպիսի անձնաւորութիւն մը պէտք է, որ ոչ 
միայն զարգացած, այլ նաև նկարագրի ու կորովի տէր ըըայ և մանաւանդ 
գաւաոային բարքերուն ու կեանքին ծանօթ: Այս տեղի համար էական պա-
հանջ մ՚է լաւ խօսելու կամ վարուելու ձիրքը, մեր Ս. Եկեղեցւոյ պարզ և ուղիղ 
սկզբունքներն կամ դաւանութիւններն քարոզած պահուն գիտնայ նաև տե-
ղական հանգամանքներուն կամ պահանջներուն համաձայն շինիչ և բարո-
յացուցիչ յորդորներ ու խրատներ տալ ժողովուրդին, վտխանակ անտեղի ու 
քանդիչ մոլեռանդութեան՝ որ մանաւանդ այս երկյփն մէջ կործանարար է 
մեզ համար, լուսամիտ և ճշմարիտ սկզբունքներով մեր սիրտը վառ պահել 
դեպ ՛ի մեր Ս. Եկեղեցին և մերձեցնել մեզ այն ազգայինները, որ հեռանալու 
և օտարանալու ճամբուն մէջ մտած են: Սեր նոր սերունդը իսպառ կորսուե-
լու վտանգին մէջ ըլլալով, կարող ըըայ գէթ Մայրենի լեզուի նախնական ու-
սումը տալու լեզուն կենդանի պահել . . .» : Փրովիդենսի Հայ առաքելական 
եկեղեցու հոգաբարձության ատենապետ Ա-Տերայենցի Կ.Պոլսի Ամենա-
պատիվ Տ. Եղիշե արք. Դուրյան պատրիարքին (1909-1910) ուղղված 1910թ. 
նամակը եզակի չէ սոսկ ամերիկահայ տվյալ եկեղեցական համայնքի հա-
մար. « . . . Քաղաքս՝ որ երեք հազարէ աւեփ հայ գաղթականութիւն մ՛ունի և 
որուն գրէթէ չորս հարիւրն ընտանեօք, քանի տարիներէ 'ի վեր է այս մեծ 
գաղթականութիւնը առ ՛ի չ՛գոյէ եկեղեցականէ գրկուած կը մնայ կրօնական 
ամեն մխիթարութենէ, տարուան ընթացքին մէջ հազիւ մի անգամ կարող կ-
'ըլլայ հայ եկեղեցական մը ձեռք բերել եկեղեցական արարողութիւն կատա-
րել տալու համար, ննջեցեալներ կը թաղուեն առանց եկեղեցականի, Պսակի 
խորհուրդներ կը կատարուին օտար եկեղեցականներու ձեռամբ, երեխաներ 
կը պահուեն երկար ատեն առանց մկրտութեան, մինչև որ եկեղեցական մը 
ձեռք բերուի, ու կը պատահի շատ անգամ ալ որ կը մեռնին առանց մկրտու-
թեան ,..»5 : 

Հայապահպան-որբանպասա բնույթի փաստաթղթերը ներկայացնում են 
ամերիկահայ անհատների, ազգայինների և, հատկապես, հոգևոր դասի 
ներկայացուցիչների մտահոգությունն ու ձեռնարկած հայապահպան միջո-
ցառումները՝ սպառնացող օտար ամուսնություններից, ձուլման ու այլասեր-
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ման վտանգից համայնքի երիտասարդությանը զերծ պահելու ուղղությամբ, 
ամերիկահայ երիտասարդության ուծացումը կանխելու նպատակով ԱՄՆ 
հայ սրբուհիներ ուղարկելու խնդրանքը, որը միաժամանակ որբանպաստ 
փրկարար առաքելության պիտի դառնար թուրքական կոտորածների 
հետևանքով անտերության մատնված հայ որբերի համար, այդ նպատակով 
ԱՄՆ-ում ստեղծված Հայուհյաց որբախնամ ընկերության գործունեությու-
նը՝ նյութական առաքումները Մայր Աթոռ Աուրբ էջմիածին և ւսրն, հետպա-
տերազմյան Թուբքիայում իրենց ազգականների ու որբերի ճակատագրով 
մտահոգ ԱՄՆ-ի հայերի դիմումները ընդհուպ մինչև ամերիկացի պաշտոն-
յաներին, ինչպես նաև պատվախնդիր ու ազգային արժանապատվություն 
ունեցալ գաղթական հայ երիտասարդների ու նրանց ծնողների անձնական 
դիմումները Պոլսո հայոց պատրիարքներին՝ կարգադրելու հայ օրիորդների 
հետ իրենց զավակների ամուսնության խնդիրը՝ «յօգուտ հայ ազգութեան», 
«որբ մը խնդացնելու» և ոչ հարազատ միջավայրում գոնե հայաշունչ ընտա-
նիքներ կազմելու նպատակով, ինչպես ուսյալ ու կրթված, այնպես էլ 1915թ. 
Մեծ եղեռնի հետևանքով հարկադրաբար փախստական դարձած ե Թուր-
քիայի հայաբնակ տարբեր շրջաններից Պոլսում ապաստանած հայուհինե-
րի հետ, որոնց ծնալներն իրենց զավակների փրկության համար պատրաս-
տակամ էին նույնիսկ բաժանվել նրանցից: 

Հիշատակության է արժանի Ամերիկայի հայոց ընդհանուր հովիվ Մաշ-
տոց վարդապետի Ոսւրչեսթերից Կ. Պոլսի պատրիարք Ամենապատիվ Տ. 
Մադաքիա արք. Օբմանյանին 1897թ. սեպտեմբերի 29-ին ոււլղված հետևյալ 
նամակը. « . . . Որբ աւլջիկներու համար Ձեր Մրբազնութիւնը շաւո դժուարու-
թիւններ կը տեսնէ (նախկին նամակիս յիշեալ պայմանով), սակայն պէտքը 
յոյժ զգալի է. երիտասարդներ սկսան օտար աղջիկներ փնտռել, հետզհետէ 
մեծ խումբերով ասորի ընտանիքներ կուգան և աղջիկներ կը բերեն իրենց 
հետ հայերուն տալու համար, ասոնք շատ վտանգաւոր են: Այժմ խորհեցայ 
ուրիշ պայման մը. պիտի ջանամ, ընկերակցութիւն մը կազմելով, հայթայթել 
որբ աղջիկներու ճանապարհածախսն ալ: Միայն պիտի հարցնէի Ձեր Ամե-
նապատւութիւնէն, թէ Պատրիարքարանը յանձնառու պիտի փնի" գտնալ 
քիչ շատ հասուն, խելահաս և դպրոց տեսած որբ աղջիկներ (զի Ամերիկայի 
երիատասարդները մի քիչ խստապահանջ ալ են) և հետզհետէ՝ երկ-երկու, 
երեք-եբեք ղրկել՝ ճանապարհածախսերը հետզհետէ մեզմէ ստանալով»6: 
Հուզիչ ու տպավորիչ են Կ. Պոլսի հայոց պատրիարքներին ոււլղված ամերի-
կահայ երիտասարդների նամակները, ուր դրսևորվում է ազգային ինքնութ-
յան պահպանության նբւսնց աննկուն ձգտումը. «. . . նպատակս է իմ հայրե-
նիքի հայ օրիորդի մը հետ ամուսնանալը (Հայ որբանոցէն ուսեալ)՝ փոխա-
նակ օտար ազգինը, ինչու որ՝ չեմ ուզեր ազգութեանս արիւնը ապականել 
. . .» : Եվ կամ՝ « . . . Աւաղ, ազգս չուրանալու համար այնչափ տառապանք-
ներ քաշեցի ու թուրքերուն քովէն փախայ, եկայ հոս ազատ քաղաքին մէջ 
ազգս պիտի ուրանամ, չէ՛, չէ՛, չեմ կրնար: Խնդրեմ, կ՛աղաչեմ, ագատեցէք 
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ф и , և ես պատրաստ եմ աշխատելու ինչ տեսակ գործ ալ, մինակ թէ ազգս 
չուրանամ ...»Տ : 

Թեպետ ամուսնանալ ցանկացող ամերիկահայ երիտասարդները հոգում 
էին հայուհիների երթևեկի ծախսերը, Պոլսո պատրիարքություն ուղարկած 
անձնական խնդրագիր-նամակներին կցում էին նաև իրենց լուսանկարները, 
առողջական վիճակի մասին բժշկի եզրակացությունը, ծանոթների կողմից 
իրենց բնութագրող երաշխավորությունը, այդուհանդերձ, հաճախ նման 
պայմաններում կնքված ամուսնություններն անհաջող էին լինում՝ տեղի 
տալով ամուսնալուծությունների: 

Այդ առիթով Պոլսո Հայոց պատրիարք Ամենապատիվ Տ. Զավեն արք. 
Տեր-Եղիայանը 1920թ. պաշտոնագիր նամակ է հղել ԱՄՆ-ի հայոց առաջ-
նորդություն՝ վերջինիցս խնդրելով ավելորդ թյուրիմացություններից զերծ 
մնալու նպատակով ստանձնել հայրենի երկրից հարսնացու փնտրող ամե-
րիկահայ երիտասարդների՝ պատրիարքությանն ոպղված դիմումների, ան-
ձի ինքնությունն ու առողջական վիճակը հավասաող համապատասխան 
փաստաթղթերի պաշտոնական վկայականով հաստատման գործը: Ամերի-
կահայոց Առաջնորդական տեղապահ Տ. Բաբկեն եպս. Կյռւլեսերյանի 
(1920-1921) նույն թվականի պաշտոնական հայտարարությամբ վավերաց-
վել են հիշյալ հարցի վերաբերյալ առաջնորդարանի մշակած պայմանները 
(Ինքնության և Առողջական վկայականներ, համապատասխան դիմումի ձև 
և այլն): 

Վերոհիշյալից բացի, Թուրքիայի Հայոց պատրիարքարանի դիվանի «Ա-
մերիկա» ֆոնդում պահպանվում են անձնական, հասարակական, ինչպես 
նաև հատուկենտ քաղաքական բնույթի փաստաթղթեր: 

Անձնական բնույթի նյութերն ընդգրկում են տարբեր տարիքի ու զբաղ-
մունքի տեր (ուսանող, հոգևորական, աշխատավոր և այլն) անհատների 
խնդրագրեր, դիմումներ, գանգատներ ու գոհացուցիչ նամակներ՝ ոպղված 
Պոլսո Հայոց պատրիարք ներին ՝ հայրենի երկրում թողած իրենց հայրենա-
կիցներին որոնելու, նյութական նպաստ առաքելու, բարոյապես սատարե-
լու, ընտանեկան խնդիրները կարգավորելու, հեադարձի հնարավորության 
և այլնի մասին զանազան փաստաթղթեր: 

Հասարակական, բնույթի փաստաթղթերը ներառում են ամերիկահայ 
տարբեր կազմակերպությունների (հայրենակցական, որբանպաստ, բարե-
սիրական, ուսումնակրթական, մշակութային, կրոնա-եկեղեցական, տիկ-
նանց և այլն) ստեղծման ու գործունեության, հայրենի երկրում տեղի ունե-
ցող սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական իրադարձությունների մասին 
նրանց արձագանքների, ամերիկահայ գաղութի ու նրա առանձին հա-
մայնքների թվաքանակի, ազգային կյանքի, բազմաբնույթ անցուդարձերի և 
այլնի մասին տեղեկություններ: 

13 



Քաղաքական բնույթի սակավաթիվ նյութերը ներառում են ամերիկացի 
պաշտոնատար անձանց հեռագրեր, առանձին քաղաքական գործիչների 
նամակներ ե այլն: 

Թուրքիայի Հայոց պատրիարքարանի դիվանում պահվող հիշյալ փաս-
տաթղթերը, աոաջին անգամ հրատարակվելով ե գիտական շրջանառութ-
յան մեջ դրվելով, իրենց ինքնատիպությամբ ու պատմաճւսնաչալական մեծ 
արժեքով կարևոր ներդրում են ԱՄՆ-ի հայ գաղութի՝ տվյալ ժամանակա-
հատվածի ներհամայնքային կյանքի տարբեր ասպարեզների լուսաբան-
ման և համակողմանի ուսումնասիրման ուղղությամբ՝ պատիվ բերելով 
պատմաքաղաքական տարբեր փռյւձությունների բովով անցած ե առ այսօր 
կանգուն մնացած Պոլսո Հայոց պատրիարքությանն ու հայ համայնքին: 

KNARIK AVAKIAN 

THE ARCHIVAL DOCUMENTS OF THE ARMEN1AN PATRIARCHATE OF 
TURKEY CONCERNING THE ARMENIAN COMMUNITY OF THE USA 

(end of the XIX - beginning of the XX centuries) 

(Summary) 

Aimenians who had emigrated to the USA from the Armenian localities of 
Turkey and from the Western Armenia for different թսւթօտշտ, have maintained 
moral and թractical links with their native Armenian Patriarchate of Constanti-
ոօթ16. Documents that are being keթt at the archives of the Armenian Patriar-
chate of Constantim^le under the file name "America" include requests and 
other letters of the American-Armenian individuals, different թarochial and 
secular organizations to the Armenian Patriarches of Turkey, referring to the 
Armenian Community life in the USA. These documents, which are being intro-
duced for the first time, have historical-cognitive value for the Armenian studies. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Մինչև 1896թ. օսմանյան կայսրությունից գաղթել հնարավոր Էր բացսաապես սուլ-
թանի թույլտվությամբ, իսկ 1896թ. հոկտեմբերից՝ թուրքական հպատակությունից 
հրաժարվելու, երկրի հետ խաղաղ հարաբերություններ պահպանելու և այլևս եր-
բեք չվերադառնալու երաշխավորագրի ստորագրումից ու Հայոց պատրիարքի 
կողմից այն հաստատվելուց հետո միայն (Տես Mirak, R. Tom BeLween Two 
Lands. Armeniens in America, 1890 to World War I, Cambridge, 1983, p. 61): 

2. Ֆոնդ Ամերիկա, գործ 1880-1899 թթ., արձնգր. 1207, թիվ 2, թուգթ 1-2: 
3. Ֆոնդ Ամերիկա, գործ 1914 թ., արձնգր. 624, թիվ -, թոպթ 1-2: 
4. Ֆոնդ Ամերիկա, գործ 1902-1905 թթ., արձնգր. 778, թիվ 982, թոսը» 1-5: 
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5. Ֆոնդ Ամերիկա, գործ 1910 р., արձնգր. 5134, թիվ-, թուղթ 1-2: 
6. Ֆոնդ Ամերիկա, գործ 1880-1899 թթ., արձնգր. 122, թիվ -, թուղթ 
7. Ֆոնդ Ամերիկա, գործ 1907 թ., արձնգր. 3633, թիվ -, թուղթ 1-3: 
8. Ֆոնդ Ամերիկա, գործ 1921 р., արձնգր. 194, թիվ -, թուղթ 1-2: 
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ՆՈՐԱ ԱՐԻՍՅԱՆ 

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՍԻՐԻԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՄԱՄՈՒԼԸ 

Համիդյան շրջանում մամուլի հանդեպ որդեգրած անհանդուրժողակա-
նությունը, ինչպես նաև երիտթուրքերի կողմից սահմանված խիստ գրաքն-
նությունը ե իշխանության ճնշումները պատճառ դարձան, որպեսգի սիրիա-
ցի արաբ հայտնի թղթակիցները հալածանքի ենթարկվեն ու ստիպված երկ-
րից հեռանան՝ օտար ափերում հիմնելով մամուլ: Այսպիսի պայմաններում է 
ծնունդ ստել սիրիական սփյուռքի մամուլը Եվրոպայի և Լատինական Ամե-
րիկայի երկրներում1: 

Սփյուռքում սիրիացի արաբ մտավորականները հնարավորություն ու-
նեին ազատորեն արտահայտել իրենց մտքերը ե ազգային պահանջներ 
ներկայացնել: Սիրիական սփյուռքի մամուլը քաղաքական, անտեսական և 
գրական ուղղվածություն ուներ: Սրանք բացառապես ազատ ոճի, ազգային 
գաղափարներ արտահայտող թերթեր էին, որոնք իրենց էջերում մեծ տեղ 
էին հատկացնում սիրիական լուրերին: Ուշագրավ է, որ թերթերի տեղեկատ-
վությունը ստացվում էր նաև Կ. Պոլսից և այլ օտար աղբյուրներից: Սիրիա-
կան սփյռաքի մամուլը թերի է ուսումնասիրված, բացառությամբ որոշ սի-
րիացի մտավորականների կողմից Սիրիա ուղարկած ժողովածուներից, ո-
րռնց միջոցով փորձ է արվել ամբողջացնելու սիրիական թերթերի ընղհա-
նուր պատկերը: 

Սեր ուսումնասիրության առարկան հատկապես այն թերթերն են, որոնք 
անդրադարձել են հայկական թեմաներին: Դրանք քաղաքական ուղղվա-
ծության տասներեք թերթեր են, որոնցից հարկ է նշել «Ալ Բասիրը» («Պայ-
ծառատես», խմբագիր՝ ՅուսեՖ Բախոս), «Ալ Սիքրաան» («Հնչակ»՝ Սսղիմ 
Լաբաքի), «Ալ ԱՖքաբը» («Մտքեր»՝ Սաիդ Աբու ժամրսւ»), «Ալ Քալամ ալ 
Հադիդին» («Երկաթե գրիչ»՝ ժորժ Հադդադ), «Ալ Մուստաքբալը» («Ապա-
գա»՝ Հաքի ալ Ադըմ») և այլն: Դրանցում զետեղված են հոդվածներ հայոց 
ցեղասպանության մասին, որոնցից ստորև բերվում են որոշ մեջբերումներ: 

1881թ. Փարիզում լույս տեսնող «ԱլԲասիթ> շաբաթաթերթը անդրադար-
ձել է միջազգային դիվանագիտության մեջ հայկական հարցի լուսաբանմա-
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նը2: Ուշագրավ է, որ սուլթան Արդուլ Համիդը թերթի հրատարակիչ Խսղիլ 
Ղանեմին ւցարգեատրել է Օսմանյան կայսրության շքանշանով ու դրամով, 
սակայն վերջինս մերժել է ստանալ այն: Այդ, ինչպես նաև թերթերում հայ-
կական թեմաների ե համիդյան քաղաքականության դեմ Ղանեմի կողմից 
հրապարակված հալվածների պատճառով սուլթան Աբդուլ Համիդը Փարի-
զում դատ Ւ. բացե| նրա դեմ, սակայն Ղանեմին հաջողվել է շահել այն3: Ցա-
վոք, Ղանեմի ազգանպաստ թերթը կարճ կլանք ունեցավ. Օսմանյան իշ-
խանությունները արգելեցին թերթը հայրենիքում տարածել: 

Սիրիացի մի շարք հայտնի թղթակիցներ և մտավորականներ կարողա-
ցան իրենց ձայնը տեղ հասցնել նույնիսկ Բրագիփայից: 1913թ. Սան Պաու-
լոյում հայտնի թղթակից ժորժ Հւսդդադը սկսեց հրատարակել «Ալ Քալամ 
ալ Հադիղին», որը բացահայտում էր ազգային վաքրամասնությունների (ա-
րաբներ, հայեր, քրդեր) նկատմամբ թուրքերի ոչ նպաստավոր քաղաքակա-
նությունը: «Խմբագրության գրասեղան» հաստատուն խորագրի ներքո 
ժորժ Հադդւսդը Սիրիայի մասին քննադատական վերլուծական հոդվածնե-
րով էր հանդես գալիս, ուր հաճախ անդրադարձել է հայերի վիճակին4: 54-
րդ համարում (03.08.1915) «Հայերի ջարդերը» վերնագրով զգայացունց հոդ-
վածում գրում է. «Ասում ենք, որ պատմության մեջ այսպիսի արհավիրքների 
միակ պատճառը հետամնացությունն է, հիմարությունը և կրոնական 
խտրականությունը: Եվ այսպիսի ջարդերը, որոնց մասին կարդալու եք հի-
մա, մարմինները սարսռում է ե ցավից մարդկության սիրտն է արյունոտ-
վում»: Ակնհայտ է, որ թերթը կարողացել է լավագույնս նկարագրել հայերի 
հոոեգույն վիճակը: 

Առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի 1903 թվականից կրկին Սան 
Պաուլոյում հրատարակվող «Ալ Աֆքաբը», որը բավական երկար կյանք ու-
նեցավ՝ մինչև 192!թ: «Ալ Աֆքաբը» հայտնի է եղել որպես ազատամիտ 
թերթ, որտեղ տեղ են գտել հայերի ցեղասպանության մասին ցայտուն փաս-
տեր5: Թերթի խմբագիրն էր հայտնի մտավորական Սաիդ Աբու ժամբան: 
Թերթը մանրամասներ է ներկայացնում հայերի ցեղասպանության մասին, 
որն ըստ վերլուծությունների, երիտթուրքերի կողմից նախօրոք ծրագրված 
քւսղաքականության արդյունք էր: 1918թ. հրապարակումներում հանւփպում 
ենք երեսունից ավելի հոդվածների, ուր հաղորդվել են հայերի ջարդերի 
մանրամասներ և այդ թեմայով արված վերլուծություններ: «Ալ Աֆքարը» 
երևան է բերում երիտթուրքերի կողմից կազմակերպված հայերի տեղահան-
ման, կոտորածների և ցեղասպանության մասին հրահանգված և կիրառ-
ված որոշումները: 

Սաիդ Աբու ժամրան իր մի շարք հոդվածներում արտահայտվել է թուր-
քական թուրանիզմի, թուրքացման քաղաքականության, ինչպես նաև եբիա-
թուրքերի' ոչ իսլամ տարրերի ոչնչացման ծրագրերի դեմ , որոնք մուսուլ-
մանների մեջ հայերի դեմ թշնամանքի և ոխի զգացումներ աոաջացրեցին: 
Վկայակոչվում են Հալեպի նահանգում օսմանյան իշխանությունների կող-
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մից հայերի տեղահանման հրահանգները: Թերթի հրապարակումների հա-
մաձայն՝ Օսմանյան կայսրության թուրանական ծրագրերը նպատակ ու-
նեին իսլամական ազգերի թուրքացումը ե ոչ իսլամ վւոքրամասնությունների 
բնաջնջումը: Հայերի ցեղասպանության մասին խոաււմ են արաբ ականա-
տեսները, պանք ստույգ թվեր բերում են մահացածների մասին: Թերթը հա-
յերի ցեղասպանության կազմակերպման մեջ Թուրքիային օգնելու համար 
մեղադրում է Գերմանիային: Բազմաթիվ են այն հողվածները, ուր մանրա-
մասն նկարագրվում է հայերի տառապանքը իրենց երկրից քշվելուց, սովի 
միջոցով մահվան դատապարտվելուց հեստ: 

1219-րդ համարում (25.03.1918) «Հայաստանում թուրքերի վայրագութ-
յունները» վերնագրով հոդվածում բաղդադցի մի արաբ ականատես պատ-
մում է: «Թուրքերը Գարահիսարից քշել են հարյուր հայ ընտանիքներ, ո-
րոնց կեսին խեղդել են էոիրատ գետում՝ նավակները շրջելով, ուրիշները 
Դեր Զոր հասնելուց հեստ էլ քայլել են քաղաքից հեռու: Ռասուլ Այնում, որը 
մարդաշատ է, ջարդեր չկան, սակայն ոչ մի արգելք չկա, որպեսզի կանայք 
և երեխաները սովից մահանան... Թուրքերը չարչարելու մեջ վարպետա-
ցան, նրանք հազարավոր ծարավ հայ տղամարդկանց, կանանց ե երեխա-
ներին ցույց էին տալիս Հալեպից եկած ջրի պահեստները ե նրանց աոաջ 
ջուրը հոսեցնում էին ավազի վրա»: 

«Ալ Աֆքարը» պարզաբանում է, որ սույն հոդվածը հրապարակել է, որ-
պեսզի քաղաքակիրթ աշխարհը իմանա թուրքերի կողմից գործադրված 
վայրագությունների մասին: Թերթը իր մի այլ հալվածում (1244-րդ համար՝ 
06.07.1918), վերլուծություններ անելով հայկական հարցի մասին, գրում է. 
«Աշխարհի (հպովուրդների մեջ չկա որևէ մի ժողովուրդ, որը հայերի նման 
տառապած և տանջված լինի: Թուրքերը թող իմանան, որ ինչ որ արել են, 
աններելի մեծ մեղք է»: 

Հիշատակության է արժանի այն փաստը, որ հայերի դեմ թուրքերի 
բռնությունները լայն արձագանք են գտել ոչ միայն սիրիական-արաբական, 
այլև Սիրիայի սփյուռքի արաբական մամուլի էջերում, որը վկայւոմ է ա-
րաբների կողմից հայկական խնդիրների նկատմամբ անվերապահ ուշադ-
րության մասին: 

Հայերի ցեղասպանության լուրերը արձագանք են գտել նաև 1916թ. Փա-
րիզում լույս տեսած «Ալ Սուստաքբալ» պաշտոնաթերթում, որը հիմնել էր 
Ֆրանսական կառավարությունը, իսկ խմբագիր նշանակվել էր Հաքի ալ U-
դըմը: «Ալ Սուստաքբալը» քաղաքական ազատ թերթ էր, որի էջերում, բացի 
Ֆրանսիայի տեղական լուրերից, կարդում ենք նաև Սիրիայի և Լիբանանի, 
այստեղ հաստատված հայերի մասին: 1916-1919թթ. թերթի համարներում 
լույս են տեսել ավելի քան յոթանասուն հոդվածներ, պանք առնչվում են 
մարդկության պատմության անձայն ոճիրին՝ հայոց ցեղասպանությանը7: 
Թերթի 4-րդ համարում (07.05.1916) պարզաբանվում է արաբների և թուրքե-
րի միջև գոյություն ունեցող տարբերությունները հայերի հանդեպ իրենց վե-
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րաբերմռւնքում: «Արաբական պատմության մեջ չեք գտնի որևէ հիշատա-
կություն հայոց երկրում այնպիսի հետևողական և կրկնվող կոտորածների 
մասին, որը թարքերն իրենց հետ բերեցին մոնղոլների երկրից և կեղծորեն 
վերագրում են իսլամին և մուսուլմաններին... Արաբական աշխարհը բողո-
քում է հայկական ջարղերի դեմ, պատմության առաջ արդարացնելով իսլա-
մը և մուսուլմաններին»: 

Նույն ինքը Հւսքի ալԱդըմը 103-րդ համարում (10.05.1918) «Ընդհանուր 
ամբիոն» իր հոդվածում, մեջբերելով գերմանացի հյուպատոսի և Նուբար 
փաշայի խոսքերը, վերլուծում է թուրանակւսն ծրագրի էությունը և վտանգը՛, 
այս առիթով գրելով. «Հայերից հետո մեր հերթն է գալու: Եթե Սիրիան մնա 
թուրքական լծի տակ, ուրեմն սիրիացիները նույնպես կենթարկվեն սպան-
դի, կախաղանի և ահավոր չարչարանքի, և մեր երկրռւմ ջարդերը կլինեն ա-
վելի սարսափելի, քան հայերի ջարդերը»: 

Որպես հայտնի քաղաքական գործիչ, Հաքի ալԱդըմը արաբներին զգու-
շացնում է թուրքական վտանգի մասին ե անկախության կոչեր է անում 
թուրքական լծից ազատագրվելու համար: 

Սիրիական մամուլի էջերում առկա է այն տեսակետը, որ թուրքերը 
բռնությունների առաջին փորձը արել են հայերի վրա: Արաբները գիտակ-
ցում էին, որ թուրքերի ւլեմ պետք է պայքարել զենքով: Հեջազի ազգային սւ-
զատագրական պայքարը եկավ ապացուցելու այդ: 

Սխալված չենք փնի, եթե եզրակացնենք, որ սիրիական սփյուռքի մամու-
լը հայոց ցեղասպանության պատճառներից մեկը համարում էր թուրքերի 
մոլեռանւրււթյունը, տգիտությանը ե կրոնական խտրականություն պար-
տագրելը: Համաձայն սիրիական մամուլի, թուրքերը մոնղոլների և Չինգիզ 
խանի սերնդից են, և հետևողական ու կրկնվող կոտորածների ակունքները 
հենց այստեղից են գափս, որն էլ հայոց ցեղասպանությունն իրականացնե-
լու պատճառ դարձավ: 

Սիրիական թերթերում տպագրված հոդվածների մեջ ապացուցվում էր, 
որ իսլամը որևէ առնչություն չունի թուրքերի ոճիրների հետ և առաջ էին քա-
շում իսլամի անմեղության վարկածը, որի միջոցով ներկայացվում էր հարցի 
ոչ կրոնական կալմը: 

Ակնհայտ է, որ սիրիացի արաբ մտավորականները, թղթակիցները և քա-
ղաքական գործիչները մեծապես աջակցել են հայերին և լուսաբանել հայոց 
ցեղասպանության հանգրվանային վտւլհրը՝ սկսած տեղահանություններից, 
տարագրություններից, կոտորածներից, ընդհուպ մինչև Սիրիայում հայերի 
հաստատվելը: Այս ամենը անվիճելիորեն փաստում է Օսմանյան կայսրութ-
յան մեջ հայերի ցեւլասպանությունը: 
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NORA ARISYAN 

THE ARMENIAN GENOCIDE AND THE SYRIAN ARAB 
DIASPORA PRESS 

(Summary) 

The paper deals with the reflections of Ihe Armenian Genocidc in the Syrian 
Arab Diaspora press. Taking into consideration that Ihe press is an importanl 
historical source, it is the first time that the Syrian press is studied and analyzed. 
The paper is based on 13 of the Syrian Diaspora newspapers published in Brazil, 
France etc. (1881-1921), which have dealt with the events of the Armenian mas-
sacres and genocide. Many of the articles speak about the Ottoman plan of the 
extermination of the non-Muslim minorities and about Ihe tortured Armenians 
after they were driven out of their lands. The study of the Syrian press leads to а 
conclusion that the Armenian genocide had a vast echo not only in the Syrian 
Arab press but also in the Syrian Arab Diaspora press, which testifies its non-
preservative attention toward the Armenian affairs. 

The Syrian intellectuals, journalists and politicians supported the Armenians 
and they elucidated all phases of the Armenian genocide. The author concluded 
that the Syrian Diaspora press testifies the Armenian genocide in the Ottoman 
Empire. 
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ՍՈՒՐ ԵՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 

ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱՆՈՒ 
ԲՆՈՐՈՇ ԳԾԵՐԸ (1920-1930 թթ.) 

Յուրաքանչյուր պետության մեջ քաղաքական իշխանության մեխանիզ-
մը գործում է գլխավոր գործող անձանց՝ քաղաքական կուսակցությունների, 
քաղաքական առաջնորդների ե քաղաքական ընտրանու միջոցով: 1920-
1930-ական թթ. Թուրքիայում ծառացած Էր նոր քաղաքական ընտրանու՝ իր 
նոր արժեքներով, մոտեցումներով և գաղափարներով, ձևավորման անհրա-
ժեշտությունը: Այն բաղկացած Էր զինվորականներից, հատկապես բարձ-
րագույն սպայակազմի ներկայացուցիչներից, քաղաքաբնակ մտավորա-
կան խավից, բյույակրատիայի մարդկանցից, Անատոփայի տեղական վեր-
նախավի ե հոգևորականության ներկայացուցիչներից և նոր ձևավորվող 
արդյունաբերական m առևտրական կամ «միջին» խավից: Քաղաքական և 
հասարակական գիտությունների մեջ տարածված Է այն տեսակետը, որ 
քաղաքական ընտրանին մարդկանց մի խումբ Է, որի ձեռքում գտնվում են 
կրթության, տեւլեկատվության, ֆինանսական հիմնական միջոցները և ինս-
տիտուտները, որււնց օգնությամբ Էլ փաստորեն իրականացվում Է քաղաքա-
կան իշխանությունը:1 

Թուրքական քաղաքական ընտրանու մասին իր ընդգրկուն աշխատութ-
յան մեջ ամերիկյան մասնագետ Ֆրեդերիկ Ֆրեյը նշում Է, որ «քսպաքա-
կան ընտրանին կազմում Էր իշխանության կայացման և գործունեության ա-
մուր հիմքը, որը մասնակցում Էր քաղաքական ծրագրերի և բարեփոխումնե-
րի մշակմանը և կենսագործմանը»2: Թուրքիայում դեռևս պանթյուրքիզմի 
գաղափարախոս Զիյա Գյոքալփն Էր առաջ քաշում այն գաղափարը, որ 
գերագույն իշխանությունը պետք Է տրվի ոչ թե ժողովրդին, այլ ազգային Է-
լիսւային, որը պետք Է իշիփ՝ ելնելով ժողովրդի շահերից, «ժողովրդական 
իշխանությունը ընտրանու իշխանությունն Է» : Այսպիսով, կարող ենք եզ-
րակացնել, որ քաղաքական ընտրանին որոշակի խումբ է կամ հասարա-
կության խավ, որը կենտրոնացնում Է իր ձեռքերում պետական իշխանութ-
յունը և զբաղեցնում Է ղեկավար պաշտոնները՝ կառավարելով հասարա-
կությունը: Նրա մեջ մտնում են իշխանական փազորություններ և գոբծա-
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ռույթներ ունեցաւ բարձր կարգի քաղաքական գործիչները, բարձրագույն 
պետական ծառայողները: Ք ա ղ ա ք ա կ ա ն ընտրանին հանդիսանում է քաղա-
քական համակարգի կենտրոնական օղակը: Թուրքիայում իշխանությունը 
ազգայնական պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո հայտնվեց, բնա-
կանաբար, ա զ գ ա յ ն ա կ ա ն շարժումը գլխավորող անհատների ձեռքում, ընդ 
որում, նրանցից ոչ բոլորը մնացին իշխանական համակարգի գագաթին, 
մնացածներն Էլ դարձան նոր' հանրապետական ընտրանու հիմքը: 

Համաձայն մասնագիտական գրականության մեջ առաջ քաշվալ, մաս-
նավորապես՝ Ֆ. Ֆրեյի ե թուրք հասարակագետ Չաղլար Քեյդերի տեսա-
կետների, թուրքական քաղաքական ընտրանին 1920-1930-ական թթ. բաղ-
կացած Էր մի քանի շերտերից՝ բարձրագույն, միջին, վարչական: Բարձրա-
գույն օղակի մեջ մտնում Էին Հանրապետության նախագահը (որը միաժա-
մանակ Հանրապետական ժողովրդական Կուսակցության (ՀԺԿ) գլխավոր 
նախագահն Էր), Հանրապետության վարչապետը (միաժամանակ ՀԺԿ-ի 
վախնախագահը), ՀԺԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, ներքին գործերի, արտա-
քին գործերի, ֆինանսների ե տնտեսության, ազգային պաշտպանության 
նախարարները, Թուրքիայի Մեծ Ազգային ժողովի նախագահը, կրթութ-
յան, արդարադատության նախարարները, 1924-1925 ե 1930թ. կարճատև 
գոյություն ունեցած Աոաջադիմական4անրապեաական և Լիբերալ-Հան-
րապետական կուսակցությունների նախագահները, մնացած նախարարնե-
րը, ՄԱԺ-ի վախնախագահները և մշտական կոմիտեների ղեկավարները, 
ՀԺԿ-ի կենտրոնական կոմիտեի և վարչության անդամները, ՀԺԿ-ի տա-
րածքային տեսուչները: Այս շրջանակն Էր ընդունում ժողովրդի համար ամե-
նակարևոր քաղաքական որոշումները: Սիջին քաղաքական ընտրանին ձ-
ևավորվում Էր խորհրդարանի անդամներից, վիլայեթների նահանգապետե-
րից, քաղաքապետերից, տարբեր քաղաքական ուժերի ղեկավարներից: 
Վարչական ընտրանու մեջ մտնում Էին պաշտոնյաները, որոնք զբաղեցնում 
են բարձր դիրքեր նախարարություններում և պետական կառավարման այլ 
մարմիններում4: 

Ինչպես ցույց են տալիս մեր ուսումնասիրությունները, ինքը' քւալաքա-
կան վերնախավը բաժանվում Էր մի քանի խմբերի՝ կառավարության ան-
դամներ, ՀԺԿ-ի ւլեկավար մարմինների անդամներ, մեջլիսի պատգամա-
վորներ, զինված ուժերի հրամանատարական կազմ, դատավորներ, նա-
հանգապետեր: Այդ ընտրանու նեբսում գոյություն ունեին մի քանի մրցակից 
խմբեր, սկզբից դրանք Մուստաֆա Քեմալի շուրջ համախմբված և նրան ըն-
դիմադիբ անձինք Էին, որոնց միջև պայքարի գագաթնակետը դարձան 
1924-1926թթ. Առաջադիմական կուսակցության և Իզմիրի դավադրության 
հետ կապված իրադարձությունները, ապա վարչապետ Իսմեթ Ինյոնյույի և 
ներքին գործերի նախարար Ռեջեփ Փեքեբի գլխավորությամբ արմատա-
կանների, 1930-1934թթ. գործունեություն ծավալած ձախ-արմատական 
«Կադբո» և ֆինանսների նախարար և վարչապետ ՋելալԲայարի ազատա-
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կան հայացքներ դավանող ընտրանու անդամների խմբերը: Սակայն քա-
ղաքական որոշումների ընդունման գործընթացում այս խմբերի խաղացած 
դերը, թեպետ ե գգսդի էր, բայց ոչ վճռորոշ: Չկար որևէ մեկ գործիչ, որ կա-
րողանար ասել, որ ինքը հանդիսանում է նախագահի գլխավոր հենարանը, 
անգամ Իսմեթ Ինյոնյուն չէր հավակնում կոչվել այդպիսին: Իր իշխանութ-
յունը ե լիազորությունները Աթաթյուրքը չէր կիսում ոչ մեկի հետ: Սիայն 
1937-1938թթ.' ծանր հիվանդության պատճառով, նա թույլ տվեց իր շրջա-
պատին ձեռք բերել մեծ չափերի հասնող ինքնուրույնություն և ազդել որո-
շումների վրա: 

Թուրքիայի Հանրապետության իշխող վերնախավը իր արմատներով 
պատկանում էր օսմանյան և երիտթուրքական ընտրանու երկրորդ ե երրորդ 
շարքին, ուստի թե՛ իր մտածելակերպով, թե' վարքագծով այն օտարված չէր 
նախորդ ժամանակաշրջանից: Նոր ընտրանու մոտ ւլեոես չէր վերացել օս-
մանյան իներցիան և տիրապետող էին մնում օսմանյան մտածելակերպն ու 
ավանդույթները՝ պետության և իշխանության մասին հատուկ պատկերա-
ցումներով, մասնավորապես, երկրի կառավարման ոճի, ժողովրդի կյանքում 
պետության խաղացած դերի վերաբերյալ: Այսպես, հանրապետական ընտ-
րանին, օսմանյան վերնախավի պես, ընդունում էր պետության և նրա ա-
ոաջնորդների գերակայությունը՝ համոզված փնելով, որ պետությունն է 
մարմնավորում արդիականության գաղափարները և կարող է տարածել 
դրանք ամբողջ բնակչության մեջ բարեվտխումների միջոցով: «Ղեկավար-
ների պարտականությունն է, - հայտարարում էր Մուստաֆա Քեմալը 
1928թ.,- ազգին կենսական վերածննդի և երջանկության ճանապարհը ցույց 
տալը»:5 

Ընդհանրապես, հին օսմանյան բյուրոկրատիայի ներկայացուցիչներից 
շատերը տեղ գտան նաև Անկարայի կառավարության հաստատություննե-
րում: Հանրապետության 50-ամյակին նվիրված իր հուշերում թուրք հայտնի 
գրող և պետական գործիչ՝ Ցակուբ Քադրի Կարաօսմանօղլուն գրում էր. 
«Բարեվտխումների առաջընթացի համար հարկավոր էր ազատվել նախորդ 
ժամանակաշրջանի մարդկանցից: Սինչդեռ մենք նոր պետության գլուխ 
հավաքեցինք ինչ որ կար Բաբը Ափում ... Ահա այդ պակասն էր, որ մեր 
բարդությունների պատճառը դարձավ: Աթաթյուրքը ինձ այս իմ հարցումնե-
րին պատասխանում էր, որ «ինձ մի բողոքի՛ր: Ես ազգային պայքարը սկսե-
ցի կանաչ դրոշների.տակ հավաքված հոջաների հետ: Մարդ չկար, չկարո-
ղացա գտնել: Ո՞վ եկավ, ո՞վ ինձ հավատարիմ ծառայեց: Խալիֆայությու-
նը, սուլթանությունն անգամ շեյխ-ուլ-իսլամի ֆեթվայով վերացնել տվեցի»7: 
Հետևաբար, Քեմալ Աթաթյուրքը ամեն կերպ ջանք էր գործադրում, որպիսի 
թուրք երիտասարդությունից նոր ընտրանի աճեցնի. «Սենք ամեն ինչ երի-
տասարդներին ենք թողնելու... Սեր ամբողջ հույսը երիտասարդությունն 
է»8: Փաստորեն, Թուրքիայում իշխող վարչակարգը իր ուսերի վրա էր վերց-
րել երկրի նոր ընտրանու ձևավորման գործը: 
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Թուրքական ընտրանին մեծ մասամբ հավակնում էր հանդես դարս որ-
պես կրթված, մտավոր, պաշտոնավոր խւսվ: Ընտրանու մյուս խումբը կազ-
մում էին տեղական մակարդակով ազդեցություն ունեցող մարդիկ, պանք, 
սակայն, տվյալ ժամանակաշրջանում զգալի չավավ ներկայացված չէին իշ-
խանության համակարգում: Ընդ որում, երկրի տարածքի մեծ մասում քա-
ղաքականությունը շարունակում էր մնալ, մի կալմից, տեղական աղաների և 
ցեղապետերի, մյուս կողմից, իշխանությունների միջև բանակցությունների 
գործ: 

Թուրքիայում քաղաքական ընտրանու ե բնակչության զանգվածների 
միջե գոյություն ուներ բավականին մեծ ճեղք, որը արտահայտվում էր ինչ-
պես սոցիալական ծագման ե դիրքի, այնպես էլ կրթական և մտավոր մա-
կարդակներում: Թուրքական ընտրանին շատ ավելի կրթված էր հասարակ 
ժողովրդից: Քեմալական ժամանակաշրջանում մեջլիսի մոտ 60 տոկոսը ու-
նեցել է բարձրագույն համալսարանական կրթություն: Հիմնականում մեջլի-
սի պատգամավորները ավարտում էին քաղաքական գիստւթյուննհբի ե ի-
րավաբանական բաժանմունքները9: Փաստագրական տվյալներ]] վկայում 
են, որ թուրքական քաղաքական ընտրանու մեջ տիրապետալ էին միջին 
տարիքի10 բարձրագույն կրթությամբ սոլամարդիկ' , պանք պատկանում 
էին սոցիալական բարձր և միջին խավերին: Դրանք հիմնականում պետա-
կան բյուրոկրատիայի, զինվորականության, մտավորական խավի ներկա-
յացուցիչներ էին՛՜: 

Որքանով մեջլիսն էր տարբերվում երկրի ընդհանուր բնակչությունից, 
այդքանով էլ բարձրագույն ւլեկավարությւսնն էր առանձնանում խորհրդա-
րանից: Նախարարների կաբինետի անդամները գերազանցապես համալ-
սարանական մակարդակի կրթություն ունեին: Ըստ մասնագիտություն ների 
նրանք բաժանվում էին գինվււրականների, բժիշկների, իրավաբանների և 
քաղաքագետների13: Այսպիսով, երկրի քաղաքական ընտրանու մեջ մուտք 
գործելու համար պահանջվում էր համապատասխանել որոշակի չաւիանիշ-
ներին, ինչպես, օրինակ, բարձրագույն կրթություն ունենալը, պատկանե-
լությունը բանակային վերնախավին կամ պետական բյուրոկրատիային: 

1920-1930-ական թթ. քեմալական ընտրանու գործունեության գլխավոր 
հենարանը հանդիսանում էին գործադիր իշխանությունը (բյուրոկրատիան), 
կուսակցությունը և բանակը, իսկ կենտրոնական նպատակներն էին երկրի 
քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական կաոուցվածքների, մշակութային կյան-
քի ե մտածողության արմատական վերաւիոխումը և արդիականացումը: 
Այս ենթաւոեքստում նրա հիմնական կարգախոսները դարձան ազգայնա-
կանության, աշխարհիկ պետւււթյան և արդիականացման գաղափարները14, 
ւդտնց անունից էլ քաղաքական ընտրանին իրեն իրավունք վերապահեց 
խիստ վերահսկողություն սահմանել զանգվածների ե երկրի քսոլաքական 
ղեկավարման գործընթացների նկատմամբ՝ տեսնելով Թուրքիայի զարգա-
ցումը ուժեղ և կենտրոնացված վերահսկողության տակ, այսինքն, «խնամա-
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կալ» վարչակարգի պայմաններում: Ավելին, երկրի քաղաքական ընտրա-
նին սկսել էր իրեն նույնացնել ազգի ե պետության հետ: «Հանրապետութ-
յան ղեկավարությունը, - ընդգծում է Աթաթյուրքի կենսագիր լորդ Կինրոսը,-
անկեդծորեն հավատում էր, որ իրավունք ունի երկրի բնակչության հնա-
զանդություն պահանջելու և ստանալու» 5: Այսպիսի ավտորիտար իշխա-
նության պայմաններում քաղաքական ղեկավարության ե քաղաքական 
րնտրանա գործառույթը կայանում էր պետական, զինվորական, մտավորա-
կան կառույցների նկատմամբ վերահսկողության պահպանման մեջ: Ընդ ո-
րում, շնորհիվ բնակչության մեջ արմատավորված այդ նույն մտածելակեր-
պի, նրանք իրենց քաղաքականությունը անցկացնելիս կարիք չունեին դիմե-
լու դեմագոգիայի ե տեռորի հսկայական ապարատի օգնությանն, ինչպես 
դա տեղի էր ունենում միաժամանակ Խորհրդային Սիությունում ե Գերմւս-
նիայամ: Թեև, մասնավորապես, մեկ անգամ չէ, որ արձանագրվում էին 
դեպքեր, երբ նրանք, ովքեր համաձայն չէին իշխող վերնախավի դիրքորո-
շումների ե քաղաքականության հետ, դիտվում էին ոչ միայն որպես քաղա-
քական ընդդիմախոսներ, այլ նաև որպես «պետության և ազգի թշնամի-
ներ»16: 

Հարկ է նշել նւսև, որ թուրքական ընտրանու մեջ գոյություն չունեին բա-
վականաչափ ինքնուրույն խմբեր: Տնտեսական վերնախավը, օրինակ, չէր 
կարող հավակնել հանդես գալու իբրև ինքնավար քաղաքական ուժ, մտա-
վորականությունն ի վիճակի չէր առաջ քաշել այլընարանքներ առկա քա-
ղաքական համակարգին և հանդիսանում էր իշխող վարչակարգին ավելի 
շուտ «սպասարկող», քան թե ընդւփմաւփր ուժ, իսկ բանակային սպայա-
կազմը բավարավում էր իր նախկին հրամանատարներին Հանրապետութ-
յան բարձրագույն պաշտոններում տեսնելով և կենտրոնացած էր երկրի 
տւսրածքային ամբալջականության պահպանման և բանակի արդիակա-
նացման խնդիրների վրա, պետական բյուրոկրատիան էլ զբաղված էր կա-
ռուցվածքային բաբեվախումների խնդրի լուծմամբ: Իշխող ընտրանին պա-
տասխանատու չէր երկրի բնակչության առաջ, քանի որ չէր գործում պար-
բերական ընտրությունների միջոցով այն փոխելու մեխանիզմը: Ընդ որում, 
հանրապետական քաղաքական ընտրանու առաջին սերնդին այդպես էլ 
չհաջողվեց ւիոխադւսրձ կապ հաստատել լայն զանգվածների հետ: Չ. Քեյ-
դերը այս առթիվ նշում է, որ «հանրապետականներն այդպես էլ չկարողա-
ցան շահել բնակչության լայն խավերի աջակցությունը: Նրանք մնացին որ-
պես զանգվածներից կտրված ընտրանի»17: Բավական էր միայն 1950թ. 
թուրքերին տալ ազատ ընտրության իրավունքը, և 27 տարի իշխող Հանրա-
պետական-ժ՜ալովրդական կուսակցությունը ջախջախիչ պարտություն 
կրեց' հանձնելով իշխանությունը քաղաքական ընտրանու հաջորդ՝ երկրորդ 
սերնդին: 
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SUREN BAGHD AS ARYAN 

THE CHARACTERISTTCS OF THE TURKISH P O L m C A L ELITE (1920-1930s) 

( S u m m a r y ) 

The mechanism of the political power in cvery State works through its major 
actors - the political parties, political leaders and political elite. In 1920-1930s in 
Turkey there was a need to form a new political elite. The main componcnts of 
the Turkish political elite were the military, State bureaucracy, urban intellectuals 
as well as the representatives of Anatolian local elite and clericals. It was divided 
into several groups - the associates of the President of the Republic, members of 
the government and the ruling organs of Republican People Party, Ihe deputies of 
mejlis, the Commanders of the army, the vilayets1 govemors. 

In its coomon sense the political elite is a definitive group which concentrates 
in its hands the S t a t e power and occupies leading posts in the society. The politi-
cal elite is a central link of the political system. The ruling class of the Turkish 
Republic originated from the previous - the Ottoman and Young Türks - elite. 
Consequently it inherited its mentality and behaviour as well as its tradilions and 
ideas about State and power. 

The Turkish political elite by its most part claimed to appear as an educated, 
intellectual class. In Order to enter the political elite of the country the main con-
ditions were - high education and social status (military or bureaucratic classcs). 
As a result, the major bases of this elite were the executive power, army and а 
single-party system. 

Seeing the development of Turkey under the strong and centralized rule in 
the conditions of a "tutelary" regime the ruling elite established a strain control 
over the masses and- the political process in the country. The main funetion of 
such elite was the preservation of the controle over the State, military, and intel-
lectual struetures. Consequently, between the ruling elite and the people masses 
on both the social and the educational and intellectual levels was formed a large 
gap. That is why the first generation of the Republican elite could not win wide 
support of the masses remaining as an isolated elite. 
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r V P F H БАГДАСАРЯН 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

В ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (1920-1930-е гг.) 

Со дня основания Турецкой Республики в основу ее развития легла 
политика модернизации. Первые лидеры Республики - Кемаль Ататюрк, 
Исмет Иненю и другие, справедливо полагали, что, если Турция хочет 
сохранить то, что она завоевала силой оружия, если она желает на 
равных вести диалог и иметь дело с доминирующим в международной 
политике Западом, то она просто обречена идти по пути модернизации, 
в ходе которой турецкий народ пережил трансформацию своих тради-
ционных институтов и ценностей, смену основ политической власти, пе-
реход от религизно-общинного общественного строя к светскому-на-
ционалистическому, обретение нового смысла национальной идентич-
ности. 

В отношении модернизации в политологической и социологической 
науках существуют различные мнения. Обычно под термином "модер-
низация" подразумевают комплексный процесс общественных, полити-
ческих, экономических и культурных изменений. По определению из-
вестного израильского социолога Шмуэла Айзенштадта, "модернизации 
присущи (1) развитие плюралистической политической системы, (2) раз-
витие современных политических структур, что означает распростране-
ние централизованного управления, законодательной и политической 
деятельности во всех сферах и кругах общества, (3) последовательное 
вовлечение широких слоев общества в политическую власть, (4) ослаб-
ление или ликвидация легитимности 'прежней, традиционной элиты и ее 
замена представителями новой элиты"1. 

Согласно точке зрения известного турецкого историка Тарыка Туна-
йи, "модернизация - это ряд мер, предпринятых с целью создания госу-
дарства, основанного на либеральных принципах ,и современном об-
ществе" . По мнению же американского социолога Роберта Беллы, "в 
ходе модернизации общество сталкивается с серьезными сдвигами, ко-
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торые являются следствием выраженных в институционально-структур-
ных изменениях стремления к сближению с Западом ради выживания 
страны"3. 

Как уже отмечалось выше, турецкие лидеры имели ясное представ-
ление о значении модернизации для своей страны. Они не видели ей 
какой-либо альтернативы. Президент Турции Кемаль Ататюрк в одном 
из своих выступлений заявлял, что "те нации, которые не являются сов-
ременными, обречены быть растоптанными под ногами цивилизованных 
наций"4. Он был полон решимости до конца довести дело модерниза-
ции Турции, считая его вопросом жизни и смерти для своего народа: 
"Страна любой ценой станет современной, цивилизованной и обновлен-
ной. Для нас это вопрос национального существования"5. 

Согласно замыслу Ататюрка, модернизация должна была проник-
нуть во все сферы турецкой жизни - от армии до быта и одежды. Пер-
вый президент Турции и его соратники хорошо осознавали, что для 
сохранения и защиты независимости страны необходимо создание сов-
ременной военной структуры, что невозможно сделать что-либо без 
создания современной науки и промышленности. Те же, в свою оче-
редь, не могли бы существовать без реформированных общественной и 
политической систем, которые позволили бы турецкому народу макси-
мально использовать и развивать свой потенциал. 

Для создания современного национального и светского государства 
турецким лидерам нужно было прежде всего ликвидировать всю струк-
туру Османской империи. Мустафа Кемаль осторожно двигался в этом 
направлении в первой половине 1920-х гг., так как хорошо знал силу и 
влияние этих многовековых институтов. Ликвидация султаната, осу-
ществленная после победы в войне за независимость в 1922г., и про-
возглашение Республики в октябре 1923г. выявили столкновение двух 
направлений политических сил и политической мысли в стране - 1) 
выступающих за сохранение традиционных институтов и их синтез с 
республиканскими институтами "умеренных" или консерваторов и 2) 
признающих только новый строй радикалов или республиканцев. В 
этой ситуации Кемаль пошел на ликвидацию халифата и начал секуля-
ристские реформы6 , воспринимая старые традиции и институты как за-
костенелую силу, исторически приговоренную к уничтожению. 

Ататюрк осуществлял свои реформы как путем принуждения, так и 
благодаря использованию своего громадного авторитета: "Революция7 -
, заявлял он, - означает силой изменить .сделавших в течение послед-
них столетий турецкую нацию отсталой учреждения и создать вместо 
них учреждения, соответствующие национальным потребностям цивили-
зации и обеспечивающие прогресс"8. 

Известно, что признаком современных политических систем являет-
ся наличие институтов, организующих и осуществляющих политическую 
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деятельность, т.е. политических партий. Таким институтом в молодой 
Турецкой Республике стала Народно-Республиканская партия, являв-
шаяся одной из опор власти Мустафы Кемаля и его окружения. Она 
была создана весной 1923г., когда Кемалю требовалась политическая 
база на предстоящих выборах в ВНСТ, где он стремился получить аб-
солютное большинство голосов. Важность роли партии обуславлива-
лась тем обстоятельством, что она служила основным каналом, через 
который можно было контролировать поведение депутатов меджлиса, а 
также осуществлять контроль сверху над всей общественно-политичес-
кой жизнью страны. НРП служила в качестве механизма, обеспечиваю-
щего целостность правительственных и общественных структур. Прог-
рамма НРП фиксировала официальное единство государства и партии. 
Партия являлась скорее инструментом осуществления политической 
власти, чем организацией, которая влияет на формирование самой по-
литики. 

Первая же попытка установления режима западного типа в Турции в 
середине 1920-х годов провалилась. Здесь имеются в виду события, 
связанные с деятельностью Прогрессивно-Республиканской партии, ко-
торая была намерена выступить в качестве оппозиции диктаторскому 
стилю правления Мустафы Кемаля. Ее лидеры обладали немалым авто-
ритетом среди населения и пользовались поддержкой как консерватив-
ных, так и пока немногочисленных либеральных кругов. Поэтому ПРП 
представляла серьезную угрозу для позиций народно-республиканцев и 
лично Мустафы Кемаля, которого прогрессистские лидеры, в частности, 
Кязым Карабекир и Али Фуад обвиняли в том, что он присвоил себе 
часть их заслуг в деле создания нового турецкого государства и игно-
рирует их мнением при принятии важных политических решений.9 Кро-
ме того, различались подходы М.Кемаля и его бывших соратников в 
вопросе реформации в Турции. Кемаль считал, что реформы должны 
быть проведены в условиях сильной или авторитарной власти, после че-
го можно было бы говорить о либерализации политического режима, в 
то время как его оппоненты отдавали приоритет демократизации стра-
ны. 

Идеи и действия ПРП были расценены со стороны властей как кра-
мола и активизация сил реакции. Весной 1925г. в отношении оппозиции 
были предприняты жесткие меры - ПРП была официально запрещена, 
ее лидеры отстранены от политической деятельности, а некоторые чле-
ны подверглись репрессиям по обвинению в содействии курдскому 
восстанию шейха Сайда и в создании угрозы республиканскому строю, 
после чего в стране установился однопартийный режим, ознаменовав-
ший завершение этапа национального движения и основания Республи-
ки. 
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Доминирующими политическими силами стали партия, правительство 
и армия, руководство которыми находилось в руках одного и того же 
человека - президента Республики Мустафы Кемаля. Этой конфигура-
ции соответствовала и концепция парламентских и муниципальных вы-
боров. По сути дела, это были не выборы, а единогласное утверждение 
списков лиц, назначенных руководством НРП. 

Однако многие насущные проблемы страны так и не находили свое-
го разрешения в условиях такой системы. В поисках выхода из этой си-
туации Мустафа Кемаль, в одном из своих интервью заявлявший, что 
"правительство не может опираться на страх. Правительство, основан-
ное на штыках, не устоит. Такое правительство, даже диктатура, необ-
ходимо лишь для предотвращения мятежа на временный период"10, ле-
том 1930г. инициировал создание "управляемой" - оппозиционной пар-
тии, которая, не угрожая власти и основам Республики, обеспечила бы 
плавный переход к демократическому правительству. Созданная другом 
президента Али Фетхи Либерально-Республиканская партия заняла 
критичную позицию в отношении этатистской экономической политики 
правительства и ставила акцент на расширении гражданских и полити-
ческих прав и свобод. Однако недовольство правящим режимом было 
так велико, что ЛРП стала центром выражения протестных настроений 
населения страны. Не удалось провести и первые в стране более или 
менее демократические выборы 1, где либералы столкнулись с поли-
цейскими методами и нажимом правящих народно-республиканцев. Под 
предлогом опасности дестабилизации ситуации в стране ЛРП была рас-
пущена и второй эксперимент демократизации политической системы 
закончился так же отрицательно. Но эпизод с ЛРП не прошел бесслед-
но для Турции. В какой-то степени эта партия стала политической и 
идеологической предтечей Демократической партии, которая через 20 
лет отобрала власть у НРП. 

1930-е годы, в отличие от 1920-х, были периодом не столько быст-
рых реформ, сколько интенсивных шагов в направлении ужесточения 
однопартийного режима и укрепления лаицистско-националистической 
идеологии. Этими _шагами были принятие новой программы НРП, зак-
репление шести фундаментальных принципов партии12 в Конституции 
Республики, фактическое слияние государства и партии, открытие про-
пагандистских центров партии - "Народных домов". 

Авторитарное правление, по мнению американского исследователя 
Р.Робинсона, являлось для Турции насущной необходимостью, ибо, как 
показал опыт с ЛРП, проводимые реформы часто не пользовались по-
пулярностью и встречали сопротивление, которое, с точки зрения ту-
рецких лидеров, если бы не было подавлено в самом начале, то 
представило бы слишком серьезную угрозу для будущего страны13. 
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Государство взяло на себя решающую и всеобъемлемую роль в на-
циональной жизни, что только привело к усилению авторитарных тен-
денций в турецкой политике. В Турции превалировали не идеи лич-
ности, свободы или гражданского общества, а доминирующей роли го-
сударства. Государство - это "отец", который защищает и оберегает 
своих детей-граждан, это символ великих стремлений нации и их прет-
ворения в жизнь. И политическая модернизация в Турецкой Республике 
была прежде всего реализацией государственных интересов и укрепле-
нием государственных институтов. В результате в кемалистской Турции 
был создан авторитарно-преддемократический тип власти с президентс-
ким правлением, отсутствием альтернативных выборов, подавлением 
оппозиции, полностью подконтрольным парламентом. Сам Ататюрк и 
его соратники исповедывали не столько антилиберальные взгляды, 
сколько прагматическую точку зрения относительно того, что либераль-
ная идеология не приспособлена для модернизации народа, который 
только-только отходил от традиционалистского строя и образа жизни. 
И говорить об установлении политического плюрализма, приоритете 
прав человека, создании системы, основанной на индивидуальной сво-
боде инициативы и выбора, (а это все - цели, которые и в сегодняшней 
Турции отнюдь не достигнуты), было более, чем преждевременно. Де-
мократия в этой стране не имела ни политической, ни социальной, ни 
исторической основ. Общество, находившееся многие десятилетия в со-
циально-экономическом застое, где царили фатализм и традициона-
лизм, где политическое сознание было односторонним и замкнутым, не 
могло бы продвигаться вперед без авторитарной, централизованной 
власти и принудительной модернизации. 

Поэтому закономерно, что права и свободы граждан, установленные 
Конституцией, оставались лишь декларацией и не соблюдались в реаль-
ной жизни, что те газеты и журналы, чьи публикации "вступали в проти-
воречие с главной политикой государства"14, подлежали закрытию. Ис-
пользуя различные законы, власти имели право распустить любое соб-
рание или закрыть любую газету под предлогом угрозы государствен-
ному строю. Известный французский политолог Морис Дюверже ут-
верждает, что "неразвитые или развивающиеся страны обречены идти 
по пути авторитарного правления и не имеют условий для установления 
демократии" 5. 

В подобном русле кемалистский режим рассматривал и решал на-
циональный вопрос. Турецкие руководители, поставив перед собой за-
дачу создания единого, мононационального государства, встали на по-
зицию отрицания факта существования в стране национальных мень-
шинств и отказались признавать национальные права нетурецких наро-
дов, проживавших в Турции, чем добились не решения самой проблемы 
национальных меньшинств, а ее обострения, проявившегося в курдских 
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восстаниях в 1925 и 1930-х гг. - этнической гражданской войне, продо-
жающейся до наших дней. С этой точки зрения, политический режим 
Турецкой Республики являлся продолжением абдул-хамидовского и 
младотурецкого՜ режимов и в чем-то перекликался с другим современ-
ным ему режимом - нацистской диктатурой в Германии. 

Реальная политическая власть в тот период была сосредоточена в 
руках Кемаля Ататюрка, который одновременно явлался президентом 
Республики, верховным главнокомандующим Вооруженными Силами и 
генеральным председателем правящей Народно-Республиканской пар-
тии. В его случае действительно справедливо суждение, что "в модер-
низирующихся странах сохранение политической стабильности связано 
с присутствием великого харизматического лидера"16. Следует приз-
нать, что деятельность турецкой политической системы и ход модерни-
зации страны во многом зависели от личностей президента Республики 
Кемаля Ататюрка и премьер-министра Исмета Иненю. Но перед ними в 
первую очередь стояла проблема перехода от системы, построенной на 
авторитете личности, к системе, где главную роль играют государствен-
ные и политические институты. А для этого требовалось сформирова-
ние политической, интеллектуальной и экономической элиты, способ-
ной ответить на современные политические, социальные и экономичес-
кие вызовы и эффективно владеющей технологией управления. По мне-
нию американского политолога Фредерика Фрея, "процессом модерни-
зации обычно руководят "модернизирующиеся кадры", которые осу-
ществляют посредством реформ и различных групп переход от одной 
системы к другой".17 Эта элита должна была решить в процессе модер-
низации четыре основные задачи: (1) установить как над индивидуаль-
ными членами общества, так и над этническими, религиозными и ины-
ми группами сильную государственную власть, (2) осуществить эффек-
тивную централизацию политической, административной и экономичес-
кой власти, (3) представить обосновывающую политическую легитим-
ность и цели правящего режима идеологию, (4) сформировать полно-
ценную национальную идентичность. Естественно, что решение этих 
проблем требовало времени и не было полностью достигнуто в тот пе-
риод. 

Опорой первого президента Турции в деле модернизации были пра-
вящая Народно-Республиканская партия и армия. Одним из залогов ус-
пешного хода реформ в кемалистской Турции были концентрация и 
консолидация всех имеющихся средств и сил вокруг одного центра, что 
изначально исключало существование других самостоятельных полити-
ческих центров - партий и групп. НРП стала именно таким центром в 
кемалистской Турции. Однако важным звеном, обеспечивающим проч-
ную и устойчивую основу процесса модернизации, являлась армия. Эта 
роль была обусловлена тем фактором, что армия, сыграв решающую 

33 



роль в создании турецкого национального государства, стала наиболее 
организованной по сравнению с политическими партиями и группами 
интересов силой в стране. 

Следует отметить, что для руководства Республики главная пробле-
ма в ходе модернизации состояла не в установлении в стране демокра-
тии и политической свободы, а в создании способной управлять стра-
ной власти. Сохранение равновесия между единством и стабильностью 
государства, с одной стороны, и происходящими переменами, с другой 
стороны, было весьма важной задачей для руководства молодой Рес-
публики. 

Очевидно, что период модернизации - создание современной поли-
тической, общественной и экономической систем в Турции в 1920-1930-
X гг. нашел свое выражение в режиме сильной личной власти, моно-
польном правлении одной партии, влиянии армии, политике этатизма и 
национализма. 

Турецкий опыт модернизации свидетельствует также, что авторитар-
ная политическая система с некоторыми элементами тоталитаризма 
способна регулировать и контролировать переход от традиционного 
общественно-политического строя к современному строю. Модернизи-
рующаяся диктатура на начальных этапах этого перехода может быть 
намного эффективней, чем демократия, создавая условия для стабиль-
ного развития и появления в будущем либеральной политической 
системы. 

Подобный ход процесса политической модернизации в Турции поз-
воляет разделить его на несколько этапов. На первом этапе - кема-
листском или довоенном - лишь только начали решаться проблемы, 
имеющие жизненное значение для Турции, как например проблемы ур-
банизации, экономического роста, строительства промышленности, лик-
видации безграмотности, создание мощной и хорошо оснащенной ар-
мии и установление действительно свободной политической системы, 
позволяющей участвовать в ней как можно большему числу людей и 
считаться с мнением народа. В этот период для лидеров Республики 
первостепенным было не столько решение этих проблем, сколько соз-
дание благоприятных условий, почвы для их решения, чем Турция заня-
лась уже в посткемалистский - послевоенный период. Более того, ту-
рецким политическим лидерам, партиям и армии пришлось потратить 
еще несколько десятилетий чтобы хотя бы добиться минимального ре-
шения вышеупомянутых задач. 
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SUREN BAGHDASARYAN 

ON THE QUESTION OF THE PECULIARITIES OF THE POLITICAL 
MODERNIZATTON IN THE TURKISH REPUBLIC (1920-1930S) 

(Summary) 

In the Kemalist Turkey of 1920-1930s the modernization was laid in the basis 
of the national development being a matter of life and death. The goals of the 
modernization consisted in the strengthening of the State independence and the 
stable socio-political development. Process of the Turkish modernization has 
proeeeded complexly including the military, economic, scientific, social, and 
political spheres of life. 

Though of the Kemalists could not achieve the final aim - the creation of So-
ciety with the developed economy, the stable and effective political struetures, 
the westernized way of life, nevertheless, they prepared the foundations for the 
laier realization of these aims. 

The core of the Turkey's transformation was the change of the political unity 
organized on Ihe religious basis by the political unity organized on the secular-
nationalistic basis. 

Turkey of 1920-1930s was a model of a strong, centralized State, who was in 
control of the political, economic and cultural life of the society. The Turkish 
political modernization above all was aimed to the establishment of the effective 
govemment in the country. As a result, there was created a one-party, "tutelary" 
political regime, which must establish and lead to the modern society. 

The Turkish modernization's experience testified also that the authoritarian 
government can be effective in the initial stages of the modernization and can do 
Ihe fluenl transition to a rnore liberal and pluralistic system. 
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ւԼՐԱՄ ԳԱՍՊԱՐՑԱՆ 

ՆՈՐ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԻ 
ՄԵՐՁԱՎՈՐԱՐԵՎԵԼՑԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

(1978-1979թթ. իրանական հեղափոխությունից հետո) 

1978-1979թթ. իրանական հեղափոխությունից հետո մերձավորարևելյան 
տարածաշրջանում ստեղծված որակապես նոր իրադրությունն առաջ բերեց 
բազմապիսի և բազմաբնույթ խնդիրներ, որոնք հարկադրեցին ԱՄՆ-ին վե-
րանայել և անհրաժեշտ փռվախությունների ենթարկել այնտեղ իր ռազմա-
վարությունը: 

Ինչպես նշում էին քաղաքագետներն ու վերլռւծաբանները, իրանական 
իրադարձություններն ԱՄՆ-ի ղեկավար շրջանների համար բացահայտել 
էին մի շարք կարևոր իրողություններ, որոնք նա չէր կարող անտեսել տա-
րածաշրջանում իր քաղաքականության և դիվանագիտության նոր 
սկզբունքները մշակեփս և ձևակերպելիս: 

Պաշտոնական Վաշինգտոնը, նախ և առաջ, համոզվել էր, որ սեփական 
ռազմական հզորությունն ու իր կողմից հովանավորվող որևէ երկրի գերզի-
նումն ինքնին դեռևս վստահելի երաշխիք չէ վերջինիս քաղաքական կայու-
նության համար, ավելին, որոշակի հանգամանքներում դա կարող է այնտեղ 
ապակայունացնող գործընթացների պատճառ դաոնալ: 

ԱՄՆ-ի տիրող շրջանների համար պարզ էր դարձել նաև, որ այսուհետև 
անհրաժեշտ էր առավել իրատեսական մոտեցում ցուցաբերել իրեն շա-
հագրգռող երկրներում տիրող իրադրությանը, հրաժարվել անհիմն, չպատ-
ճառաբանված լավատեսությունից և, հատկապես, չթերագնահատել այդ 
երկրներում ընդդիմության գերն ու հնարավորությունները, ինչպես Իրանի 
պարագայում: Այս տեսակետից ԱՄՆ-ի համար կարևորվում էր նաև ողջ 
տարածաշրջանում ստեղծված քաղաքական նոր իրադրության առավել 
խոր ու համակողմանի ուսումնասիրության և վերլուծության խնդիրը: 

Իրանական դեպքերից հետո ԱՄՆ-ի համար հատկապես հրատապ էր 
դառնում այդ տարածաշրջանում իր դիրքերի և ազդեցության հետագա ան-
ձեռնմխելիությունն ապահովելու համար նոր հենարանի որոնումը: Այգ 
նպատակով ԱՄՆ-ը անհապաղ պետք է վերականգներ տարածաշրջանի 
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արեմտամետ վարչակարգերի շրջանում իր խաթարված վարկն ու նախկին 
վստահությունը, ինչը նրանից մեծ ջանքեր ե քաղաքական ճկունություն էր 
պահանջում: 

Չնայած ԱՄՆ-ի նկատմամբ ձևավորված թերահավատության ու կաս-
կածամտության մթնոլորտին, տարածաշրջանի բոլոր արեմտամետ երկր-
ներում (Եգիպտոս, Իսրայել, Սաոււլյան Արաբիա, Հորդանան), այնուամե-
նայնիվ առկա էին որոշակի ընդհանուր գործոններ, որոնք, հմտորեն օգտա-
գործելու դեպքում, կարող էին մեծ չավավ նպաստել ԱՄՆ-ի մտադրություն-
ների բարեհաջող իրականացմանը: Այդ գործոններից, թերևս, կարելի է ա-
ոանձնացնել հետևյալ երկուսը, իրենց երկրների անվտանգության նկատ-
մամբ ստեղծված լուրջ սպառնալիքը և, հետևաբար, հետագայում ևս ԱՍՆ-
ին որպես հովանավոր և պաշտպան ունենալու ձգտումը, ինչպես նաև տա-
րածաշրջանում գերակայություն ձեռք բերելու և Իրանի նախկին դերն 
ստանձնելու նրանցից յուրաքանչյուրի անսքող հավակնութրււնը: Իզուր չէ, 
որ տարածաշրջանում իր քւալւսքականությունն իրականացնելիս այս փու-
լում ԱՍՆ-ը վարձում էր հիշյալ հանգամանքներն ըստ ամենայնի շահարկել՛ 
մի կողմից դիտավորյալ չափազանցնելով վտանգի մեծությունը և, մյուս 
կողմից՝ նրանցից յուրաքանչյուրին խոստանալով իր անվերապահ աջակ-
ցությունը: 

Հայտնի է, որ Միացյալ Նահանգների մերձավորաբևելյան քաղաքակա-
նության մեջ Իրանից բացի կարևոր տեղ էր հատկացվում նաև Իսրայելին և 
Եգիպտոսին, և ԱՍՆ-ի ղեկավարությունը տարածաշրջանում «կայունութ-
յուն» ապահովելու ևայնւոԽլ իր ռազմավալաւթյունն իրականացնելու նպա-
տակով նախաձեռնել էր ստեղծել այդ երեք երկրների ոչ պաշտոնական ւլա-
շինք, և այդ հարցում հատկապես մեծ հույսեր էր կապում Իրանի հետ՛: 
«Վաշինգսանը, - գրում է Ե.Պրիմակովը, - հատկապես եգիպտա-իսրայելւս-
կան սեպարատ գործարքի նախապատրաստման շրջանում, ապավինում 
էր շահին (Մոհամմեդ Ռեզա Փեհլևիին - Ա.Գ.) որպես մի ուժի՛ «համախմբե-
լու» Եգիպտոսին և Իսրայելին և եգիպտա-իբանա-իսբայելյան եռյակ հա-
մակցության մեջ տեսնում էր Մերձավոր Աբևե|քում իր նոր ռազմա-ստրա-
տեգիական հենարանի, Միացյալ Նահանգների հովանու ներքո նոր ռազ-
մաքաղաքական դաշինքի ուրվագծերը»2: ԱՄՆ-ի հույսերը, սակայն, չար-
դարացան, քանի որ իրանական իրադարձությունները վերջնականապես 
կասեցրին այդպիսի դաշինքի ստեղծման հնարավորությունը: 

Փովախված իրադրությունը նաև լրացուցիչ դժվարություններ էր հարու-
ցել չկայացած դաշինքի մյուս թեկնածուների համար, որոնց Իրանը մինչ 
այդ օգնություն էր ցուցաբերում: Բավական է նշել, որ Իսրայելն Իրանից էր 
ստանում իր վառելիքի 60%-ը3, որից այժմ զրկվել էր: Բացի այւլ, Իսրայեփ 
իշխանությունները լրջորեն մտահոգված էին Իրանում հրեական բավական 
ընդարձակ համայնքի հետագա ճակատագրով: Այս հանգամանքները, ինչ-
պես նաև տարածաշրջանում իսլամական գործոնի ակտիվացման տագնա-
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պահարայց հեռանկարն, անկասկած, մեծ չափով նպաստեցին Իսրայեփ 
ամերիկամետ կոդմնորոշման կայունացմանը: 

Որքան էլ Իսրայելը տարբեր առիթներով ցուցաբերում էր իր մշտական 
նվիրվածոությունը ԱՄՆ-ին ե նրա 1ւետ այսուհետեւ ևս ամենասերտ կապեր 
պահպանելու պատրաստակամությունը (Իսրայելն, օրինակ, արդեն ցան-
կություն էր հայտնել վտխարինել Իրանին որպես ԱՄՆ-ի ռազմական բազա 
և արդեն սկսել էր մի քանի օդանավակայանների շինարարությունը)4, այ-
սուհանդերձ, տարածաշրջանում նրա շուրջն ստեղծված ոչ շահեկան մթնո-
լորտը և արաբական աշխարհի հետ նրա հարաբերությունների բնույթն 
ինքնըստինքյան բացառում էին տարածաշբջանային պրոբլեմներին նրա 
ակտիվ միջամտությունն ու այնտեղ ԱՄՆ-ի շահերի միակ հզոր պաշտպա-
նի վերածվելու հնարավորությունը: է յ ԲԻ ՍԻ հեռուստաընկերությանը 
տված իր հարցազրույցի ժամանակ Մարոկկոյի թագավոր Հասան 11-ը հայ-
տարարեց, որ հակաիմպերիսղիստական շարժումն Իրանում վախեց ուժե-
րի հարաբերակցությունը հօգուտ Մերձավոր Արևելքի արաբների և թուլաց-
րեց Իսրայեփ դիրքերը5: 

Ինչ վերաբերում է Եգիպտոսին, ապա այնտեղ առկա էին գրեթե բոլոր 
գործոնները, պանք Իրանում հանգեցրել էին հայտնի իրադարձություննե-
րին: Բայց և, միաժամանակ, Եգիպտոսն ուներ այնպիսի տվյալներ, որոնց 
շնորհիվ հեշտությամբ կարող էր դաոնալ տարածաշրջանում Իրանին ւիո-
խարինելու ամենահարմար թեկնածու: Մի առիթով ԱՄՆ-ի նախագահ Ջ.-
Քարտերը, ներկայացնելով Եգիպտոսի այնպիսի առավելությունները, ինչ-
պես նրա բազմաքանակ բնակչությունն ու մեծաթիվ զինված ուժերը, վստա-
հություն էր հայտնում, որ մոտ ապագայում այդ բարեմասնությունները 
կփոխեն նրա դերը Մերձավոր Արևելքում, մասնավորապես, կմեծանա նրա՝ 
կայունացնող գործոնի նշանակությունը6: 

Ստեղծված նոր իրադրության պայմաններում ԱՄՆ-ին անհրաժեշտ էր 
անհապաղ արագացնել եգիպտա-իսրայելական համաձայնագրի կնքումը, 
որն առանց այդ էլ ձգձգվում էր կալմերի միջև առկա հակասությունների և 
տարաձայնությունների պատճառով, իսկ իրանական դեպքերի առաջ բե-
րած նոր պրոբլեմներն այն կարող էին ընդհանրապես անիրականանալի 
դարձնել: Իզուր չէ, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը եգիպտա-իսրւսյելա-
կան համաձայնագրի կնքումը համարում էր այդ պահին ԱՄՆ-ի կարևորա-
գույն աբտաքին-քաղաքական խնդիրներից մեկը: 

Համաձայնագրի կնքումն ԱՄՆ-ի համար անհետաձգելի էր դառնում 
նաև այն պատճառով, որ սթափ գնահատելով Եգիպտոսում տիրող իրադ-
րությունը, ԱՍՆ-ը գտնում էր, որ նախագահ ԱՄադաթի դիրքերն այնքան էլ 
կայուն չեն7, քանի ռբ այնտեղ հասունանում էին իրադարձություններ, ո-
րոնք կարող էին հանգեցնել նրա վարչակարգի տապալմանը: Ելնելով դրա-
նից' ԱՄՆ-ի ղեկավարությունը որոշել էր կանխել սպասվող իրադարձութ-
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յունները ե Եգիպտոսը հիշյալ համաձայնագլավ կապել Իսրայեփ հետ' 
նախքան Սադաթի վարչակարգի հնարավոր տապալումը8: 

ԱՍՆ-ը վախենում էր նաև, որ Ս սպաթն ինքը, չնայած ԱՄՆ-ի հետ սեր-
տորեն համագործակցելու իր ձգտմանը ե, առավել ես, տարածաշրջանում 
Իրանի նախկին «կայունության գործոնի» դերն ստանձնելու հրապուրիչ հե-
ռանկարին, կարոդ էր, նաև արաբական մյուս երկրների նշման տակ, կա-
մավոր հեռանալ ԱՍՆ-ից: Սադաթի վրա կարոդ էր մեծ ազդեցություն ունե-
նալ նաև Սասանում Իրանի նախկին շահի հետ նրա ունեցած մտերմիկ 
զրույցները9, երբ անկեղծացած շահը, սեփական դառը վարձից ելնելով, 
զգուշացնում էր նրան ԱՄՆ-ի երկդիմի քաղաքականությանն անվերապա-
հորեն վստահելու անխուսափելի հետևանքներից: 

Վերջին հաշվով հենց Իրանի օրինակն էր, հիմնականում, որ դրդեց Սա-
դաթին ամենայն լրջությամբ զբաղվել Եգիպտոսի ներքաղաքական վիճակի 
ուսումնասիրությամբ և մշակել ներքին ընդդիմությունն աստիճանաբար 
ճնշելու ծրագիր, նա որոշեց նաև իր ձեռքում կենտրոնացնել իրական իշխա-
նությունը և, մանավանդ, երկրի զինված ուժերի վրա հսկողությունը: Մյուս 
կողմից Սագաթն անսպասելիորեն սկսեց մտահոգություն ցուցաբերել երկ-
րռւմ ժողովրդավարության ընդարձակման, կամ, առնվազն, առերեևույթ այն 
ինչ-որ չափով պահպանելու ուղղությամբ: 

Չնայած Իսրայեփ նկատմամբ Միացյալ Նահանգների չթաքցբած հա-
մակրանքին (ինչը չէին դադարում ընդգծել դեպքերի ընթացքին հետևող քա-
ղաքագետներն ու դիտորդները), ԱՍՆ-ը կանգնած էր ծանր երկընտրանքի 
ստջև. եթե նա շարունակեր բացահայտորեն պաշտպանել բանակցություն-
ներում Իսրայեփ դիրքորոշումը, ապա ընդմիշտ կզրկվեր արաբական աշ-
խարհի բարյացակամությունից և նրա հետ երբևէ նորմալ հարաբերություն-
ներ զարգացնելու հնարավորությունից, հակառակ դեպքում՝ կկորցներ Իս-
րայելն : Այս երկու հնարավոր տարբերակներն էլ ԱՍՆ-ի համար անցան-
կւսլի ու անընդունելի էին և բարդացնում էին նրա վիճակը: 

Այս հարցի կարգավորման նպատակով ԱՍՆ-ի ղեկավար շրջաններում 
տենդագին ջանքեր էին գործադրվում: 1979թ. հունվարի կեսերին հատուկ 
առաքելությամբ Մերձավոր Արևելք ժամանեց ԱՍՆ-ի Սենատի արտաքին 
հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ջ.Աթերսանը10, որին 
հանձնարարված էր վարձել հարթել կողմերի միջև տարաձայնությունները և 
ըստ հնարավորին մերձեցնել նրանց տեսակետները: 

Սակայն, որոշ ժամանակ անց, եգիպտա-իսրայելական համաձայնագրի 
կնքումը ևս սպասված արդյունքները չտվեց, քանի որ, փաստորեն, տարա-
ծաշրջանում իրադրությունը կայունացնելու վախաբեն վերջինս այն ավեփ 
բարդացրեց՝ սաաջ բերելով բազմապիսի նոր կոնֆփկտնեբ: «Համաձայ-
նագրի ստորագրումը Եգիպտոսի և Իսրայեփ միջև ԱՍՆ-ում համարվեց 
Քարտերի վարչակազմի ամենամեծ արտաքին քաղաքական հաջողություն-
ներից մեկը: Սակայն կարելի" է արդյոք հաջողություն համարել մի համա-
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ձայնություն, որը փակուղի տարավ մերձավորարեելյան համապարփակ 
կարգավորու մը, նոր բաժանումներ ստեղծեց տարածաշրջանում և էլ ավելի 
ամրապնդեց իսրայելյան ծայրահեղական ուժերը», - իրավացիորեն գրում է 
Ո-. Կարապետյանը": 

ԱՄՆ-ի մերձավորարեելյան քաղաքականության ծրագրում առանձնա-
հատուկ նշանակության էր տրվում նաեՍաուղյան Արաբիային: Պատահա-
կան չէ, որ ԱՍՆ-ի ղեկավար շրջաններում խիստ անհրաժեշտ էին համա-
րում ամերիկյան քաղաքականության արմատական վերանայումը ընդար-
ձակ տարածք, նավթային հարուստ պաշարներ և ռազմավարական կարևոր 
դիրք ունեցալ12 այդ թագավորության նկատմամբ: ԱՄՆ-ը չէր թաքցնում, որ 
իրանական հայտնի իրադարձություններից հեսա Սաուղյան Արաբիան ևս 
նրա կողմից դիտվում էր որպես եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա գոնե մասնա-
կիորեն Իրանին փոխարինելու ընդունակ երկիր: 

Սաուղյան Արաբիան, իր հերթին, հատկապես տարածաշրջանում 
ստեղծված նոր իրադրության պայմաններում, հավակնում էր, օգտագործե-
լով իր մտերիմ հարաբերություններն ԱՄՆ-ի հետ, առաջնային տեղ զբա-
ղեցնել վերջինիս մերձավորարևելյան քաղաքականության և ռազմավա-
րության մեջ, ինչպես նաև մեծացնել կենտրոնական ուժի իր դերը Իսրայեփ 
և Եգիպտոսի համեմատությամբ, մանավանդ այն պարագայում, երբ եգիպ-
տա-իսրայելական համաձայնագրի կնքումն անընդհատ հհտ(ոձգվում էր: 

Սակայն Սիացյալ Նահանգներում լավ էին հասկանում, որ Սաուղյան 
Արաբիան, նույնիսկ Արևմուտքի հետ ամենասերտ համագործակցության 
պարագայում, չի կարող դառնալ տարածաշրջանում միակ գերակշռող գոր-
ծոն, քանի որ տարածաշբջանային իրադրության և այնտեղ ընթացող պրո-
ցեսների վրա ազդելու նրա կարողությունները, ամենատարբեր հանգա-
մանքների բերումով, անսահման չէին: Պատահական չէ, որ մինչ այդ նա 
ձգտում էր Իրանի հետ «պարիտետային գերիշխանության» և համագոր-
ծակցում էր նրա հետ տարածաշրջանում կայունության հաստատման և 
շատ ւսյլ կարևոր հարցերում13: Սաուղյան Արաբիան, բացի սեփական 
պատվամոլությունից, ուներ նաև ԱՍՆ-ի հետ առավել մերձենալու այլ ծան-
րակշիռ պատճառներ: Մասնավորաբար, նա ևս լրջորեն մտահոգված էր իր 
անվտանգության խնդրով, և, ինչպես մյուս երկրները, մտավախություն էր 
հայտնում, որ Իրանում ընթացող պրոցեսները, մեղմ ասած, չեն նպաստում 
տարածաշրջանի կայունության պահպանմանը14: Չնայած տարածաշրջա-
նում ԱՍՆ-ի հիմնական հենարանի վերածվելու գայթակղությանը՝ Սաուդ-
յան Արաբիան, այնուամենայնիվ, չէր կարողանում զսպել իր դժգոհությունը 
ԱՍՆ-ից, որն, ըստ նրա, ժամանակին պատշաճ լրջություն չէր ցուցաբերել 
իրանական իրադարձություններին և անհրաժեշտ քայլեր չէր ձեռնարկել 
դրանք կանխելու համար: Սաուղյան Արաբիայի ղեկավարներն, անշուշտ, 
բոլոր հիմքերն ունեին վախենալու, որ Իրանում միապետության տապա-
լումն իրենց երկրի համար անցանկալի նախադեպ կհանդիսանա, մանսւ-
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վանդ, եթե Իրանում հաստատվի արմատական, հակաարևմտյան վարչա-
կարգ, որի հավանականությունը մեծ էր: 

Անդրադառնալով Սաուդյան Արաբիայի և ԱՄՆ-ի փոխհարաբերություն-
ներին՝ Վ.Լուկինը գրում է. «Սաուդյան Արաբիայի արտաքին քաղաքական 
շահերի բացառիկ կարևոր ոլորտներից մեկը նրա արևմտւսմետ, ավելի 
կոնկրետ՜ ամերիկամետ կողմնորոշումն է: Սակայն Սաուդյան Արաբիայի 
խոշոր և հարուստ պետություն դաոնալուց հեսա, որը մեծ ազդեցություն ու-
նի մերձավորարևելւան իրադրության էվոլյուցիայի վրա, այդ երկրի նշանա-
կությունն ԱՍՆ-ի համար կտրուկ մեծացավ: Ինչ վերաբերում է սաուղյան 
կլանին, ապա ԱՍՆ-ի վրա հենվելու մեջ նա տեսնում է երկար ժամանակով 
իր իշխանությունն ու հարստությունը պահպանելու միակ երաշխիքը՝ չնա-
յած իրանական դեպքերը սաստիկ խարխլել են այդ հավատը»15: 

Հասկանալիորեն, ԱՍՆ-ի համար առանձնապես կարևորվում էր տարա-
ծաշրջանի երկրներին (աոաջին հերթին նաև Սաուղյան Արաբիային) համո-
զելը, որ ԱՍՆ-ի ռազմավարության հիմնական սկզբունքները վավախութ-
յուն չեն կրել, և որ նա չի հրաժարվել այնտեղ իր շահերից: Հենց այդ նպա-
տակն էր հետապնդում ԱՍՆ-ի պաշտպանության նախարար Հ.Բրաունի 
տասնօրյա այցը (1979թ. փետրվարի 9-19-ը) Մերձավոր Արևեւքի չորս երկր-
ներ՝ Սաուդյան Արաբիա, Հորդանան, Իսրայել, Քուվեյթ16: Ավելորդ չէ նշել, 
որ նախատեսվում էր նաև սաուդյան թագաժառանգ Ֆահդի վախադարձ 
այցը Միացյալ Նահանգներ17, որի հիմնական նպատակներն ակնհայտ 
էին: 

Փարատելու համար Աաուղյան Արաբիայի՝ սեփական անվտանգության 
նկատմամբ ունեցած վախը' ԱՍՆ-ը պատրաստվում էր ժամանակակից «F-
15» կործանիչներ ուղարկել այնտեղ' ցուցադրելու ոչ միայն վերջինիս, այլև 
տարածաշրջանի այլ երկրների անվտանգության պահպանման հարցում 
իր շահագրգռությունն ու նրանց աջակցելու իր պատրաստակամությունը: Ի 
դեպ, ԱՍՆ-ի Պետդեպարտամենտը, միաժամանակ շեշտում էր այն հան-
գամանքը, որ Սաուդյան Արաբիայի անվտանգությունն անմիջապես կապ-
ված է Պարսից ծոցի և ողջ Մերձավոր Արևեւքի անվտանգության հետ՛": 
Մինչդեռ իրականում այդ կործանիչների մեծ խմբի սւրամադրումը տարա-
ծաշրջանում իր ռազմական ներկայությունը պահպանելու և ամրապնդելու 
ԱՍՆ-ի ընդարձակ ծրագրերի գործնական արտահայտություններից մեկն 
էր միայն19: Տարածաշրջանային այցից վերադառնալուց հեստ Հ.Բրաունը 
հեռուտաաեսությամբ իր ելույթում, վերլուծելով նավթով հարուստ այդ 
շրջանում տիրող իրադրությունը, առարկություն չընդունող տոնով պնդում 
էր այնտեղ ամերիկյան զինված ուժեր ուղարկելու և ԱՍՆ-ի ռազմական 
ներկայությունն ապահովելու անհրաժեշտության մասին: «Մենք կենսակա-
նորեն շահագրգռված ենք Մերձավոր Արևելքից նավթի անարգել մատակա-
րարմամբ, - հայտարարեց Հ.Բրսաւնը հիշյալ ելույթում, - Ես արդեն ասել եմ 
և մեկ անգամ ևս կրկնում եմ, որ այդ կենսական շահերը պաշտպանելու հա-
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մար մենք կձեռնարկենք ցանկացած միջոցառում, այդ թվում գործի կդնենք 
մեր ռազմական հզորությանը»20: Ավելորդ չէ նշել, որ նույն միտքը նույն շեշ-
տադլտւթյամբ կրկնվում էր նաև ամերիկյան մեկ այլ բարձրաստիճան պաշ-
տոնյայի' էներգետիկայի նախարար Ջ.Շլեսինջեբի հեոուստաելույթում21: 

Նման քաղաքականությունն, այսպիսով, առավելապես ուղղված էր հենց 
իր' ԱՍՆ-ի, քան այնտեղի երկրների շահերի անվտանգության պահպան-
մանը,: 

Հատկանշական է, որմի կողմից փորձելով վերականգնել իր նկատմամբ 
վստահությունը ե հավատացնել, որ ԱՍՆ-ի աջակցության դեպքում Սաուդ-
յան Արաբիան, ե, մասնավորաբար, թագավորական ընտանիքը, զերծ կլի-
նեն որևէ վտանգից, ամերիկյան դիվանագիտությունը, միևնույն ժամանակ, 
նրբորեն ակնարկում էր, որ Սաուդյան Արաբիայում առկա են գործոններ 
(նավթարդյունաբերության մեջ և տնտեսության այլ բնագավառներում 
կարևոր պաշտոններ զբաղեցնող պաղեստինցինեբի ստվար և ազդեցիկ 
խավ22, 10% շիա ազգաբնակչության գոյությունը23) մշտապես կարող են 
սպառնալ երկրի կայունությանը: 

ԱՄՆ-ի ղեկավար շրջանները լավատեղյակ էին, թե ինչպիսի տագնապի 
է մատնել Իրանում իր քաղաքականության անհաջողությունը Սաուդյան Ա-
րաբիայի արքայական ընտանիքին, և որ վերջինս մոտ ապագայում դժվար 
թե կարողանար ձերբազատվել դրանից առաջացած հոգեբանական ան-
հարմարավետությունից և վերականգնել ԱՍՆ-ի նկատմամբ իր նախկին 
վերաբերմունքը: ԱՄՆ-ը շտապում էր հավաստիացնել սաուդյան ղեկավար-
ներին, որ ինքը նրանց չի թողնի բախտի քմահաճույքին, եթե նրանք լիովին 
ապավինեն իր աջակցությանը: 

Այդ պահին Սաուդյան Արաբիայի նկատմամբ ԱՍՆ-ի քաղաքական ակ-
տիվությունը մեծապես պայմանավորվում էր նաև նրանով, որ Սերձավոր 
Արևելքում ընդհանուր իրադրությունը հույսեր չէր ներշնչում եգիպտա-իսրա-
յելյան համաձւսյնագրի շուտափույթ կնքման և, բացի այդ, չէր բացառվում, 
որ Սաուդյան Արաբիան որոշակի պահի կարող էր մերձենալ արաբական 
մյուս՛ ոչ ւսրևմտամետ պետությունների հետ՛ իր հետևից տանելով նաև Ե-
գիպտափն: Պատահական չէ, որ Սերձավոր Արևելք կատարած վերոհիշյալ 
այցից հետո, Հ.Բրւաոնն ընդգծում էր, որ ո՛չ Սաուդյան Արաբիան, ո՛չ Հոր-
դանանը չեն փոխել իրենց բացասական դիրքորոշումը Քեմփ Դևիդի հսւմա-
ձայնագրի նկատմամբ24: Այսուհանդերձ, չթաքցնելով իրենց քաղաքակա-
նության շահադիտական նպատակները, ամերիկյան ղեկավար շրջանները 
առանց ավելորդ ձևականությունների հիշեցնում էին այդ երկրներին նրանց 
պարտականություններն ու ԱՍՆ-ի սպասելիքները: Ամերիկյան հայտնի 
կոնգրեսական Ֆ.Չերչն, օրինակ, որն, ի դեպ, որոշակի անհամաձայնութ-
յուններ ուներ Սերձավոր Արևելքում ամերիկյան քաղաքականության ա-
ռանձին դրսևորումների հանդեպ, իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ 
այն կարծիքն էր հայտնում, որ եթե սաուդյան արքայական ընտանիքն, ի 
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վերջո, ԱՄՆ-ին դիտելու է որպես իր պաշտպան, ապա ԱՄՆ-ն էլ, իր հեր-
թին, իրավունք ունի նրանցից թեկուզ «շատ զգույշ ցուցաբերված» աջակ-
ցություն ակնկալել ԱՄՆ-ի համար տարածաշրջանում աոաջնահերթ նշա-
նակություն ունեցող եգիպտա-իսրայելյան համաձայնագրի հարցում2^: 

Ինչպես և պետք էր սպասել, ԱՄՆ-ի մերձավորարեելյան քաղաքակա-
նության մեջ ակնհայտորեն դիտվող այս նոր միտումներն ու նրանց գործ-
նական իրականացման ակտիվ վարձերը, որոնց հետ ԱՍՆ-ը մեծ հույսեր 
էր կապում, ոչ միայն որևէ չափով չնպաստեցին տարածաշրջանում լարվա-
ծության թուլացմանն ու կայունության հաստատմանը, այլև ավելի բար-
դացրին այնտեղ տիրող իրադրությունը, առաջ բերելով թե' տարածաշրջա-
նի և թե' իր՝ Միացյալ Նահանգների համար նոր, դժվարլուծելի հիմնախն-
դիրներ: 

ARAM GASPARYAN 

NEW TRENDS IN THE MIDDLEASTERN POLICY OF THE USA 
(After the 1978-1979 revolution in Iran) 

(Summary) 

The completely changed Situation established in the Middle East after the 
1978-1979 Iranian revolution forced the USA to reconsider its strategy in this 
region. For the USA, the lack of a loyal partner in the region was of utmost im-
portance in order to strengthen its position and influence here. However, the new 
tendencies observed in the USA policy in the Middle East not only did not pro-
mote any relaxation of tension or lead to the establishment of stability, but, in the 
contrary, worsened the Situation in the countries of the region, creating new 
Problems for the USA. 
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ՀԱՑԿ ԴԵՄՈՑԱՆ 

ԴԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՅՈՒՐՔԱԼԵԶՈՒ 
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

ԽՍՀՍ փլուզումից հետո դարաբաղյան հակամարտության կարգավոր-
ման ոլորտը ներգրավվեցին բազմաթիվ երկրներ ե միջազգային կազմակեր-
պություններ: Որոշ հետազոտողներ անդրադարձել են դարաբաղյան հիմ-
նախնդրի միջազգայնացմանը, տալով իրենց համոզիչ եզրահանգումներն 
ու կարծիքները այս հարցի շուրջ՛: Սույն հոդվածն անդրադառնում է Կենտ-
րոնական Ասիայի թյուրքալեզու հանրապետությունների և Ադրբեջանի 
միջև հարաբերություններում, ինչպես նաև առաջին և երկրորդ թյուրքական 
գագաթաժողովների ժամանակ դարաբաղյան հարցի ունեցած որոշիչ դե-
րին: 

Խորհրդային կապանքներից ազատված թյուրքալեզու հանրապետութ-
յուններն իրենց արտաքին քաղաքականության առւսջնայնությունները 
ճշտելու վտւլում համարժեքորեն արձագանքեցին թուրքական կողմի գրա-
վիչ ծրագրերին: Օգնության ակնկալիքներն այնքան մեծ էին, որ Ուզբեկս-
ւոանի արտաքին գործերի նախարարությունը հետաձգեց ՀՀ նախագահ Լ.-
Տեր-Պետրոսյանի 1992թ. գարնանը ծրագրված այցը Տաշքենդ' հատուկ նա-
մակով տեղյակ պահելով, որ « . . . որոշ հանգամանքների բերւււմով պատ-
րաստ չեն ընդունելու նման բարձր հյուրին համապատասխան մակարդա-
կով»2: Ամենայն հավանականությամբ, ուզբեկական կողմի խուսանավելու 
պատճառը Թուրքիայի վարչապետ ԱԴեմիրելի ծրագրվող այցն էր ւոարա-
ծաշրջան, ե Հայաստանի նախագահի այցը Տաշքենդ բացասական ազ-
դանշաններ էր ուղարկելու Անկարա: 

Կենւորոնասիական թյուրքալեզու հանրապետությունների միասնական 
արձագանքը Ղարաբաղում ընթացող դեպքերին առաջին անգամ տեղի ու-
նեցավ 1992թ. մայիսին, այս հանրապետությունների նախագահների մաս-
նակցությամբ Աշխաբադում կայացած գագաթաժողււվի վերջում, երբ Թուր-
քիայի վարչապետ Ս.Դեմիրելի նախաձեռնությամբ ներկաները հանդես ե-
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կան համատեղ հայտարարությամբ, որտեղ նշվում էր Շուշին հայկական 
կազմավորումներից դատարկելու անհրաժեշտությունը3: 

Հարկ է նշել, որ եթե այս հանրապետությունների պաշտոնական շրջան-
ները հանդես էի՛ն գալիս դարաբաղյան հիմնահարցը խաւրող ճանապար-
հով լուծելու օգտին, ապա ընդդիմադիր ուժերը, ի դեմս ազգայնական կու-
սակցությունների, փորձեր կատարեցին գինյալ ջոկատներ կազմել և դարա-
բաղյան ճակատնելտւմ հանդես գսղ Ադրբեջանի կողմից: Հիմնականում 
այդպիսի դիրքորոշումներ ընդունեցին համաթյուրքւսկան ե հակառուսա-
կան գաղափարներ կրող կուսակցություններն ու շարժումները: 

1992թ. ապրիփն, ղազախական «ժելտոքսան» ագգային-ժողովրդավա-
րական կուսակցությունը դիմեց բնակչությանը, կոչ անելով աջակցել «ադր-
բեջանցի եղբայրներին հայ գրոհայինների դեմ պայքարում»: Այդ կոչին ար-
ձագանքեցին ավելի քան երեք հարյուր մարդ: Սակայն նյութական միջոց-
ների պակասի պատճառով Ալմա-Աթայից կարողացավ մեկնել միայն քսան 
հոգաց բադկացած խումբ, նպատակ ունենալով Տաշքենդում միանալ ուզ-
բեկ կամավորների հետ, այնտեղից էլ անցնել Բաքու: «ժելտոքսանի» նա-
խագահ Խ.Կոժահմեդսվի խոսքերով, «Թուբքեստան» շարժումը և մի քանի 
այլ կազմակեպություննեբ հավաքել էին երկու հարյուր հազար ռուբլի իրենց 
նպատակներն իրագործելու համար4: Բացի այդ, Ուզբեկսւոանի մայրաքա-
ղաքում ստեղծվեց դարաբաղյան հակամարտությունում ադրբեջանական 
կողմին աջակցող կոմիտե: Տաշքենդւււմ գործող «Հայկական մշակութային 
կենտրոնի» ղեկավարը մտահոգություն հայտնեց նման կոմիտեի գործու-
նեության կապակցությամբ, նշելով, որ այն կարող է հակամարտության 
պատճառ հանդիսանալ Տաշքենդում բնակվող հայերի ու ադրբեջանցիների 
միջե, որոնց թիվը մայրաքաղաքում հաշվվում էր մոտ 120 հագար մարդ: 
Թերևս այս հանգամանքով էր պայմանավորված Ուզբեկսւոանի նախագահ 
Ի.Քւսրիմովի որոշումը, որով լուծարվեց Ուզբեկսւոանում կազմավորված 
ադրբեջանամետ «Ղարաբադի օգնության կոմիտեն»: Միևնույն ժամանակ 
ուզբեկական «էրք» կուսակցության համանուն թերթի նկատմամբ քրեական 
գործ հարուցվեց, հակահայկական տրամադրություններ հրահրելու մեղադ-
րանքով5: 

Այւրսհանդերձ պետք է փաստել, որ Կենտլտնական Ասիայից Ադբբեջա-
նը չստացավ ակնկալվող աջակցությանը Ղարաբադի հայերի դեմ իր պայ-
քարում: Չցանկանալով վատթարացնել իրենց հարաբերու՛թյունները Հա-
յաստանի՝ որպես ԱՊՀ անւլամ երկրի, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ, որի 
դերը գնալով ավելի էր կարևորվում, կենտրոնասիական հանրապետութ-
յունների նախագահները ավելի ճկուն դիրքորոշում ընւրոնելով, տեւփ չտվե-
ցին Բաքվի ու Անկարայի «թյուրքական եղբայրության» կարգախոսով ա-
ռաջնորդվող ճնշումներին: 

1991-1993թթ. տեղ գտան կենտրոնասիական հանրապետությունների 
նախագահների կողմից դարաբաղյան հակամարտությունում միջնորդա-

47 



կան առաքելությամբ հանդես գալու մի քանի ձեռնարկումներ, որոնք սա-
կայն հաջողություն չունեցան: 

ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Թուրքիան ստիպված էր ցավով արձանագրել, 
որ Ադրբեջանի ե Կենտրոնական Ասիայի թյուրքալեզու հանրապետություն-
ների հարաբերությունները հեռու են «եղբայրական» լինելուց: Վերը հիշա-
տւսկած «Ղարաբաղի օգնության կոմիտեի» ցրումից հետո, իր հերթին Աղր-
բեջանի նախագահ Ա.էլչիբեյը դատապարտեց ուզբեկական «Բիրլիկ» կու-
սակցության ցրումը, որի ակտիվիստները ապաստան գտան Ադրբեջա-
նում : 

Ա.էլչիբեյը նախագահական ընտրություններում տարած հւալթանւսկից 
հետո «Նեզավիսիմայա գազետա» թերթին տված հարցազրույցում բավա-
կան կոշտ կերպով անդրադարձավ Քսւրիմովի այդ ձեռնարկներին, նշելով 
հետեյսղր. « . . . Այդ մարդը (ընդգծումը մերն է- Հ. Դ.) այնքան կորցրեց չափի 
զգացումը, որ հանդգնեց Ադյւբեջւսն ուղարկել «կոմանդոսների», որպեսզի 
այստեղ ձերբակալեն ուզբեկական ընդդիմության ակտխ[]ատնԵրիԸ: Միգու-
ցե սա պատճառ է այն բանի, որ Քարիմովը խաղափ՞ք է դարձել հայկական 
լոբբիի ձեռքում...»1՛. Հետաքրքիր է այն փաստը, որ «Բիրլիկ» կուսակցութ-
յան հինգերորդ համագումարը դատապարտեց Քւսրիմովին «ԱՊՀ Կոլեկ-
տիվ անվտանգության պայմանագիրը ստորագրելով արյունակից Ադրբե-
ջանին դավաճանելու համար»: 

Տարածաշրջան կատարած իր այցից հետո թուրքական «Դեմոկրատա-
կան ձախ կուսակցության» առաջ նոր յ Բ.էջեիթը «Ջումհուրիեթի» թղթակցի 
այն հարցին, թե ի՞նչն է կենտրոնասիական հանրապետությունների լռութ-
յան պատճառը Հայաստանի հարձակողական քայլերի հանդեպ, նշեց, որ 
այս երկրներ կատարած իր այցելություններից այն տպավորությունն է 
ստացել, որ այդ հանրապետությունները Ադրբեջանից հեռու մնալու ե Իրա-
նի հետ բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատելու մտադրութ-
յուններ ունեն : 

Դարաբաղյան հարցում.թյուրքական համերաշխության դյուրաբեկութ-
յան մեկ այլ ապացույցը հանդիսացավ 1992թ. հոկտեմբերին Անկարայում 
կայացած համաթյուրքական առաջին գագաթաժողովը, որի եզրափակիչ 
հռչակւսգրում տեղ չգտավ դարաբաղյան հիմնախնղրին վերաբերող որեէ 
հիշատակություն: Կենտրոնական Ասիայի թյուրքալեզու հանրապետութ-
յունների նախագահները դեմ դուրս եկան Անկարայի ծրագրերի մեծ մա-
սին: «Թյուրքական պետությունները չպետք է սատայւեն հակամարտող 
կողմերից որեէ մեկին», - ընդգծեց Ղազախսաանի նախագահ Նւսզաբ-
բաևը: Նա միևնույն ժամանակ դեմ արտահայտվեց Հայաստանի նկատ-
մամբ պատժամիջոցների կիրառման թուբք-ադրբեջանական առաջարկնե-
րին, նշելով, որ այն կարող է բարդացնել իրավիճակը տարածաշրջանում: 
էլչիբեյին մնում էր հայտարարել, որ եթե գւսգաթաժողովի ժամանակ-Ղա-
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րաբադի հարցով բանաձև ընդունվեր, ապա «...մեզ մեղադրելու էին միաս-
նական ճակատով քրիստոնյա Հայաստանի դեմ դուրս գալու հւսմւպւ»9: 

Տաշքենդյան կոլեկտիվ անվտանգության պայմանագրի ստորագրումը 
Ո-ասաստանի, Հայաստանի Ь կենտրոնասիական հանրապետությունների 
(բացի Թուբքմենստանից) միջև, ինչպես նաև ԱՊՀ շրջանակներում ստանձ-
նած պւսրտավորություններն ավելի ազդեցիկ գտնվեցին, քան համաթյուր-
քական միություն ստեդծելու հետագա հեռանկարը: 

Պետք է փա ստել նաև, որ 1992թ. ստորագրված Կոլեկտիվ անվտանգութ-
յան պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները դարաբաղյան հա-
կամարտության համատեքստում միանշանակ կերպով մեկնաբանություն 
չստացան: Դաշնագրին չանդամակցած Ադրբեջանի հետ պատերազմի 
դեպքում, ըստ պայմանագրի, Հայաստանը, բացի Ռուսաստանի Դաշնութ-
յունից, ակնկալելու էր նաև Ղազախստանի, Դրղզստանի, Ուզբեկսւոանի և 
Տաջիկստանի աջակցությունը: Ուզբեկսւոանի նախագահ Ի.Քաբիմովը կոչ 
անելով թուրքական կողմին հեռու մնալ հակամարտության մեջ անմիջակա-
նորեն ներգրավվելուց, «Türkiye» թերթին տված հարցազյաւյցռւմ նշեց, որ 
«իւնղ]ւրը պետք է լուծեն նրանք (Հայաստանը և Ադրբեջանը - Հ. Դ.) ինքնե-
բլյ... Մենք, որպես մահմեդականներ և թոցւքեր, մեր ազեբի եղբայրների 
հետ ենք, բայց այս պահին մենք պետք է հեռա մնանք...»՝0 (ընդգծումը 
մերն է - Հ Դ . ) : Իսկ Դրղզստանի պաշտպանության պետական կոմիտեի 
նախագահ Ջ.Ումելդիևը նշեց, որ «...ստորագրված պայմանավորվածութ-
յունների պահպանումը չի նշանակում, թե Ղյպգստանը ինքնաբերաբար 
պետք է մասնակցի մարտական գործողություններին^: 

Անկարայի գագաթաժալովի ժամանակ որոշվեց երկլարդ համաթյռւրքա-
կան գագաթաժողովն անցկացնել Բաքվում, 1993թ. վերջերին: Սակայն ռու-
սական կալմը ամեն կերպ փորձեց ընդդիմանալ այս մտադրությանը: 1993թ. 
դեկտեմբերին Աշխաբադում կայացած ԱՊՀ հերթական գագաթաժալովի 
ժամանակ ՌԴ նախագահ Բ.Ելցինը հանդես եկավ Բաքվում նախատեսվող 
երկլարդ համաթուրքական գագաթաժոդովի անցկացման դեմ, ճնշում գոր-
ծադրելով, մասնավորապես Ուզբեկսւոանի նախագահ Քարիմովի նկատ-
մամբ՛2: Ակնհայտ էր, որ գագաթաժոդովի անցկացումը Բաքվում ոսրլակիո-
րեն ազւլելու էր կենտրոնասիական թյուբքալեզու հանրապետությունների և 
Հայաստանի միջև հարաբերությունների զարգացման վրա: Բաքվի պաշ-
տոնյաները հանդես եկան հայտարարությամբ, որտեղ հիշատակում էին 
նախկինում այս երկրների ղեկավարների կողմից Բաքու այցելելու փաս-
տը 3: Բաքվում գագաթաժոդովի անցկացման ծրագրի տապալումը, բացի 
նշված հանգամանքներից, պայմանավորված էր նաև մի շարք այլ գործոն-
ներով: Դարաբաղյան հակամարտության ընթացքում Ադրբեջւսնի կողմից 
պետական մակարդակով աֆղան մոջահեդների հավաքագրումը և նրանց 
ներգրավումը ռազմական գործողություններին չէր կարող չանհանգսաաց֊ 
նել կենտրոնասիական հանրապետություններին, այն դեպքում երբ վերջին-
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- ներս Տաջիկստանում ներգրավված էին մոջահեդական կազմավորումների 
դեմ պայքարում 1 4 : 

Այդ ընթացքում զգալիորեն վատթարացան նաև Թուրքիա-Ադրբեջան 
հարաբերությունները: Ալիևի իշխանության գալուց հետո արձանագրվեցին 
աննախադեպ ձեռնարկումներ ընդդեմ թուրք ձեռներեցների, որոնց Աղրբե-
ջան մուտք գործելու համար պահանջվեցին մուտքի վիզայի ձևակերպում, 
մի բան, որից նրանք ազատված էին էլչիբեյի օրոք: Միաժամանակ Ալիեը 
հեռացրեց Ադրբեջանում ծառայող մոտ 1600 թուրք զինվորական մասնա-
գետների ու կամավորների15: 

1993թ. Բւսքվում նախատեսված հանդիպումը, այդպես էլ չկայացավ: 
Այս փաստը տեղիք տվեց այն պնդումներին, թե թյուրքական պետություն-
ները զգուշավորություն են հանդես բերում ԱՊՀ անդամ հանդիսացող Հա-
յաստանի նկատմամբ, հօգուտ Ադրբեջանի դիրքորոշում չընդունելու հա-
մար: Թե' Սնկաբան, թե՛ Բաքուն չէին թաքցնում Ղարաբադի հարցում հայ-
կական կողմին դատապարտելու համատեղ հայտարարություն աներս ի-
րենց նպատակը: Անկարայում Ադրբեջանի դեսպան Մեհմետ Նավրուզօղլի 
Ալիևը քննադատեց Թուրքմենստանին՝ «Հայաստանին բնական գազ մա-
տակարարելու համար, ինչը նրա կարծիքով «ռազմավարական կարևոր 
նշանակություն ունի» և այս փաստը «չի համապատասխանում եղբայրութ-
յան սկզբունքներին»: 

Ի վերջո, երկրորդ համաթյուրքական գագաթաժողովը տեղի ունեցավ 
Ստամբուլում, 1994թ. հոկտեմբերին: Այս հանդիպման եզրափակիչ հայտա-
րարության չորրորդ կետով նշվում էր, որ «... պետությունների ղեկավարնե-
րը շեշտեցին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտության խաղաղ 
կարգավորման անհրաժեշտությունը ՄԱԿ ի Անվտանգության խոբհրդյւ 
համապատասխան բանաձևերի հիման վրա»՝6-. Սա պետք է որ բավարա-
րեր ադրբեջանական կողմին, քանզի ՄԱԿ-ի ընդունած այդ բանաձևերն 
ընդգծում էին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարգման 
անհրաժեշտությունը: Այնուամենայնիվ, թյուրքական համերաշխության 
սահմանափակված լինելը ակնհայտ էր նաև երկրորդ համաթյուրքական 
գագաթաժողովի ժամանակ: Ղազախսաանի նախագահ Նազարբաևը բա-
ցահայտորեն հանգես եկավ Հայաստանին որպես ագրեսոր բնորոշելու դեմ, 
իսկ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտնեց իր դժգոհությանը, նշելով, որ 
հարաբերությունները Կենտրոնական Ասիայի և Ադրբեջանի միջև չեն 
գտնվում ցանկալի մակարդակում: Ակնհայտ էր, որ Հայաստանի նկատ-
մամբ կոշտ դիրքորոշումը ցանկալի չէր հատկապես թուրքմենական կողմի 
համար, քանզի Հայաստանը հանդիսանում էր թուրքմենական գազը ներկ-
րող երկիր: 

Լուրջ հաջողություն չունենալով դարաբաղյան հակամարտության հար-
ցում Անկարայի և մյուս թյուրքալեզու երկրների կողմից Բւսքվի համար 
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ձեռնտու դիրքորոշում ընդունելու առումով, զգալիորեն սառեցին նաև Անկա-
րա ֊Բաքու հարաբերությունները: 

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը Լեռնային Ղարաբադի շուրջ 
որոշակի տեղաշարժեր ունեցավ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո: Հակամարտութ-
յան մեջ ներգրավվեցին, ըսա էության, տարածաշրջանի բոլոր հբկրները՝ 
Ռուսաստանը, Իրանը, Թուրքիան և գերտերություն ԱՍՆ-ը: Նշված երկր-
ների շարքում Թուրքիան առանձնացավ իր ստանձնահաստւկ շահագրգ-
ռությամբ խնդիրն անպայման ադրբեջանական կողմի օգտին լուծելու 
մշակված քաղաքականությամբ: 

Սակայն Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը լուրջ դժվարութ-
յուններ ապրեց 1992թ. Անկարայում կայացած համաթյռւրքական առաջին 
գագաթաժողովում: Թյուրքական համադաշնություն ստեղծելու, ինչպես 
նաև Ղարաբադի հարցում Ադրբեջանին համերաշխություն հայտնելու թուր-
քական ծրագրերը ըմբռնում և աջակցություն չստացան կենտրոնասիական 
հանրապետությունների կողմից: 1994թ. հոկտեմբերին Ստամբուլում կայա-
ցած երկրորդ համաթյռւրքական գագաթաժոդովի եզրափակիչ հռչակագրի 
մեջ կենտրոնասիական հանրապետությունների ճնշման ներքո արձա-
նագրվեց լոկ Դարաբաղյան հակամարտությունը ՍԱԿ-ի որոշումների 
շրջանակում լուծելու անհրաժեշտությունը: Սակայն առաջին հայացքից 
Ադրբեջանի օգտին արված հայտարարությունը բնավ էլ համերաշխության 
արտահայտում չէր, քանի որ Հայաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառե-
լու առաջարկը կտրուկ կերպով մերժվեց Նազարբաևի և մյուս ղեկավարնե-
րի կողմից: 

Դարաբաղյան հիմնախնդրի առկա զարգացումները խոչընդոտեցին 
Թուրքիայի ազդեցության հետագա խորացմանը Սդրբեջանում և նրա ներ-
թափանցմանը Կենտրոնական Ասիա: Ադրբեջանում ղեկավար շրջանները 
փորձեր արեցին բարելավելու ադբբեջանա-ռուսական հարաբերություննե-
րը և խորացնել կապերը Իրանի հետ: Տեսանելի ապագայում Դարաբաղյան 
հակամարտությունը և նրա կարգավորման գործընթացը էական դեր կկա-
տարի Բաքու-Անկարա հարաբերությունների հետագա զարգացումներում: 

HAJK DEMOYAN 

. THE KARABAGH CONFLICT IN THE CONTEXT OF RELATIONS BETWEEN 
TURKISH COUNTRIES 

(Summary) 

The Armenian-Azeri confrontation over Nagomo-Karabagh was transfor-
mated after the collapse of the USSR. In the proccess of conflict's resolution 
Russia, Iran, Turkey and USA were actively involved. Among these countries 
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Turkey took a vcry ambitious and pro-Azerbaidjanian position. Besides she tried 
to resolve this question in favour of Azerbaidjan and to present it as a convincing 
argument for emerging soiidarity between Turkish-speaking countries. However, 
pragmatic approach of Central Asian leaders towards Karabagh issue during the 
first and second all-Turkish summits disappointed Baku and Ankara. Moreover, 
Karabagh issue became a preventing factor for further spreading of Turkish in-
fluence in Central Asian and Caucasian regions. 
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ԿՍՐԵՆ ԴՈԼԻՆ6ԱՆ 

ԻՐԱՆՈՒՄ ԱՍՆ-Ի ԴԵԱՊԱՆԱՏԱՆ ԳՐԱՎՈՒՄԸ Ե վ 
ԱՄԵՐԻԿԱ-ԻՐԱՆ5ԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՓՈՒԼԸ 

«Մենք դիտում ենք Սերձավոր Արևելքը՝ ներառյալ Պարսից ծոցը, իբրև 
մի մասը ավելի լայն ռազմա-քաղաքական թատերաբեմի, որը գոտեոբվում է 
Թուրքիայով, Պակիսաանով և Հյուսիսային Աֆրիկայով և գնահատում ենք 
այն իբրև ռազմավարական քաղաքականության մեկ միավոր, որը կարիք 
ունի համակողմանի «ստողջացման»՝ նպատակ ունենալով ապահովել մեզ 
համար ուժերի բարենպաստ հարաբերակցություն», - այսպես է ԱՍՆ-ի՝ 70-
80-ական թթ. Պարսից ծոցում վարած քաղաքականության համառոտ բնո-
րոշումը (Ռռբերտ Բարտ. պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ.Անվտան-
գւոթյան ենթահանձնաժողովի Սենատի նիստ)1: 

Իսլամական հեղափոխությունը լուրջ ազդակ հանդիսացավ ԱՍՆ-ի մեր-
ձավորարևելյան քաղաքականությունը վերանայելու գործում: ԱՍՆ-ի 
պաշտպանության և էներգետիկայի նախկին նախարար Ջ. Շլեսինջերի 
խոսքերով՝ «Դա առաջին լուրջ հեդավտխությունն էր 1917թ. հետո՝ միջ՛ազ-
գային իրադրության վրա էապես ազդելու տեսանկյունից, որը ցնցեց ԱՍՆ-
ի ողջ արտաքին քաղաքականությունը»2: Քաղաքական շրջանակները էա-
պես վտխեցին Պարսից ծոցում իրենց գործողությունների բնույթը, ինչը 
վկայում էր Վաշինգտոնի արտաքին քաղաքականության տրամաբանա-
կան նոր փուլի ի հւսյտ գալու մասին3: 1978թ. նոյեմբերի 4-ին, երբ Իրանում 
նշվում էր շահական վարչակարգի դեմ ելած նահատակված ուսանողների 
սգո տարեդարձը, 400 իրանցի ուսանողներ, որոնք հետագայում ներկայա-
ցան իբրև «Մուսուլման ուսանողների կազմակերպության» անդամներ, ե-
րեքժամյա դիմադրությունից հետո գրավեցին ԱՍՆ-ի դեսպանատան շենքը: 
Խումբը գլխավորում էր քաղաքական ասպարեզում մինչ այդ անհայտ հո-
ջաթ ուլ էսլամ Մուսավի Խոենին: Պատանդ վերցվեց 66 անձ, 6 հոգու իրա-
րանցման ընթացքում հաջողվեց թաքնվել կանադական դեսպանատան 
տարածքում: Դեսպանատան գրավումից անմիջապես հետո «Մուսուլման 
ուսանողների կազմակերպությունը» հայտարարեց, որ այս գործողությունը 
ուղղված է ԱՍՆ-ի դեմ՝ իբրև բողոք Իրանի հանդեպ նրա վարած քաղաքա-
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կանության: Սակայն կազմակերպության ղեկավար Խոենին այնքան էլ 
հետևողական չէր փաստերը լուսարանեփս, քանի որ 19Տ0թ. ամուսնը 
«Ջումհուրի-ե էսլամի» թերթին տված հարցազրույցում նշում էր, որ ԱՍՆ-ի 
դեսպանատան գրավումը ծրագրավորված էր աոանց Իմւսմ Խոմեյնիի գի-
տության և նպատակ ուներ "նրան կանգնեցնել կատարված փաստի ւսռջև»: 
Նույն թվականի աշնանը իտալական «Ռեպոէբլիկա» թերթին տված հար-
ցազրույցում նա նշում Էր. «Մեր բոլոր գործողությունները ի սկզբանե հավա-
նության են արժանացել և թելադրված են եղել Իմամի կողմից»: Եվ վերջա-
պես, 1980թ. վերջին «Մոնդ» թերթում տպագրված հարցագրւււյցում Խոենին 
բացում Է խաղաքարտերը. «Ներկայիս գործողությամբ լավ արդյունքների 
հասանք ներքաղաքական կյանքում: Մտիպեցինք հեռանալ Բագաբգանի 
կառավարությանը և լիբերալներին հեոացրեցինք ակտիվ քաղաքական 
կյանքի թատերաբեմից»4: Բազարգանի հրաժաբականււվ Իսլամական հե-
ղաւիոխական խորհուրդը արդեն դե յուրե իր ձեռքում կենտրււնացրեց իշ-
խանության լծակները: Բազարգանը իր պաշտոնավարման ալջ շրջանում 
բողոքում Էր, որ Իրանը դարձել Է «հազար շերիֆների երկիւյւ» և, որ ժամա-
նակն Է, որ իշխանության ակունքներում գտնվող հոգևորականները վայր 
դնեն իրենց փազորություննեբը և զբաղվեն զուտ կրոնական և քարոզչական 
հարցերով: Ինքը Խոմեյնին 1979թ. դեկտեմբերին եգիպտացի լրագրող Մ. 
Հեյքսղին տված հարցազրույցում նշում Է, որ դեսպանատան գրավումը ա-
մենից առաջ ուղղված Էր մեկ նպատակի՝ ետ վերադարձնել շահի հարս-
տությունները Իրան5: 

Անկասկած, ւլեսպանատան գրավումը բազմանպատւսկ քաղաքական 
ակցիա Էր, որը և' արտաքին, և' ներքին քաղաքական ոլորտում միտում ու-
ներ առաջ բերել լուրջ տեղաշարժեր: Հեւլավտխությունից հետո ներքաղա-
քական կյանքում լուրջ խմորումներ Էին տեղի ունենում տարբեր գաղափա-
րական ուղղվածության հոսանքների միջև, դեռևս առկախ Էր այն հարցը, թե 
Իրանը ինչ ոսլով պիտի ընթանա: Ուժերը, որոնք նպատակ ունեին թույլ 
չտալ «հեղափոխական գծի» բեկում աջ կամ ձախ, այս գործողությամբ վեր-
ջակետ դրեցին ներքաղաքական պայքարի տվյալ փուփն՝ նոյեմբերի 6-ին 
Բազարգանի կառավարությունը հրաժարական տվեց: Հիշեցնենք, որ վար-
չապետ Բազարգանը և արտգոբծնախարաբ Ցազդին վարում Էին ԱՍՆ-ի 
հետ հարաբերությունների աստիճանական նորմալացման և իր բնականոն 
հունին վերադարձնելու քաղաքականություն: Հակառակորդ ճամբարում 
հատկապես շահարկվում Էր Ալժիրում նրանց գաղտնի հանդիպումը նախա-
գահ Քարտերի անվտանգության գծով իտրհրդական Զ.Բզեժինսկու հետ, 
ինչը հետագայում լայնորեն լուսաբանվեց արևմտյան մամուլում : Դժգո-
հություն Էր առաջացրել նաև Քարտերի վարչակարգի հայտարարությանը 
այն մասին, որ իրենք աջակցում են նոր կառավարությանը և որ այդ կառա-
վարության հետ նորմալ հարաբերությունները Իրանի ամբողջականության 
հուսալի երաշխիք կարող են հանդիսւսնալ: Պահպանողական ուժերին դուր 
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չէր եկել նաև այն, որ արտգործնախարարությունը, չնայած երկրում իշխող 
հսւկաշահական մթնոլորտին, այդպես էլ չդիմեց պաշտոնական հայցով 
ԱՍՆ-ին շահին ետ վերադարձնելու պահանջով: Խոմեյնին եթե ոչ ուղղա-
կիորեն, ապա անուղղակի ձևով տեղյակ էր դեսպանատան գրավման մա-
սին, քանի որ դեռևս նոյեմբերի 1-ին իր հավատարիմ զինակիցներ Հ.Ռաֆ-
սանջանիի և Մոնթազերիի հետ ելույթ ունենալով Ղոմում, կոչ արեց ուսա-
նողներին չթույլացնել պայքարը ԱՍՆ-ի դեմ և ամեն ինչ անել, որպեսզի շա-
հը և նրա հարստությունները ետ վերադարձվեն Իրան: Իսկ դրանից առաջ, 
հոկտեմբերի 24-ին Խոմեյնին դիմել էր Նյու Յորքի բոլոր մուսուլմաններին՜ 
զանգվածային ցայցեր կազմակերպելու կոչով՝ ընդդեմ Իրանի հանդեպ 
ԱՍՆ-ի վարած քաղաքականության7: 

Դեսպանատան գրավումը, ինչպես նաև 1980թ. սեպտեմբերի 22-ին 
սկսված իրանա-իրաքյան պատերազմը ինքնին բարենպաստ հիմք էին ընդ-
հանուր թշնամու դեմ պայքարի քարոզչության ծավալման համար, ինչը մե-
ծամասամբ ուղղված էր ժողովրդական զանգվածների շրջանում գաղափա-
րական համախմբվածություն ապահովելուն: Չնայած տեսաբանների բազ-
մաբնույթ կարծիքներին, ԱՍՆ-ի դեսպանատան գրավումը թեև ծայրահեղ 
միջոցառում էր իր բնույթով, բայց և այնպես ակնկալելի էր ԱՄն-ի կառավա-
րության համար: Դեռևս հունիսին Քարտերի վարչակարգը տարբեր ուղինե-
րով ձգտում էր պարզել, թե շահի հյուրընկալումը ԱՄՆ-ում ինչ անցւսնկալի 
հետևանքների կարող է հանգեցնել Իրանում: Իրանում ԱՄՆ գործերի հա-
վատարմատար Բ.Լեյնգենի պատասխանը միանշանակ էր՝ այն կարող է 
հանգեցնել դեսպանատան գրավմանը8: Շահը, որ իրական իշխանության 
լծակներից զրկվել էր, մնում էր իբրև գլխավոր խաղաթուղթ և խորհրդանիշ 
մերձավորարևելյան առճակատման դաշտում, ուր ԱՍՆ-ի գլխավոր նպա-
տակը Իրանում ցանկացած գնով ամերիկամետ քաղաքականության ապա-
հովումն էր': 

Դեսպանատան գրավումը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից 
միանշանակոբեն դատապարտելի էր, քանի որ միջազգային բոլոր նորմերը 
և 1961թ. ապրիլի 18-ի Վիեննայի կոնվենցիան (հոդված 29) հաստատում են, 
որ բոլոր դիվանագիտական ներկայացուցչությունները, անձնակազմը, գույ-
քը և տարածքը գտնվում են հյուրընկալող երկրի պաշտպանության ներքո, 
անձեռնմխելի են և չեն կարող բռնագրավվել և ձերբակալվել1 : ԱՄՆ-ն իր 
քարոզչական արշավի լայնածավալ գործողությունների հիմքում դնում էր 
հարցի հենց այս կողմը: Իրանական կառավարությունը վկայակոչում էր 
նույն կոնվենցիայի 41-րդ հոդվածը, ուր հստակեցված են դիվանագիտա-
կան ներկայացուցչությունների գործունեության ոլորտները և նշվում է, որ 
դրանք չպեաք է վտանգեն հյուրընկալալ երկրի ազգային անվտանգությու-
նը": 1978թ. Հաագայի միջազգային դատարանը դատապարտեց Իրանի 
դիրքորոշումը և ձեռնարկած գործողությունների բնույթը ԱՄՆ-ի հանդեպ : 
1978թ. դեկտեմբերին ԱԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը հաստատեց բա-
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նաձե, որով դիմում էր Իրանին՜ պատանդներին անհւսպադ ազատ արձակե-
լու կոչով13: Բացի զուտ քարոզչական շրջւսվւակումից, ԱՄՆ-ն սկսեց իրա-
կանացնել նաև մասնակի ռազմական և տնտեսական շրջափակում: ՆԱՏՕ-
ի գլխավոր քարտուղար Լունսը հայտարարեց, որ դաշնակիցները քննար-
կում են Իրանում հնարավոր ռազմական միջամտության հարցը: 1978թ. 
փետրվարին Իրանը դադարեցրեց իր անդամությունը ՍԵՆՏՕ-ին, ապրիլին 
միակողմանիորեն լուծարեց ամերիկա-իրանյան «բարեկամության մասին» 
պայմանագիրը, իսկ նոյեմբերին չեղյալ հայտարարեց 1959թ. ամերիկա-ի-
րանյան ռազմական համագործակցության պայմանագիրը: Ստեղծվեց 
ռազմաքաղաքական դաշտի «վակոաւմ», որը ԱՄՆ-ը փորձում էր չեզոքաց-
նել ամեն գնով (Զ-Բզեժինսկի)1": ԱՄՆ-ն «ռազմականացրեց» իր ներկա-
յությունը Պարսից ծոցում՝ էապես ավելացնելով արագ ծավալման ուժերի 
քանակը տարածաշրջանում15: Հարկ է նշել, որ ճգնաժամային վաղում 
ԱՍՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը ձգտում էր հարմարվել արմատա-
կան փոփոխությունների մթնոլորտին և գործում էր մի քանի հարթություննե-
րով՝ հարաբերություններ պահպանելով շահի, զինվորականների, հոգևորա-
կանության ներկայացուցիչների հետ16: 

ԱՍՆ քաղաքական դարբնոցում զգացվում էր երկու տարամետ ուղղվա-
ծություն՝ Ազգային Անվտանգության Խորհուրդը Զ.Բզեժինսկու գլխավո-
րությամբ և ոչ առանց շահամետ լոբբիի աջակցության հակված էր դիմելու 
կոպիտ միջամտության քաղաքականության, այնինչ պհտքարսաւղար Ս -
Վենսը խորհուրդ էր տափս չխանգարել դեպքերի բնականոն ընթացքին և 
աջակցել Խոմեյնուն, քանի որ Իմամը ինքը "«ընդգծված հակակոմունիստ 

1978թ. մարտին ԱՍՆ պաշտպանության նախարար Ջ-Բրաունը Եգիպ-
տոս, Հորդանան, Սաուղյան Արաբիա և Իսրայել իր այցելաթյան ընթաց-
քում վարձ արեց «անվտանգության համակարգի» երկրների կողմից Իրանի 
շրջափակում իրականացնել, ինչը նրան մասնակիորեն հաջողվեց"1: Սա-
ռեցվեցին իրանական ավանդները, արգելք դրվեց իրանական նավթի 
ներկբման վրա, դադարեցվեցին առաքումները Իրան: Նմանօրինակ այցով 
Արևմտյան Եվրոպա մեկնեց պետքարսաւղար Ս.Վենսը: Եվրոպական 
Տնտեսական Միության (ԵՏՄ) անդամ երկրների Լիսւսբոնյան համաժողովը 
հայտարարեց Իրանի հանդեպ տնտեսական պատժամիջոցների կիրառ-
ման մասին: ԱՄՆ-ը վարձեց շրջափակում իրականացնել Իրանի հանդեպ 
Իսլամական Կոնֆերանս կազմակերպության անդամ երկրների կողմից, ուր 
նրան ակտիվորեն աջակցում էր Պակիսաանը: ԿՀՎ ղեկավար ծովակալ 
Թերները հանդես եկավ հայտարարությամբ, ուր մասնավորապես ասվում 
էր, որ իր գլխավորած կազմակերպության տրամադրության տակ կան բա-
վականաչափ ուժեր առաջիկա 10 տարում Իրանի բարձրաստիճան ղեկա-
վարության շրջանում քայքայիչ գործունեություն ծավալելու համար: 
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ՕՊԷ/Կ-ի (Organization of Petrolium Exporter Countries) անդամ երկրները, 
ինչպես նաե Արաբական երկրների լիգան, մերժեցին ԻԻՀ պատվիրակութ-
յուններին19: Դեսպանատան գրավման երկրորդ օրն արդեն ԿՀՎ-ն և Պեն-
տագոնը սկսեցին մշակել պատանդների ազատագրման ծրագիր, թեև պետ-
դեպարտամենտում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ պաշում էր 
րնւբոնվել անմիջապես չհարվածել Իրանին՜": 8ՌՒՊԻ (United Press Inter-
national) գործակալության հաղորդման համաձայն, ԱՄՆ-ն լրջորեն նախա-
պատրաստվում էր ռազմական միջամտության Իրանում: Մարտական 
պատրաստության էին բերվել 6-րդ միջերկրածովյան նավատորմը, հատուկ 
նշանակաթյան դեսանտային գումարտակները Արևմտյան Գերմանիայում 
և Իտայ1ւայում, «F-4» կործանիչների էսկադրիլյան Թույւքիայում և ևս 12 
ռազմանավ Պայտից ծոցի շրջանում21: Նոյեմբելփ 21-ին Ապիտակ տանը 
տեղի ունեցած խորհրդակցությունից հետո Քարտերը հայտարարեց, որ 
«ԱՄՆ-ն, բացի դիվանագիտական ուղիներից, բավականաչափ ուժեր ունի 
նաե հարցի լուծման այլ տարբերակներ ընտրելու համար»22: Պետք է հաշվի 
առնել, որ ԱՄՆ-ի դեսպանատան գրավումը Իրանում ոչ միայ՛ն ուղղակի 
ազդեցություն ունեցավ Իրանի, այլև ԱՄՆ-ի ներքաղաքական կյանքում: 
Մոտենում էին հերթական նախագահական ընտլաւթյունները և Քարտերի 
վարչակարգի համար հիմնահարցի հաջող լուծումը սեփական վարկանիշի 
բարձրացման կարևորագույն նախապայմաններից էր, քանի որ կառավար-
ման վերջին շրջանում տնտեսական ասպարեզում ԱՄՆ-ի ցուցանիշները 
բավական ցածր էին23: 

Պենտագոնը քննարկում էր ինչպես լայնամասշտաբ միջամտության, 
այնպես էլ տևական բնույթի ռազմական ծրագրեր, որոնք պիտի ապահո-
վեին պատանդների ազատագրումը և, որպես հեռավոր նպատակ Իրանում 
վարչակարգի փոփոխությունը24: 

Նախատեսվում էր. 
1. Պարսից ծոցի լիակատար շրջափակում: 
2. Իրանական նավահանգիստների ականապատում: 
3. Նպատակային ռմբահարումներ՛ ստրատեգիական և նավթարդյունա-

բերական կենտրոնները ոչնչացնելու համար: 
4. Ծովային հետևակի 82-րդ դիվիզիայի ափհանում՝ Իրանի նավթարդ-

յունաբերական շրջանները գրավելու և վերահսկելու համար25: 
Միաժամանակ քննարկվում էր նաև տեղական բնույթի գործողություն-

ների ծրագիր՝ «Արծվի մսւգիլնեււ» կամ «Կապույտ կայծակ» անվանումով, 
որը նպատակ ու ներ ոչ միայն ազատագրել պատանդներին, այլև, հաջող ել-
քի դեպքում, վերածվել շահամետ ռազմական շրջանակների ելույթի՝ ընդդեմ 
հոգևորականության 6: Ինչպես նշում է Զ-Բզեժինսկին 1982թ. ապրիլի 18-ին 
«Նյու Ցորք թայմս մեգըզին»-ում տպագրված հարցազրույցում. ««Կապույտ 
կայծակ» օպերացիան ավելի շատ հետապնդում էր հեոահար նպատակներ 
և հեռանկարում պիտի վերածվեր լայնամասշտաբ գործողությունների»27: 
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Ապրիլի 23-ին նախագահ Քարտերի, Բժեգինսկու. փոխնախագահ Սհն-
դհյփ ե ԿՀՎ-ի անօրեն Թերների համաձայնությամբ հաստատվեց առաջի-
կա գործողության ծրագիրը ե անցկացման ճշգրիտ ժամկետները: Գործո-
ղության անմիջական ղեկավար նշանակվեց ԱՄՆ-ի շտաբների պետերի 
կոմիտեի նախագահ ԴՋոունսը: Գործողության մշակման ընթացքը, իրա-
գործումը. հաջորդող ձախողումը նորից երևան հանեցին ամերիկյան ար-
տաքին քաղաքականության իրականացնողների ճամբարում տիրող երկա-
կիության միտումը: 

Ապրիլի 24-ի լույս 25-ի գիշերը 6 ամերիկյան C-130 ուղղաթիռներ, որոնք 
իրանական ՌՕՈՒ-ի տարբերանշաններ էին կրում, ուղղություն վերցրեցին 
դեպի Իրան, Թեհրւսնից 430 կմ հեռու գտնվող «N1 անապատը»: Արդեն 
ապրիլի 25-ի առավոտյան ԱՄՆ նախագահ Քարտերը հեռուստատեսութ-
յամբ հայտարարեց «Կապույտ կայծակ» գործողության ձախողման մա-
սին Տ: Գործալության ձախողումը հանդիսացավ այն ազդակներից մեկը, ո-
րոնք էապես վախեցին ուժերի հարաբերակցությունը ԱՍՆ ներքաղաքա-
կան խաղատախտակին: Դեմոկրատական կուսակցությունը կորցրեց իր 
26-ամյա իշխանությունը Աենաաում: Համարյա նույն ժամանակ Մերձավոր 
Արևելքում սկսվեց հակաամերիկյան ելույթների մի շարք՜ դեկտեմբերի 4-ին 
գրավվեց ԱՍՆ դեսպանատունը Դսւմասկոսում, դեկտեմբերի 2-ին' Լիբիա-
յում, 2 օր անց Ատամբուլում սպանվեցին մի քանի ամերիկյան դիվանա-
գետներ: Թվում էր, թե ճգնաժամի հաղթահարման բոլոր աղիները սպառ-
ված են, քանի որ ձախողված ակցիան հակաամերիկյան ելույթների նոր ա-
լիք էր բարձրացրել Իրանում2'': 

Բացի այդ, ճգնաժամի խորացմանը նպաստեց նաև այն, որ ապրիլի 30-
ին 5 զինված անձինք գրավեցին Մեծ Բբիտանիայսւմ Իրանի դեսպանա-
տունը՛ ի պատասխան իրանական կողմի քայլերի: Մակայն Մեծ Բբիտա-
նիայի վարչապետ Մ.Թետչեբը հավաստիացրեց Իրանի ղեկավարությանր, 
որ հիշյալ գործողությունը ոչ մի կերպ չի կարելի որակել իբրև հակակշիռ Ի-
բանսւմ ԱՍՆ-ի դեսպանատան գրավման3 : Կոնֆփկտի ձգձգվող բնույթը 
այլևս ձեռնտու չէր կողմերից և ոչ մեկին: 1981թ. հունվարի 2-ին Իրանի կա-
ռավարությանը հանձնվեց ԱՍՆ-ի առաջարկը՛ ապասառեցնել 9,5 մըպ. դո-
լար իրանական ավանդները և ևս 5,5 մյրդ.՝ պատանդների ազաւո արձակու-
մից հետո: Ամերիկյան կալմը պարտավորվում էր վերացնել տնտեսական 
շրջափակման արգելքը և չխոչընդոտել շահի կարողությունների ետ վերա-
դարձմանը31: Հունվարի 18-ին իրանական խորհրդարանը հաստատեց այււ 
համաձայնագիրը: Իրանի վարչապետ Ռաջային հայտարարեց 444-օրյա 
լարված մրցապայքարի ավարտի մասին: 1980թ. հուլիսին Կսւհիրեի զինվո-
բական հոսպիտալում վւսխճանվեց Ռեզա շահ Փեհլեվին, որի մահը հար-
մար առիթ էր երկու կալմեբի մոտեցումները արտաքնապես արդարացնելու: 
Պաշտոնապես առճակատումը հարթվեց և հաղթահարվեց իրանա-ամերիկ-
յան հարաբերությունների ճգնաժամային ֆույը, թեե պատճաոա-հետևան-

58 



բայիս կապերի ւսսումնասիյւությանը վկայում է, որ դեսպանատան և պա-
տանդների գրավումը հետևանք և արտահայտություն էր ավելի խոր գոր-
ծընթացների, որոնք էլ իրենց հերթին վկայում էին լուրջ փովտխությունների 
մասին ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ ԱՄՆ-ի ներքաղաքական և 
ընդհանրապես աշխարհաքաղաքական քարտեզի վրա: Ինչպես նշում էր 
«Մոնդ Դիպլոմատիկը», այդ օրերին՜ «հեղավտխությունը Իրանում չի կարե-
1ի համեմատել ոչ մի ուրիշ հեղափոխության հետ: Այն եզակի է իր տեսակի 
մեջ»: Ահա թե ինչու է դժվար ըմրոնել և հասկանալ նրա ամենօրյա զարգա-
ցա մը, քանզի այն դասական գծերից բացի, ուներ արտահայտման յուրա-
տեսակ դրսևորումներ32: 

KAREN DOLINYAN 

THE USA EMßASSY OCCUPATION IN IRAN AND THE CRISIS PERIOD 
OF THE USA-IRANIAN RELATIONS 

(Summary) 

The USA cmbassy occupation by the "Organization of Muslim students" was 
the highest crisis period during the whole USA-Iranian relations and it indicated 
the new power and dominating reformations all over the world, especially in the 
Persian Gulf region. The occupation of the USA embassy in the I.R.A. was а 
multipurposc political action, which intended to realize great changes not only in 
the USA-Iran relations, but also in the political influence scene of Iran. This ac-
tion intensified the resignation of "liberalist" revolutionaries' leader prime-
minister M.Bazarghan. It was shown that there were two different political ap-
proaches in the USA foreign policy. The USA reaction to such a political action 
underlined that a new political philosophy system was created and realized in 
Washingtons foreign policy. 
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ԳՈՀԱՐ ԻՍԿԱՆԴԱՐ5ԱՆ 

ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԻՐԱՆԻՆ՝ ՈՐՊԵԱ 
ԻՐԱՆԱ-ԱՍԵՐԻԿՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՈՐԾՈՆ 

1941թ. սեպտեմբերի 16-ի առավոտյան՝ Խորհրդային Ս]աւթյան Ս Անգ-
ւիայի ճնշման ներքո, Ռեզսւ շահ Փահլավին հրաժարվեց գահից հօգուտ իր 
22-ամյա որդու՛ Մոհամմադ Ռեզա Փսւելավիի, որը մինչ այդ մեջլիսի կողմից 
հաստատված էր որպես օրինական գահաժառանգ: Նոր շահի գահակա-
լությանը սկսվեց Իրանի համար րարդ ու դժվարին պայմաններում: Ընթա-
նամ էր II համաշխարհային պատերազմը, երկիրը օկուպացված էր խորհր-
դային և անգլիական զորքերի կողմից, բացակայում էր քաղաքական կա-
յունությունը, գանձարանը դատարկ էր: Այս պարագայում, բնականաբար, 
երկիրը կարիք ուներ արտաքին ֆինանսա-տնտեսական օգնության, որը 
տվյալ պայմաններում կարող էին ցուցաբերել մխսյն ԱՍՆ-ը: Այդ գործը 
ւլրվամ էր ռեալ հիմքերի վրա նախ այն պատճառով, որ 1942թ. վերջին վար-
չապետ Ղավամ էս Սալթանեի համաձայնությամբ Միացյալ Նահանգներն 
Իրան մտցրին 30 հազարանոց մի բանակ, որի խնդիրն էր ապահովել ռազ-
մական բեռների տեղափոխման անվտանգությունը դեպի Խորհրդային 
Միություն (խոսքը վերաբերվում է «Լենդ-Լիզ» ծրագրի շրջանակներում 
Խորհրդային Միության հասանելիք մասնաբաժնին)1: 

Իրանը օգնության խնդրանքով ւփմեց Վաշինգսանին: 1942թ. ամռանը 
Ահմադ Ղավամը խնդրեց Իրան ուղարկել ամերիկյան ֆինանսական 
խորհրդական Արթուր Աիլսպոյին, որը դեռևս 1922թ. եղել էր Իրանում՛ երկ-
րի ֆինանսա-տնտեսական կյանքը կարգավորելու առաքելությամբ: Սիլս-
պոն իր ֆինանսական խորհրդականների ւալեկցությամբ ժամանեց Թեհ-
րան2: 

Բացի ֆինանսական և տնտեսական օգնություններից, ԱՄՆ-ը հոգ տա-
րան, որպեսզի Իրանի կառավարության բարձրագույն պաշտոններում տես-
նեն ամերիկյան քաղաքացիներին, որոնք էլ, բնականաբար, կպաշապա֊ 
նեին ԱՍՆ-ի շահերն Իրանում: Այսպես, օրինակ, Գ. Գրեշամը նշանակվեց 
Իրանի մաքսային վարչության գլխավոր տնօրեն, Ու. Լեկաունտը՝ գլխավոր 
գանձապահ, ՌՊիկպին՝ ներքին եկամուտների ղեկավարման գլխավոր 
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տնօրեն: Ամերիկյան խորհրդականների վերահսկողության տակ էին 
գտնվում գների կարգավորումը, արդյունաբերությունը, մատակարարումը : 

Միաժամանակ, 1942թ. աշնանը, Իրանին օգնելու նպատակով, ԱՄՆ-ը 
կազմակերպեցին ես երկու առաքելություն. ռազմական՝ իրանական բանա-
կը վերակազմելու, ե ոստիկանական՝ իրանական ժանդարմերիային օգ-
նություն ցուցաբերելու համար: 1943թ. մարտին մեջլիսը որոշում ընդունեց 
4,5 մլն. դոլարի օգնության խնդրանքով դիմել Միացյալ Նահանգներին, որ-
պեսզի զորքի և ժանդարմերիայի համար կարողանան գնել անհրաժեշտ 
զենք ե զինամթերք: 

1943թ. ԱԱՆ-ի նախագահ Ֆ. Դ. Ռուզվհլտը մշակեց այսպես կոչված 
«հովանավորման» քաղաքականությունը, որը հետպատերազմյան տարի-
ներին շարունակվեց նրան հաջորդող գրեթե բոլոր նախագահների կողմից: 
Այդ քաղաքականության Էությունը այն էր, որ ամերիկյան կենսական գոտի-
ներում, օգնության մեխանիզմի շնորհիվ, ստեղծվեն ազդեցության ուժեղ 
լծակներ: Անտարակույս, Իրանը մտնում էր ամերիկյան կենսական շահե-
րի գոսաւ մեջ՝ ոչ միայն իր նավթի և բնական ռեսուրսների, այլե գրաված 
կարևորագույն ռազմավարական դիրքի պատճառով: 

1945 թվականից ամերիկացիները կիրառման մեջ դրեցին իրենց օգնութ-
յան ծրագիրը, որը սկզբնական շրջանում իրականացվում էր հիմնականում 
հացահատիկի, սերմացուի և սննդամթերքի լայնածավալ մատակարարում-
ներով: Աակայն ավելի ուշ այդ օգնությունն ընդգրկեց նաև այլ բնագավառ-
ներ, ընդհուպ մինչև զենքի և սպառազինության: 

1945թ. ապրիլին, Ֆ. Դ. Ռուզվելտի մահից հետո, իշխանության 
գլուխ եկած դեմոկրատ Հարի Թրյումենը շարունակեց իր նախորդի «հովա-
նավորման» քաղաքականությունը: 

1947թ. փետրվարին ամերիկյան Մորիսոն-Նադսոն ֆիրման Իրանի 
կառավարությանը խոստացավ օժանդակել երկրի 7-ամյա զարգացման 
ծրագրին: Այս նպատակով Համաշխարհային Բանկը 250 մլն. դոլար վարկ 
տվեց Իրանի կառավարությանը: Հունիսի 19-ին Ղավամը փոփոխություն-
ներ մտցրեց կաբինետում, իր շուրջը հավաքելով արևմտյան կողմնորոշում 
ունեցող մարդկանց: Հունիսի 20-ին Իրանը 25 մլն. դոլարի վարկ ստացավ 
Միացյալ Նահանգներից4: Երբ, Թրյումենի ւլոկտրինայով նախատեսվում էր 
ռազմական և տնտեսական օգնություն ցուցաբերել Հունաստանին և Թուր-
քիային, որոշվեց Իրանին նույնպես անմասն չթողնել, սակայն վերջիննե-
րիս համեմատ Իրանի օգնությունը չնչին էր: 

ԱՄՆ-ի կառավարությունը, սկսած 1947թ. հոկտեմբերից, Իրանին տարե-
կան հատկացնում էր 25 մլն. դոլարի ռազմական օգնություն: 1947-1954թթ. 
ռազմական օգնության քանակը կազմեց շուրջ 175 մլն. դոլար5: 

1948թ. փետրվարին իրանական մեջլիսը համաձայնվեց ԱԱՆ-ից 10 մլն. 
դոլարի պարտք վերցնել հանդերձանք և ռազմամթերք գնելու համար, ինչ-
պես նաև անհրաժեշտ էր 16 մլն. դոլար այդ ամենը Միացյալ Նահանգներից 
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Իրան հասցնելու համար6: Պարաքը պետք է մարվեր 12 տարիների ընթաց-
քում սկսած 1950-ից՝ տարեկան վճարելով 2 3/8 տոկոս: Այդ ժամանակից ի 
վեր, իրանական զորքին ու ժանդարմերիային պարբերաբար ամերիկյան 
զենք ու զինամթերք էին մատակարարում: 

1949թ. հոկտեմբերի 6-ին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը որդեգբեց 
ռազմական փոխօգնության քաղաքականությունը, որի հիմքում դրված էր 
միլիարդավոր դոլաբներ: Այս ծրագրի մեջ կար հատուկ մի ֆոնդ, ըստ որի 
պետք է 27,6 մլն. դոլարի ռազմական օգնություն ցուցաբերվեր Իրանին, Ֆի-
փպիննեբին ե Կորեային: Հաշվարկված էր, որ Իրանը կստանա շուրջ 10 
մլն. դոլար: Մա այնքան փոքր գումար էր Իրանի համար, որ չէր կարոդ հո-
գալ ոչ՛ տնտեսական ե ոչ' էլ ռազմական կարիքները: Իրանը ակնկալում էր 
Զարգացման ե Վերակառուցման միջազգային բանկից ստանալ 250 մլն. 
դոլարի պարտք և Միացյալ Նահանգներից էլ որոշ չափի վարկ կամ 
նպաստ7: 

1949թ. Մոհամմադ Ռեգան այցելությամբ գտնվում էր ԱԱՆ-ում: Նոյեմ-
բերի 21-ին նա Վաշինգտոնում ելույթ ունեցավ, որում մասնավորապես ա-
սաց, որ Իրանը ԱՄՆ-ի հետ համագործակցելու ցանկություն ունի, հատկա-
պես «ազգային անվտանգության, տնտեսության զարգացման և սոցիալա-
կան հարցերում առաջընթացի հասնելու համար»8: Հարկ է նշել, որ այս հայ-
տարարությունը ակնառու կերպով ցույց տվեց Իրանի արտաքին քաղաքա-
կանության ուղղվածությունը, որին էլ հաջորդեց օգնությունների տարափը: 

Իրանը աոաջին պետությունն էր, որն օգտվեց «4-րդ կետի» օգնություն-
ներից. 1950թ. հոկտեմբերի օգնությունը կազմեց 500.000 դոլար9: Աակայն 
Իրանի կառավարությունը իրավասու չէր այդ գումարները ծախսել՝ հոգալու 
համար երկրի կարիքները: Այդ առաքելությունը իրականացնում էին ամե-
րիկացիները Ուոբնի գլխավորությամբ: 1951-1954թթ. տեխնիկական օգ-
նության ընդհանուր գումարը կազմեց ավելի քան 71 մլն. դոլար: 

Այսպիսով, հետպատերազմյան ժամանակաշրջանից մինչև 1954թ. նե-
րառյալ ԱՄՆ-ի օգնությունը Իրանին ուներ հետևյալ տեսքը (մլն. դոլար)՝ 

1. Պարտքեր և նպաստներ 46,6 
2. «Չորրորդ կետի» շրջանակներում հատկացումներ 72,2 
3. Ռազմական օգնություն (սկսած 1947թ.) 175 
4. Անհապաղ օգնություն 45 

Ընդամենը 338,8 

1951թ. վարչապետ նշանակվեց Մոհամմադ Մոսաղեղը, որը վայելում էր 
ժալովրդի սերն ու հարգանքը և դրան արժանացել էր հիմնականում Մեծ 
Բբիտանիայի դեմ՝ նավթի ազգայնացման հարցի շուրջ պայքարելու շնոր-
հիվ: Օրեցօր մեծանում էր վարչապետի հեղինակաթյունը, որը բնավ դուր 
չէր գափս շահին, ինչպես նաև ԱՄՆ-ին: Եվ դա միակ պաաճստը չէր, որ 

63 



անհանգստացնում էր ԱՄՆ-ին: Կար Աս մի խնդիր, վարչապետ Մոսագեղի և 
կոմունիստամետ Թուդե կուսակցության տեսակեաները, առանձին հարցե-
րում, մասնավորապես նավթի ազգայնացման և ԱՄՆ-ի նկատմամբ նմա-
նատիպ դիրքորոշման հարցում, կատարելապես համընկնում էին իրւսր. և 
դա չէր կւսրալ չանհւսնգստացնել Վաշինգտոնին: ԱՍՆ-ը չէին կարոդ թույլ 
տալ ես մեկ անգամ Խորհրդային Միության ազդեցության ուժեղացումը էկ-
րանում: Նշենք նաև, որ Խորհրդային Ս]տւթյունը այս ժամանակաշրջանում 
աջակցում Էր Թուդե կուսակցությանը: Հենց այս պարագայում Էլ ԱՄՆ-ի 
նորընտիր նախագահ Դ.Դ. Էյզենհաուերը Իրանի կառավարությանը հաս-
կացրեց, որ եթե չլուծեն նավթի հետ կապված իրենց տարւսձայ նու թյուն նե-
րը Անգլիայի հետ, ԱՄՆ-ն Իրանին հասանելիք օգնությունը կկրճատեն: 
Իսկ այն, որ դա լոկ սպառնալիք չէր, այլ լիակատար շանտաժ, վկայում է 
շահը՝ գրելով. «Ինչեէ, 1331-32թթ. (1952-53) Ամերիկայի օգնությունների 
մակարդակը իջավ 22.100.000 դոլարի»10: Դեռևս 1951թ. ամռանը իրանա-
կան կողմը բանակցություններ էր վսդտւմ ԱՄՆ-ի Արտահանման և Ներ-
մուծման բանկի հետ՝ 25 մլն. դոլարի օգնություն ստանալու նպատակով: 
Ընդ որում, օգտվելով Վաշինգտոնի կողմից Իրանին հատկացված ֆինան-
սական և տեխնիկական օգնության լծակներից, ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչնե-
րը իրանական կառավարության, բանակի և ոստիկանության մեջ գրավե-
ցին բազմաթիվ կարևորագույն պաշտոններ: Հոկտեմբերին, երբ Մոհսւմ-
մադ Մոսադեղը այցելեց ԱՍՆ, որոշակի օգնություն էր ակնկալում: Մսւկայն 
ամերիկյան բանկերը Միջազգային Նավթային կարտելի ճնշմամբ տակ, 
հրաժարվեցին Իրանին վարկ տրամադրել: Մոհամմադ Մոսադեդը որոշեց 
120 մլն. դոլարի օգնության խնդրանքով դիմել ԱՍՆ-ի կառավարությանը, 
սակայն վերջինս ևս մերժեց նրա խնդրանքը՝ պատասխանելով, որ Իրանը 
կարոդ է մեծ եկամուտներ ստանալ նավթի արտահանումից11: 

Շուտով Իրանի տնտեսական դրությունը այնքան վատացավ, որ նույ-
նիսկ ի վիճակի չէր պետական հիմնարկություններում աշխատողներին աշ-
խատավարձ վճարել: 1953թ. մայիսի 28-ին Մոսադեղը կրկին օգնության 
խնդրանքով դիմեց ԱՄՆ-ի նախագահին: Նախագահը պատասխանեց 
միայն 43 օր հետո՝ մերժումով: 1953թ. հուլիսին իր ելույթներից մեկամ 
ԱՄՆ-ի պետքարտողար Ջոն Ֆոսթեր Դալլեսը բացահայտորեն չէր թաքց-
նում Միացյալ Նահանգների հակակրանքը վարչապետ Մոսւսդեղի նկատ-
մամբ. «Իրանական, ոչ կոմունիստական, ցանկացած կառավարություն, 
մեզ համար ավելի գերադասելի է քան այսօրվա կառավարությունը: Մենք 
գտնում ենք որ անհնար է համագործակցել Մոսադեղի հետ»12: Այս հայտա-
րարությունը կարելի է համարել Մոսադեղի դատավճիռը, քանի որ դրանից 
անմիջապես հետո մշակվեց հեղաշրջման ծրագիրը: Օգոստոսի 10-ին Ալեն 
Դսղլեսը այցելեց Շվեյցարիա, որտեղ հանդիպում ունեցավ Իրանում ԱՄՆ-
ի դեսպան Լոյեմ Հենդերսոնի և շահի քրոջ՛ Աշբաֆի հետ: 
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Օգոստոսի 13-ին շահի հրամանով Մոսադեղը պետք է թողներ վարչա-
պետի պաշտոնր. փոխարենը պետք է այն ստանձներ պաշտոնաթող գենե-
րսղ Ֆագոլլա Զահեղին: Արդեն մեծ թվով համախոհներ լքել էին Մոսադե-
դին: Նույնիսկ 1ագեորականները ե ուսանողները, որոնք համարվում էին 
նրա համակիրները, նույնպես երես թեքեցին նրանից: 

Մոսադեղը որոշեց չզիջել դիրքերը, նա աներ անձնական թիկնազոր, 12 
հրասայլեր պահպանում էին իր տունը: Շուտով գեներալ Ֆագոլլա Զահե-
դիի գլխավորությամբ իրականացվեց «Այաքս» կոդավորված գործողությու-
նը, որի ժամանակ Մոսադեղը ձերբակալվեց ե հեռացվեց իշխանությունից: 
Հասկանալի է, որ Անգլիան ե ԱՄՆ-ը այս հեղաշրջման ժամանակ բնավ դի-
տողի կարգավիճակով հանդես չէին գալիս: Կեղծելով իրականությունը Մո-
համմադ Ռեգա շահը գրում է, որ «Մոբդադի 28-ի (օգոստոսի 19-ի Ի.Գ) 
պատմական րնդվզամը կերտող հասարակ ժողովրդին տրված է եղել մեծ 
գումարներով ամերիկյան դոլար և անգլիական փաունդ ստերլինգ»13: «U-
յաքս» գործողությունը ըստ անգլիական աւլբյուրների, արժեցավ 100.000 -
200.000 դոլար՛4: Իսկ այլտվյալներով, այն միայն ԱՄՆ-ի վրա նստեց ավելի 
քան 10 մլն. դոլար15: 1953թ. հեղաշրջումից հետո, երբ Մոսադեղը հեռացվեց 
իշխանությունից, Իրանում ամերիկյան շահերը իրականացնելու և իրենց 
ազդեցության ոլորտները մեծացնելու համար բացվեց գործունեության ան-
նախադեպ լայն դաշտ: 1953թ. հուլիսին Իրան ժամանած նախագահ Ռուզ-
վելտի թոռը՜ Քերմիթ (Կիմ) Ռուզվելտը, որի լուման չափազանց մեծ էր Մո-
սաղեղի կառավարության տապալման գործում, ծավալեց աներևակայելի 
լայն թափի գործունեություն: Հենց նրա առաջարկով Վաշինգտոնը Իրանին 
հատկացրեց խոշոր գումարի մի «անհատույց օգնություն», որով ԱՍՆ-ը 
փակեց Իրանի բյուջեի ճեղքվածքը: Հիրավի, Մոսադեղի պաշտոնանկութ-
յունից հեստ տեղի ունեցավ ամերիկյան օգնությունների տարափ: Դրան-
ցից ամենաաչքի ընկնողը 1954թ. նոյեմբերի 2-ին Իրանին հատկացված 127 
մլն. դոլարի նպաստն էր: 

Ինչպես հայտնի է, հեղաշրջման ժամանակ Մոհամմադ Ռեզա շահ 
Փահլավին և նրա կին Սոբայան փախուստի դիմեցին երկրից՛ հանգրվան 
գտնելով սկզբում Բաղդադում, հետո՝ Հռոմում: Հայրենիք վերադարձից չորս 
օր հետո, հեղաշրջումն իրականացրած գեներալ Ֆագոլլա Զահեդին, որը 
ստանձնել էր վարչապետի պաշտոնը, նամակ հղեց Վաշինգտոն՜ տնտեսա-
կան օգնության շտապ խնդրանքով: 1953թ. օգոստոսի 26-ին նախագահ 
Դ.Դ. Էյզենհաուերը կարդաց այդ նամակը, որտեղ նշվում էր, որ Իրանին 
հատկացվող ամերիկյան օգնության քանակը և ձևը բավարար չեն երկրի 
ֆինանսական և տնտեսական առկա ճգնաժամը հաղթահարելու համար: 
Նամակում նաև շեշտվում էր. «գանձարանը դատարկ է, ազգային տնտե-
սությունը քայքայված, Իրանը շտապ ֆինանսական օգնության կարիք ու-
նի, հնարավորություն ընձեռեք դուրս գալ տնտեսական և ֆինանսական այս 
քաոսից»16: 
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Հարկ է նշել որ ամերիկյան օգնություններին անդրադառնում են նւսե ի-
րանցի գիտնականները: Նրանք, չկեղծելով, անցյալի իրողությունները, 
նույնպես մատնանշում են ԱՍՆ-ի օգնությունները Իրանին, իհարկե յուլսւ-
վի մեկնաբանելով այն: 

Ամերիկյան տնտեսական ե ռազմական օգնությունները Իրանին 
(միլիոն դոլարով)1 ՚ 

Տաոհ Ընդամենր Ռազմական Տնտեսական 
1946-48 25.8 25.8 
1949-52 33.1 16.6 16.5 
1953 59.2 27.3 31.9 
1954 111 26.5 8 4 . 5 
1955 146.3 17.5 128.8 
1956 98. 23.6 74.4 
1957 90.5 39 51.5 
1958 114.9 73 51.9 
1959 137.8 90.9 46.9 
1960 127.3 89.1 38.2 

Քանի որ ԱՍՆ-ը չէին ցանկանում կորցնել Միջին Արևելքում իրենց ռազ-
մավարական գլխավոր հենարաններից մեկը, սեպտեմբերի 3-ին Արտա-
սահմանյան Օպերացիաների Վարչությունը հայտարարեց, որ ԱՍՆ-ն Ի-
բանին 23,4 մլն. ւրղարի տեխնիկական օգնություն տալու մտադրության ու-
նեն: Երկու օր անց, նախագահ Դ.Դ. Էյզենհաուերը մամուլում հայտարա-
րեց Իրանի տնտեսությանը 45 մլն. դոլարի օգնություն ցուցաբերելու մա-
սին18: Էյզենհաուերի վարչակազմը շարունակեց ֆինանսական «ներար-
կումները» Իրանին: 

1955թ. աշնանը Իրանի կառավարությունը ստորագրեց Բաղդադի 
պակտը, որով էլ ավելի մերձեցավ ԱՄՆ-ին: Այդ մերձեցումը նոր որակ ըն-
դունեց Իրանի՝ ԱԵՆՏՕ-ի պակտին անդամագրվելուց հետո: Կարևորելով 
Իրանի հանգուցային դերը Մերձավորարևելյան ռազմական այս խմբավոր-
ման մեջ՝ ԱՄՆ-ն ավելացրին Թրյումենի դոկտրինայի «4-րդ կետով» սահ-
մանված օգնության մասնաբաժինը Իրանին, իսկ 1953թ. հեղաշրջումից հե-
տո ԱՄՆ-ից ստացված անտեսական կամ անհատույց օգնության շնպւհիվ 
փակեցին Իրանի բյուջեի ճեղքվածքը19: 

ՆԱՏՕ-ի և Բաղդադի պակտի մեջ ներգրավված երկրներից Իրանն ա-
ռավել երկար սահման ուներ Խորհրդային Միության հետ: Բացի այդ, Իրա-
նը տարածաշրջանում կարծես հանդիսանում էր կապալ օղակ, մի կողմից՝ 
Թուրքիայի, որ ՆԱՏՕ-ի կազմի մեջ մտնող տերություններից էր, մյուս կող-
մից՝ Բաղդադի պակտի անդամ Պակիստանի միջև: Նույն՝ 1955թ, ԱՍՆ-ի և 
Իրանի միջև ստորագրվեց պայմանագիր «Պաշտպանության նպատակնե-
րով վախագարձ օգնության մասին», որի շնորհիվ ավելի սերտացան իրա-
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նա-ամերիկյան հարաբերությունները: Բավական է նշել, որ 1949-52թթ. 
«Մարշալի պլանով» Իրանին հատկացված ամերիկյան օգնությունը կազ-
մում էր մի շոշափելի գումար՛ 83,7. մլն դոլար, որի 80%-ը (67,2մլն դոլար) 
ուղղված էր ռազմական և միայն 16,5մլն. դոլարը՝ տնտեսական բնագա-
վառներին: 

1953-60թթ. ամերիկյան «ներարկման քաղաքականությունը» կազմում է 
567մլն. դոլարի տնտեսական օգնություն և 450 մլն. դոլարի ռազմական օգ-
նություն 

Պետք է նշել, որ ԱՄՆ-ի օգնությունները միայն դրամական տեսքով չէին 
մտնում Իրան: 1950թ. վերջին Ամերիկյան Շինարարական Ֆիրման՝ «Այբեկ 
Հաուսինգ Քորվտրեյշն»-ը իրականացրեց 200 հանգստյան վիըանեբի կա-
ռուցման ծրագիրը Թեհրանի մերձակայքում և պայմանագիր կնքեց Իրանի 
Ազգային Նավթային Ընկերության հետ, որպեսզի Աբադանում ևս կառուցեն 
114 տուն21: 

1955թ. Թրյումենի դոկտրինայի «4-րդ կետի» համաձայն, ԱՍՆ-ում ու-
սում ստացող 1170 իրանցիներին ցույց տրվեց նյութական օգնություն, ընդ-
հանուր առմամբ՝ 4,7 մլն դոլար22: Այս օգնությունների շնորհիվ կրկնակի ա-
ճեց իրանցի ուսանողների քանակը Միացյալ Նահանգներում: Հարց է ծա-
գում, թե ինչու" էր ԱԱՆ-ը շահագրգռված, որ իրանցի ուսանողները ուսում 
ստանան Միացյալ Նահանգներում և նրանց համար ստեղծում էր նպաս-
տավոր պայմանները: Միակ տրամաբանական պատճառը այն էր, որ ամե-
րիկյան կրթություն ու նաև դաստիարակություն ստացող ուսանողները սեր-
տորեն կկապվեին ԱՍՆ-ի հետ, իսկ մի քանի տարի հետո արդեն նախկին 
ուսանողներից շատերը կհայտնվեին Իրանի կառավարության բարձրա-
գույն պաշտոններում: 

1957թ. ԱՄՆ-ն Իրանին հատկացրեցին 2,5 մլն. դոլար23, ավարտին 
հասցնելու համար արդեն 10 տարի ձգձգվող Մեհրաբւսդի օդանավակայա-
նի կառուցումը, որը մինչև օրս հանդիսանում է Իրանի լավագույն օդանա-
վակայաններից մեկը: 1960թ. սկսվեց Թավրիզից մինչև իրանա-թուրքւսկան 
սահմանը ընթացալ երկաթգծի շինարարությունը: 

1958թ. վերջին ԱՍՆ-ի և Իրանի միջև ստորագրվեց պայմանագիր, ըսա 
որի ամերիկյան ֆինանսական կազմակերպությունները՝ Ներմուծման և Ար-
տահանման բանկը 12 մլն. դոլար էր ներդնում նոր մեքենաներ և սարքավո-
րումներ ձեռք բերելու համար, իսկ Միջազգային Արժութային Հիմնադրամը 
ֆինանսավորում էր էլեկարահաղորդման գծի կառուցումը: Դա բավականին 
մեծ ներդրում էր Իրանի տնտեսության մեջ : 

Այսպիսով, հանրագումարի բերելով վերոշարադրյալը, հարկ է նշել, որ 
համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում, ընդամենը յոթ տարվա ըն-
թացքում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ավելի քան 1մլրդ. դոլարի օգ-
նություն հատկացրեցին Իրանին: Դրա շնորհիվ Մոհամմադ Ռեզա Փահլա-
վին կարողացավ ամրապնդել իր դիրքերը և զարկ տալ տնտեսությանը՝ հիմ-
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նական շեշտը դնելով նավթարդյունաբերության վրա: Չնայած դրա միջո-
ցով ԱՍՆ-ն իրականացնում էին իրենց մշակած արտաքին քաղաքակա-
նությունը, այնուամենայնիվ, այս օգնությունները մեծաւդես նսրսստեցին Ի-
րւսնի տնտեսության զարգացմանը, ռազմական ներուժի հզորացմանը: Ան-
տարակույս, այդ օգնությունները ւււնեցան նաև քւսղաքւսկան հետևանքներ, 
դրանց շնորհիվ Իրանը դարձավ ԱՄՆ-ի կայուն հենարաններից մեկը Մեր-
ձավոր Արևելքում: 

Միացյալ Նահանգների տեխնիկական օգնությունը Իրանին 1951-1956թթ. 
(միլիոն դոլարով) 

GOHAR ISKANDARYAN 

THE USA ArD TO IRAN AS A MAIN FACTOR IN 
THE IRANIAN-AMERICAN RELATIONS 

(Summary) 

The article deals with the aids of the USA to Iran during 1941-1960. This aid 
was military, economic and gratis. Due to these aid some schools, dwelling 
houses, holiday homes, hospitals, highways were constructed, they helped to 
finish the airport, etc. A well planned foreign policy was rcalized through the 
aids of USA, which greatly assisted Iran's economy and strengthened its army. 
USA even had covered the budget deficit of Iran. The aid programs increascd 
USA's influence over the country and Iran became its ally. Iran had becomc а 
member of CENTO. 
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ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԿՈՍՏԻԿՅԱՆ 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՕՐԲԵԼՅԱՆՆԵՐԸ XVHI-XIX ԴԱՐԵՐՈՒՄ 

Սյունիքի Օբբելյւսննելփ իշխանական տունը միջնադարյան Հայաստա-
նի առավել ազդեցիկ և նշանավոր տոհմերից էր: XIII դարի սկզբին սելջուկ-
թուրքերի դեմ հայ-վրացակւսն զորքերի հաջող պայքարի արդյունքում Օր-
բելյանները տիրույթներ են ձեռք բեյաւմ Սյունիքում : Շնորհիվ Սմբատ Օր-
բհլյանի ճկուն քաղաքականության, այդ տոհմի քաղաքական դերն ու հեղի-
նակությունը հատկապես ուժեւլանում է XIII դարի կեսերին: Ընդհանուր առ-
մամբ XIII դարի 60-ական թթ. մինչև XIV դարի առաջին կեսը Օրբելյաննե-
րը տիրում էին այժմյան Զանգեզուրին, Վայոց ձորից Ամաղու, Եղեգիս, Ար-
տաբոյսք, Շատին, Խաչիկ, Գութենի, Սրատես, Ագարակաձոր, Քարագ-
լուխ, Սւսըի, Հորս, Գլաձոր, Այնազուր և այլ գյուղերին2: 

Մոնղոլ կառավարող շրջանների հետ սերտ համագործակցության, ձեռք 
բերած իԸջուակւսԸ իրավունքի3 առկայության շնորհիվ Օրբելյանների դերը 
անհամեմատ աճում է Սմբատ, Տարսայիճ և Բուրթել (XIV դարի սկիզբ) իշ-
խանների օրոք, որոնց հետ անգամ հայկական պետականության վերա-
կանգնման հույսեր էին կապվում: Բուրթել Մեծի անունով է կոչվում Օրբել-
յան տոհմի ամենանշանավոբ ճյուղերից մեկը: XV դարի սկզբից Օրբելյան-
ների իշխանությունը անկում է ապրում: 1450թ. Բարթելյաննեբի տոհմից 
Ռուստամը՝ Բեշքենի որդին 1450թ. հիշատակվում է արդեն առանց շքեղ 
տիտղոսների4: Հետագայում այդ տոհմի ներկայացուցիչները բռնի մահմե-
դականացվում են և սկսած XV դարից հիշատակվում Սյունիքի առանձին 
գյուղերի մելիքների ու տանուտերերի շարքում3: Սյունիքի Օրբելյանների 
իշխանական տան XIII-XV դարերի պատմությանն են նվիրված Ստ.Օրբել-
յանի «Պատմություն տանն Սիսական» պատմագրական երկը, ինչպես նաև 
ժամանակակից ուսումնասիրողներից Գ-.Մ. Գրիգորյանի, ԼԽաչիկյանի, 
Հ.Դ.Փափազյանի և այլոց հետազոտությունները: Օրբելյան իշխանական 
տան հետնորդների ճակատագիրը XV-XVEL դարերում, փաստական նյու-
թերի սղության պատճառով մնում է չուսումնասիրված: 

Սմբատ Օրբելյանը 1280թ. իր եղբայր Ստեփանսսին քահանա էր ձեռ-
նադրել6, որից հետո հաճախ Օրբելյան տան ժառանգներն էին ստանձնում 
նաև տեղի հոգևոր իշխանությունը՛ հանձինս Տաթևի եպիսկոպոսների7: 0 -
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шшр տիրակալների կամայականություններից իրենց տիրույթները պաշտ-
պան ելու նպատակով Օրբելյանները հետագայում (XlV-XViy}.) դրանց որոշ 
մասը որպես վակֆ հանձնում են Տաթևի վանքին, որը նման ճանապարհով 
ձեոք Ւ. բերում րնդարձակ հողատարածություններ : Օրբելյան նշանավոր 
իշխանների սերունդները XVI-XVII դարերում անցնում են հայ հոգևորա-
կանների դասը': 

Դարեր շսդաւնակ Տաթևի վանքը ծանր հարվածներ է կրում՝ մի քանի 
անգամ ավերվում և կորցնում է իր տիրույթների մի մասը՛": Այսպես, եթե 
XIII դարում Տաթևի վանքի թեմին էհն պատկանում 667 գյուղ, ապա XV դա-
րում այն ուներ ընդամենը 260-ը' : Հետագայում դրանց թիվը նվագում է 
մինչև XVIII դար՝ 95 գյուղ, իսկ XIX դարում՝ ընդամենը 70-ը'2: Իրենց կալ-
վածքները օտստների ոտնձգություններից տեղի հոգևորականները վար-
ձում են ապահովել պարսից շահերի և այգ տարածքների մահմեդական իշ-
խանավորների կողմից Տաթևի վանքին տրված հրովարտակներով՛3: Օրբել-
յան իշխանական տան ճյուղերից Բուրթելյանների պատմությանն է վերա-
բեյտւմ XVII դարի 70-ականներին պարսից շահ Սուլեյմանին հղված մի 
խնդրագրում տեղ գտած հիշատակությունը Դարաբասի Բուրթեյլու հա-
մայնքի կողմից Տաթևի վանքին հասցրած վնասների մասին'4: XVIII-XIX 
ղարերի սկզբնաղբյուրներում և փաստագրական նյութերում աոկա են որոշ 
տվյալներ, պանք վկայում են Օրբելյանների ժառանգների կողմից իրենց 
նախկին հսկայական տիրույթների աննշան բեկորներին, որպես գավառնե-
րի մեփքներ, տանուտերեր և հոգևոր իշխանության ներկայացուցիչներ, տի-
րելու մասին: 

Չնայած դարերի արհավիրքներին, Սյունիքի նշանավոր Օրբելյան տան 
հետնորդները գոյատևում են մինչև XIX դարը: Այս փաստը հաստատում է 
Ղևոնդ Ալիշանը՝ գրի առնելով «Ուռբելեանսերի» XVII-XVIII դարերի ճյու-
ղագյտւթյունը, առանց նշելու, սակայն, նրանց տիրույթները15: Իշխանական 
այղ տոհմից սերված էին համարվում XVIII-XDüp}. Անգեղակոթում և մո-
տակա Բռնակոթում իշխող ՄելԽշ-Թանգյանները, Տաթևում և Բեխում իշ-
խող Սելիք-Փարսադւսնյանները' : 

XIX դարի պատմագիր Ներսեաւվը իր «Թաբիխ-ե Սաֆի» աշխատութ-
յան մեջ նշտմ է «Սելիք Սուսի (Մովսես), Սելիք Սանուչահր և Ռոստամ բեկ 
Օրբելյանովների» անունները՛7: Սեյիք Սանուչար և Ռոստամ բեկ Օրբելյա-
նովների մասին հիշատակում է նաևՂ. Ալիշանը՛8: Սելիք Սանուչար Օրբել-
յանը XIX դարի կեսերին եղել է Տաթևի հոգևոր կառավարության անդամնե-
րից : Քանի որ Տւսթևում, ինչպես նշեցինք, իշխում էին Սելիք-Փարսադան-
յանները, ուստի հետաքրքրական է Ներսեսովի հիշատւսկած անունների 
համեմատությունը Ե. Լալայանի կողմից գրի առնված Մելիք֊Փարսադան-
յանների ճյուղագրության հետ Փարսադանյանների մելիքական տան 
վերջին ժառանգն է նշվում Տեր-Սովսեսը, որը հավանաբար Ներսեսովի հի-
շատւսկած Մուսին է: 
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Երևանի Մատենադարանի Կաթոդիկռսական դիվանում է պահվում մի 
հրովարտակ՝ տրված Ֆաթհսղի շահի կողմից Պետրոս Օրբելյանին21, որի 
մասին նշում է նաև Ղ. Ափշանը~: Այդ եզակի փաստաթղթի բնագրում պար-
սից շահը «Սամ-բեկ Օրբելյանի որդի Պետրոսի» դիմումի համաձայն հաս-
տատում է վերջինիս ժառանգական իրավունքները Ամաղու գյուղի և Նորա-
վանքի նկատմամբ՝ հանձնարարելով իր որդի՝ Աարպատականի կառւսվա-
րիչ Աբբաս Սիրզային հետևել որպեսզի նրա տիրույթների նկատմամբ 
ոտնձգություններ չկատարվեն և ապօրինի հարկեր չգանձվեն: 

Ամսպուն պատկանում էր Սյունիքի Օրբելւանների ժառանգական տի-
րույթների թվին: Այնտեղի Նորավանքը կառուցվել էր ХП1 դարում Լիպու-
րիա Գ-ի կալմից և դարձել նրանց տո1ւմական գերեզմանատեղին՜՛ : Նորա-
վանքը երբեմն Խլել է «Սիւնեաց ինքնագլուխ եպիսկոպոսների աթոռը, եր-
բեմն Վայոց ձորի և Նախճավանի եպիսկոպոսներինը»: Այստեղ են թաղ-
ված Օրբելյանների տան գրեթե բոլոր նշանավոր ներկայացուցիչները: 
XVIII դարում Ամսպուն ունեցել է 30 տնից բաղկացած մահմեդական և հայ 
խառը բնակչություն24: Հրովարտակը տրվել է 1813թ. Խսնիսին՝ նախքան 
Գյուլիստանի հաշտության պայմանագրի կնքումը: Նորավանքը գտնվում 
էր այն տարածքում, որը այդ պայմանագրով անցնում է Ռուսաստանին: 

Մատենադարանում կա մեկ պարսկալեզու վւաստաթուղթ ևս՝ տրված 
Օրբելյան տան XIX դարի շառավիղին: Այն արդեն Նախիջևանի Ջահրի 
գավառամասի ռուսական կառավարման կնիքով հաստատված 1872թ. հա-
մաձայնագիրն է՝ Անդրեաս Օրբելյանի և Փայիզ (կամ Բայիս՛) գյուղի բնա-
կիչ Ալ-Ջաֆարի հետ այդ գյուղին պատկանող Աղջե վայրի առվույտի դաշ-
տը կիսովի մշակելու մասին 5: 

Սա. Օրբելյանի գրի առած Տաթևի եպիսկոպոսությանը հարկատու գյու-
ղերի ցուցակում նշվում է Սյունիքի ճահուկ (Ջահրի) գավառի 48 գյոսլ: Փա-
յիդ կամ Բայիս վայրը XIX դարում հիշվում է ճահուկի ավերված բնակա-
վայրերի թվում26: Քանի որ ստույգ հայտնի չեն վերը նշված հարկատու գյու-
ղերից շատերի գտնվելու վայրերը, ուստի հնարավոր է, որ Բայիսը կամ Աղ-
ջեն լինեն նրանցից որևէ մեկի ուշ շրջանի աղավաղված ձևերը: 

Այս փաստերը հիմք են տափս պնդելու, որ չնայած իրենց իշխանության 
թուլացմանն ու որոշ ներկայացուցիչների (Բուբթելյան ճյուղի) բռնի մահմե-
դանացմանը, Օրբելյանական տան ժառանգները գոյատևում են մինչև 
XVIII-XIX դարերը՝ հանդես գալով լպպեն որպես Սյունիքի գրողական մե-
լիքներ ու հոգևորական վերնախավի անդամներ: 

Թ ա ր գ մ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն 
Կաթողիկոսական դիվան, Թղթապանակ 1զ, վավերագիր 1006, բնագիր, 
մեծ. 39х34ш5, գիր՝ շիքասթե-նասթաալիղ 
Հանուն վերին ամենակարող Աստծու: 
[Ֆաթհսղի շահի կնիքը] 
Նա է Աստված 
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Արքայական հրաման եղավ: 
Սեֆյան շահերի և հանգուցյալ դրախտաբնակ Աղա Մուհամմադ շահի 

հրամանագրերի ե հրովարտակների համաձայն, Ամաղու գյուղի Նորավան-
քի (Ղրգըլ վանք) եկեղեցին կառուցվել է մեր արժանապատիվ նվիրյալ ծա-
ռսս Օրբելյանների տոհմից Մեփք Սամ Բեկի պպի Պետրոս Բեկի նախնինե-
րի կողմից: [Վերջիններս] երկար տարիներ Նախիջևանի Դարալագյագ 
(Դառե-սղ-ագյաս) մահալուԺ1 գտնվող հիշյալ գյուղի եկամուտները գանձե-
լով հոգացել են նշված վանքի ծախսերը, ուստի, Նորին արքայական Մե-
ծության ալորմածությամբ, այս' կապիկք։ տարվա սկզբից, որպես հետագա 
ծառայությունների երաշխիք, նախկին հրամանագրերին համապատաս-
խան, Ամաղու գյուղի և Նորավանքի իշխանությունը շնորհվում է քրիստոն-
յաների ընտրյալ Մեփք Մամ Բեկի որդի Պետրոս Բեկին: Այսուհետև, վերո-
հիշյալ արժանապատիվ անձը' իր երկու եղբայրներ Աբաս Բեկի ու քահա-
նա Հովակիմի հետ, լինելով Օրբելյան տոհմի ազնվականներից և մելիքւս-
զուն ժառանգներից, նրանց պես դիվանի մալ[ւյյաթի(?% թող ազատված փնի 
ե, ինչպես հնում, հիշյալ գյուղի արտերի հասույթը նշված վանքի համար 
ծախսելով, կատարյալ հանգստությամբ փառաբանի մշտնջենական պե-
տությանը: Որոշվում է, որ Մեր սիրեփ և արժանավոր որդի, անվանի ու գե-
րապատիվ փոխայւքա, Ատրպատականի կառավարիչ Աբբաս Միրզան այդ 
երկրի մաթա?իրներիԺ') խստիվ արգելի որևէ կերպ կամ որևէ անվան տակ 
վերոհիշյալ ազնվականից դրամ պահանջել: Նշված գյուղի մափյյաթի տնօ-
րինումը արժանապատիվ Պետրոս Բեկին ենք հանձում, որպեսզի ամեն 
տարի հոգա հիշյալ վանքի ծախսերը: Թո՛ղ Նորին Մեծության փառապանծ 
գրագիրները թագավորական հրովարտակի բովանդակությունը գրանցեն 
մատյաններում և պատասխանատու լինեն: 

Գրվեց 1229 հ.թ. Ռաջաբ-ուլ-մոտաջաբ ամսին30: 

Պատվարժան փոխարքա թագաժառանգի խոնարհ ծառա՝ Օրբելյաննե-
րի տոհմից Մեփք Մամ Բեկի որդի Պետյւոս Բեկի խնդրագիրը ամենաողոր-
մած Ալլահի սրբազան ստվեր, նրա ամենակարող գործակալ Նորին Մե-
ծությանը: 

Ձեր օրհնյալ ոտքի հափն զոհ դառնանք, ձեզ փառաբանողների ձեռքին 
են դրախտաբնակ Մեֆյան շահերից և հանգուցյալ Աղա Մուհամմադ շահից 
ստացված հրամանագրեր ու հյւովարտւսկներ, ոյանց համաձայն, մեր նա-
խւսպապերի կառուցած Ամաղու գյուղի Նորավանքը մշտապես պատկանել 
է թշվառներիս: Այժմ Ձեր նվիրյալ ծառայի խնդիրքն այն է, որ հզոր թագա-
վորության կենտրոնից վճռորոշ և արքայական կնիքով հաստատված հրա-
ման արձակվի, որ համաձայն հին հրամանագրերի, Նորավանքը և վերո-
հիշյալ գյուղը ծառաներիս [ժառանգական] սեփականությունն է: Որևէ մեկը 
թող նրա նկատմամբ ոտնձգություն չկատարի, և մենք, ինչպես հնում, պահ֊ 
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պանենք Նորավանքը ե հիշյալ գյուղի եկամուտները օգտագործենք վանքի 
ծախսերի ու վերանորոգման վրա: Այնպիս որ, շարունակ օրհնենք մշտնջե-
նական պետությանը, զի նրւս հրամանն անսասան է: 

[Փաստաթղթի մյուս կողմում] 
Արքայական հրամանը գործի դրվեց: 

KRISTINE KOSTIKYAN 

THE ORBELIANS OF SYUNIK IN THE XVIÜ-XIX CENTURIES 

(Summary) 

Orbelyans were an outstanding princely family of XHI-XTV Century Arme-
nia, who held also the ecclesiastical power of their domain - the province of Si-
wnik. From mid-XV Century the power of that family weakened, they lost the 
major part of their estates, apart from those, which they had turned beforehand 
into vaqfs - church domains. Although the history of XVI-XVII centuries of Or-
belyans is obscure due to the lack of sufficient information, but some facts re-
corded in the historical sources allow us to assert their survival down to the XIX 
Century. According to the information of XVIII-XIX Century historical sources, 
the descendants of Orbelyan s were landlords (meliks) of one or few villages and 
representatives of the provincial ecclesiastical power of Siwnik of that period. 
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ԱՎԱԳ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՔՐԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ Դ Ե Ր Ը 

Մեըձավորարևելյան տարածաշրջանի ազգային-քաղաքական հիմ-
նսւխնդիրների համալիրում իր հարափովտխ սրությամբ, հատկապես վեր-
ջին տասնամյակների ընթացքում, առանձնանում է քրդական հարցը, որը 
դարձել է Թ՛ուրքիայի առաջնային գլխացավը: 

Քրդական հարցի որևէ ձեով լուծումը,կախված է ոչ միայն տարածաշր-
ջանի շուրջ արտաքին ուժերի հարաբերակցության վիճակից այլև քրդաբ-
նակ շրջանների ներքին ազգային-քաղաքական դրությունից: Այս առումով, 
տարածաշրջանում կառուցվածքային տեսանկյունից ամենից կոտորակվա-
ծը քբդերն են: 

1. Քրղերի վիճակը՛. Լինելււվ քանակապես ամենից մեծ ազգային փոք-
րամասնությունը՜ քրդերն, այնուամենայնիվ, ծայրահեղորեն մասնատված 
են և անզոր միասնական դիրքորոշման հասնելու ինչպես ներքին, այնպես 
էյ՛ արտաքին կողմնորոշումների հարցերում: Այդ ամենին նպաստում է 
նրանց վարչա-տարածքային անջատվածությունը, տարբեր երկրնեյտւմ 
ցաք ու ցիր լինելու պարագան, լեզվի ու կրոնի որոշակի տարբերությունը, 
ազգային միասնական ինքնագիտակցության պակասը: Այս բոլոր տարբե-
րակիչ առանձնահատկությունները մի կողմից և քրդական ցեղային-քաղա-
քական խմբավորումների առաջնորդների միանձնյա իշխանության հասնե-
լու ձգտումը, մյուս կւպմից, հիմնավորապես խանգարում է քուրդ ժողովլոլի և 
ղեկավար քաղաքական շրջանակների միաբանությանը: Քրդական կազմա-
կերպություններին սկզբից ի վեր յուրահատուկ է ներկազմակերպչական 
հակամարտությունը և մրցակցությունը: Ազգային-քաղաքական նպատակ-
ների և դրանց հասնելու ուղիների շուրջ մղվող վեճերի ու տարաձայնութ-
յունների հիմքում, որպես կանոն, ընկած է պարզունակ անձնական մրցակ-
ցությունը: Քրդերի մոտ դեռ հիմնավորապես զգացնել է տափս ավանդա-
կան դարձած միջցեղային հակամարտությունը և անջատողականությունը: 
Հենց այդ պատճառով նրանք ոչ համընււհսւնուր ընդունված քաղաքական 
կուսակցություն ունեցան, ոչ էլ բոլորի կողմից ընդունված առաջնորդ: Որ-
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պես կանոն, քրդերի մոտ «Քյպստանի» գործին նվիրվածությունը արտա-
հայտվում է առաջնորդին կույր և մոլեռանդ հպատակությամբ: 

Չափազանցություն չի փնի ասել, որ ք բդերն իրենք անգամ «գլուխ» չեն 
հանում իրենց ներքին էթնիկ-քւսդաքական խոհանոցից: Այս ամենից հետո 
խոսել տիրող իրականության պայմաններում քրդական որևէ պետակւս-
նանման միավորի ստեղծման մասին՝ անիմաստ է: Հակասությունները եր-
բեմն հասնում են անհաշտ թշնամության, ինչը փոխանցվում է սերնղե սե-
րունդ: 

Այստեղ, արժե ընդհանուր գծերով անդրադառնալ Արևմտւսհայաստա-
նում բնակվող քրդեբի գլխավոր՛ Քրդական աշխատավորական կուսակ-
ցության (ՔԱԿ) մոտեցումներին: ՔԱԿ-ը ծրագրային փաստաթղթերով իրեն 
տարածաշրջանի բոլոր ժւպովուրդների ազատության գաղափարին կուլմ է 
հայտարարում, սակայն երբեք և ոչ մի տեղ հիշատակություն չկւս արևմտա-
հայ հողերը հայերին վերադարձնելու կամ այդ գործին՝ քրդերի կողմից որևէ 
կերպ նպաստելու մասին: Ընդհակառակն, այդ տարածքները ընդգրկված 
են ՔԱԿ-ի քաղաքական պահանջները ներառող «Քրդստանի» աշխարհագ-
րական սահմանների մեջ: Այսինքն, գլոբալ առումով ՔԱԿ-ը դեմ է Արևմւոա-
հայաստանի՝ հայկական դառնալու հեռանկարին: 

ՔԱԿ-ն նորաստեղծ ՀՀ-ի նկատմամբ որդեգրել է չափազանց զգույշ, 
հաշվենկատ և ինչ որ տեղ չեզոք դիրքորոշում: ՔԱԿ-ն միաժամանակ քաջ 
հասկանում է, որ սեփական պետականության բացակայության կողքին ՀՀ 
գոյությունը կարևոր գործոն է, ինչը նա դիտարկում է զուտ հակաթուրքւս-
կան ճակատ ձևավորելու տեսանկյունից: Մյուս կողմից, իր նպատակների 
լիակատար իրականացման առումով ռազմա-քաղաքակա նորեն հզորացող 
հայկական գործոնը քրդերի համար ոչ ձհոնասաւ և վտանգավոր է: Քրդերը 
գիտակցում են, որ միջազգային և ներքին համապատասխան իրադրության 
դեպքում հայկական կողմը նրանց դուրս է մղելու արևմտահայ հողերից: 

Մերձավոր Արևեւքում միջազգային հարաբերությունների հետագա 
սրման և բարդացման պայմաններում քրդական հարցը կարևորվում է: Տա-
րածաշրջանում այդ առթիվ անմիջականորեն որոշակի շահեր ունեն և ի-
րենց սեփական ռազմավարական նպատակներն են հետապնդում աշխար-
հաքաղաքական խոշոր միավորները (ԱՍՆ, Եվրոպա, Ռուսաստան) և շա-
հագրգիռ կողմերը (Թուրքիա, Իրան, Սիրիա, Հայաստան): Նման հե-
տաքրքրության գլխավոր պատճառներից են քրդաբնակ տարածքների աշ-
խարհագրա-ռազմավարական դիրքը և բնական հարուստ պաշարները: 

Քրդերով բնակեցված երկրների միջև բազմակողմանի՛ համագործակ-
ցությունը բավականին բարդ և խնդրահարույց է: Առկա են այդ երկրների 
միջպետական տարաբնույթ ներհակություններ, որոնց ավելանում է քրդա-
կան գործոնի արգելակիչ պարագան, ինչը դժվարացնում է տարածաշրջա-
նային համագործակցության հնարավորությունը: Հիմնականում երկրորդսւ-
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կան դերով քրդական գործոնը ակամայից նպաստամ է վերոհիշյալ հան-
գամանքին: 

Սակայն, տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական պատկերը վերջին 
տասնամյակում արմատապես փոխվել է: ՀՀ-ԼՂՀ առանցքը իրական հնա-
րավորություններ ունի Այսրկովկասում վճռորոշ դերակատարման հավակ-
նել: Հզորացող Իրանն այլևս նախկին շահական Պարսկաստանը չէ: Թուր-
քիան արևմուտքի աջակցությամբ հավակնում է տարածաշրջանային տե-
րության կարգավիճակի: 

Այս համալիրում, մեկ անգամ ևս նշենք, ռր քրդերի պետականության 
ստեղծման որևէ ծրագիր արդեն դառնում է'առավել դժվար իրականանալի, 
ինչին արմատապես նպաստում է պատմականորեն առկա Արևմուտք-Ռու-
սաստան հակամարտությունը, որն անգամ վերջինիս ժամանակավոր նա-
հանջի դեպքում չի կորցրել իր նշանակությունը: Սինչև քրդերը իրենց հար-
ցերը չկարգավորեն այդ երկու ուժերի հետ ու նրանց միջև տեղի չունենա 
շահերի ու նպատակների համապատասխանեցում, ինչը քիչ հավանական 
է, չենք կարծում, որ նրանք ինչ-որ շոշափելի արդյունքի կհասնեն: Իսկ Հյու-
սիսային Իրաքում քրդական ինքնավարության արհեստածին միավորը 
պարզապես ԱՍՆ-Իսրայել խաղի արդյունքն է: Ի դեպ, հասկանալի պատ-
ճառներով, այդ միավորի գոյությունը ընդունելի չէ Թուրքիայի և Իրանի հա-
մար: 

Միանգամայն արժե նշել մեկ պարագա ևս. ձևավորվել է այնպիսի իրա-
վիճակ, երբ քրդերը բոլորին պետք են և, միաժամանակ, ոչ մեկին պետք չեն: 

2. ԱՄՆ֊ի դիրքորոշումը. ԱՍՆ-ը տարածաշրջանում հետևողականորեն 
կիրառում է կրկնակի ստանդարտի սկզբունքը՝ աջակցում է քրդերին մի երկ-
րռւմ և խփում մյուս երկրներում: ԱՄՆ-ը Թուրքիային ամբողջապես չի ա-
ջակցում ՔԱԿ-ի և Օջալանի հարցում: Նրա կեցվածքի բացասական կողմը 
վերաբերում է միայն ՔԱԿ-ի «հանցագործ, մաքսանենգ» առաջնորդին:. 
Մյուս կողմից, ԱՍՆ-ը հովանավորում է Հյուսիսային Իրաքում քրդական 
ինքնավարության ծրագրին, որին կտրուկ դեմ է Թուրքիան: Այսինքն, Իրա-
քում ԱՍՆ-ը ձգտում է, որ քրդերը դառնան միայն Սսւդամի թշնամի: 

Կապված տարածաշրջանում քրդակաճ գործոնի աճի և ակտիվացման 
հետ՝ ԱՄՆ ձգտում է՜ ապահովել իր ռազմավարական շահերի պաշտպա-
նությունը, ըստ այդմ, ձգտելով ամրապնդվել Մերձավոր Արևեւքում: ԱՍՆ-ն, 
ըստ ամենայնի, հասկանում է իրաքյան «Քրդստան»-ի նկատմամբ վճռա-
կան հսկողության պահպանման կարևորությունը, ընդ որում, ոչ միայն Սսւ-
դամի դեմ մղվող պայքարի առումով՝ այն հեռահար ոպղելով նաև Իրանի, 
ապա և Ռուսաստանի դեմ: Հետաքրքրությունից զուրկ չէ այն պարագան, 
որ Բարզանիին և Թալաբանիին ԱՍՆ-ը ցույց է տալիս 100-120 մլն դոլար 
օգնություն (սւվեփն՝ քան ՀՀ-ին): 

Իր շահերից ելնելով՝ ԱՍՆ-ը արմատականորեն երբեք թույլ չի տա որևի-
ցէ քրդական պետական միավորի վերջնական կայացում, այլ քրդերին 
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միշտ կօգտագործի Ռուսաստան-Իրան-Սիրիա եռյակին գսպելու և. վերջին 
հաշվով, տարածաշրջանում մեկուսացնելու համար: Ի վերջո, քրդական 
հարցում ԱՄՆ֊լւ մինչև վերջ անկեդծ չէ նաև իր դաշնակից Թուրքիայի հան-
դեպ և ցանկացած անհրաժեշտ պւսհի քրդերին կուղղորդի նւսև նրւս դեմ: 

3. Եվրոպայի դիրքորոշումը. Եվրոպան իր քրդական քաղաքականութ-
յան մեջ խաղարկելով թուրքական գործոնը' հմուտ օգտագործում է այն առ-
կա քննադատությունը, որին ենթարկվում է Թուրքիան՝ քրդերի հանդեպ 
մարդու իրավունքների ոտնահարման հարցում: Դրանով իսկ, Եվրոպան 
Թուրքիային անհրաժեշտաբար հեռու է պահում եվրոպական համապար-
փակ ինտեգրացումից: Այսինքն՝ քրդական հարցը Եվրոպայի համար մնա-
ցել է լոկ թուրքերի վրա ճնշում բանեցնելու միջոց: Պատահական չէ, որ Եվ-
րոպան աոաջին իսկ վտանգի ժամանակ աներկբա հրաժարվեց քրդւսկան 
հարցի պաշտպանությունից և մարդու իրավունքների պաշտպանության 
այդքան չարչրկված լոզունգից: Մյուս կողմից, Եվրոպան քրդական հարցը 
միշտ դիտարկում է ընդհանուր մերձավոբարևելյան տարածաշրջանի 
խնդիրների համալիրում:Եվլւոպան դեռևս երկար ժամանակ կշահւսգործի 
քրդական գործոնը, որպեսզի Թուրքիային դուրս թողնի Եվրոպական Միութ-
յունից: Խոշոր հաշվով, Եվրոպան քրդերի հանդեպ կիրառում է այն մոդելր, 
ինչը հաջողությամբ վտրձարկելէ հայերի նկատմամբ 19-րդ դարավերջին և 
20-րդ դարի սկզբին: 

Քրդական հարցում Եվրոպան թեպետ ներքին կառուցվածքային առու-
մով միսւկարծիք չէ, սակայն հենց այդ պարագան նրան լավագույնս խու-
սանավելու հնարավորություն է ընձեռում: Ավեփն, գլոբալ ռազմավարական 
տեսանկյունից Եվրոպան ստիպված է հաշվի նստել ԱՄՆ-ի դիրքորոշման 
հետ: 

4. Ռուսաստանի դիրքորոշումը. Թուրքիայի դեմ մղվող պայքարում Ռու-
սաստանը ավանդաբար աջակցել և օգտագործել է քրդերին: Այսինքն, Ռու-
սաստանի համար «Քրդստանը» որոշակի աշխարհաքաղւսքական և ռազ-
մական պատնեշ է, որն ուղղված է արևմտյան ծավալապաշտության (ՆԱ-
ՏՕ, պանթուրքիզմ, ինչու չէ՝ նաև պանիսլամիզմ) դեմ: Փաստորեն, պւսն-
թուրքիզմի ծավալման ճանապարհին ռուսական շահերի համար քրդական 
զանգվածը կարող է էական արգելք լինել: 

Ռուսաստանը Թւււրքիւսյում քրդական անջատալական շարժումների 
վրա շեշտադրում կատարելով՝ նպատակ ունի այն օգտագործել նաև որպես 
Թուրքիայի ներսում աշխարհաքաղաքւսկան արմատական ցնցումների ի-
րականացմանը նպաստող ու օժանդակող կարևոր գործոն: 

Փաստորեն, Ռուսաստանը օժանդակում է քրդերին, քանզի պանթուր-
քիստական քաղաքականության հաջողության դեպքում լուրջ վտանգ անի 
իր տարածքային ամբողջականության կորուստի առումով: 

Ռուսաստանի համար Թուրքիայի գործոնը բարդ է, բազմակողմանի, 
լարված ու արդիական: Մյուս կողմից, այժմ Ռուսաստանը զգալիորեն կորց-
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յւել է իր ազդեցությունը տարածաշրջանի այն երկրների և ժողովուրդների 
նկատմամբ, որոնք ավանդաբար գտնվել են նրա ռազմավարական ազդե-
ցության շրջանակում: Ռուսաստանը իր օգտին քրդական հարցի կարգա-
վորս ամբ կարող է կայունացնել վիճակը Կովկասում: Այսինքն, թուլացած 
Թուրքիան այլևս չի կարող էապես ազդել Կովկասի վրա, որի արդյունքում 
Ադրբեջանր ե Վրաստանը «կանցնեն» Ռուսաստանի կողմը: Այս պարա-
գան ռուսների կողմից կարող է կիրառվել նաև Միջին Ասիայի կտրվածքով: 

Վերջապես, Ռուսաստանը քրդական գործոնը ձգտում է կապել Ռուսաս-
տան-Հայաստան-Իրան եռյակին, այսինքն՝ Թուրքիայի դեմ մղվող պայքա-
րի առաջին ճակատում անմիջականորեն կլինեն քրդերը, իսկ նրանց թի-
կունքում՝ հիշյալ եռյակը: Այս ենթաաեքստում չի բացառվում Հայաստանի 
անմիջական «ներքաշումը» հակաթուրքական ռազմական առճակատման 
դեպքում: 

Փաստորեն, Ռուսաստանը իրական հնարավորություն չունենալով զեն-
քով պայքարել Թուրքիայի դեմ, այդ խնդրում պետք է օգտագործի քրդա-
կան գործոնը, ինչը ռազմաքաղաքական հավասարակշռության կարող է 
ստեղծել ՆԱՏՕ-ի հարավային ճակատի նկատմամբ: Խոշոր հաշվով, քրդե-
յփ միջոցով Թուրքիային թուլացնելով և չեզոքացնելով՝ Ռուսաստանը կլուծի 
իր տարածքում առկա և Թուրքիայի կողմից հրահրվող ու սրվող ներքին էթ-
նիկ կոնֆյիկտները: Կայունացնելով իր ներքին էթնոքւսղաքական դրությու-
նը, Ռուսաստանը արդեն կարող է կրկին մտածել համաշխարհային գերտե-
րության կարգավիճակի վերանվաճման մասին: 

Այս կապակցությամբ Ռուսաստանի համար քրդական գործոնի նշանա-
կությունը ավելի է կարևորվում: Համապատասխան ռազմաքաղաքական 
աշխատանքների դեպքում քրդերը Ռուսաստանի համար կարող են կատա-
րել յուրօրինակ ժանդարմի գեր: Նման գործակցով Ռուսաստանը կարող է 
խաղարկել նաև իր բարիդրացիական հարաբերությունները Իրանի և Հա-
յաստանի հետ' անհրաժեշտության դեպքում քրդերին օգտագործելով վեր-
ջիններիս դեմ: 

5. Թուրքիայի դիրքորոշումը. Թուրքիան դեմ է Իրաքում քրդական հաս-
տատուն իշխանության կայացմանը: Այսինքն, Իրւսքի տարածքային ամ-
բողջականության՝ հօգուտ քրդերի խախտումը, հակասում է Թուրքիայի շա-
հերին: Մյուս կողմից, Թուրքիան դեռևս պահպանում է Մոսուլի և Քիրքուկի 
շրջանների հանդեպ իր ունեցած տարածքային հավակնությունները: 

Թուրքիան ձգտելով ձեոք բերել միջինասիական նավթ-գազ և Ադբբեջա-
նի նավթը իր տարածքով անցկացնելու հնարավորությունը՝ կարող է հարս-
տացնել-զաբգացնել երկիրը և, հատկապես, նրա արևելյան և հարավ-
արևելյան հատվածները, դրանք դուրս բերելով տնտեսական հետամնա-
ցությունից: Այդ պարագայի շնորհիվ Թուրքիան կկարողանա հետագայում 
լուծել նաև գլոբալ քաղաքական խնդիրներ՝ կապված հայկական հալային 
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պահանջների և քրդական անջասադական-ազաաագրական պայքարի 
եեա: 

Հեռանկարային նպատակներ հետապնդելով՝ Թուրքիան մշակել է իր 
տարածքի հարավ-արեելյան շրջանների տնտեսական զարգացման համա-
պարփակ ծրագիր, որի իրագործումը նրան հնարավորություն կտւս ստեղ-
ծել թուրքերով բնակեցված էթնիկ գոտի՝ Մալաթիա-էլազըղ-Դիւսրբեքիր-
Ջուլամերկ գծով: Դրանով իսկ, Թուրքիայի քրդերը կբաժանվեն Սիրիայի և 
Իրաքի քրդերից: Այսպիսով, ամբողջական քրդական պետության ստեղծ-
ման հարցը օրակարգից կհանվի, ինչի արդյունքում արդեն հարցական 
կդառնա նաև Թուրքիայում քրդերի ներքին ինքնավարության խնդիրը: 

Պետք է շեշտել, որ Թուրքիայի համար ռազմավարական նշանակութ-
յուն ունի քրդական հարցը միջազգային թատերաբեմ դուրս գալուն արգելե-
լու պարագան: Սյուս կողմից, Թուրքիան ներքին և արտաքին ճակատնե-
րում գտնվում է քրդական հարցի ընդունման և լուծման պարտադրանքի 
տակ: Եթե թուրքերը քրդերի ազգային-մշակութային կարգավիճակի որոշ 
բարելավում կատարես (օրինակ՝ լեզվի խտրականության վերացում, մամու-
լի հիմնման արտոնություն), ինչն արդեն հետզհետէ նկաւոելի է, ապա մե-
ծապես կնպաստեն քրդերի մոտ ՔԱԿ-ի հեղինակության անկմանը և հակա-
պետական մարտական գործալությունների մարմանը: 

6. Իրանի դիրքորոշումը. Քրդական գործոնը իր օգտին խաղարկելու 
հնարավորությունը Իրանի համար միշտ էլ արգելակել ու խոչընդոտել են 
«սեփական» քրդերը: Քրդերը Իրանի համար որպես ռազմավարական գոր-
ծընկեր անընդունելի են, քանզի չունեն միասնական ազգային ինքնագի-
տակցություն և ցեղային պաականելիության շեշտադրումից այն կալմ չեն 
անցնում: Եվ գլխավորը, թուրք -իրա նյ ա ն հարաբերությունների կնճռոտ 
հարցերից մեկը ՔԱԿ ֊ ի խնդիրն է: 

Այսուհանդերձ, Իրանը Թուրքիայի հետ ռազմա-քւալաքական անհավա-
սարակշռությունը փորձում է լրացնել իսլամական արմատականության և 
քրդական անջատողականության լծակներն օգտագործելով: Մտահոգված 
պանթուրքիզմի վտանգից' կապված «Սեծ Ադրբեջանի» ստեղծման հնարա-
վորության հետ, Իրանը նաև այդ պատճառով աջակցում է Թուրքիայի 
քրդերին: 

Իրանը կտրականապես դեմ է Իրաքի հյուսիսում քրդական ինքնավա-
րության ամրապնդմանը: Այսպես, չնայած իր ծայրահեղ իսլամական պա-
րագային, Իրանը՝ հանուն Իրաքում քրդերի ճնշման, թույլ է տափս Սադա-
մին հարվածել նույնիսկ իրաքյան շիաներին: Մյուս կողմից, հիշատակելի է, 
որ Իրանի շիա քրդերը երբեք քրդական շարժումների չեն մասնակցել: 

Ընդհանուր ստմամբ Իրանի քրդական քաղաքականությունը պայմանա-
վորված է հետևյալ գործոններով. 

1. Տարածաշրջանում տիրապետող դիրքի հասնելու ձգտում, 
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2. Այսրկովկասում ե Միջին Ասիայում ազդեցության տարածման համար 
Թուրքիայի հետ ունեցած կարևոր և վճռորոշ մրցակցություն, 

3. Իրանը ձգտում է խոչընդոտել տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի ազդեցութ-
յան ընդլայնմանը, 

4. Իր տարածքի քրդական շարժումների չեզոքացում և վերացում: 
7. Սիրիայի դիրքորոշումը. Քրդական հարցում նրա դիրքորոշումը անվե-

րապահորեն ընդունելի է նաև Լիբանանի համար: Թեպետ քրդերը Աիրիա-
յում զուրկ են տարրական իրավունքներից, բայց սրված կերպով քրդական 
հարց գոյություն չունի: «Մեփական» քրդերի հարցը Աիրիան լուծում է ի հա-
շիվ Իբաքի և Թուրքիայի քրդեբին աջակցելու: Աիրիան երկար ժամանակ 
օգնում էր հատկապես Իրաքի քրդեբին, ինչը պայմանավորված է հակասա-
դամյան դիրքորոշմամբ: 

Այսուհանդերձ, հանուն Իսրայելի, Թուրքիայի և Իրաքի հետ (վերջին 
հաշվով՝ նաև ԱՄՆ-ի) հաշտեցման և հարաբերությունների նորմալացման՝ 
Սիրիան պատրաստ է զոհաբերել Թուրքիայի և Իրաքի քրդհրին: 

8. Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը. Քրդերի նկատմամբ 
մշակվելիք քաղաքականության հարցում անհրաժեշտ է նկատի ունենալ մի 
շարք հանգամանքներ, որոնք ոչ միայն կհստակեցնեն առկա մոտեցումնե-
րը, այլև հնարավորություն կընձեոեն հիշյալ խնդիրը դիտարկել համալիր 
ենթատեքստում : 

Արևմտահայ աս տանը ներկայումս գերազանցապես բնակեցված է 
քրդական անմիաբան և հակամարտող ցեղերով, որոնք, ընղհանւսր առ-
մամբ, թշնամաբար են տրամադրված թուրքերի հանդեպ: Այս վերաբերմուն-
քը որոշ վերապահումներով կարելի է վերագրել նաև հայերի նկատմամբ 
տիրող դիրքորոշմանը: Մեզնից զատ, անմիջական շահախնդրություններ և 
ռազմավարական նպատակներ են հետապնդում նաև արդեն վերը հիշված 
աշխարհաքաղաքական միավորները: 

Թուրքիայում գնալով ահագնանում և մեծ թափ է ստանում համաթուրա-
նական ծայրահեղ շեշտադրումով ազգայնականությունը: Աշխարհաքաղա-
քական հեռահար նպատակներ հետապնդելով (Արևմուտք-Արևեյք խաղում 
խուսանավելու և ներքին խնդիրները կարգավորելու որոշակի իրական հնա-
րավորություն), ոչ պատահականորեն, թուրքական ազգայնականությունն, 
ըստ ամենայնի, վայելում է երկրի զինուժի բարձրագույն հրամանատարութ-
յան և անվտանգության կառույցների բազմակողմանի աջակցությունը: 

Ի դեպ, այս պարագայից ելնելով, միանգամայն օրինաչափ պետք է հա-
մարել Թուրքիայում քրդական շարժման գաղափարախոսության ազգայ-
նականացումը: Մասնավորապես, «մարքսիստական» ՔԱԿ-ն արագորեն 
ձգտում է ձերբազատվել անցյալի «մնացուկներից»: 

Մյուս կողմից, հայկական և քրդական հարցերը պետք է դիտարկել 
միասնության մեջ, քանզի մեկի լուծումն ստանց մյուսի որոշման կփնի թերի 
և ժամանակավոր: Դրանք փոխկապակցված են և պահանջում են ներդաշ-
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նակ կարգավորւււմ: Հայ-քրդական հակամարտությունը և անվստահությու-
նը գերազանցապես պայմանավորված են քրդերի անհիմն հողային պա-
հանջներով: Այսինքն, հողային պահանջների փոխադարձ համընկնումը ինչ 
որ տեղ խոչընդոտում է իրական համագործակցության հնարավորությանը: 

Սակայն, այս պարագան ամենևին չպետք է պայմանավորի որոշակի 
երկխոսության և ինչ-ինչ հարցերում վտխգործւսկցության բացառումը: 
Սոսկ զգայական հաշիվներով առաջնորդվելը ցանկալի և իրապաշտական 
չի փնի: 

Մյուս կողմից, քրդերի դիրքորոշումը ՀՀ և հայկական իղձերի նկատ-
մամբ, սովորաբար, լավագույն դեպքում չեզոք-բւսրյացակամ մակարդակից 
այն կողմ չի անցնում: Նրանք հասկանում են, որ սեփական պետականութ-
յան բացակայության պայմաններում ՀՀ գոյությունը կարևոր գործոն է, ին-
չը դիտարկվում է ժամանակավոր հակաթուրքական ճակատ ձևավորելու 
տեսանկյունից: Փաստորեն, իր նպատակների լրիվ իրականացման առու-
մով վերջնական հաշվով ռազմաքաղաքականապես ուժեղացող հայկական 
գործոնը Թուրքիայի քրդերի համար որոշակի վտանգ է: 

Իրենց հերթին, որոշակի ծրագրեր ունեցող օտար ուժեր ձգտում են և հե-
տագայում էլ կձգտեն քրդական գործոնը օգտագործել ՀՀ ռազմավարական 
անվտանգությունը ներքնապես և արտաքնապես խարխլելու և վերջնական 
արդյունքում կործանելու նպատակով՝ որպես օժանդակ միջոց: Այդ պատ-
ճառով՝ երրորդ կողմի միջոցներով հայ ֊քրդական հակամարտության ար-
հեստական սրումը ձեռնտու չէ ո՛չ հայերին, ո՛չ քրդերին: 

Վարչականորեն, Թուրքիայի կազմում գտնվող հայկական հողերի վրա 
թուրք-քրդական ռազմական առճակատումը գլոբալ ստումով ձեռնտու է 
հայկական կողմին: Մասնավորապես, Թուրքիայի այսպես կոչված հարավ-
արևելյան շրջանների թույլ զարգացած տնտեսական ենթակաոուցվածքնե-
րի պահպանումն ևս հայկական շահերի օգտին է: 

Աշխարհագրական և էթնիկ առումներով «Քրդստանը» ՀՀ-ից բաժանում 
է բուն թրքաբնակ տարածքները, և թուրքերը ՀՀ (Կովկաս-Սիջին Ասիա) 
պետք է ձգտեն թափանցել հենց այդ «Քրդստանի» վրայով: 

Հաշվի առնելով անցյալի պատմական դասերը՝ պետք է փաստել, որ 
քրդերը ՀՀ ֊ ի համար, ընդհանուր առմամբ, անբարեհույս և անվստահելի 
հարևաններ են: Ավելին, Թուրքիա-ՀՀ ռազմական ստճտկատման դեպքում 
թուրքերի կողմում քրդերի մասնակցության հավանակւսնությունը ամենևին 
չպետք է բացառել: 

Քրդերի հանդեպ հնարավորության սահմաններում ՀՀ-ն կւսրող է և 
պետք է կիրառի կրկնակի ստանդարտի սկզբունքը: Ավելին, միշտ հարկ է 
պատրաստ լինել քրդական հարցում իրադրության հնարավոր փոփոխութ-
յան և երբեք չառաջնորդվել պատեհապաշտ առիթներով: 

Այս ամենից ելնելով՛ քրդական գործոնը պետք է օգտագործել որպես 
ժամանակավոր լծակ աշխարհա-քաղաքական տարբեր զարգացումների 
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ժամանակ: Մյուս կայմից, հարկ է նկատի ունենալ նրանց առանձին հատ-
ված նեյփ տվյսղ փուլում դրսևորած հակումներն և շահագրգռությունները: 

Տարածաշրջանային համալիր համագործակցության զարգացումը ար-
գելակեւուց գատ քլպական գործոնը ունի նաև կարևոր խթանիչ դեր: Քրդերի 
համար գւխաւխր թշնամին և ռազմավարական մրցակիցը Թուրքիան է: Այդ 
պատճառով, քրդական գործոնի շուրջ համախմբվելու բավականին հիմնա-
րար եզրեր ունեն ՀՀ-ն, Ռուսաստանը, Իրանը, Հունաստանը, Սիրիան և Չի-
նաստանը: Իսկ վերջնական և ավեփ ընդհանրացված այս ուժերը կարող են 
ե պետք է կազմեն այն աշխարհաքաղաքսւկան հզոր դաշինքը, որն ի զորու 
կլինի դիմակայել և արժանի հարված հասցնել ԱՍՆ-ի գովազդած «նոր աշ-
խարհակարգի» վտանգահարույց երազանքին: 

AVAG HARUTYUNYAN 

THE GEOPOLITICAL ROLE OF THE KURDISH FACTOR 

(Summaryj 

The geopolitical role of Kurdish factor in Near Eastem region is very impor-
lant. The Armenian-Kurdish relations have historical and political aspects. The 
Kurdish factor is very actual and vital for Russia, Turkey, Iran, Syria, USA and 
European Union. Around the Kurdish factor Armenia, Russia and Iran can coop-
eralc againsl USA. 
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ԼԻԼԻԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԿՐՈՆԱ-ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

Մեր կողմից ուսումնասիրվող խնդիրը գիաակսւն քննարկման է ենթարկ-
վել մի շարք հեղինակների կողմից, որոնցից հարկ է նշել հւաոկապես Ն. 
Հովհաննիսյանին1, Ա. Ագարիշևին , Լ. Վպնովին\ Վ. Կաաինին , Ֆ. Հիթ-
թիին5, Լ. Բանդերին6, Ջ. Հադդադին7, 3 . ալ-Հիլ)ուին8, Ք. Ջսւմբլատին9, Ք. 
Բագրաաունուն10, Հ. Յուսեֆին 1 ե այլն: 

Արաբական պետությունների շարքում իր յուրահատուկ պետական կա-
ոուցվածքով աչքի է ընկնում Լիբանանը՝ Արաբական Արևելքի ամենավաքր 
հանրապետությունը (Լիբանանի տարածքը կազմում է մոտ 10 հազ. քառ. 
կմ, իսկ բնակչությունը՝ մոտ 3,5 մլն.): Ի տարբերություն այլ արաբական 
երկրների, որտեղ բնակչության մեծամասնությունը դավանում է իսլւսմ, Լի-
բանանում բնակչության 50%-ը քրիստոնյաներ են1 : Հնուց ի վեր Լիբանանը 
հյուրընկալ ապաստան է եղել տարբեր, ինչպես քրիստոնյա, այնպես էլ իս-
լամ կրոնական ուսմունքների համար, որոնք հարյուրամյակների ընթաց-
քում, շնորհիվ իրենց սոցիալական և անտեսական դիմացկունության, կա-
րողացան հաստատվել Լիբանանում, գոյատևել, ստեղծել իրենց առանձին 
կրոնական համայնքը: Այժմ այդ համայնքները էական ե կարևոր ղեր են 
խաղում Լիբանանի ներքաղաքական կյանքում1 : 

Լիբանանում կրոնական խայտաբղետությունը մշտապես օգտագործ-
վում է օտարերկրյա պետությունների կողմից: Ակգբնական շրջանում եվրո-
պական պետությունները, իսկ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից 
հետո նաև ԱՄՆ-ը, Լիբանանում իրենց ազդեցությունը հաստատելու նպա-
տակով պարբերաբար սրում էին կրոնական տարաձայնություններ: Այս 
գործում, օրինակ, Ֆրանսիան հիմնվում էր քրիստոնյա-մարոնիների վրա 
(քրիստոնեական առանձին աղանդ), իսկ Անգլիան՝ մոաալման-դբուգների 
(իսլամի առանձին աղանդ): 1860թ. Լիբանանում ազդեցության հաստատ-
ման համար մղված անգլո-ֆրանսիական պայքարը հանգեցրեց դլտւզ-մա-
րոնիական ջարդերի14: 

Ինչպես նշեցինք, Լիբանանը ունի յուրահատուկ պետական կառուց-
վածք, որի հիմքում ընկած է կլտնա-դավանական սկզբունքը՛՜: Կրոնական 
տարբեր դավանանքներ այս կամ այն չսւվավ գոյություն ունեն համարյա 
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բոլոր երկրներամ, սակայն այնտեղ ղա սկզբունքային գեր չի խաղում այն 
իմաստով, որ պետական համակարգի և ներկայացուցչական հիմնարկների 
կառուցման հիմքում չի դրվում կրոնական հատկանիշը՛ : Մինչդեռ Լիբա-
նանում ողջ պետական համակարգը հիմնվում է հենց կրոնական սկզբունքի 
վրա: 

Համաձայն 1943թ. Լիբանանի բոլոր կրոնական համայնքների կողմից, 
որպես փոխզիջում կնքված «Ազգային դաշինքի» (National Pact), Լիբանանի 
նախագահը պետք Ւ. փնի քրիսաոնյա-մարոնի (Լիբանանի անկախության 
նվաճման պահին երկրի բնակչության 53%-ը քրիստոնյաներ էին, իսկ քրիս-
տոնյաների մեջ 30%-ը' հենց մարոնիներ), վարչապետը' մուսուլման-սուննի, 
խորհրդարանի նախագահը' մուաոլման-շիա, արտաքին գործերի նախա-
րարը՝ հույն-ուղղափաո, պաշտպանության նախարարը՝ դրագ և այլն17: 
Կրոնական սկզբունքը պահպանվում է նաև վարչական համակարգում 
պաշտոնյաների նշանակման և խորհրդարանում պատգամավորական տե-
ղերի բաժանման ժամանակ1": Ինչպես տեսնում ենք, պաշտոնյաների ընտ-
րության ժամանակ առաջին պլան է մղվում կրոնական պատկանելությունը, 
իսկ գործարար հատկանիշը խաղում է միայն երկրորդական դեր, և սա, ի-
հարկե, առաջացնում է այս կամ այն կրոնական համայնքի անդամների 
զայրղւյթը, բացի այդ՝ թուլացնում է պետական համակարգը՛ : Սահմանվեց 
նաե, որ երկրի ռազմական ուժերի գփւավռր հրամանատարի, պետական 
անվտանգության ղեկավարի և մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոններ 
կարող են զբաղեցնել միայն քրիստոնյա-մարոնի համայնքի ներկայացու-
ցիչները: «Ազգային դաշինքը» Լիբանանը համարելով արաբական երկիր՝ 
միաժամանակ ընդգծում է նրա հատուկ քրիստոնեական բնույթը, որով Լի-
բանանը առանձնացվում է արաբական մյուս պետությունների շարքում20: 
ելնելով կրոնական սկզբունքից՛ ընդունվեց մի կարևոր որոշում ևս. Լիբանա-
նի խորհրդարանում մուսուլման յուրաքանչյուր հինգ պատգամավորի դի-
մաց ընտրել վեց քրիստոնյա պատգամավոր, որով ապահովվում էր քրիս-
տոնյա պատգամավորների թվային առավելությունը երկրի բարձրագույն օ-
րենսդիր մարմնում, իսկ քրիստոնյա պատգամավորների մեջ՝ մարոնիների-
նը21: 

Լիբանանը բաղկացած է մի շարք քրիստոնյա՝ մարոնի, ուղղափառ, կա-
թոլիկ, բողոքական, հայ լուսավորչական, և իսլամ՝ սուննի, շիա, դրուզ և այլ 
համայնքներից: Լիբանանում բնակչության պաշտոնական մարդահամար 
կատարվել է 1930-ական թվականների սկզբին: 1977թ. ֆրանսիական մի 
կազմակերպության կողմից կատարված ժողովրդագրական ուսումնասի-
րությունները հանգեցրեցին հետևյալ անսպասելի տվյալների: Ըստ այդ ու-
սումնասիրությունների՝ երկրռւմ մուսուլման-շիաների թիվը կազմում էր 850-
900.000 մարդ (28%), քբիստոնյա-մարոնիների թիվը՝ 750-800.000 (24%), 
մուսուլման-սուննի՝ 600.000 (19%), մուսուլման-դյտւզներ՝ 250.000 (8%), հույն 
ուղղափառներ՝ 300.000 (9%), հայ լուսավորչականներ՝ 250.000 (8%), հույն 
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կաթոլիկներ՛ 200.000 (6%): Այսօր Լիբանանի մուսուլմանները կազմում են 
երկրի բնակչության կեսից ավելին, չնայած որ «Ազգային դաշինքի» ստո-
րագրման պահին նրանք կազմում էին երկրի բնակչության 47%-ը:՜: Վերջին 
տարիներին Լիբանանում մուսուլման բնակչության թվաքանակի կտրուկ սւ-
ճը որպես հետևանք պահանջում էր կբոնա-դավանական համակարգում ո-
րոշսւկի բարեվւոիտւմներ: 

Լիբանանի ամենաազդեցիկ համայնքը քբիստոնյա-մարոնիների հա-
մայնքն է: Չնայած Լիբանանը մայունի կրոնական ուսմունքի բնօրրանը չէ 
(ըստ ավանդույթի՜սսւրբ Մարոնը, որից և համայնքը ստացել է իր անվանու-
մը, իր ուսմունքը տարածում էր ներկայիս Սիրիայի տարածքում), սակայն 
այն միշտ եղել է հյուրընկալ ապաստան մալանիների համար, և վերջիններս 
Լիբանանը համարում են իրենց հայրենիքը՜3: Մւսրոնի ղեկավարները ակ-
տիվորեն մասնակցում էին «Ազգային դաշինքի» մշակմանը, քանի որ ար-
դեն այն ժամանակ նրանք բավական կշիռ ունեին Լիբանանի ներքաղւսքւս-
կան կյանքում: «Ազգային դաշինքի» ստորագրմամբ մւսրոնի վերնւսխավին 
հաջալվեց տիրապեստղ դիրք գրավել պետւււթյան կառավարման մեջ: Դրւս 
հետևանքով հասարակական-քաղաքական ոլորտներում և կառավարման 
բնագավառում ստորադաս վիճակում էին գտնվում ոչ միայն իսլամ հա-
մայնքները, այլ նաև մյուս քրիստոնյա համայնքները ևս' ուղղափառ, կաթո-
լիկ, հայ և բւպոքական: Մւսրոնի ւլեկավաբները միշտ աչքի են ընկել իրենց 
արևմտամետ հայացքնեյտվ: Լիբանանում 1958 և 1975 թվականներին 
բռնկված երկու քաղաքացիական պատերազմների հիմնական պատճառ-
ներից մեկը հենց հասարակության պաոակտվածությունն էր: Մի կողմից 
դեպի արաբական աշխարհ կողմնորոշման կողմնակիցներ (հիմնականում 
իսլամ բնակչությունը), մյուս կողմից՝ արևմուտքի հետ մերձեցման կողմնա-
կիցներ (հիմնականում մայունի ղեկավարները), որոնք սկզբում ամեն կերպ 
Լիբանանը վարձում էին ներքաշել տարբեր ռազմական դաշինքների մեջ 
(օրինակ՝ Բաղդադի դաշինքը), ապա վարձում էին մերձենալ Իսրայելի և 
ԱՍՆ-ի հետ: Նույնիսկ անկախ Լիբանանի առաջին նախագահ Ք.Շամունը, 
խախտելով «Ազգային դաշինքով» հաստատված Լիբանանի արտաքին 
քաւլաքականության հիմնական սկզբունքը, Լիբանանը կապեց «Էյզեն-
հաուերի դոկտրինայի» հետ, որով նախատեսվում էր օգնության տրամւսդ-
բում Մերձավոր Արևելքի արևմտամետ ռեժիմներին: Մա երկրռւմ առաջաց-
րեց ժողովրդական ցասում և Լիբանանւււմ 1958թ. բռնկվեց առաջին քաղա-
քացիական պատերազմը24: 

Լիբանանյան բոլոր կլանական համայնքները անեն իրենց քաղաքւս-
կան կուսակցությունները: Ամենաազդեցիկ մարոնի քաղաքական կուսակ-
ցությունը Լիբանանյան փսպանգնեբ (Հիգբ ալ-Քաթսփբ ալ-Լաբնանի) կու-
սակցությունն է, որը կազմակերպչական առումով հիմնվում է զինվորական 
սկզբունքի վրա: Կուսակցության անդամների 83%-ը մարոնինեբ են, 13%-ը՝ 
քրիստոնյա այլ համայնքի ներկայացուցիչներ, իսկ մնացած 4%-ը (համա-
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ձայն պաշտոնական տվյալների; մուսուլման-շիա համայնքի ներկայացու-
ցիչներ՜': Հաջորդ կուսակցությունը, որը արտահայտում է մսւրոնի համայն-
քի խոշոր աոետրական և ֆինանսական բուրժուազիայի շահերը Ազգային 
յիբերալ քՀիզբ ալ-կաումի ալ-ահրար) կուսակցությունն է, որը հիմնվել է 
1958թ. Լիբանանի նախկին նախագահ Ք.Շամունի կողմից՛ այստեղից էլ 
կուսակցության անդամները հաճախ կոչվում են շամանականներ2*: 1975թ. 
Լիբանանում բռնկված քաղաքացիական պատերազմի տարիներին այս եր-
կու կուսակցությունները կազմում էին «Լիբանանյան ճակատի» մեջ միա-
վորվա աջ ուժերի հիմնական կորիզը: 

Լիբանանում բոլոր կրոնական համայնքներն էլ միատարր չեն: Նրան-
ցից յուրաքանչյուրում բախվում են անձնական, տնտեսական և սոցիալա-
կան շահեր27: Գոյություն ունի անընդհատ շարունակվող պայքար նրանց 
մեջ, ովքեր ցանկանում են լիբանանյան համայնքները տեսնել մեկ ամբող-
ջական, խաղաղ, անկախ պետության շրջանակներում, և նրանց միջև, ով-
քեյւ ձգտում են մասնատել Լիբանանը առանձին ինքնավար համայնքնե-
յվւ21!: Նույնիսկ փաղանգների և շամանականների միջև ծավալվում էր ներ-
քին պայքար' առաջատար, ղեկավար ուժ լինելու համար, և այդ պայքարից 
հաղթանակով դուրս եկան փաղանգները, որոնք 1980թ. իրենց ենթարկեցին 
շամանականներին29: Ազդեցիկ մսւրոնի կազմակերպություն է նաև Ռայմոն 
էդդեի ղեկավարած Ազգային բլոկ կուսակցությունը, որը սակայն հանդես 
էր գալիս փաղանգների քաղաքական գծի դեմ՝ դատապարտելով նրանց 
կապերը Իսրայելի հետ3": 

Լիբանանում քրիստոնյա համայնքների մեջ իր ուրույն տեղն ունի հայ 
համայնքը: Դեռևս 1861թ., երբ Օսմանյան սուլթանը հարկադրված էր ընդու-
նել Լիբանանի այսպես կոչված «օրգանական կարգավիճակը», որով ճա-
նաչվում էր Լիբանանի ինքնավարությունը Օսմանյան կայսրության շրջա-
նակներում. Լիբանանի առաջին մութասարիֆ' կառավարիչ նշանակվեց 
ազգությամբ հայ Կարապետ Աբթին Դաուդյանը: 1861-1914թթ. լիբանան-
յան մւոբւսսարիֆությունն ունեցավ ութ կառավարիչ, որոնցից չորսը հայեր 
էին: Այսօր Լիբանանի խորհրդարանում հայերը ներկայացված են յոթ 
պատգամավորներով, իսկ երկրի կառավարության մեջ նախարարի մեկ 
պաշտոնը պատկանում է հայ համայնքի ներկայացուցչին31: Լիբանանի 
հայ համայնքը ներկայացված է երեք ավանդական կուսակցություններով 
(ՀՑԴ, ՌԱԿ, ՍԴՀԿ), պանք ըստ իրենց քաղաքական կողմնորոշման համա-
գործակցում են լիբանանյան համապատասխան կուսակցությունների 
հետ32: 

Լիբանանում իսլամ համայքների շարքում առավել նախապատվելի դիր-
քեր ունի սուննի համայնքը, և երկրի վարչապետները նշանակվում են հենց 
այս համայնքից: Լիբանանի մուսուլմանները հաճախ սուննի համայնքին 
մեղադրում են այն բանում, որ վերջինս համագործակցում է մարոնիների' 
մասնավորապես փաղանգների հետ: Սակայն սուննիները, պանք որպես 
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իսլամ համայնք՝ ներկայացնելով Լիբանանի մուսուլմանների շահերը, ՛են 
կարող ռազմավարական դաշինքի մեջ չլինել երկրի նախագահի հետ. որը 
քրիստոնյա-մարոնի է " : 

Լիբանանյան հաջորդ իսլամ համայնքը՝ լիբանանյան շիաների հա-
մայնքն է: Չնայած, որ շիաները կազմում են Լիբանանի ողջ բնակչության 
28%-ը (մոտ 1մլն. մարդ), նրանք ամենաշբջանցվածն են լիբանանյան բոլոր 
կրոնական համայնքների շարքում34: 1974թ. շիա համայնքի ներսում իմւսմ 
Մուսա աս-Սադրի կողմից հիմնադրվեց Ամալ հասարակական շարժումը, ո-
րին կից հետագայում ձևավորվեցին կիսաոազմւսկան ոստիկանական ջո-
կատներ"': 1980-ական թվականների կեսերին տեղի ունեցավ շիւս համայն-
քի ընդհանուր աբմատականացում: Շիաները պահանջում են ավելի լայն 
քաղաքական ներկայացուցչություն երկրի կառավարման գործում: Փա-
ղանգները երբեմն մեղադրում են լիբանանյան շիաներիս այն բանում, որ 
նրանք հանդիսանում են ներկայիս Իրանի կամակատարները"՝6: Այդուհան-
դերձ նշենք, որ շիական երկյւորդ՝ Հիգբոլլահ կազմակհբպությւսնը, որը 
ստեղծվեց շիական ծայրահեղականների կւպմից, վայելում է Իրանի հովւս-
նավորությունը և սերտ կապված է վերջինիս հետ": Լիբանանյան շիաների 
երկու հիմնական կազմակերպությունների (Ամալի, որը սերտորեն համա-
գործակցում է Սիրիայի հետ, և Հիգբպլւսհի, որը կապված է Իրանի հետ ու 
քարոզում է հասարակության վերակազմավորում իսլամական սկզբունքնե-
րի հիման վրա) միջև գոյություն ունի ներքին պայքար, որր նեբհամայնքա-
յին հակասությունների վառ օրինակ է38: Երկու կազմակերպություններից և 
ոչ մեկը չի ցանկանում կորցնել իր ազդեցությունը ողջ շիա համայնքի վրա: 

Լիբանանի իսլամ համայնքների մեջ էական դեր է խաղում լիբանանյան 
դբուզների համայնքը: Պետք է նշել, որ 50-60-ականնեբին Լիբանանում ՛տե-
ղի ունեցած սոցիալական վտփոխությունները ակտիվացրեցին նաև ղրաղ-
ներին, որոնք ճ . Ջումբլատի ղեկավարությամբ սկսեցին բւպոքել երկրի քա-
ղաքական բաժանվածության դեմ՝ պահանջելով իրենց համայնքի համար էլ 
ավելի մեծ մասնաբաժին3 : Հիմնականում ղրուզներից է կազմված Առաջա-
դիմական սոցիալիստական կուսակցությունը, որի ղեկավար՝ Ք. Ջումբլատը 
գտնում էր, որ Լիբանանում խաղաղության պահպանմանը կարող է նպաս-
տել կբոնա-դավանական սկզբունքից հրաժարումը, որը թույլ կտար բոլոր 
համայնքներին հանդես գալ միևնույն հարթության վրա: 1975թ. Լիբանա-
նում բռնկված երկրոբւլ քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում Աուսջա-
դիմակսւն սոցիալիստական կուսակցության ղեկավարությունը բոլոր հայ-
րենասիրական, ձախ ուժերին միավորեց Ազգային շարժման մեջ, որււնց 
հիմնական նպատակն էր Լիբանանը հեաււ պահել պառակտումից, հաս-
տատել խաղաղություն և հնարավորին չափ Լիբանանում թուլացնել 
արևմտյան ուժեղ ազդեցությունը4 : 

Լիբանանում կրոնական համայնքների միջև լաբվածությւսնը, սոցիալա-
կան անհավասար պայմանները, որոշ չաւիով նաև կրոնա-դավանական 
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համակարգը, մայտնի ղեկավարների արևմտամետ քաղաքականությունը, 
ինչպես նաև արտաքին խթանիչները՜ մասնավորապես Իսրայելը և նրա ա-
պակայունացնող գործողությունները Լիբանանում, հանգեցրեցին այն բա-
նին, որ ! 975թ. երկրռւմ բռնկվեց երկրորղ քաղաքացիական պատերազմը, 
որը որո; ընդհատումներով տևեց մոտ 15 տարի' Լիբանանին պատճաոելով 
մեծ նյութական և մարդկային կռյաւստներ: Քաղաքացիական պատերազմի 
առաջացմանը խթանեց նաև պաղեստինցիների ներհոսքը Լիբանան (մաս-
նավորապես 1970թ. Հորդանանի ճգնաժամից հետո), որոնք դարձել են Լի-
բանանի համայնքային կաոուցվածքի բաղկացուցիչ մասը: Կազմելով Լի-
բանանի բնակչության 15%-ը, պաղեստինցիները սկսեցին լրջորեն ազդել 
երկրի քաղաքական կյանքի վրա: Նրանց քանակական աճը, զինումն ու 
հզորացումը խախտեց Լիբանանում համայնքային ուժերի միջև հաստատ-
ված փիտան հավասարակշռությունն ու առաջացրեց քրիսւոոնյա-մարոնի-
ների դժգոհաթյունն ու գործնական հակազդեցությունը41: 

Լիբանանյան ճգնաժամը հնարավոր դարձավ հաղթահարել միայն 
1989թ. հոկտեմբերին, Թաիֆի համաձայ նագրի ստորագրմամբ, որը նախա-
տեսում էր ներքին քաղաքական վերավախումներ և Լիբանանի տարած-
քում լիբանանյան պետականության վերահաստատում: Կատարված սահ-
մանադրական բարեվտխումները ուղղված էին երկրի վարչապետի լիազո-
յտւթյունների ընդլայնմանը: Նոր սահմանադրությունը չեղյալ էր համարում 
կրոնա-դավանական սկզբունքի կիրառությունը պետական որոշ բարձրաս-
տիճան պաշտոնյաների նշանակման ժամանակ42: Սահմանվեց նաև, որ 
երկրի խորհրդարանում քրիստոնյաների և մուսուլմանների ներկայացուց-
չությանը պետք է լինի հավասար 5:5, նախկինում գործող՝'6:5 համամաս-
նության փոխարեն: 

Լիբանանում դժվարությամբ ձեռք բերված խաղաղության պահպանման 
համար անհրաժեշտ է բոլոր կրոնական համայնքների միջև հավասարակշ-
ռության հաստատում, ինչպես նաև կրոնա-դավանական համակարգում ո-
րոշակի բարեփոխումներ, որոնք ետին պլան մղելով կրոնական նախա-
պատվությունները՛ առաջնային կհամարեն Լիբանանի անկախությունն, 
անվտանգությունն ու ամբողջականությունը: Այստեղ էական և կարևոր է 
երկրի նախագահի ճ_կուն քաղաքականությունը, որը հիմնվելով բոլոր կրո-
նական համայնքների վրա՝ կարող է Լիբանանը զերծ պահել միջհամայն-
քային բախումներից: Այս գործում որոշակի հաջողություններ ունի Լիբա-
նանի ներկայիս նախագահ էմիլ Լահուդը, որը լավ հարաբերությունների և 
ռազմավարական դաշինքի մեջ է երկրի վարչապետ Սելիմ Հոսի, խորհրդա-
րանի նախագահ Նաբիե Բերրի և մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոն-
յաների հետ, որոնք ներկայացնում են Լիբանանի իսլամ համայնքները: 
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LTUT HARUTÜNIAN 

THE CONFESSIONAL POLITIC AL SYSTEM OF LEBANON 

(Summary) 

The paper deals with ihe Lebanese confessional political systcm, which has 
become an oddity in the Arab world. Lebanon consists of several Christian and 
Muslim communities: the Maronite, the Greek Orthodox, the Greek Catholic, the 
Amienian, the Sunni, the Shi'i, the Druze and etc. In the unwritten National Pact 
of 1943, the major religious communiües reached a compromise accord tliat 
proved thus far impervious to modification. Under the arrangcment, the Presi-
dent of the Republic must always be a Maronite, the prime-minister a Sunni 
Muslim, and the President of the Parliament a Shi i Muslim. The apportionment 
of deputies in the Parliament rests on an immutable numerical formula for sec-
tarian representation, five Christians to every five non-Christians. The President 
of Lebanon will make use of his real power if he is in military alliance with the 
Muslim leaders. 
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ԱՐՏԱԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

ՕՍԼՈ 2 ՀԱՍԱՁԱՑՆԱԳԻՐԸ ՈՐՊԵՍ ՊԱՂԵՍՏԻՆՅԱՆ 
ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՔԱՅԼ 

1993թ. կնքված Օսլոյի 1-ին համաձայնագիրը հնարավորություն տվեց՝ 
1. 1994թ. ապրիլի 29-ին Փարիզում ՊԱԿ-ի և Իսրայեփ միջև կնքել 

անտեսական հարաբերությունների վերաբերյալ համաձայնագիր, որի ա-
ոանցքը հանդիսացավ Մերձավոր Աբևեւքամ չափազանց մեծ կարևորութ-
յուն ունեցող ջրային ռեսուրսների (արևմտյան ափ և Ղազա) օգտագործ-
ման հարցը': 

2. 1994թ. մայիսի 4-ին Կահիրեում կնքվեց համաձայնագիր ՊԱԿ-ի և Իս-
րայեփ միջև, որը նախատեսում էր իսրայելական զորքերի դուրսբերում Ղւս-
զայի և Երիքովի շրջաններից2: Իսկ մինչև 1999թ. մայիսի 4-ը որոշվելու էր 
Պաղեստինի վերջնական կարգավիճակի և անկախության հարցը: 

3. Օսլոյի համաձայնագիրը հնարավպաւթյուն տվեց նաև 1994թ. հուփ-
սին Իսրայեփ և Հորգանանի միջև կնքել խաղաղության համաձայնագիր և 
վերջ տալ երկու երկրների միջև պատերազմական վիճակին3: 

4. 1994թ. օգոստոսի 24-ին էրեց վայրում Իսրայեփ և ՊԱԿ-ի միջև 
կնքվեց իշխանության վտխանցման վերաբերյալ համաձայնագիրը, որը 
հնարավորություն տվեց ՊԱԿ-ին ստանձնելու իրական իշխանություն4: 

Եվ վերջապես 1995թ. սեպտեմբերի 28-ին կնքվեց Օսլոյի 2-րդ համաձայ-
նագիրը. ըստ որի իսրայելական զորքերը դուրս բերվեցին արևմտյան ափի 
6 քաղաքներից և 400 գյուղերից՜՝: Այս համաձւսյնագրին հարկ ենք համա-
րում անդրադառնալ մի շարք նկատառումներով: 

Համաձայնագիրը, որ ստորագրվեց սեպտեմբերի 28-ին Վաշինգտո-
նում6, դիվանագիտական փաստաթղթերում անվանված է «Օսլոյի 2-րդ հա-
մաձայնագիր»: Այն կրում էր հետևյալ անվանումը, «ժամանակավոր իսրա-
յելա-պաղեստինյան համաձայնագիր արևմտյան ափի և Ղագւսյի շուրջ»: 
Համաձայնագրի կնքմանը որպես վկաներ ներկա էին ԱՍՆ-ի. Եգիպտոսի 
արաբական հանրապետության, Հորգանանի և Նորվեգիայի թագավպաւթ-
յունների, Եվրոմիության և Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչնե-
րը: Ընդհանուր առմամբ համաձայնագիրը նախատեսում էր. 
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1. Իսրայելական զորքերի դուրսբերում արաբական 6 քաղաքներից և 
400 գյուդերից: 

2. Նախատեսվում էր նաև 1996-ին անցկացնել պաղեստինյան Խորհրդի 
րնտրություններ. որը ունենալու էր օրենսդիր և գործադիր իշխանություն: 

Չնայած համաձայնագրի նախաբանի բնույթին, մեր կարծիքով, համա-
ձայնագիրը ավելի շատ պաշտպանում էր կողմերից մեկի շահերը:Նախա-
բանում ասվում էր. 

«Համաձայն մերձավորարևելյան խաղաղության գործընթացի շրջա-
նակների' հաստատված Մադրիդում, կողմերը հաստատում են իրենց հա-
վատարմությունը հակամարտությանը վերջ տալու գաղափարին: Կողմերը 
հավատարիմ են խաղաղ գոյակցության և փոխադարձ վստահության 
սկզբունքին, ճանաչում են միմյանց քաղաքական և օրինական իրավունք-
ները. ճանաչում են պաղեստինյան յ՚որհուրդը: Կողմերը համաձայն են. որ 
ժամանակավոր փուլը սկսվում է 1994թ. մայիսի 4-ին և չպետք է գերազանցի 
5 տարին: Կողմերը համաձայն են, որ վերջնական կարգավիճակի համար 
բանակցությունները պետք է սկսվեն հենց որ դա հնարավոր փնի, բայց ոչ 
աշ քան 1996թ. մայիսի 4-ը: Կողմերը հաստատում են միմյանց փոխադարձ 
ճանաչումը»7: 

Ինչպես տեսնում ենք, համաձայնագրի նախաբանը այնքան էլ միակող-
մանի բնույթ չունի, սակայն դա չի պահպանվում համաձայնագրի բուն 
տեքստում և առավել ևս հավելվածնեյաւմ: Ընդհանրապես Օսլո 2-րդը նա-
խօրոք կնքված իսրայելա-պաղեստինյան համաձայնագրերից առավել 
կարևորն էր: ճիշտ է, շրջադարձ է համարվում 1993-ի Օսլոյի 1-ին համա-
ձայնագիրը. սակայն պաղեստինցիներին կոնկրետ ինքնավարություն, 
փաստաթղթում նշված կոնկրետ տարածքների շրջանակներում տափս է 
1995թ. Օսլոյի 2-րդ համաձայնագիրը: Այլ հարց է՝ որքանով է այն պաշտ-
պանում պաղեստինցիների շահերը և որքանով է հնարավոր դրա իրակա-
նացումը: Օսլոյի համաձայնագրի կարևորությունը մյուս կնքված համաձայ-
նագրերի հանդեպ մեր կարծիքով կայանում է նաև նրանում, որ այս համա-
ձայնագիրը վերջնականապես որոշում է պաղեստինյան Խորհրդի թվակազ-
մը. Խորհրդի գործունեության շրջանակները և բնույթը, պաղեստինյան ոս-
տիկանության թվակազմը, ստեղծման կարգը և վերջապես ավելացվում են 
պաղեստինցիներին հանձնվելիք տարածքները: Չնայած դրան, ինչպես 
արդեն նշվեց, համաձայնագիրը աներ նաև լուրջ թերություններ: Հաշվի առ-
նելով այս հանգամանքները, նպատակահարմար ենք համարում մի վաքր 
ավելի անդրադառնալ սույն համաձայնագրին և կատարել որոշ վերլուծութ-
յուն: 

Մինչև պաղեստինյան Խորհրդի ընտրությունները, որոնք տեղի էին ունե-
նալու 1996թ., պաղեստինցիները հանձն էին առնելու ամբողջ պատասխա-
նատվությունը ներքին անվտանգաթյան. հասարակական կարգուկանոնի և 
քաղաքացիական վարչության համար 6 քաղաքներում և Հեբրոնի մի մա-
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սում (շրջան A). ինչպես նաե վարչական ե հասարակական կարգուկանոնի 
համար В գաաո գյուղերում և քաղաքներում: Դա նշանակում է. որ ւգւսղես-
աինցիները պատասխանատու են վելահիշյալ]ւ համար ւսրեմտյան ւսփի 27 
տոկոսում, որտեղ ապրում է պաղեստինյան բնակչության 98 տոկոսը: В գո-
սաւ վարչական պատասխանատվությունը մնում է Իսրայեփ վրա: Բացա-
ռապես Իսրայելին է մնում պատասխանատվությունը С գոտու համար: Այղ 
գոտին սահմանված է որպես բնակավայրեր, ապահովության գոտինեբ և 
հաղորդակցության ուղիներ: Իսրայելական զորքերի դուրսբերումը նախա-
տեսված է վաղերով: Դուրսբերման աոաջին փուլը կապված է А ե В գոտու 
հետ և պետք է ավարտվի պաղեստինյան Խորհրդի ընտրությսւններից 22 օր 
առաջ: Հետագա դուրսբերումը ծրագրավորված է С գոսաւ համար և ւգեաք է 
տեղի ւսնենա Խորհրդի բացումից հետո, 18 ամսվա ընթացքում: Այն լինելու 
է 3 վաղերով: Եթե ամեն ինչ ընթանար ծրագրին համապատասխան, վերջ-
նական կարգավիճակի համար համաձայնագիրը պետք է կնքվեր դարւս-
վերջին և այդ դեպքում պաղեսաինցիները որոշակի իրավասություններ կու-
նենային ամբողջ արևմտյան ափի վրա. բացառությամբ ռազմական գոտի-
նեբի. բնակավայրերի և Արևելյան Երուսաղեմի (մոա 90 ւաւկոս): 

Քարտեզները մանրամասնելով А, В, С գոտիների դիրքերը՜ բարձրաց-
նում են բավականին հարցեր: А շրջանի քաղաքները լայնորեն բաժանված 
են մեկը մյուսից: Քաւքուիլան և Հեբրոնը լիովին շլւջապատված են С շրջա-
նով: Մյուս քաղաքները մասամբ են սահմանակից В գոտու գյուղերին, այ-
սինքն պաղեստինցիների կողմից վերահսկվող տարածքին: С գււտին շրջա-
պատում է նաև Նաբլուսի Բեթղեհեմի և Ռամալահի մեծ մւսսը, որոնք նույն-
պես հանձնված են պաղեստինցիներին: 

В գոտին, որտեղ պաղեստինցիներին առաջարկվում է ինքնակառավա-
րում. բացառությամբ ապահովության հարցերի և արտաքին հարաբերութ-
յունների. բաժանված է մոտ 20 միմյանց հետ սահմաններ չունեցող շրջան-
ների: Դրանք էլ իրենց հերթին բաժանված են 80 մանր հողակտորների, ո-
րոնք բոլորը շրջապատված են С գոտու հողերով: Այդ մասնատված գռտի-
ները միմյանցից անջատված են նաև արևեյք-արևմուտք ճանապարհով, որը 
միմյանց կապում է արևմտյան ափը. Իսրայելը և Հպպանանը: Եթե հաշվի 
առնենք այն հանգամանքը, որ ճանապարհների հսկւպությունը դրված է 
Իսրայեփ վրա,ապա պարզ կլինի պաղեստինյան տարածքների՝ միմյանցից 
կտրված լինելու աստիճանը: Համաձայնագիրը չի պարունակում ոչ մի սահ-
մանափակում հրեական բնակավայրերի կառուցման, ոչ մի արգե]ք պաղես-
տինյան աշխատավորների առաջ սահմանների փակման, որը սպանիչ է 
պաղեստինյան տնտեսության համար, ոչ մի երաշխիք իսրայելական զոր-
քերի դուրսբերման ժամկետացանկի պահպանման հարցում: ճիշտ է, հա-
մաձայնագիրը նախատեսում է ստեղծել իսրայելա-պաղեստինյան միացյալ 
կոմիտեներ՝ քաղաքացիական հարաբերությունների, կոորդինացման և հա-
մագործակցության, տարածաշրջանային հարաբերությունների, փոխա-
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դարձ անվտանգության կապի, ջրային, տնտեսական, այնուամենայնիվ 
միացյալ կոմիտեները հնարավորություն են տափս Իսրայելին տեղեկաց-
ված լինել իրադարձությունների ընթացքին և վետո դնել որևէ բանի վյւա, ո-
րը իրեն ձեոնտու չէ: Փաստորեն, ոչ մի հարցում բաժանում չի նախատես-
ված: Օրինակ ընտլտւթյունների վերաբերյալ փաստաթղթի 2-րդ հավելվա-
ծի 28-րդ հոդվածի համաձայն. «Պաղեստինյան կողմը պետք է Իսրայելին 
տեղեկացնի ցանկացած փոփոխության մասին՝ կապված բնակչության 
ցրանցման և բնակչի բնակության վայրի վտփոխության հետ»8: Պաղես-
տինյան իշխանությունները իրավունք ունեն մշտական բնակություն շնոր-
հե| ներդրողներին, ամուսնական զույգերին և երեխաներին, բայց միայն Իս-
րսսյեփ իշխանությունների նախնական հավանությունից հեստ: Փաստորեն 
պաղեստինցիները կատարելու են վարչական աշխատանքը, իսկ Իսրայելը 
հսկելու է այն: Այս համաձայնագիրը օրինականացնում է մեկուսացման 
համակարգը, որը ուրվագծվել էր դեռևս Կահիրեի համաձայնագրով: Պա-
ղեստինցիները և վերոհիշյալ տարածքներում ապրող 130.000 հրեա բնա-
կիչները չհաշված արևելյան Երուսաղեմի շրջակայքի բնակիչները համա-
գոյակցելու են սոցիալական մեկուսացման և անհավասարության պայման-
ներում: Օսլո 2-րդը ապահովում է վերահսկողության մեկուսացված, դուա-
լիստական սիստեմ: Իսրայելը ունենալու է օրինական իրավասություններ 
արևմտյան ափում ապրող հրեաների նկատմամբ, նույնիսկ եթե նրանք 
հանցանք են կատարում ինքնավարության որևէ գոտում: Պաղեստինյան 
ոստիկանության նախնական կասեցման կետերը կարող են դիմել իսրայե-
լական իշխանություններին միայն տվյալ անձի ինքնությունը հաստատելու 
համար, իսկ փնտրել կամ ձերբակալել նրանց պաղեստինյան ոստիկանութ-
յունը իրավունք չունի: 

«Եթ1՛ հրեան հանցանք է գործում ինքնավարության տարածքում, պա-
ղեստինյան ոստիկանույթունը մինչև իսրայելական ռազմական ուժերի ժա-
մանումը կարող է կասկածյալին պահել տեղում՝ ապահովելով նրա պաշա-
պանաթյունը»9: 

Պաղեստինյան անվտանգության ուժերը երբեք իրավունք չունեն կանգ-
նեցնելու իսրայելական զինվորներին կամ հարցնել նրանց փաստաթղթերը: 
Հրեա բնակիչները և նրանց այցելուները կարող են ճանապարհորդել իրենց 
140 բնակավայրերի միջև ցանկացած ճանապարհով՝ առանց սահմանա-
փակումների, ի տարբերություն պաղեստինցիների: Այդ մասին պարզորոշ 
ասվում է 11-րդ հոդվածի առաջին հավելվածում: 

Վաշինգտոնյան համաձայնագիրը նախատեսում է նաև պաղեստինյան 
ոստիկանության թվակազմը: Ոստիկանությունը կազմակերպվելու է 6 
խմբերով և ունենալու է 30.000 աշխատողներ: Համաձայնագիրը մանրա-
մասնում է' որտեղ պետք է դրանք տեղակայվեն, ինչ զենք պետք է օգտա-
գործեն. ինչ ճանապարհներ և երթուղիներ պետք է վերահսկեն իսրայելա-
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կան զինվորականների հետ ե ինչպես պետք է երկու կողմերը համագոր-
ծակցեն' ահաբեկչությանը վերջ տալու համար: 

Բայց երկու կողմերի դրությունը դժվար է գնահատել հավասար: Պսւդես-
տինյան անվտանգության աժերը նույնիսկ իրավունք չունեն ազատորեն 
երթևեկել A գոտու, այն քաղաքները, որտեղից նախ և առաջ պետք է դուրս 
բերվեն իսրայելակւսն զորքերը, և В գոսաւ միջև, քաղաքներ և գյուղեր, որ-
տեղ պաղհստինցիները ունենալու են 25 ոստիկանական կետեր: Ավելին, 
պաղեստինյան ոստիկանությունը իրավունք չունի ազատորեն երթևեկել В 
գոսաւ մի վայրից մյուսը: Արտակարգ տեղաշարժի դեպքում նրանք պետք է 
առաջնորդվեն 13-րդ հոդվածի И-VI կետերով: 

«Պաղեստինյան ոստիկանության տեղաշարժը В գոսաւ վայրերից 
դուրս, որտեղ կան պահակակետեր, պետք է իրագործվի գործին առնչվող 
միացյալ մարզային կոմիտեի հետ կաւրւլինացնելուց և վավերացնելուց հե-
տո: В գոտուց ամբալջական դուրսբերումից միայն 3 ամիս հեսա կոմիտեն 
կարող է որոշել պաղետինյան ոստիկանության շարժը В գոսաւ ոստիկա-
նական կետերից դեպի В գոտու պաղեստինյան քաղաքներ և գյուղեր, այն 
էլ միայն այն ճանապարհով, որոնք օգտագործվում են բացառապես պա-
ղեստինցիների կողմից: Շարժը լինելու է միայն կոմիտեի որոշումից հե-
ստ»1 : 

Փաստորեն, այսպիսի շարժի ծրագրի կոորդինացիան, նախքան վավե-
րացումը համապատասխան մարզային կոմիտեի կողմից, ներառելու է նա-
խագծված ծրագիր, այդ թվում ոստիկանների թիվը, զենքերի տեսակը և քա-
նակը, փոխադրամիջոցները: Այն ներառելու է նաև նախապատրաստութ-
յունների մանրամասներ՝ երաշխավորելով շարունակվող կոորդինացիան 
համապատասխան հաղորդակցման գծերի միջոցով, ներառյալ շարժի 
նպատակակետը, երթուղին, տևողությունը: 

Առաջին հոդվածի առաջին հավելվածում ասվում է. «Համաձայն 
արևմտյան ափի և Ղազայի տարածքային ինտեգրացիայի պահպանման 
սկզբունքի, որպես միասնական տարածքային ամբողջականություն, իրա-
գործելով համաձայնագրի կետերը, կողմերը ապահովելու են բնական տե-
ղաշարժ արևմտյան ավաւմ. ինչպես նաև արևմտյան ավւի և Ղազայի 
միջև»'1: 

Եթե սա իրագործվի, ապա ըստ իսրայելական տեսակետի՝ այն կարող է 
վտանգել վերջինիս ապահովությունը: Իրականում շարժի ազատություն 
խոսաացված է պաղեստինցիների միայն մեկ խմբի, այն էլ որոշակի վաւ-
լամ: Պաղեստինցի պատանդները, ազատված դեռևս Կահիրեի հա մա ձայ-
նագբով. բայց բանտարկված Եբիքովում. կարող են վերադառնալ իրենց 
աները արևմտյան ափի ցանկացած վայյաւմ: Խոսքը վերաբերում է նմանա-
տիպ ազատ շարժին: 5284-ից ավելի պաղեստինյան պատանդներից 2600-ը 
պետք է ազատ արձակվեն երեք փուլերով: Համաձայնագիրը ուրվագծում է 
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նս 8 կատեգորիաների պատկանող պաղեստինցի բանտարկյալների, որոնք 
ի վերջո ագատ են արձակվելու: 

Պաղեստինյան Խորհրդի ընտրաթյունները տեղի են ունենալու 1996թ. 
Inn նկարին, նախքան Ռամադան ամիսը: Միաժամանակ պետք է ընտրվի 
Խորհրդի գործադիր իշխանությունը՝ Ra.ees-ը: Ընտրությունները տեղի են 
ունենալու A L B գոտիներից իսրայելական զորքերի դուրսբերումից 22 օր 
հետո: Խորհրդի անդամների լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է 1994թ. 
մայիսի 4-ի Կահիրեի համաձայնագրի կնքման օրվանից սկսած: Բոլոր այն 
պաղեստինցիները. որոնք գրանցված են և ունեն 18 և բարձր տարիք, կարող 
են մասնակցել ընտրություններին: Արևելյան Երուսաղեմի բնակիչները կա-
րող են քվեարկել վտստային գրասենյակներում, սակայն քվեաթերթիկները 
հաշվվելու են քաղաքի տարածքից դուրս: Արևելյան Երուսաղեմի բնակիչ-
ները կարող են թեկնածու առաջադրվել միայն այն դեպքում, եթե նրանք ու-
նեն լրացուցիչ հասցե օկուպացված տարածքների մեկ այլ բնակավայրում: 

Խորհրդի ւիազորությունների և անդամների քանակի հարցը առաջաց-
րեց բավականին բարդություններ: Իսրայելը պահանջում էր, որ Խորհուրդը 
ունենա միայն գործադիր իշխանություն, իսկ անդամների քանակը չգերա-
զանցի 30-ը: Այս դեպքում Խորհուրդը չէր դիտվի որպես պառլամենտ՝ հա-
մաձայն միջազգային չափանիշների: Սակայն հետո Իսրայելը հրաժարվեց 
իր պահանջից և արդյունքում Խորհրդին տրվելու է նաև օրենսդիր իշխա-
նություն, իսկ անդամների թիվը հասցվեց 82-ի: Խորհուրդը իրավունք չունի 
այլ երկրներում ունենալ դեսպանություններ և հյուպատոսություններ կամ 
թույլ տալ դրանց ստեղծում արևմտյան սլվլում և Ղադայում: ՊԱԿ-ը կարող 
է այլ երկրների հետ ստորագրել միայն տնտեսական, տարածաշրջանային 
զարգացման, կրթական, մշակութային բնույթի պայմանագրեր: 

«Խորհրդի բացումից հետո արևմտյան ափի քաղաքացիական վարչութ-
յունը լուծարվելու է և Իսրայելի ռազմական կառավարումը վերացվելու է»12: 
Այնուամենայնիվ Իսրայելի ռազմական կառավարման դուրսբերումը չի 
կանխելու վերջինիս կողմից այն իշխանությունների իրականացումը, որոնք 
չեն փոխանցվել պաղեստինյան Խորհրդին: Այն օրենքների և ռազմական 
հրամանների ընդունումը, որոնք գերազանցում են պաղեստինյան Խորհրդի 
իրավասությունները չեն ունենալու ոչ մի կիրառություն և օրենքի ուժ: Այս 
զիջման դիմաց Իսրայելը պահանջեց, որ համաձայնագրի մեջ մտցվի 
հետևյալ կետը. «Խորհրդի բացումից երկու ամիս հեստ ՊԱԿ-ի Ազգային 
Խորհուրդը նիստ է հրավիրելու Խորհրդի կանոնադրությունից Իսրայելի վե-
րացման կետերը հանելու համար»' : Հեբրոնի կարգավիճակի հարցը 
քննարկվեց բոլորից շատ և լուծվեց՝ չբավարարելով ոչ մեկին: Քաղաքը բա-
ժանվեց սեկտորների՝ 

Hi, որտեղից դուրս են բերվելու իսրայելական ուժերը, իսկ հասարակա-
կան կարգուկանոնը և անվտանգությունը գրվելու է 4,000 հոգանոց պաղես-
տինյան ոստիկանության վրա: 
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н2 ՝ հին քաղաքի կենտրոնը, որտեղ Իսրայելի ռազմական ուժերը շարու-
նակելու են պաշտպանել 400 հրեա բնակիչների, իսկ անզեն պաղեստինյան 
մունիցիպալ հսկիչները պետք է վերահսկեն ե ուժի մեջ մտցնեն պաղեստին-
յան օրենքները: Համաձայնագրի այս կետը ընդհանրապես չիրականացավ 
և 1997թ. հարկ եդավ Հեբրոնի վերաբերյալ կնքել նոր համաձայնագիր: Հա-
մաձայնագրի այս կետը չէր էլ կարող իրականանալ: Այն բերեց լարվածութ-
յան աճ քաղաքի հրեաների ե պաղեստինցիների միջև: Նախ արգելված է 
ազատ տեղաշարժը քաղաքի կենտրոնական մասում: Հեբրոնի մզկիթի այ-
ցելման հարցը լուծված չէ: Հրեաները ունեն ազատ մուտքի իրավունք կա-
ռույցի իրենց հատվածը, իսկ պադեստինցի ուխտավորները ժամեր են ծախ-
սում՝ անցնելու բազմաթիվ անվտանգության կետերի միջով: Սրան ավելա-
նում է պաղեստինցիների այն մտավախությունը, որ հրեական բնակավայ-
րերի շինարարության սառեցման ոչ մի խոսք չկա եամաձայնագրում: 

Բոլոր այս խնդիրների շուրջ բանակցությունները՝ Հեբրոնի, ջրային, 
փախստականների վերադարձի. Երուսաղեմի, վերջնական կարգավիճակի, 
նախատեսվում է սկսել 1996թ. մայիսից, պաղեստինյան Խորհրդի ընտրութ-
յուններից հետո: Հակամարտող կողմերին բանակցությունների սեղանի 
շուրջ նստեցնելու հարցում ԱՍՆ-ի դերը առավելագույնն էր: Պենտագոնը 
չէր խուսափում բացեիբաց հայտարարելուց, որ. «ԱՍՆ-ը պետք է Մերձա-
վոր Արևեւքում մնա վերահսկող ուժ ե պահպանի օդային ու ծովային ուղի-
ների անվտանգությունը Մերձավոր Արևեւքում»1 : 

A R T A K HOVHANNISYAN 

O S L O П A G R E E M E N T AS A N E X T STEP OF SOLVING THE PALESTTNIAN 
CONFLICT 

(Summary) 

In September 24, 1995 Israeli and Palestine Liberation Organization (PLO) 
officials meeting in Taba, Egypt, finalized agreement on the second stage of 
eventual Israeli withdrawal from Palestinian lands. Under the pact, which was 
officially signed on September 28 in Washington, D.C., Israeli forces were 
scheduled to be removed from 6 Arab cities and 400 villages in the West Bank 
by early 1996, after which elections would be held for a 82-member Palestinian 
council, which would possess legislative and executive power in the West Bank 
and Gaza. Special arrangements were agreed upon for the West Bank city of 
Hebron, where Israeli soldiers will remain to prolect the 450 Jewish settlers liv-
ing there. Disagreement over the status of Hebron almost scuttled the agreement, 
and it took almost a week of non-stop negotiations between PLO leader \Yasir 
Arafat and Israeli Foreign Minister Shimon Peres to resolve the issue. The pact 
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was the second stage in a three-step process agreed upon in the Declaration of 
Principlcs, a framework for eventual Pajestinian autonomy signed by the PLO 
and Israel in September 1993. The first phase in the process was finalized in May 
1994. when an accord was signed in Cairo, Egypt, for the pullout of Israeli 
troops from the Gaza Strip and the West Bank town of Jericho and the handing 
over of administrative duties to the Palestinian National Authority, led by Arafat. 
The third stage will tackle such contentious issues as the status of Jerusalem, the 
fatc of Israeli scttlers, and the final borders between Israel and the Palestinian 
State that many analysts believe is close to becoming a reality. Negotiations con-
ccrning the last phase of the peace process were scheduled to begin in May 1996, 
with any agreement to be implemented before the end of the Century. 
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ՏԱԹԵՎԻԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 

ՔՐԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Ներկա հոդվածում փորձ է արվում ուրվագծհլ Քլպստանի աշխատավո-
րական կուսակցության կազմավորման մի քանի հանգուցային հարցերը, 
այդ գործընթացը պայմանավորող ներքին ե արտաքին գործոնները, որոնք 
կոչված են լույս սփռելու ժանանակակից Թուրքիայում քրդական հիմնա-
հարցի վիճակի և զարգացման միտումների վրա: Այդ առնչությամբ մի քանի 
խոսք քրդական հարցի սրությունը պայմանավորող որոշ գործոնների մա-
սին: 

Սհբձավոբ Արևելքում քրդական հարցը որպես քաղաքական գործոն իր 
զարգացման նոր վաւլ մտավ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հե-
տո, երբ Օսմանյան կայսրությունում դրված էր ոչ թուրք ժողովուրդների ազ-
գային ինքնոբռշման հիմնահարցը: 

Սևրի դաշնագիրը (1920թ.) առաջին միջազգային իրավական փաստա-
թուղթն է, որտեղ դրված էր նաև քրդական հարցը: Դաշնագրի երեք հոդվա-
ծից (62, 63, 64) բաղկացած աոանձին բաժին նախատեսում էր Քլպստանի 
անկախ պետության կազմավորումը: Սակայն, պատմաքաղաքական 
հայտնի պատճառներով Սևրի դաշնագիրը մնաց թղթի վրա: Նրան հաջոր-
դած 1923թ. Լոգանի կոնֆերանսում արձանագրվեց էթնիկ Քլպստանի վեր-
ջին բաժանումը, այն մասնատվեց Մերձավոր Արևելքի չորս պետություննե-
րի՛ Իրաքի (Հարավային Քբդսաան), Իրանի (Արևելյան Քրդստան), Սիրիա-
յի (Հարավ֊աբևմայան Քբդսաան) և Թուրքիայի (Հյուսիսային Քրդստան) 
միջև: Արդյունքում քրդական հարցը դստձավ նշված երկրների ներքին, եր-
բեմն նաև արտաքին քաղաքականության կարևոր գործոն, ինչը և ոչ առանց 
հաջողության շահարկվում է վերջիններիս կողմից: Քրդական պրոբլեմը 
միաժամանակ միջպետական հարաբերությունների բարդ հանգույց է, որ-
տեղ ներքաշված են ոչ միայն իրենց քաղաքական կողմնպաշմամբ տարբեր 
երկրներ, այլև միջազգային ուժեր2: 

Թուրքիայի քուրդ ազգաբնակչությունը կազմում է երկրի բնակչության 
շուրջ 17%-ը և կենտլանացած է երկրի հարավ-արևելյան վիլայեթներում՝ 
Բինգյոլում, Բիթլիսում, Վանում, Դիարբեքիրում, Կարսում, Մալաթիայում, 
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Ադըյամանում, Աղրիում, Սուշում, էրզրումում, որււնց մեծ մասում բացսդւ-
ձսւկ մեծամասնություն է կազմում3: Բնակչության կենսամակարդակը 
նշված վխ այ եթ ներում չորսից հինգ անգամ ցածր է Թուրքիայի Հանրապե-
տության միջինից, որը հետևանք է կառավարության կողմից իրականացվող 
խտրական տնտեսական քաղաքականության: Այստեղ բնակչության 70%-
ից աւյելին ցբաղված է գյուղատնտեսությամբ, խոշոր արդյունաբերական 
ձեռնարկությունները, ոյւպես կանոն, չնչին տոկոս են կազմում4: Կանխամ-
տածված ձեով քյպաբնակ շրջաններում ստեղծվում էր ազատ աշխատուժի 
հսկայական ավեցուկ, որը առաջ էր բերում միգրացիոն երևույթներ դեպի 
արևմուտքի խոշոր ւպսլյունաբերական կենտրոնները: Այս քաղաքակա-
նությունն ուղղված էր մի կախից քրդաբնակ շրջանների ժողովրդագրական 
կառուցվածքի փոփոխմանը, մյուս կայմից՝ քրդերի ձուլման գործընթացը ա-
վհփ դյուրին դարձնելուն: 

Պետք է նշել, որ թուրքական իշխանությունների կողմից իրականացվող 
ասիմիլյացիայի՝ սպիտակ գենոցիդի քաղաքականությունը միշտ բարձրաց-
վել է պետական մակարդակի, ունեցել շարունակական բնութ և իր արտա-
ցոլումը գտել Թուրքիայի Հանրապետության բոլոր սահմանադրություննե-
րում. «Յուրաքանչյուր ոք, ով ունի Թուրքիայի քաղաքացիություն, թուրք է» 

•(գործող սահմանադրություն, հոդված 6 6 ) : «Ոչ մի այլ լեզու բացի թուրքերե-
նից, չի կարող դասավանդվել և ուսումնասիրվել կրթական հիմնարկներում, 
որպես մայրենի յեղու» (գործող սահնանդրություն, հալված 42)6: 

70-ական թվականների սկզբից Թուրքիայում դիտվում է ձախ կալմնո-
րոշմսւմբ քաղաքական ուժերի գործունեության աշխուժացում, որը հայտնի 
պատճառներով ավելի պարարտ հող էր գտնում քուրդ մտավորականութ-
յան և ուսանալության շրջանում: Այդ տարիներին ստեղծվում են քրդական 
մի շարք քաղաքական կուսակցություններ և կազմակերպություններ, որոնք 
հիմնականում գործում էին ընդհատակում: Դրանցից կարեփ է նշել Թուր-
քական Քրդստանի դեմոկրատական կուսակցությունը (ԹՔԴԿ), Թուրքա-
կան Քրդստանի սոցիալիստական կուսակցությունը (ԹՔՍԿ), Քրդստանի 
աշխատավորական կուսակցությունը (ՔԱԿ), «Սլա Ռզգարի», «Թեքոշին», 
«Քավա» կազմակերպությունները: Նրանք իրենց գործնեության հիմքում 
ւլրել էին ժողովլպավարության, սոցիալական ապահովության, գործազր-
կության և իրավահավասարության հետ կապված հարցեր, որոնք կազմում 
էին այդ տարիների Թուրքիայում գոյություն ունեցող կուսակցությունների 
ծրագրային փաստաթղթերի հիմնական մասը: 

Թուրքական Քրդստանի դեմոկրատական կուսակցության ծրագրի հիմ-
քում ընկած էր միացյալ Թուրքական Հանրապետության շրջանակներում 
թուրքերի և քրդերի իրավահավասարության գաղափարը: 1977թ. իր երրորդ 
նստաշրջանում այս կուսակցությունը բաժանվեց երկու թևի: Աջ թևը շարու-
նակեց իր գործունեությունը որպես Քրդստանի բանվորական կուսակցութ-

105 



յան, որն իրենից ներկայացնում էր մանր-բուրժուական կազմակերպություն՛ 
սոցիալիստական հայացքների և գաղափարների ենթաւոեքստով : 

Ձախ ազգայնականները հիմնեցին «Քրդստանի ազգային ազատամար-
տիկներ» (ՔԱԱ) կուսակցությունը: 1979թ. հրապարակված «Պայքար հա-
նուն անկախ -Քլպստանի» գրքույկում նրանք հռչակեցին քրգւսկան անկախ 
պետության ստեղծման գաղափարը: Անտեսելով սոցիալ-քաղաքական ոչ 
բարենպաստ պայմանները, ինչպես նաև թտրք-քրղական հակամարտութ-
յան մեջ վերջիններիս համար ուժերի ոչ նպաստավոր հարաբերակցությու-
նը՝ նրանք կոչ էին անում զինված պայքարի միջոցով ազատագրել Թուրքա-
կան Քրդստանը8: 

Թուրքական Քլպստանի սոցիալիստական կուսակցությունը (ԹՔԱԿ), 
հիմնականում արտահայտում էր քլպական ազգային հարցի լուծման քուրդ 
առաջադեմ մտավորականության դիրքորոշումը: Վերջինիս նպատակը երկ-
րում սոցիափստական կարգերի հաստատումն էր: Վերլուծելով այս կու-
սակցության գաղափարախոսությունն ու գործունեությունը՝ պրոֆեսոր Մ-
Հւսսրաթյանը նշում է, որ այն իր գաղափարական սկզբունքներով ավելի 
մոտ է կանգնած գիտական սոցիալիզմին, քան քրդական որևէ այլ քաղա-
քական կուսակցություն9: 

1974թ. Անկարայի համալսարանի քաղաքագիտության ֆակուլտետի ու-
սանալնեբի մի խումբ, որի մեծամասնությունը քրդեր էին, հիմնեցին «Անկա-
րայի բարձրագույն կրթության դեմոկրատական հայրենասիրական միութ-
յունը», որը սոցիափստական կողմնոբոշմամբ ձախակողմյան կազմակեր-
պություն էր և, պւպես իր գսպափարախոսռւթյան հիմք՝ ընդունում էր մարք-
սիզմ-լենինիզմի ուսմունքը10: 

ՔԱԿ ւալբյուբների համաձայն՝ կազմավորումից մեկ տաբի անց, Դիքմե-
նում (Անկարայի նահանգ) տեղի ունեցած նստաշրջանում այս կազմակեր-
պությունը վափոխռւթյան ենթարկեց իր ծրագիրը և հայտարարեց «հսւ-
մաքրդական կուսակցության» ստեղծման մասին՛ . Նստաշրջանում ընտր-
վեց «Բանվորական խումբ» (Կենտլանական կոմիտեի փազորաթյուննե-
լավ), որի խնդիրն էր մշակել քրդական հասարակության բոլոր խավերի շա-
հերը պաշտպանող կուսակցության ծրագիր: Հռչակվեց «Մանիֆեստ», սր-
տեղ շարադրվեց Քրդստանի ազգային ազատագրության ծրագիրը12: 

Երեք տարի քլպսւբնակ շրջաններում վարած քարոզչական աշխա-
տանքներից հետս 1978թ. նոյեմբերի 27-ին13 Դիարբեքիբի նահանգի Ֆիսե 
գյուղում կազմակերպությունը գումարեց իր առաջին համագումարը, որտեղ 
այն վերանվանվեց Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության (ՔԱԿ՝ 
Partiya Karkeren Kurdistan)14: Հաստատվեցին կուսակցության կանոնադ-
րությունն ու գործունեության ծրագիրը, ընդունվեց նրա դրոշը15: ՔԱԿ-ի նա-
խագահ ընտրվեց ԱբդուԱահ Օջալանը : Կուսակցության ծրագրային 
վւաստաթղթերի հանգամանալի վերլուծությունը սույն հոդվածի խնդրի մեջ 
չի մտնում: Նշենք միայն, որ կուսակցության ինչպես այդ, այնպես էլ հետա-
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գա աստիների օրագրային փաստաթղթերի համար բնորոշ է իրապաշտութ-
յան բացակայության պարագան, պատմական իրողության հետ հաշվի 
չնստե|ու հանգամանքը: Ամբողջ Քրդստանի սպատագրման և միասնական 
անկախ պետության՛ կուսակցության կարգախոսի արդարացման համար 
հայտարարվեց, որ նա չի ճանաչում երկրի մասնատվածության փաստը և 
գոյություն ունեցող սահմանները: Կուսակցութիւնը հռչակեց իր հատուկ ա-
ռաքելությունը' հանդես գալու այ ջ քուրդ ժոււովրդի անունից: Այս կարգախո-
սը հիմնված էր երևակայական «մեկ ազգ և ժողովուրդ, մեկ կուսակցություն 
ե մեկ առաջնորդ» գաւլափարի վրա՝ դրանից բխող բոլոր հետևություննե-
րով: Կուսակցությունը Քրդստանը դիտում էր որպես քաղաքական և տերի-
տորիալ ամբողջություն: Այն պաշտոնապես դավանում է մարքսիզմ-լենի-
նիգմ, ավելի կոնկրետ՝ նրա մառիստական-կաստբոյական տարատեսա-
կը17: 

ՔԱԿ-ի առաջացումը համարելով պատմական անհրաժեշտություն՝ նրա 
նախագահ ԱբդուԱւսհ Օջալանը գրում է. «Քարդ ժալովուրդը դատապարտ-
ված էր դանդաղ մահվան: Քրդերի մոտ ձևավորվել էր ստրկական հոգեբա-
նություն և կուսակցությունը նախ և առաջ պայքար սկսեց այգ հոգեբանութ-
յան դեմ՝ դրան հակադրելով ազատության, իրավահավասարության և ժո-
ղռվյպավարության նոր հեղափոխական հոգեբանություն»18: 

. Ասպարեզ գալու առաջին իսկ պահից ՔԱԿ-ը հռչակեց ողջ Քրդստանի 
ազգային-քաղաքական, ազատագրական գործերում իր գհրակայություւնը, 
մենաշնորհ իրավունքի գաղափարը: Սինչ այդ, ինչպես նաև ժամանակա-
կից շրջանում գործող քրդական բոլոր կուսակցությունները և կազմակեր-
պությունները հայտարարվեցին համաձայնողական, հաշտվողական, իսկ 
երբեմն՝ ազգադավ, և որպես այդպիսիների՝ նրանց դեմ պայքարը համար-
վեց առաջնահերթ: 1979-1980թթ. այդ առճակատումը վերաճեց զինված, ընդ-
հարման ՔԱԿ-ի և ՔԱԱ-ի, «Սլա Ռզգարիի», «Թեքոշինի» և ԹՔՍԿ-ի 
միջև19: 

«ՔԱԿ շարժումը,- գրում է Օջալանը,- առաջացել և զարգացել.է սոցիալ-
շովինիզմի դեմ պայքարում: Այն առաջացել է Քրդստանում Թուրքիայի 
կողմից իրականացվող գաղութային քաղաքականության բացահայտման և 
սուր քննադատության արդյունքում, ոեֆորմիստական-մանր բուժուական 
նացիոնալիզմի դեմ պայքարում, որը մարքսիզմի քողի տակ հանդես էր գա-
փս թուրք գաղութարար ռեժիմի և տեղական ռեակցիոն ուժերի հետ սերտ 
կապակցված: ՔԱԿ շարժումը առաջացել է գաղութարարների հետ նրանց 
համաձայնողական քաղաքականության բացահայտման հետևանքում»2": 

ՔԱԿ-ին հաջողվեց չեզոքացնել այդ կուսակցությունները և դառնալ այն 
ուժը, որ կազմակերպեց և գլխավորեց վերջին և ամենաընգգրկուն քրդական 
շարժումը Թուրքիայում: 

1980թ. զինվորական հեղաշրջումից հեստ Թուրքիայի կառավարության 
կողմից իրականացվող շովինիստական քաղաքականությունը ավեփ 
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ընդգծված բնույթ կրեց: Իշխանությունները, որ մինչ այդ ժխտում հին Թուր-
քիայում քրդական պրոբլեմի գոյությունը, հայտարարեցին արևելյան վիլա-
յեթներում աճալ «քրդական վտանգի» մասին, որը փորձ էր ստանալու հա-
սարակության աջակցությունը՝ պատժիչ գործալություններսկսելու համար: 

Դրան հաջորդեցին քրդերի մասսայական ձերբակալություններ, միայն 
1981թ. ընթացքում ձերբակալվեց 2331 քուրդ, որոնք մեղադրվում էին ՔԱԿ-
ին անդամակցելու համար: Նրանցից 123-ը դատապարտվեցին մահվան՝ 
խռովություններ հրահրելու, անջատողական քարոզչություն վարելու և ազ-
գային անվտանգության 30 աշխատակիցների սպանության մեղադրան-
քով՜1: Իշխանությունների այդ գպւծողությունների դեմ ի նշան բողոքի -Ք11Կ-
ի անդամ Մագլում Դալանը ինքնահրկիգվեց: Սա ինքնահրկիզման աոաջին 
վւաստն է կուսակցության պատմության մեջ22: 

Սիրիայի աջակցությամբ23 Օջալանը 1981թ. մայիսին Բեքաայի հովտում 
հիմնեց զինվորական ռազմական ակադեմիա, որտեղ սկսվեց ՔԱԿ-ի ան-
դամների նախապատրաստումը՝ հետագա ռազմական գործողությունների 
համար: 

1984թ. օգոստոսի 15-ին կուսակցության 50 անդամներ գրավեցին էրուհ 
և Շամդինլի քաղաքները 4: Դա առաջին պարտիզանական գործողությունն 
էր Թուրքիայի արևելքում, որը ժամանակավոր ընդհատումներով տևեց 
շուրջ 15 տարի: 1984թ. հոկտեմբերին III համագումարում կազմավորվեց 
ՔԱԿ-ի ռազմական թևը՝ այսպես կոչված «Քրդստանի ժալովուրդնեբի ազա-
տագրության բյսնակը» (ՔԺԱԲ), որը աոաջին հրամանատար Մահսում 
Քորքմւսզի սպանությունից հետո մինչև օրս գլխավորում է Ջամիլ Բայիկը: 
Կուսակցության տվյալներով՝ ՔԺԱԲ-ի անդամների թիվը հասնում է մի քա-
նի տասնյակ հազարի՜5: Բացի արևելյան Թուրքիայում պարտիզանական 
գործողություններ իրականացնելուց, ՔԱԿ-ը արևմտյան Թուրքիայում ինչ-
պես նաև եվյտպական մի շարք երկրների թուրքական դեսպանատների դեմ 
իրականացնւււմ էր ահաբեկչական ակտեր, որոնցով փորձում էր քրդական 
հարցի վրա հրավիրել միջազգային հանրւււթյան ուշադբաթյունր: Զինված 
պայքարին համընթաց հասունանում էր նաև համազգային քւսղաքական 
կազմակերպություն ստեղծելու գաղափարը: 1985թ. ստեղծվեց ՔԱԿ-ի քա-
ղաքական թևը՝ «Քրդստանի ազգային ազատագրության ճակատը» 
(ՔԱԱՃ)26, որբ սկսեց ակաիվ քարոզչության վարել քրդական սփյուռքում: 
Հիմնական շեշտը դրվեց նախկին ԽՍՀՄ և եվրոպական երկրների վրա: 
Գրեթե բոլոր այս երկրներում կուսակցությունը ունի իր գրասենյակները, ո-
րռնք կոորդինացնում են տվյալ երկրռւմ իբականացվալ քարոզչական գոր-
ծունեությունը: Տարբեր, լեզուներով, այդ թվում և թուրքերեն տպագրվում են 
թերթեր, ամսագրեր՝ "Kurdistan raport", "Serxvebun", "Ozgur politika", "Ey-
lem", "Axina Walat", "Дружба", "Стон Родины" և այլն: ՔԱԿ-ը ունի նաև 
արբանյակային հեռուստատեսություն (MED-TV): Այս ամենի միջոցով լու-
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սաբանփսմ է կուսակցության գործունեությունը, մանրամասնվում զինված 
պայքարը, քարոզվում գաղափարախոսությունը: 

Կուսակցության շատ հաճախ ոչ հստակ, առաձգական ու երկիմաստ ձ-
ււսւկերպումներով փաստաթւլթեւաւմ և ելույթներում, սակայն, բացակայում Է 
արգի փուլում քյպական ազգային պայքարի հաջողությունն ապահովող ու-
ղիների ու մեթոդների հստակ բնութագյաւմը: 

ՔԱԿ-ի անմիջական հովանավորությամբ 1995թ. ապրիլի 12-ին Հաագա-
յում կազմավորվեց Քրդստանի Տարագիր խորհրդարանը27' 

Ընդհանրապես ՔԱԿ-ի կազմավորման ե գործունեության մասին գոյութ-
յան ունեցող, իրենց իսկ կողմից տարածած տեղեկատվությունը բավական 
սուբյեկտիվ բնույթ ունի: Այն ավելի շուտ նման Է ազգային առաջնորդի և 
ազգային կուսակցության մասին լավ մշակված լեգենդի: 

Այսօր հազիվ հնարավոր Է պատասխանել այն հարցին, թե որքանով Է 
ՔԱԿ-ի գործունեությունը համապատասխանում ներկա ներքին ե արտա-
քին հանգամանքների պահանջներին: Մի բան պարզ Է, որ ՔԱԿ-ի պնդումը 
քրդերի ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքի մեջ իր հատուկ դերի 
մասին չափազանցված Է, իսկ նրա գործունեության մեջ կիրառվող ահա-
բեկչական մեթոդները, ըստ ամենայնի, օգտագործվում են Թուրքիայի կալ-
մից քրդական շարժումը վարկաբեկելու, նրա միջազգային ճանաչումը կան-
խարգելելու համար: Չնայած այս ամենին՝ ՔԱԿ-ի կողմից ղեկավարվող 
շարժումը Թուրքիայում քյպական հարցի սրության արտահայտությունն Է, 
և այսօր Թուրքիայի ներքաղաքական կայունությունն անհնարին Է առանց 
այդ հիմնահարցի լուծման: 

TATEVIK MANUKYAN 

THE FORMATION OF KURDISTAN WORKER'S PARTY 

(Summ ату) 

The paper deals with several important questions of the formation of The 
Kurdistan Worker's Party, with the internal and external factors of that process, 
which intends to illuminate the Kurdish problem in modern Turkey, it's condi-
tion and tendency of development. All the facts were taken from the party's In-
formation sources (newspaթers, magazines, Internet), which are essentially con-
tradictious. 
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վել էր երկրի վարչապետ, դեմ էին պաղեստինցիներին: Նրանք չէին կիսում 
Հուսեյն թագավորի ցանկությունը՝ վերամիավորել Հորդանան գետի արևել-
յան և արևմտյան ավւերը, պաղեստինցիներին համարում էին օտարներ, և 
գտնում, որ զրկվելով արևմտյան ափից՝ Հորդանանը ոչինչ չի կորցնում, այլ, 
ընդհակառակը, շահում է2: Նման դիրքորոշումը հասկանալի է, հաշվի առ-
նելով պաղեստինցի գրոհայինների որոշ կազմակերպությունների անպար-
կեշտ վարքագիծը: 

1970թ. տեղի ունեցան «Սև սեպտեմբերի» իրադարձությունները, երբ 
հորդանանյան զորամիավորումները ջախջախեցին պաղեստինցիների ջո-
կատները:3 Արդյունքում պաղեստինցիները, տալով շուրջ 5 հազար զոհ, 
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վտարվեցին երկրից: Այլ աղբյուրների համաձայն, այդ օրերին զոհվեցին 
շուրջ 1300 գրոհայիններ, իսկ ընդհանուր առմամբ զոհերի ընդհանուր քա-
նակը կազմեց 20,000 մարդ, որից 15,000-ը՜ պաղեստինցիներ:'1 Նշենք, որ 
պադեստինցի ֆիդայինների գործողությունները էական վնաս չէին հասց-
նում Իսրայեփն, սակայն առիթ էին հանդիսանում պատասխան պատժիչ 
գործողությունների, իսկ Հորդանանի թագավորական ուժերն ի վիճակի չէին 
դիմակայելու իսրայելյան նախահարձակողական հարվածներին: 

Դնսղով ավելի հաստատուն են դառնում այն ենթադրւոթյունները, որ 
պարբերաբար գաղտնի հանդիպումներ են տեւլի ունեցել հւղպանանյան և 
իսրայելյան պաշտոնյաների միջև: Մասնավորապես, հայտնի է, որ Իսրա-
յելի իշխանությունները տեղյակ էին 1973թ. նախապատրաստվող սիրիա-ե-
գիպտակւսն հարձակման մասին: Ըստ մի տեսակետի, իսրայելյան կողմին 
դրա մասին տեւլեկացրել էին հւղպանանյան իշխանությունները:5 Սա հնսւ-
րավոր է, եթե հաշվի առնենք, որ 1970թ. սեպտեմբերյան իրադարձություն-
նեյւից անմիջապես հեստ, երբ Սիրիան վարձեց իր զորամիավորումները ու-
ղարկել Հորւլանան' պաշտպանելու պադեստինցի գրոհայիններին, իսրայել-
յան իշխանությունները լուրջ նախազգուշացում արեցին Սիրիային: Իհար-
կե, միայն դա չէր, որ անհնար դարձրեց սիրիական մեծաքանակ զինված 
ուժերի ներխուժումը Հորդանան, այլ ԱՍՆ-ի 6-րդ նավատորմի մուտքը Սի-
ջերկրական ծով, ինչպես նաև ԽՍՀՄ-ի ճնշումները Սիրիայի իշխանութ-
յունների նկատմամբ: Դա ստիպեց սիրիական իշխանություններին բավա-
րարվել փոքրաքանակ զրահատանկային գունդ ուղարկելով, որն էլ ջախ-
ջախվեց հորդանանյան թագավորական աժերի կալմից: Նշենք, որ այդ զո-
րամիավորումը հանդերձավորված էր պաղեստինցիների նման: 

Անշուշտ, այս ամենում մեծ դեր է խաղացել ԱՄՆ վարչակարգը: 1970թ. 
տեղ]] ունեցավ ԱՍՆ-ի պետքարտաղար Ռոջերսի այցը տարածաշրջան, ո-
րի ընթացքում նա ներկայացրեց խաղաղ կարգավորման իր նախագիծը: 
Սրան հաջորդեցին 1972թ. Հուսեյն թագավորի և Իսրայեփ վարչապետ Գոլ-
դա Սելերի հաջորդական այցերը Սպիտակ Տուն: 

Հետաքրքրական է իսրայելցինեբի դիրքորոշումը այս իրադարձություն-
ների ժամանակ: Այդպես, բարձրաստիճան զինվորական հրամանատա-
րությունը պահանջում էր միջամտել Հորդանանում տեղի ունեցող իրադար-
ձություններին: Այդ հարցը կարգավորելու նպատակով Գոլդա Մեյեբը սեպ-
տեմբերին մեկնեց ԱՍՆ՝ համաձայնեցնելու ընդհանուր վարքագիծը և կոոր-
դինացնելու գործողությունները: Քննարկվեցին համատեղ ամերիկա-իսբա-
յելյան գործողությունները Հորդանանի իրադարձություններին միջամտելու 
վերաբերյալ, համատեղ գործողություններ Սիրիայի, Լիբանանի և այլ արա-
բական երկրների հանդեպ: Նախատեսվում էր Հորդանանում ԱՍՆ-ի 6-րդ -
նավատորմի աջակցությամբ ԱՍՆ-ի դեսանտի տեղակայումը՜ երկիրը հնա-
րավոր սիրիական ներխուժումից պաշտպանելու ե Հորդանանում ԱՄՆ-ի 
քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու համար: 
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Թագավորության հարաբերությունները հարթ չէին սահմանակից արա-
բական հանրապետությունների հետ: Իրաքի, Սիրիայի և Եգիպտոսի հեւրս-
վախական վարչակարգերը փորձում էին տապալել Հորդանանի թագավո-
րական իշխանությունը: Հորգանանն, ի տարբերություն այլ արաբական 
երկրների, չունի բնական ռեսուրսների հարուստ պաշարներ: Երկրի բնա-
կանոն զարգացման համար մշտապես անհրաժեշտ են եւլեյ մեծածավալ 
ֆինանսական միջոցներ: Հորդա նանին, որպես Իսրայելին սահմանակից 
երկրի, նման հատկացումների մասին որոշումներ ընդունվեցին արաբական 
երկրների լիգայում, սակայն, երբ գործը հասնում էր գումարների տրամադր-
մանը, ապա դրանք կամ չէին վճարվում, կամ էլ վճարվում էր միայն մի մա-
սը, իսկ 1970թ. իրադարձություններից հետո երկրի տնտեսությունը հայտն-
վեց ճգնաժամային վիճակում՝ նման հատկացումների դադարեցման պատ-
ճառով 1973թ. պատերազմի նախօրեին Հորդանանը դեռևս գտնվում էր ա-
րաբական երկրների կալմից ձեռնարկված մեկուսացման մեջ: Դա 
հետևանք էր 1970թ. «Սև սեպտեմբերի» իրադարձությունների: Սեպտեմբեր 
ամսին կարծես թե վիճակը գնում էր կտրուկ փոփոխման: Երեք տարվա մե-
կուսացումից հետո կազմակերպվեց հանդիպում Հորդա նանի Հուսեյն թա-
գավորի, Սիրիայի նախագահ Հաֆեզ Ասադի և Եգիպտոսի նախագահ Ան-
վար Սսպաթի միջև: Հանդիպման նպատակներից մեկը Արևելյան ճակատի 
ակտիվացումն էր: Չնայած որ նման հանդիպումը արդեն իսկ առաջընթաց 
էր, սակայն ավեփ լուրջ վտխհամաձայնություն ձեռք չբերվեց, քանզի Հոր-
դանանի թագավորը հրաժարվում էր թույլատրել պաղեստինցի գրոհային-
ներին վերադառնալ Հորդանան: Բացի դրանից, Հուսեյնը չէր կիսում Սի-
րիայի և Եգիպտոսի առաջնորդների մարտական տրամադրությունը և հրա-
ժարվում էր Իսրայելի դեմ մոտալուտ պատերազմի գաղափարից, մինչև ա-
րաբական բանակները ավեփ լավ պատրաստված չլինեն6: 

1967թ. պատերազմից հետո բավականիս վտխվել էր Հորդւսնանի դիրքո-
րոշումը Իսրայելի նկատմամբ: Եթե նախկինում Հորդանանը մնացած արա-
բական երկրների պես չէր ընդունում Իսրայեփ պետականությունը որպես 
այդպիսին, ապա այժմ պատրաստ էր բանակցելու հրեաների հետ: Դրա 
մասին են վկայում Հուսեյն թագավորի մի շարք հայտարարությունները: 
1969թ. ապրիլի 10-ին նա առաջարկել էր Սերձավոբարևելյան Խաղաղ Գոր-
ծընթացի իր նախագիծը՝ բաղկացած 6 կետից: Նա կոչ էր անում արաբա-
կան երկրներին ճանաչել Իսրայեփ պետությունը, ապսւ1տվել խաղաղ նա-
վագնացություն տարածաշրջանի միջազգային ջրերում, իսկ որպես դրա 
նախապայման՝ Հուսեյն թագավորը կոչ էր անում Իսրայելին ետ քաշվել 
1967թ. հունիսի 4-ի սահմանները: Սեկ այլ դեպքում հորդանանյան նման 
դիրքորոշման մասին է վկայում այն, որ Հուսեյն թագավորը 1970թ. գարնա-
նը ընդունեց ամերիկյան պետքաբաոպար Ռոջերսի մերձավոբարևելյան 
խնդրի խաղաղ կարգավորման նախագիծը: Ինչպես նշում է Ե-Պիրփնը, 
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Ռոջերսի նախագծը պատմական մեծ դեր խաղաց՛ նշմարելով «հոդ խաղա-
ղության դիմաց» սկզբունքը7: 

Հոաեյն թագավորի հաջւղպ նախագծում՝ ներկայացված 1972թ. մարտի 
15-ին, հայտարարվում էր Միացյալ Արաբական թագավորության ստեղծ-
ման մասին:" Այդ նախագծով հաշիմյան ընտանիքի իշխանության ներքո 
միավորվելու էին Հորդանան գետի արևելյան և արևմտյան ափի տարածք-
ները: Թագավորը ներկայացրեց այս նախագիծը՝ ելույթ ունենալով Բաս-
ման դղյակում: Նա նշեց, որ դեռ 1948-1949թթ. արարա-իսրայելյան պատե-
րազմի ժամանակ, հպպանանյան բանակը, չնայած փոքրաքանակ էր, այ-
նուամենայնիվ կարողացավ իսրայելյան ներխուժումից փրկել Պաղեստինի 
մի մասը և Երուսաղեմի արաբական մասը: Նա հիշեցրեց, որ ամբողջ Պա-
ղեստինից .արաբներին մնացին միայն որպես «Արևմտյան ափ» հայտնի 
շրջանը և Գա գայ ի գոտին: Արևմտյան ափի միավպտւմը Անդրհպւդանանին 
ներկայացվեց որպես ժալովրդի կամքի համաձայն մի քայլ: Եվ այժմ նույն-
պես նշվում էր (մասնավորապես հպպանանյան մամուլում), որ Հորդա նանը 
Պաղեստինն է, իսկ Պաղեստինը՝ Հորդանանը, և Հաշիմյան ընտանիքի 
բնական իրավունքն է իշխել Պաղեստինում և ներկայացնել պաղեստինցի-
ներին: Նման ծրագրի առաջ քաշումը, ըստ Ե-Պիրլինի, հնարավոր էր միայն 
իսրայելցիների ապրիորի, լռակյաց համաձայնության առկայության դեպ-
քում9: Արաբական երկրների, մասնավորապես Իրաքի կողմից, այս ծրագի-
բը գնահատվեց որպես պարտվողական, արաբ ազգի և Պաղեստինի ժո-
ղովրդի շահերը դավաճանալ մի ծրագիր: Ի հակակշիռ դրա, իրաքյան իշ-
խանությունները որոշեցին առաջարկել Սիրիային և Եգիպտոսին միավոր-
վել Իրաքի հետ:10 ԱՄՆ մամուլը այդ շրջանում ակնարկում էր, որ Իսրայելն 
ու Հորդանանը գաղտնի կերպով փոխհամաձայնության են հասել պաղես-
տինյան խնդրի կարգավորման շուրջ: Նշենք, որ իսրայելյան պաշտոնա-
կան արձագանքը այդ նախագծի վերաբերյալ բացասական էր: Միայն Իս-
րայեփ արտգործնախարւպւ Աղոնը հայտարարեց, որ Հուսեյն թագավորի 
ծրագիրը չի հակասում իր սեփական պատկերացումներին այդ հակամար-
տության կարգավորման վերաբերյալ:11 Իսրայեփ շահերին լիովին համա-
պատասխանում էր Հաշիմյան միապետի իշխանության ներքո ֆեդերատիվ 
թագավորության առկայությունը, մինչդեռ առանձին պաղեստինյան պե-
տության ստեղծման տարբերակը ձեռնտու չէր Իսրայեփն: 1973թ. պատե-
րազմից հետո, Մոշե Դայանը, որը պաղեստինյան խնդրի կարգավորման 
մի ծրագիր էր ներկայացրել դեռևս 1967թ., մասնավորեցրեց իր այդ ծրագի-
րը, նշելով, որ Իսրայելը իր իշխանությունը պետք է տարածի Գազայի գո-
տու, ամբալջ Երուսաղեմի և արևմտյան ափի տարածքների վրա, սակայն 
որոշ վարչական ֆունկցիաներ կարող են փոխանցվել Հորդանանին: 

Մշակվեցին նաև մի շարք այլ ծրագրեր, որոնք միտված էին կարգավո-
րելու մերձավորաբևելյան հակամարտությունը: ԱՍՆ-ում մշակված մի 
շարք նախագծերի, մասնավորապես, Հարվարդի համալսարանի պրոֆեսոր 
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Ֆիշերի ծրագրի դւտւյթները, թույլ են տալիս ենթադրելու, որ ինչ-որ գործըն-
թացներ տեղի են ունեցել, պանք հնարավոր են դարձնում արաբա-իսրայել-
յան սեպարատ փոխհամաձայնությունները: 

Այսպես, Հորգանանին մեղադրում էին Իսրայեփ հետ գաղտնի բանակ-
ցություններ վարելու մեջ ոչ միայն Պաղեստինի տարածքների հարցում: 
1973թ. ապրիլի կեսերին, երբ Բեյրութում սպանվեցին երեք պաղեստինյան 
առաջնորդներ, գրավյալ տարածքների մամուլը մեղադրեց Հորդւսնանին 
այդ հարցում Իսրայելին աջակցելու մեջ12: 

Իսկ միգուցե Հուսեյն թագավորը հենց սկզբից էլ, հասկանալով Սադաթի 
իրական նպատակները, չցանկացավ իր երկիրը ենթարկել փորձության: 
Համենայնդեպս, նման եզրահանգման կարելի է գալ ընթերցելով Հուսեյնի 
հարցազրույցը Ե.Պրիմսւկովի և Ի-Բելյաևի հետ՛ յ: 4 

Հաշվի առնելով, որ արաբական հանրապետական վարչակարգերը մի-
տում ունեին տապալելու թագավորական ռեժիմը, իսկ ժամանակի երկբևեռ 
աշխարհի սոցիալիստական ճամբարում տեղ չկար թագավորական իշխա-
նւսկարգով Հորդւսնանին, թագավորությունը ձգտում էր հզոր հովանավոր-
ներ փնտրել արևմուտքում, մասնավորապես, ի դեմս ԱՄՆ-ի ազատվելու ա-
րաբական երկրների կախվածությունից: Այսպես, 1952-1972թթ. ԱՄՆ-ը 
Հորդա նանին տրամադրեց շուրջ 887,2 մլն. դոլարի տնտեսական և ռազմա-
կան օգնություն: Այս տվյալները ամվափված էին ԱՄՆ-ի կոնգրեսում հրա-
պարակված ամերիկյան գլխավոր վերահսկիչի հաշվետվության մեջ: Այդ 
հաշվետվության մեջ առկա էր ևս մի հետաքրքրական պահ: ԱՄՆ-ի հե-
տաքրքրությունը Հորդանանի նկատմամբ բացատրվում էր ոչ միայն ամերի-
կա-արաբական ավանդական կապերով և արաբա-իսրայելյան հակամար-
տության առկայությամբ, այլ նաև երկրի (Հորդանանի) «հսկայական նավ-
թային պաշարներով»: 

Ամփոփելով վերը շարադրվածը, համոզվում ենք, որ իրադարձություննե-
րի հետագա տրամաբանական զարգացման արդյունքում Հորդանանը կա-
րող էր լինել աոաջին արաբական երկիրը, որը սեպարատ փոխհամաձայ-
նագիր էր կնքելու Իսրայեփ հետ: Սակայն իրականությունը ցույց տվեց, որ 
Հուսեյն թագավորը, զերծ պահելով Հորդանանը 1973թ. պատերազմից, այ-
նուամենայնիվ, հետամուտ մնաց համաարաբական շահերին: 

DAVID VIRABIAN 

THE ARAB-ISRAELI WAR OF 1973 AND THE POSITION OF JORDANIA 

(Summary) 

In 1973 Jordan wasn't involved in the Arab-Israeli war as Syria and Egypt. 
There were some reasons for this. The presence of the Palestinians with their 
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military organi&ations which created in Jordan a "state in the State", negative 
attitudc of the Jordanien society and the role of the USA. In addition to the above 
mentioned thcre was the negative position of neighbouring Arab countries to-
wards the Kingdom of Jordan, which at that time was facing economic problems. 
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ԱՐԱՔՍ ՓԱՇԱ5ԱՆ 

Ի Ս ա տ ւ Կ Ա Ն ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ. 
ԿԱՈՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՀԻՍՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

Սերձավոր և Սիջին Արևեւքի քաղաքական գործընթացների վրա զղայի է 
իսլամի՝ որպես կրոնի և գաղափարախոսության անմիջական ազդեցությու-
նը, որով ուրվագծվում է ուժերի նոր հարաբերակցություն: Միջազգային հա-
րաբերություններում գնալով ակտիվանում է իսլամական համերաշխության 
շարժումը, որի շրջանակներում ներկայումս գործում են 70-ից ավեփ միջազ-
գային իսլամական կազմակերպություններ՝ կառավարական և ոչ կառավա-
րական մակարդակով, որոնց մեջ առանձնանում է Իսլամական կոնֆերանս 
կազմակերպությունը (ԻԿԿ): Իրենց հետազոտություններում կազմակեր-
պության քաղաքական, ֆինանսատնտեսական և մշակութային գործու-
նեությանն են անդրադարձել Լ.Բ. Բորիսովը1, Ն . Վ ժղանովը, U.U. Իգնա-
տենկոն2, Ա.Ի. Իոնովան , Ի.Ի. Իվանովան4, Գ . Վ Սիլոսլավսկին5, Տ.Պ. Սի-
լոսլավսկայան6, Ռ.Մ. Շաոիպովան, Է.Է. Նաջիպը7, Վ.Ֆ. Սիչեը8, Լ.Վ. Վալ-
կովան9, ՄԻ. Ֆիփպովան և ուրիշներ: Մեզանում աոաջինը հիշյալ խնդրին 
անդրադարձել է Ն.Հ. Հովհաննիսյանը11: 

Հասկանափ պատճառով, տարածաշրջանի քաղաքական և տնտեսա-
կան անցուդաբձերը չեն կարող չազդել Հայաստանի արտաքին քաղաքա-
կանության վրա: Ասվածի լավագույն ապացույցն է Իսլամական կոնֆե-
րանս կազմակերպության դիրքորոշումը դարաբաղյան հակամարտության 
նկատմամբ12: 

Իսլամական ռազմավալտւթյան նպատակը իսլամական երկրների քա-
ղաքական, անտեսական, գաղափարական և մշակութային ինտեգրացումն 
է: Իսլամի ակտիվ մասնակցությունը քաղաքականության մեջ կամ, այլ 
կերպ ասած, քաղաքական իսլամի դրսևորումները նպատակ ունեն ոչ 
միայն արժեվոբել իսլամի սկզբունքները, այլև կրոնական գործոնի միջոցով 
գերակայության հասնել ինչպես գլոբալ, այնպես էլ ռեգիոնալ մակարդակ-
ներում: Իսլամական աշխարհի ամենաիտշոբ, միևնույն ժամանակ ՍԱԿ-ից 
հեսա ամենաբազմանդամ միջազգային կազմակերպությունը Իսլամական 
կոնֆերանսն է: Բնույթով կրոնա-քսպաքական է, ձևավորվել է մահմեդա-
կան համերաշխության հիմքի վրա, անդամակցելու իրավունքը վեբապահ-
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ւ|ամ է միայն իս]ամական երկրներին: Կազմակերպությանն անդամակցում 
են 56 պետություններ, որոնցից են Սաուղյան Արարիան, Իրանը, Թուր-
քիան, Պակիստանը, Սալազիան, Մաւին, Գվինեան և այլն: ԽՍՀՄ-ի փլու-
զումից հետո ԻԿԿ-ին անդամակցում են նաև Ադրբեջանը և Կենտրոնական 
Ասիայի հանրապետությունները: Ի Կ Կ ֊ ի անդամներն ունեն բնական հարս-
տությունների հսկայական պաշար, մասնավորապես, էներգետիկ բնագա-
վառում, զգալի մարդկային ռեսուրսներ ու ֆինանսական ծանրակշիռ մի-
ջոցներ: Անդամ երկրներից յուրաքանչյուրը գտնվում է սոցիալ-տնտեսա-
կան տարբեր մակարդակներում, անի քաղաքական և տնտեսական զար-
գացման այլ ուղղություններ13: ԻԿԿ անդամ պետություններից շատերում 
իսլամ դավանող բնակչությունը փոքրամասնություն է: Դիտորդի կարգավի-
ճակով կազմակերպության աշխատանքներին մասնակցում են Կիպրոսի 
թուրքական համայնքը, Ֆիլիպինների Ս՜ոյա ազգային ազատագրական ճա-
կատը, միջազգային և տարածաշրջանային տարբեր կազմակերպություն-
ներ: 

Իսլամական կոնֆերանս ստեղծելու լուրջ գործունեություն է ծավալվել 
1960-ականներից՝ իսլամական համերաշխություն իրակացնելու և իսլամա-
կան աշխարհին հուզող խնդիրները լուծելու նպատակով: Իսլամական աշ-
խարհում գերակայության հավակնող Սաուղյան Արաբիային մտահոգում 
էր 1960-ականներին արաբական ազգայնականության շեշտակի վերելքը: 
Սաուղյան Արաբիան Արևմուտքի անմիջական ազդեցությամբ վարձում էր 
հակակշռել ազգայնականությունը տարածաշրջանում իսլամի դերի բարձ-
րացմամբ: Դեպքերի ընթացքն արագացրեց 1967թ. արաբա-իսրայելական 
պատերազմում արաբների կրած պարտությունը և, մասնավորապես, 1969թ. 
օգոստոսին իսլամական երեք սրբավայրերից մեկի' Երուսաղեմի Ալ Սկաս 
մզկիթի հրկիզումը: Ստեղծված պայմաններում հրատապ էին Պաղեսաինի 
և իսլամական սրբավայրերի պաշտպանության հարցերը: 1969թ. սեպտեմ-
բերի 22-25-ը Ռաբաթում տեղի ունեցավ Իսլամական կոնֆերանս կազմա-
կերպության հիմնադիր համագումարը, կառավարական մակարդակով ա-
ռաջին իսլամական համաժողովը, որին մասնակցում էին 25 իսլամական 
երկրների առաջին դեմքեր14: Ռաբաթում հավաքված իսլամական երկրների 
առաջնորդները համոզված էին, որ իրենց ժողովուրդները ձևավորում են 
անբաժանելի Ումման (իսլամական ազգը - Ա.Փ.), որի օրինական իրա-
վունքները անհրաժեշտ է պաշտպանել: ԻԿԿ արտաքին գործերի նախա-
րարների երրորդ կոնֆերանսում (Ջիդդա, 1972թ.) ընդունվեց կազմակեր-
պության կանոնադրությունը, ըստ որի Իսլամական կոնֆերանս կազմակեր-
պության հիմնական նպատակներն են' անդամ պետությունների միջև իսլա-
մական համերաշխության ամրապնդումը, տնտեսական, սոցիալական, 
մշակութային, գիտական և այլ բնագավառներում համագործակցության 
կազմակերպումը: Համաձայն կանոնադրության, անհրաժեշտ է ջանքեր 
գործադրել՝ պայքարելու ռասայական խտրականության և գաղութատի-
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րության դեմ, աջակցել արդարության վրա հիմնված միջազգային խաղա-
ղության ու անվտանգության հաստատմանը: Անհրաժեշտ է նպաստավոր 
պայմաններ ստեղծել անդամ երկրների ե այլ պետությունների միջև համա-
գործակցության և փոխըմբռնման համար, յուրաքանչյուր հակամարտութ-
յուն հարթել խաղաղ ճանապարհով, ինչպիսիք են՜ բանակցությունները, 
միջնորդությունները և այլն, հարգել անդամ պետությունների ինքնիշխա-
նությունը, տարածքային ամբողջականությունը, ինքնորոշման սկզբունքը, 
չմիջամտել նրանց ներքին գործերին: Կանոնադրության ամենահրատապ 
հարցը Պաղեստինի ժողովրդի ազատ ինքնորոշման խնդիրն է, որի համար 
պետք է կոորդինացնել գործողությունները՝ ազատագրելու և պաշտպանելու 
իսլամական սրբավայրերը, աջակցելու Պաղեստինի ժողովրդի պայքարին, 
օգնելու նրան՝ տեր կանգնելու իր իրավունքներին և ազատագրելու արաբա-
կան գրավյալ տարածքները15: Կազմակերպության գերագույն մարմիններն 
են՝ թագավորների, պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների 
գագաթաժալովը, արտաքին գործերի նախարարների կոնֆերանսը և գլխսւ-
վոր քարտուղարությունը՛ : 

Գագաթաժողովը կազմակերպության բարձրագույն մարմինն է, գումար-
վում է երեք տարին մեկ անգամ անդամ որևէ երկրում և կոորդինացնում է 
մասնակից պետությունների որդեգրած քաղաքականությունը՝ համադրելով 
այն իսլամական երկրների շահերին: Եթե իսլամական շրջանակներում ա-
ռաջանում է որևէ հրատապ հարցի քննարկման անհրաժեշտություն, հրա-
վիրվում է արտահերթ գագաթաժողով: Գագաթաժոդովի որոշումներն ըն-
դունվում են միաձայն: Որպես կանոն, գագաթաժողովից առաջ տեղի է ունե-
նում արտգործնախարարների կոնֆերանսը, որը կազմակերպության քա-
ղաքական մարմինն է: Այն գումարվում է տարին մեկ անգամ, անդամ որևէ 
երկրռւմ: Արտգործնախարարների կոնֆերանսը նշանակում է ԻԿԿ գլխա-
վոր քարտուղարին և նրա օգնականներին 7: Գլխավոր քարտուղարությունը 
կազմակերպության գործադիր մարմինն է և կոորդինացնում է մասնակից 
պետությունների միջև համագործակցությունը: ԻԿԿ-ի ներկայիս գլխավոր 
քարտուղարը էզըդդին Լարաքին է՝ Մարոկկոյից18: 

ԻԿԿ-ի պաշտոնական փաստաթղթերում նշվում է նաև 4-րդ գլխավոր 
մարմինը՝ իսլամական արդարության դատարանը, որպես ԻԿԿ-ի դատա-
կան մարմին, ււրի մասին կանոնադրության մեջ չի հիշատակվում: Ստեղծ-
վել է 1981թ. Թաիֆի գագաթաժողովում և դեռևս կազմավորման մեջ է: Այն 
պետք է միջնորդի դեր կատարի բոլոր այն կոնֆլիկտներում, որ կծագի իս-
լամական պետությունների մեջ19: 

ԻԿԿ-ի շրջանակներում գործում են Տնտեսական և առևտրական համա-
գործակցության (Անկաբա), Տեղեկատվության և մշակույթի (Մեքքա), Գի-
տական և տեխնիկական համագործակցության (Մեքքա) մշտական հանձ-
նաժողովները: 
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ԻԿԿ-ին կից գործում են նաև ժամանակավոր հանձնաժողովներ, պանք 
ստեղծվում են իսլամական շրջանակներում ճգնաժամի առաջացման դեպ-
քում ե լուծարվում ճգնաժամի կարգավորումից անմիջապես հետո: Ներկա-
յումս գործում են Բոսնիայի և Հերցեգովինայի, Աֆղանստանի, Ֆիլիպիննե-
րի, Պաղեստինի, Ջամու և Քսւշմիրի, Երուսաղեմի հանձնաժալովները: 

Կագմակերպությունն ունի մի շարք օժանդակ մարմիններ: Դրանք են' 
Իսլամական համերաշխության ֆոնդը և նրա վակֆերը (Ջիդդա), երուսա-
ղեմի ֆոնդը և նրա վակֆերը (Ջիդդա), Վիճակագրության, տնտեսական, սո-
ցիալական հետազոտությունների և իսլամական երկրների համար կադրերի 
պատրաստման կենտլտնը (Անկարա), Իսլամական պատմության, արվես-
տի և մշակույթի հետազոտական կենտրոնը (Ստամբուլ), Տեխնոլոգիայի իս-
լամական ինստիտուտը (Դսւքքա), Առևտրի զարգացման իսլամական 
կենտրոնը (Կասաբլանկա), Միջազգային մահիկի իսլամական հանձնաժո-
ղովը (Բենգւս£ւի), Իսլամական իրավագիտության ակադեմիան (Ջիդդա), 
Իսլամական ժառանգության պահպանության միջազգային հանձնաժողովը 
(Ստամբուլ, Էռ-Ռիադ), Գիտության, տեխնոլոգիայի և զարգացման իսլա-
մական ինստիտուտը (Ջիդդա): ԻԿԿ-ին կից գործում են՝ Առևտրի և արդյու-
նաբերության իսլամական պալատը (Կարաչի), Իսլամական մայրաքա-
ղաքների և քաղաքների կազմակերպությունը (Մեքքա), Իսլամական նավա-
տերերի կազմակերպությունը (Ջիդդա), Իսլամական համերաշխության 
խաղերի սպորտային ֆեդերացիան (Էռ-Ռիադ), Իսլամական բանկերի մի-
ջազգային ասոցացիան (Կահիրե) և այլն: Իսլամական կոնֆերանսի հովա-
նավորությամբ գործում են Ուգանդւսյի, Նիգերի, Բանգլաղեշի և Մալազիա-
յի միջազգային անկախ իսլամական համալսարանները: 

ԻԿԿ-ի մասնագիտացված կառույցներն են՝ Զարգացման իսլամական 
բանկը (Ջիդդա), Իսլամական կրթության, գիտության և մշակույթի կազմա-
կերպությունը (Ռաբաթ), Նորությունների միջազգային իսլամական գործա-
կալությունը (Ջիդդա), Իսլամական երկրների ռադիոհաղորդումների գոր-
ծակալությունը (Ջիդդա)20: 

Կազմակերպությունը սերտ համագործակցության մեջ է ՍԱԿ-ի հետ21: 
ԻԿԿ-ի ամենակարևոր տնտեսական օղակը Զարգացման իսլամական 

բանկն է, որի հիմնական նպատակն է աջակցել իսլամական ժողովուրդների 
տնտեսական և աւցիալական զարգացմանը՝ համաձայն իսլամական օրեք-
ների' շարիաթի22: 

•Սակայն հարկ է նշել, որ ԻԿԿ-ին դեռևս չի հաջողվել ստեղծել քաղաքա-
կան միասնություն: Միջազգային իսլամական համերաշխության վրա բա-
ցասաբար անդրադարձավ իրանա-իրաքյան պատերազմը, Աֆղանստա-
նում շարունակվող հակամարտությունը: Չպետք է անտեսել այն հանգա-
մանքը, որ իսլամում գոյություն ունի սուննի և շիա հավատքների տարբե-
րությունը, որը լուրջ դժվարություններ է ստեղծում միջիսլամական հարաբե-
րություններում: Կոչ անելով միասնության և եղբայրության, կազմակեր-
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պության մեջ չկա միասնական դիրքորոշում: Տնտեսապես թույլ երկբները 
ֆինանսական զգալ]ւ նեթդրամներ են ստանում, իսկ պտշ երկրներ քաղա-
քական աջակցություն են փնտրում կազմակերպության ներսում: Իսլամա-
կան կոնֆերանսի ստեղծումից ի վեր հիմնական ֆինանսական ներդրումնե-
րը արվել են Սաուդյան Արաբիայի կողմից, որււվ էլ պայմանավորվում է այս 
երկրի գերիշխող դիրքը կազմակերպության մեջ: Սաուղյան Արաբիան նաև 
իսլամի հայրենիքն է, և կազմակերպության ֆինանսական ու քաղաքական 
նշանակություն ունեցալ մի շարք կարևոր մարմիններ տեղակայված են 
հենց այստեղ: Սեկ այլ երկիր, որը նույնպես հավակնում է գերակայության, 
Իրանն է: ԻԿԿ-ի Թեհրանի VIII գագաթաժոդովը, որին Իրանը մեծ շուքով 
էր պատրաստվել, լուրջ քայլեր արեց իսլամական աշխարհը համախմբելու 
և Իրանի դերը տարածաշրջանում արժեվորելու ուղղությամբ: 

Չնայած ստեւլծված համակարգին, համագործակցությունը միշտ չէ, որ 
հաջողված է: Անդամ պետությունների մեծամասնությանն ընդգրկված է 
նաև տաբածաշրջանային այլ կազմակերսրււթյունների մեջ, որը դժվարաց-
նում է համատեղ աշխատանքը: Հարկ է նշել, որ Իսլամական կոնֆերանսին 
երբեմն չի հաջողվում հավատարիմ մնալ իր իսկ կողմից հռչակված 
սկզբունքներին: Չնայած որոշակի դժվարություններին, իսլամական համե-
րաշխության կողմնակիցները այսուհետև նույնպես կպայքարեն իսլամա-
կան երկրները որպես ինքնուրույն քաղաքական ուժ ներկայացնելու հա-
մար: ԻԿԿ-ի ջանքերը՝ իսլամական աշխարհը համախմբելու պետական 
մակարդակով, փոքր նվաճում չէ, այն դեպքում, երբ իսլամական երկրները 
դեռևս հեռու են վերջնական համախմբումից: Ակնհայտ է, որ իսլամական 
պետությունները վարձում են մեկ միասնական քւտլաքականություն մշակել: 

ARAKS PASHAYAN 

ISLAMIC SUMMIT CONFERENCE. THE STRUCTURE AND MAIN OBJECTIVES 

(Summary) 

The Organization of Islamic Conference (OIC) is an international Islamic Or-
ganization. The OIC primary goals are to promote Islamic solidarity among 
member-states in economic, social, cultural, scientific and other vital fields of 
activity. The OIC consists of Summit of heads of states, the annual Conference 
of Foreign Ministers and General Secretariat. The OIC has given birth to many 
subsidiary and affiliated bodies. Perhaps the OIC has been more successful in 
economic and cultural programs than in political matter, since Muslim states are 
still far from the cohesion and unity. Evidently Muslim states are trying to adopt 
united policy. 
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I 

ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐ 

ԱՐՍԵՆ ԲՈԲՈԽ5ԱՆ 

ՀԱՐԱՎԱՑԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ 
ՍԻՐԻԱՅԻ ՀԵՏ Ք.Ա. 3-2-ՐԴ ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԻՆ 

Հարավային Հայաստանը (պատմական Հայաստանի Ծոփք, Աւլձնիք, 
Կորճայք նահանգները) մշտապես առևտրա-տնտեսական և մշակութային 
հարաբերությունների մեջ է գտնվել Աիրիայի հետ1, և պատահական չէ, որ 
Հայաստանի հնւսգույն պատմության խնդիրները հասկանալու իմաստով 
էապես կարևորվում է այդ տարածաշրջանի դերը2: Պատմական որոշակի 
շրջափուլերում Հայկական լեռնաշխարհի հարավային շրջանները նույնիսկ 
մշակութային գոտի են կազմել սիրիական տարածքների հետ , ինչի հիմ-
քում ընկած է, բնականաբար, աշխարհագրական գործոնը: Որոշ մասնա-
գետներ (կարծում ենք ոչ այնքւսն ճշգրտորեն) նույնիսկ պնդում են, որ 
խնդրո առարկա շրջանները և' աշխարհագրորեն, և' մշակութապես ձուլ-
վում են հյուսիսային Սիրիային4: 

Հայկական լեռնաշխարհի և ընդհանրապես առաջավորասիական 
շրջանների հետ առնչությունների պարզաբանման իմաստով հատկապես 
կարևորվում է հյուսիսային Սիրիան, որը շնորհիվ իր աշխարհագրական 
յուրահատուկ դիրքի, մշտապես միջնորդի դեր էր կատարում իրենից հարավ 
և հյուսիս ընկած երկրների համար: Գրավոր աղբյուրների ուշադիր քննութ-
յունը ցույց է տալիս, որ Ք.ա. 3-2-րդ հազ. սահմանին և, ընդհանրապես, 
բրոնզի դարում առնչություններ չեն նկատվում Սիջագետքի և Եգիպտոսի, 
Սիջսպետքի և Քանաանի, կենտլանական և հարավային Աիրիայի միջև: 
Սիջագետքյան ճանապարհները գլխավորապես ուզված են դեպի հյուսի-
սային Սիրիա: Սրա պատճառն այն է, որ դեպի կենտրոնական Սիրիա և 
Պաղեստին տանող ճանապարհը անցնում էր անապատով և ավանակնե-
րով հարմար չէր ճանապարհորդելը, բացի այդ, նշված ճանապարհը վտան-
գավոր էր քոչվորների պատճառով: Պադեստինը և հարավային Սիրիան 
հարուստ չէին օգտակար հանածոներով, մինչդեռ Հյուսիսային Սիրիան 
գտնվում էր հանքավայրերով հարուստ հյուսիսային տարածքների հարևա-
նությամբ և մասամբ հասու էր լեռնային երկրների հանքային հարստութ-
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յուններին: Այստեղ կարել]ւ էր ձեռք բերել ոչ միայն տեղական, այլև անւս-
տոփակւսն, կիպրոսյան, էգեյան, պաղեստինյան, եգիպտական ապրանք-
ներ: Ր-աբելոնյան աոետրականնեբը կարող էին հյուսիսային Սիրիա հաս-
նել կամ Եփրատով դեպի վեր, կամ մեկ այլ՝ ավելի երկար, սակայն ավելի 
ապահով ե հարմար' Տիգրիսի հոսանքով դեպի վեր, այնտեղից հյուսիսային 
Սիրիա՝ Կորճսւյքի վրայռվ տանող ճանապարհներով՛: 

Ծոփքի6, Աղձնիքի7 և Կորճսւյքի8 հնագիտական տվյալները ցույց են 
տալիս, որ այս շրջանները Ք.ա. 4-րդ հազ. վերջին և 3-րդ հագ. առաջին կե-
սին շատ սերտ հարաբերությունների մեջ էին գտնվում հյուսիսային Սիրիա-
յի հետ: Այստեղ ոչ միայն խեցեղենի մեծ մասն է հյուսիսսիրիական (ге-
served slip wäre, simple wäre, metallic wäre), այլե մշակութային մի շարք այլ 
առանձնահատկություններ, միևնույն ժամանակ սիրիական հուշարձաննե-
րում ի հայտ են գալիս ապրանքատեսակներ հարավային Հայաստանից9: 
Սիրիա-միջագետքյան ազդեցությունները հարավային Հայաստանում զու-
գակցվում են անդբկովկասյան և մասնավորապես Կուր-արաքսյան տարրե-
րի առկայությամբ (ավելի շատ Ծոփքում և Ադձնիքում, քիչ' Կորճայքում): 

3-րդ հազ. երկրորդ կեսին եփրատյան ճանապարհով Ծոփքից Սիրիա են 
ներթափանցում Կուր-արաքսյան ազդեցությունները, որ հատկապես գգափ 
են Ամուկի հովտում10: Սիևնույն ժամանակ հյուսիսային Սիրիայի հետ կա-
պը ցույց է տափս սիրիական հուշարձաններին ամենաբնորոշ վերոհիշյալ 
խեցեղենի շարունակաբար ի հայտ գալը հարավային Հայաստանում, թեև 
ավելի քիչ քանակությամբ քան 3-րդ հազ. սկգբին11: Ծոփք-Մալաթիա շրջա-
նից հյուսիսային Սիրիա տանող ճանապարհը պիտի անցներ Մարաշի և էլ-
բիստանի վրայով, որտեղ ևս հայտնի են Կուր-արաքսյան մշակույթի հետ-
քեր12: Անդբկովկասյան ազդեցությունների ամենածաղկաս շրջանը Սիրիա-
յւււմ 2600-2400թթ միջև էր1 : 3-րդ հազ. վերջին Սիրիայում բնակավայրերի 
քանակը աճում է գրեթե 200 տոկոսով, եռում է քաղաքային կյանքը էբլայի 
առևտրի համակարգում, սակայն 2-րդ հագ. սկգբին նկատվում է քաղաքա-
յին կյանքի համեմատական անկում14: էբլայի ավերումից հետո Սիրիայի 
տնտեսական կենտրոնը տեւլավախվում է Ուրշու (Հայկական Տավրոսից 
հարավ)15, էլ ավելի մոտենալով Հայկական լեռնաշխարհին: Նմանատիպ 
գործընթացներ են նկատվում նաև հարավային Հայաստանում, ենթադրվում 
է, որ էբլայական առևտրականները հասել են Խարբերդի հովիտ՛ իրենց 
հետ բերելով սիրիական ազդեցություն, որն ակնհայտ է խեցեղենի և ճար-
տարապետության մեջ16: 

Ք.ա. 2-րդ հազ. սկզբին հյուսիսային Սիրիան ընդգրկվում է կապսպով-
կիական առևտրի ոլորտում, ինչի մասին վկայում է սիրիական ներմուծված 
ապրանքների առկայությունը Քանեսում' : Կապադովկիական աոևտրում 
պիտի անպայմանորեն ընդգրկված փնեին նաև հաբավհայկական շրջան-
ները: Սակայն հնագիտական նյութերը, հատկապես Ծոփքի տարածքից, 
քիչ սանչություններ են ցույց տափս կենտլանա- և հարավանատոփական 
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շրջանների հետ, մինչդեռ կապերի լավագույն փաստեր են արձանագրված 
հյուսիսային Սիրիայի հետ (դուրգի վրա պատրաստված մոխրագույն, 
նարնջագույն կամ բեժ խեցեդենը, հյոաիսսիրիական գունազարդը իր զու-
գահեռներով՛ Համա H, Թել Մարդիխ IIIA, Ամուկ G-H, Խառանի մուգ դեղին 
խեցեղենը, Խաբուրյւսն խեցեղենը' Ծոփքի ե Աղձնիքի հուշարձաններում)18: 
2-րդ հաց. առաջին կեսին Ադձնիք (Ուչ թեփե) են հասնում Բալիխի ավազա-
նի նյութական մշակույթի ազդեցությունները (Համամ էթ Թուրքման VII տի-
պի խեցեղեն)19: 

Սիրիայի և Հայկական լեռնաշխարի վերինեփրատյան շրջանների միջև 
գոյություն ունեցող առևտրական կապերը հատկապես լավ նկատելի են սի-
րիական տափաշշերի հանգամանքով, պանք մշտապես եղել են Սիրիայի 
հետ առնչությունների բացահայտման կարևոր չափանիշ20: Այս տափաշշե-
րը հասնում են մինչև Փոքր Հայք (Աբսլանթեփե VID)21, Ծոփք (Նորշունթե-
փե VI22) և ընդհուպ մինչև Բարձր Հայք (Սոս Հյույուք)23: Ակնհայտ է եփ-
րատյան ճանապարհի դերը խեցեղենի այս տեսակի տարածման պարա-
գայում: Խաբուրի ավազանում արձանագրվել են տափաշշերի շատ քիչ 
գտածոներ, իսկ Տիգրիսի ավազանում նրանք ընդհանրապես չեն հայտնա-
բերվել: Սա կսդտղ է վկայել այն մասին, որ 3-2-րդ հազ. սահմանին գոյութ-
յուն են ունեցել միմյանցից էապես տարբերվող երկու ճանապարհներ՝ տիգ-
րիսյան ե եփրատյան: Այն հանգամանքը, որ Սիջագետքի աքքադական 
բնակավայրերից չեն գտնվել սիրիական տափաշշեր կամ այլ սիրիական 
ներմուծված ապրանքատեսակներ, վկայում է թերևս այն մասին, որ աքքա-
դացիների իշխանության հաստատումով Սիջագետքում առևտրական ճա-
նապարհները փոխվեցին և հյուսիս-արևմտյան կապերը տեղի էին ունենում 
գլխավորապես հյուսիսային Սիրիայի վրայով24: 

•ß.ui. 2-րդ հազ. երկրորդ քառորդին սիրիական շրջանների հետ առնչութ-
յունները արտահայտված են միաանիական՝ նուզի-ալալախյան սպիտակ 
գունազարդումով սև հիմնագույնի վրա խեցեղենի ի հայտ գալով ծաիքյան 
հուշարձաններում25: Միևնույն ժամանակ Ալալախ XVI-VIII շերտերում ի 
հայտ է գալիս ծոփքյան գունազարդ խեցեղեն26, որը զարդամոտիվներով 
էական զուգահեռներ է գտնում Անդրկովկասի համաժամանակյա հուշար-
ձաններում: 

Բացի խեցեղենից, առնչությունների մասին կարող են վկայել ծոփքյան 
հուշարձաններում ի հայտ եկող միտաննիական կնիքները27 և սիրիական 
արձանիկները28, ոլտնց հեռավոր ազդեցությունները, թերևս, հասնում են 
Անդրկովկաս : 

Առևտրական ճանապարհները սահմանում են բնական պայմանները՝ 
անցումները՝ լեռնային շրջաններում, գետերը՛ հովիտներում (քարտեզ 1, 2), 
հետևաւգես հիմքեր կան ենթադրելու, որ հայտնի անտիկ շրջանի սիրիա-
կան ճանապարհները գոյություն ունեին նաև մեզ հետաքրքրող ժամանա-
կաշրջանում 
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Նվ. 1. Աւսսջավսր 
les Dossiers d'Arcbaeolope. 193, 1994. р. 50) 

Նկ. 2. Աօաջավւտ Արևելքի բնակաճ ճաքւսարսրհնհրը 

քքսւո E. Abay, Die Keramik der Fniibronzczäha 

Asalclici T I B I «svriicbeo Atirilatcn«. Mulisler, 1997) 
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Ըստ գրավոր տվյալների, 2-րդ հազ. առաջին կեսին գոյություն ունեին 
հյուսիսսյդփական երկու հիմնական ճանապարհներ՝ այսպես կոչված «ե-
րսպւսհանի ճանապարհը» f'Dream Book route")՝ Սիպպար-Ռապիքում-Մա-
րի-էմար-Հալեպ-Քատնա-Հազոր ուղղությամբ, և Մարի-Քատնա ճանա-
պար1ւը (առանց Հալեպի շրջան մտնելու): Սրանք ունեին իրենց բազմաթիվ 
ճյուղավորումները, որոնք հյուսիսում մասամբ համընկնելով կապադովկիա-
կան առևտրական ճանապարհին' բարձրանում էին նաև մեր շրջանները31: 
Եթե փորձենք այս տեղեկությունները դիտարկել հայտնի հնագիտական 
տվյսդների համատեքստում, ապա ճշմարտանման կար եփ է համարել այն 
տեսակետը, ըստ որի հյուսիսային Սիրիայի և Ս]ւջագետքի քաղաք-պե-
տաթյանները հարակից շրջաններին կարոդ էին առնչվել երեք հիմնական 
ուղղություններով և, մասնավորապես, 1) Խոսր գետի վերին հոսանքով դե-
պի Իրանական սարահարթ ընթացող ուղին, ուր ճանապարհների հանգու-
ցակետում էր գտնվում Թեփե Գավրա հուշարձանը, 2) Եփրատյան ճանա-
պարհը, ուր կարևոր դեր պիտի խաղար Մարին, և 3) Միջերկրականը Տիգ-
րիսին առնչող ճանապարհը, որի վրա էր գտնվում ԹելԽուեռան32: 

Հայկական լեռնաշխարհի հարավային շրջանները Սիրիա պիտի ար-
տահանեին գլխավորապես պղինձ և մկնդեղ 3: Ապրանքների հիմնական 
հոսքը Սիրիայից գնում էր էւբիստան, որտեղից Գյոկսունով դեպի կենտրո-
նական Անատոլիա և Հալիսի հարավային շրջանները34: Այս ճանապարհի 
ճյուղավորումներից մեկը անպայմանորեն պիտի բարձրանար հարավային 
Հայաստան, որտեղից կենտրոնական Հայաստանով՝ դեպի Անդրկովկաս, 
ինչի մասին կարոդ են վկայել հնագիտական մի շարք տվյալներ Հայաստա-
նի Հանրապետության և հարակից տարածքներից : Այս իմաստով հատ-
կապես պիտի կարևորվեր Ուգարիտից և Բիբլոսից եկող և վերին Եփրատով 
անցնող առևտրական ճանապարհը36: Ըստ անտիկ սկզբնաղբյուրների և 
հնագիտական տվյալների՝ Անդրկովկասի և Աիրիայի կապը կարող էր իրա-
կանանալ այն միջազգային ճանապարհով, որի մի հատվածը կոչվում էր 
Տիգրանակեբտ-Արտաշատ և որի հիմնական երակը գափս էր հյուսիսսի-
րիակւսն և միջագետքյան շրջաններից (Մծբին, Եդեսիա)3 : Այն ւիովին հա-
մապատասխանում էր բրոնզեդարյան ճանապարհին, երբ մի կողմից Սծբի-
նի շրջանը (Բրակ, Ձագար Բազար), մյուս կողմից էլ Եփրատի հովիտը 
(Տիարիս, Լիդար) պիտի լինեին հարավային Հայաստանի ե Սիրիայի առն-
չությունները միջնորդող ամենահարմար շրջանը3": 

Ամփոփելով՝ անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ Սիրիայի հետ հարա-
բերություն ներում պիտի կարևորվեր եփրատյան ճանապարհը՝ հետևապես 
Ծոփքի տարածքը, մինչդեռ Աղձնիքի և Կորճայքի շրջանները այդ դերը պի-
տի գլխավորապես խաղային Սիջագետքի նկատմամբ: Սակայն ինչպես 
հյուսիսային Սիրիան և հյուսիսային Սիջագետքը, այնպես էլ հարավային 
Հայաստանի վերոհիշյալ երեք շրջանները, ունենալով զարգացման շատ 
նման օրինաչափություններ, գտնվում էին սերտ փոխշփումների մեջ՝ կազ-
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մելով մի տեսակ ընդհանուր պատմւսմշակութային փոխազդեցությունների 
գոտի, սակայն պահպանելով իրենց յուրահատկությունները, պանք կայա-
նում էին նրանում, որ, ի տարբերություն հյուսիսային Սիրիայի ե Սիջագետ-
քի, Ծովւքը, Ադձնիքը ե Կորճայքը ձգտում էին դեպի հյուսիս՜ Հայկական 
լեռնաշխարհ: Այսինքն՝ Բրոնզի դարում գործում էին պատմական զարգա-
ցումների գրեթե նույն օբինաչափություները, ինչ անտիկ շրջանում, և 
չպետք է մոռանալ, որ Կսմմագենեի ե հարակից շրջանները միջանկյւպ գեր 
էին խադում այդ հարաբերություններում3 : 

ARSEN BOBOKHYAN 

THE RELATIONS OF SOUTHERN ARMENIA WITH NORTH SYRIA AT THE END 
OF THE III-BEGINNING OF THE II MILLENNIUM B.C. 

(Summary) 

The southem regions of Armenian Highland (respect. the թո^ա^տ of Tsopk, 
Aldznik, Korduk of historical Armenia) have had permanent contacls with North 
Syria (as well as North Mesopotamia), in particular periods forming even cul-
tural zones with the above mentioned territories. The aim of the article is to show 
that in the period under consideration the southern Armenian regions had active 
contacts with North Syria, but they had mcre trade significance. Moreover, the 
main road of communications is supposed to be the Euphrales route through 
Tsopk, meanwhile the regions of Aldznik and Korduk were the main artery for 
the relations with North Mesopotamia. 
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иероглифической надписью из раскопок Мецамора, ՊԲՀ, 4,1984, էջ 64-65: 

37. Г.А.Тирацян, О торговых связях Армении с Сирией в античное время, "Па-
лестинский Сборник", 4, 1959, с.73-78; U.Serdaroglu, Agin and Kalaycik excava-
tions, KP-3,1972. p.43. 

38. A.Schachner, նշվ. աշխ., էջ 77. 
39. M.Özdogan, Lower Euphrates Basin 1977 survey, Istanbul, 1977; P.Wattenmakcr, 

Household and State in Upper Mesopotamia, Washington-London, 1998, p.21; Թեև 
այս շրջանները երբեմն Ծոփքի հետ միասին ընկալվում են որպես մեկ պատմւսմ-
շակութային գոտի (հմմտ. A.G. Sagona, նշվ. աշխ., 1984, р. 196), սակայն ի տար-
բերություն Կոմմագենեի ե հարակից շրջանների, Սոփքը, ինչպես բրոնզի գա-
րում, այնպես էլ ավեփ ուշ շրջաններում, զարգացման միտումներով ձգտում է 
դեպի հյուսիս: 
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ԱՐՏԱԿ ՄՈՎՍԻՍ6ԱՆ 

ԿԱՐԵՎՈՐ ՍԻ ՈՒՂՂՈՒՄ 
(Կարմիր բլուրի սեպագիր սալիկներից մեկի առնչությամբ) 

Վանի թագավորության պատմության ուսումնասիրության վիճահարույց 
խնդիրներից մեկը եղել է Ռոտայի հայր էրիմենայի ինքնության պարզաբա-
նումր: Ընդ որում, քննարկման առարկա են եղել և' էրիմենայի իշխանութ-
յան ժամանակը՛, և' նրա գահակալած, թե միայն թագավորի հայր լինելու 
հարցը2, և' անգամ «էրիմենայի» անձնանուն, թե ցհղանուն լինելը : Վերջին 
երկու հարցերի պատասխանները գտնված համարվեցին Կարմիր բլուրից 
1957թ. հայտնաբերված մի սեպագիր կավե սալիկի4 հրապարակումից հե-
տո5, իսկ իշխանության ժամկետի հարցը տակավին մնում է քննարկման ա-
ռարկա: 

Ի՛՞նչ տվեց Կարմիր բլուրից գտնված սալիկը: 
Սալիկի կնքադրոշմին Ի.Մ.Դյակոնովը կարդաց՝ 
Ո E-[r]i-me-n[a-n]6 mA[r (??) - . . . ] - է[ր]իմեն[ա] Ա[ր ...], նշելով նաև, 

որ էրիմենա անվանը հաջորդած անձնանվան ցուցիչից հետո վնասված 
վանկը կարող էր փնել և' A[r], և' R[u]6: 

Ի տարբերություն նախկինում հայտնի բնագրերի, որոնցում էրիմենա 
անվանը հաջորդում էր he («որդի») սեպանշանը7, այստեղ անվանից հետո 
Ի.ՄԴյակոնովն ընթերցեց пё, որն էլ համարվեց էրիմենայի գահակալած 
ւինելու վերջնական հաստատում8: Այդ տեսակետն արդեն շուրջ չորս տաս-
նամյակ համարվում է աներկբա: 

Վանի թագավորության մեհենագրերի ուսումնասիրության ընթացքում 
հատուկ ուշադրություն դարձրեցինք նշված սալիկի կնքադրոշմին, քանի որ 
բիայնական կնիքներում հաճախ են հանդիպում մեհենանշաններ: Առաջին 
իսկ զննումից ակնառու դարձավ մի հանգամանք, որը զարմանալիորեն ա-
նուշադրության է մատնվել (թեպետ դա տեսանելի է նաև Ի.Մ.Դյակոնովի 
գրքում բերված լուսանկարում, նկ. 1): Սովորաբար սալիկի վրա գրելը վեր-
ջացնելուց հետս տեքստի տակ դրվել է կնիք, ընդ որում, երկու կատարու-
մով: Կնիքը (որ գլանաձև էր) նախ սալիկի ողջ լայնությամբ գլորվել է կողա-
յին մակերեսով՝ դրոշմելով պաշտամունքային բնույթի պատկերներ և ար-
քայի (երբեմն՝ արքայազնի) անունն ու հայրանունը կրող գրություններ վե-
րին ու ստորին եզրերին, ապա դրոշմվել է նաև կնիքի ստորին կողմը (հսւ-
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տույթը): Այս սալիկի փոս լայնակի գլորմամբ ստացված կնիքի կալային 
մակերեսի դրոշմվածքը մեկ կատարման ալսլյունք չէ. կնիքը գլորվել է մինչև 
սալիկի կեսը, ասրս երկրորդ անգամ դպրվելով՝ կեսից հասցվել մինչև վեըջ 
(աջ եգրը): Ընդ որում, առաջին և երկրորդ գլորումները չեն արվե] մեկ գծի 
վլւա. սալիկի կենտրոնում ւսկն1ւայտ է երկու գլորումների եզրւսգծէւրի տար-
բերությանը (տե՛ս նկ. 2). մինչդեռ Ի.Մ.Դյակոնովի մոտ դրանք ներկայաց-
ված են մի գծի վլւա, որպես մեկ գլորման արդյունք (տե՛ս նկ. 3): Սա կնիքի 
գլորման ընթացքի ընդհատման պարզ արձանագրում չէ. սալիկի կեսից ար-
ված երկրորդ գլորման արդյունքում դաջվել են ri և гае վանկանշանները, 

Ի.Մ.Դյակոնովը ընթերցել է [n]e mA[r (??) - . . . ] կամ [nie n,R[u (??) -

Ինչո՛՞ւ և ինչպե՞ս է առաջացել նման թյուրիմացությունը: 
Ինչպես նշվեց, Ի.Մ.Դյակոնովը չի նկատել երկրորդ սագի՝ առաջինից 

ցւսծր լինելը, ւլրանք ընկալելով որպես մեկ տող: Այդ պատճառով նա ri 
վանկի առաջին չորս սեպերը համարել է пё վանկի նշան, բայց քանի որ пё 
լինելու համար պակասում է վերին հորիզոնական երկար սեպը, ենթսպրել է. 
որ այն ջնջված է (տե՛ս նրա գրչանկարը՝ նկ. 3): Իրականում վերին ււեպան-
շան չի էլ եղել, այդ է ցույց տափս նաև երկրորդ և երրորդ սեպանշանների 
երկարությունը (пё լինելու դեպքում դրանք պետք է կարճ ուղղահայացներ 
լինեին): Ri վանկի առաջին չորս սեպերը пё-ի ստորին մասը համարելուց 
հետո ավելացել է ri-ի վերջին' հինգերորդ բաղադրիչը, որն ուղղահայաց մի 
սեպ է (նկ. 4): Վերջինս առանձին վերցրած՝ անձնանվան (կամ ցեղանվան) 
ցուցիչ է, ինչպես և ընթերցել է Ի.Մ.Դյակոնովը: Այդպիսով, ri վանկի վախա-
րեն ընթերցվել է пё և անձնանվան ցուցիչ: 

Ավելի մեծ թյուրիմացություն է ստացվելշարունակության առնչությամբ: 
Նշանները դժվար են նշմարվում, և Ի.Մ.Դյակոնովն առաջարկում է դրանք 
ընթերցել ar կամ ru՝ իրարից շատ տարբերվող սեպախմբեբ ունեցող երկու 
վանկեր (նկ. 4), ինչն արդեն իսկ տարակուսանքի տեղիք է տափս: Կասկա-
ծելի է և այն, որ սափկի առաջին կեսում (առաջին գլորման տալում) e, ri, 
т е , па վանկանշանները գրված են որոշակի հեոավոլտւթյան պահպան-
մամբ (ինչպես մյուս սալիկների կնքադրոշմներում), մինչդեռ Ի.Մ.Դյակոնո-
վի գրչանկարի նշանները գրեթե կպած են (նկ.Յ): Իրականամ ri վանկից հե-
տո առկւս է т е վանկի սեպանշանը (դրանում համււզվեցինք Հայաստանի 
պատմության ւգետական թանգարանում կատարած մանրադիտակային 
զննման միջոցով): 

Կա մի կարևոր փաստ ևս, որը հաստատում է երկրորդ գլորման ընթաց-
քում ri և т е սեպախմբերի ւրսջված լինելը: Կնքադրոշմի ստորին տափ ա-
ռաջին գլորման վերջնամասում (կլոր կնքսպրոշմից վերև) Ի.Մ.Դյակոնովը 
նշում է սեպերի առկայության մասին, բայց ոչինչ չի կարդում: Այստեղ շատ 
որոշակիորեն տեսանելի է е վանկի սեպախումբը, որն ուղղությամբ համա-
պատասխանում է վերին եզրագծի տողի па վանկին: 
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Երկրորդ գլորման ստորին տողում ևս շատ թ ա յ լ նշմարվում է с վանկի 
սեպաիտւմբը, ընդ որում, այն աղղությւսն վրա, որում ri-me գրությունից հե-
տո (ջնջված չլինելու դեպքում) պետք է գտնվեր na վանկը: 

Ամփովւենք. կնքւսդրոշմի վերին և ստորին տողերում պահպանված սե-
պանշանների մանրազնին ուսումնասիրությունը ցույց է տափս, որ կնիքի 
կաւային մակերեսի երկու գլորումների արդյունքում աոաջին անգամ դաջ-
վել է E-ri-me-n[a] ւսնւււնը, իսկ երկրորդ անգամ՜ անվան մի մասը՜ ri-mc վան-
կերը: Երկու դեսյքում էլ ստորին տողերում (նույն դիրքում) աոկւս է e վանկը: 
[m]E-ri-me-n[a] անունից հետո չկա ո՛չ пё վանկ, ո՛չ էլ, առավել ևս, ar կւսմ ru 
վանկով սկսվող անձնանուն: Իսկ դւս նշանակում է, որ էրիմենայի թագավո-
րելու միակ ու «վերջնական» համարված ապացույցն իրականում գոյութ-
յուն չունի: Հորինված են և' էրիմենային վերագրված գահակալության ժամ-
կետները (մինչև 20-25 տարի), և՛, ւսոավել ևս, իբր նրա հայր Արգիշթե 111-ը: 
Ուստի կրկին պետք է անդրադառնալ մինչև 1963 թվականը եղած հարցադ-
րումներին. 

ա) «էրիմենան» անձի անւււն է, թե ցեղի, 
բ) եթե նա անձ է, «էրիմենան» նրա հիմնական անունն է, թե երկրորդ 

(մականուն, տիսսլոս և այլն), 
գ) ո՞ր Ռուսայի հայրն է նա, 
դ) թագավորելէ նա երբևէ և, եթե' այո, ո՞ր թվակւսննեբին: 
Իսկ ո՞ւմ անունից է գրված ու կնքված խնւլրո առարկա սեպագիր սալի-

կը: 
Կարծում ենք' Ռուսայի՛ էրիմենայի ոլպու, որից ունենք բազմաթիվ այլ 

արձանագլաւթյուններ1(1:Նման եզրահանգման հիմք է տափս ոչ միայն « է -
րիմենսւ» անվան առկայությունը, որը «Ռուսայից» բացի այլ անվան հետ չի 
հանդիպում, այլև սափկի և կնքադրոշմի չափագիտական վերլուծությունը: 
Կլոր կնքադրոշմի տրամագիծը (որը նաև կնիքինն է) 1,7 սմ է, ուստի կնիքի 
կուլային մակերեսի մեկ ըվւվ գլորման երկարությունը պետք է փնի մոտ 5,3 
սմ1 (սափկի լայնությունը դաջվածքի մասում 6 սմ է): Եթե հետևենք մյուս 
կնիքներից ու կնքադրոշմներից հայտնի օրինաչափություններին12, էրիմե-
նայի որդի Ռուսայի կնիքի ամբալջւսկան մակագրությունը պետք է լիներ 
mRu-sa-a-i mE-ri-me-na-he («Ռուսայի՝ էրիմենայի որդու»): Ամբալջւսկան 
գրությունը սեպանշաններով պատկերելուց (նկ. 5) հեստ տեսնում ենք, որ 
սափկի վրա պահպանված E-ri-me-n[a] վանկախմբի երկարությունը կազ-
մում է ողջ գրության երկայնքի 40-45 տոկոսը: Սւսփկի վլւա այւլ վանկա-
իտւմբը՝ առաջին գլորման վերին տալը, գբաւլեցնում է 2,3 սմ, որը հենց կազ-
մում է ողջ կնքադրոշմի (կնիքի շրջագծի) երկարության մոտ 43 տոկոսը: 
Հետևաբար, այս հանգամանքը հաշվի առնելով ևս, կարելի է եզրակացնել, 
որ Հայաստանի պատմության պետական թանգարանի 2783-86 գայքւսհա-
մաբը կյտւլ սեպագիր սալիկն, ամենայն հավանականությամբ, գրվել և 
կնքվել է էրիմենայի պպի Ռուսայի անունից: 
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ARTAK MOVSISYAN 

AN IMPORTANT CORRECTION 
(conceming one cuneiform tablet from Karmir blur) 

(Summary) 

In 1967 I.M.Diakonov had published cuneiform tablets from Karmir blur 
(unearlhcd in 1957). The seal-impression on one of them he read - [m] E - [ r J i -
mc-n[a-nje m A[r ( ? ? ) - . . . ]. Up-to-dale Ihis was considered as the only and 
definitive evidence in favour of the existence of the king Erimena (king R u s a ' s 
father). However, the carcful study of the cuneiform tablet (now in the State 
Historical Museum of Armenia, N 2783-86) show that the rcading of this seal-
imprcssion was incorrect. The scal-impression contains - [m] E- [ r ] i -me-n[a ] , and 
incomplete repetition of the sequel - ri-me. In lower line it is possible to read 
only the syllable - e. One may assume that the author of the cuneiform tablet 
was not Erimena, bul Erimena's son Rusa, from whom currently we have а 
number of other inscriptions. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹ5ՈՒՆԵՐ 

1. Թեպետ .ոչ մի ստույգ տվյալ չունենք էրիմենայի գահակալության թվերի 
վերաբերյալ, այդուհանդերձ, մասնագիտական գրականության մեջ 
աոաջւսրկվել են բազմաթիվ ժամկետներ. 
675-670 թթ. (Sandalgian J., Les Inscriptions Cuneiforms Urartiques, Venise, 1900, p. 
XXXVII); 
635-625 թթ. (Меликишвили Г.А., Урартские клинообразные надписи, М., 
1960, с. 426); 
631-608 թթ. (Հարությունյան Բ.Հ., Հայաստանի, հայ-իրանական հարաբերութ-
յունների ե Աուսջավոր Ասիայի հնագույն պատմության մի քանի,խնդիրների 
շուրջ (մ.թ.ւս. V1I-V1 դդ), հր., 1998, էջ 84. հեղինակը նրան համարում է նոր դի-
նաստիայի հիմնադիր Էրիմենա-Արամանի-Արամ); 
625-620թթ. (Lehmann-Haupt C.F., Armenien Einst und Jetzt, II, 2, Berlin-Leipzig, 

• 1931.S. 685; Пиотровский Б.Б., Ванское царство, M., 1959, с. 42); 
620-610թթ. (Կարագեոզեան 8. , Սեպագիր տեղանուններ, I, (Այրարատում եւ 
հարակից նահանգներում), Եր., 1998, էջ 68); 
585-555թթ. (Հմայակյան Ս.Գ., Թեյշեբաինի արշավող բանակի երթուղին, «էրե-
բունի-Երեան» հանրապետական գիտական նստաշրջանի հիմնադրույթներ, 
Եր., 1998, էջ 11-12) ե այլն: 

2. Սի շարք ուսումնասիրողներ Վանի թագավորության իշխող հարստության ցան-
կում-էրիմենւսյին նշում են որպես չգահակալած ներկայացուցիչ: Ն.Ադոնցն, օ-
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րինակ. սրւսն համարում է Ո-ոաա 111-ի (6lO-5R5pp.) հայր, չբացառելով, որ նա 
կարող Է լինել նույն Սարդուրի 111-ը, որն իշխել Է 646-610pp. (Ադոնց Ն.. Հայաս-
տանի պատմություն. Եր., 1972, Էջ 196): Ֆ-Քյոնիդը աոանձին արքաներ Է հա-
մարում ասուրական աղբյուրներում Ք.ա. 670-ական ե 650-ական թվերին հիշ-
ված Ո-ոաաներին (Ո-ուսա II ե Ո-ոաա III), Էրիմենւսյին զետեղելով նրանց միջև՛ 
առանց գահակալության ժամկետի (König F.W., Handbuch der chaldischcn In-
schriften, I, Graz, 1955, Տ. 1): Նույնպիսի կարծիր է հայտնել Մ.Սալվինին (Salvini 
M., Geschichte und Kultur der Urartäer, Darmsiadt, 1995, S. 207). Փ.Է.Զիմւսնսկին 
հնարավոր է համարում ե' էրիմենայի տեղադրումը 673 ե 655 թվերի միջե (Ո-ու-
սա II, էրիմենւս, Ո-ուսա III, Սարդուրի III, Սարդուրի IV հերթականությամբ), ե 
639-ից հետո՛ Ռուսա II, Սարդուրի III, Սարդուրի IV, էրիմենւս, Ռոաւս III շար-
քում (տե՛ս Zimansky P.E., Ecology and empirc: The structurc of the strocture of the 
Urartian S t a te , Chicago, 1985, p. 99). 

3. Мещанинов И.И., К анализу имени Эримена, "Язык и мышление", I, 1933, с. 
37-42; Ղաւիանցյան Գր., Ուրարտուի պատմությունը, Եր., 1940, էջ 221-223: 

4. Սեպագիր սալիկը պահվում է Հայաստանի պատմության պետական թանգարա-
նում ե կրում 2783-86 գույքահամարը: Բնագրի ուսումնասիրության հնարավո-
րության սիրւպիր ընձեոնման համար մեր խորին շնորհակալությունն ենք հայտ-
նում թանգարանի տնօրինությանն ու աշխատակիցներին: 

5. Սեպագիր սալիկի կնքադրոշմին Erimena անվան ընթերցման մասին հաղորդվում 
է նախ Գ.Ա.Սելիքիշվիլու դիվանում (Меликишвили Г.А., նշվ. աշխ., էջ 459), ա-
պա սալիկը ւրիվությամբ հրատարակվել է Ի.Մ.Դյակոնովի կողմից (Дьяконов 
И.М., Урартские письма и документы, М.-Л., 1963, բնագրի ընթերցումն ու 
վերլուծությունը՛ էջ 33-34, 51-57, լուսանկարները՝ էջ 125-126, գրչանկարները՝ էջ 
137): 

6. Дьяконов И.М., նշվ. աշխ., էջ 34, 57: 
7. Меликишвили Г.А., նշվ. աշխ., էջ 349-353: 
8. Дьяконов И.М., նշվ. աշխ., էջ 28,34, 57: 
9. Ելնելով ենթադրյալդ կամ ru ընթերցումից առաջարկվել են էրիմենայի ծագման 

զանազան մեկնություններ: Ի.Մ. Դյակոնովն, օրինակ, էրիմենային համարում է 
Սարդուրի 111-ի հորեղբայրը կամ, ավելի հավանական է, եղբայրը (Дьяконов 
И.М., նշվ. աշխ., էջ 65). աոաջին դեպքում նրա հայրը կլիներ Արգիշթե 11-ը, երկ-
րորդում՝ Ռուսա 11-ը: Ն.Վ.Հարությունյանը, որը հատուկ զբաղվել է Կարմիր բլու-
րի սալիկների ուսումնասիրությամբ, չի ընդունում էրիմենայի անունից հետո 
հայրանվան որևէ սկզբնավանկի որոշակի ընթերցում, իսկ նրան համարում է 
Սարդուրի 111-ի որդի Սարդուրի IV-ի հաջորդն ու, հավանաբար, որդին 
(Арутюнян Н.В., Биайнили (Урарту), Ер., 1970, с. 331-332; Арутюнян Н.В., 
Некоторые вопросы последнего периода истории Урарту, "Древний 
Восток", 2, Ер., 1976, с. 103-104): Հ.Հ.Կարազյոզյանը փորձում է ոչ միայն վե-
րականգնել էրիմենայի հոր անունը՝ ստանալով «դեռևս անհայտ» նոր արքա՝ 
Արգիշթե III, այլև նրան վերագրում է գահակալության որոշ ժամանակահատ-
ված՝ Ք.ա. 625-620 թթ., և համարում Սարդուրի IV-ի որդին (Կարագեոզեան 3., 
նշվ. աշխ., էջ 67-68): Դրա համար նա հիմք է ընդունել Կարմիր բլուրի բրոնզե 
թասերից մեկի մեհենագիր արձանագրության իր ընթերցումը՝ «Արգիշթե Սւսր-
դուրորդի» (նույն տեղում, էջ 64-68): Մեր կողմից նշենք, որ և' մեհենագիր արձա-
նագրության ընթերցումը, և' դրա հիմամբ արված եզրակացությունները լիովին 
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ք 

ւսն1փմ(ւ bti Г - l u ü ü այն է, որ բրոնզե թասի արձանագրությունը ժամանակին 
f'-.f'- Պիոտրովսկու կողմից հրւստարակւ|ել է գլխիվայր շրջված (Кармир-Блур, 
III, Ер., 1955, с. 10, рис.За; դիրքի ճշգրտումը տե՛ս Սովսիսյան Ա.Ե., Վանի թա-
գավորության (Г-իայնիւի, Ուրւսրտու. Արարւստ) մեհեԱւսգրությունը, Եր., 1998, էջ 
13-14). և Հ.Հ.Կարագյոգյանն ւսյն փորձել է ընթերցել հենց գլխիվայր շրջված 
դիրքով: 

10. Меликишвили Г.А., նշվ. աշխ., էջ 349-353: 
11. Շրջանագծի երկարությունը հավասար է տրամագիծ բագմաւցւստկած 3,14: 
12. Հմմտ. Дьяконов И.М., նշվ. աշխ., էջ 34; Seidl Ս., Die Siegelbilder, Bastam, I, Ber-

lin, 1979. S. 137-138; Baslam, II, Berlin, 1979, S. 146. 
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ԱՐՏԱԿ ՍԱՐԳՍՑԱՆ 

ԱՐԴԻՆԻ-ՍՈՒՍԱՍԻՐԻ ՏԵՂՈՐՈՇՄԱՆ ՇՈՒՐՋ 

Բիայնագիտության դեռևս վիճահարույց խնդիրներից է Արդինի-Մոաա-
սիրի (քաղաք և երկիր)1 տեղորոշումը: Վանյան պանթեոնի գերագույն զույ-
գի պաշտամունքային այս գլխավոր կենտրոնը սովորաբար տեղադրվում է 
Ուրմիա լճից հարավ-արևմուտք՝ Մեծ Զաբ գետի ձախափնյա հատվածում2: 
Քաղաքը նույնացվում է Սիդեկանից 5 կմ արևմուտք գտնվող ժամանակա-
կից Մուջեսիր բնակավայրի հետ3: Տեղորոշման այս տեսակետը հիմնվում է 
Կելյաշինի և Թոփուզավայի երկլեզու արձանագրությունների տեղագրութ-
յան և տվյալների , ինչպես և Կ.Լեհման-Հաուպտի5, սւվեփ ուշ՛ Ռ. Բոխերի6 

կատարած ուսումնասիրությունների վրա: 
Արդինի-Մուսասիրը տեղադրվել է նաև Գյուավառամ7, նույնացվել Մու-

շի", Աշտիշատի9, Քոչանիսի10, սեպագրերից հայտնի Արիդու-Արիդիի" հետ: 
Ի.Մ Դյակոնովն այն նույնացնում է Ք.ա.14-րդ դարից ասորեստանյան 
աղբյուրներում հիշատակվող Մուսրու երկրին և նրա կենալուն Արինուին, 
տեղադււելով ՄԶաբի վերին ավազանից Ուրմիայի շրջակայքը տանող քւս-
րավանային ճանապարհի վրա12: 

Համակարծիք լինելով Մուսրու-Արինու և Մուսասիր-Աւպինի նույնակա-
նության տեսակետին, գտնում ենք, սակայն, որ այս երկիրն ու քաղաքը 
Մոկքում էին, համապատասխանելով վերջինիս Միջաս (Միջա) գավառին 
(նեղ ստումով) և նրա համանուն կենտրոնին: Արդինի-Մուսասիրը վանյան 
շրջանում ընդգրկել է Մեծ Հայքի Մոկք նահանգի տարածքը, գուցեև' հարա-
կից այլ շրջաններ: Այս մոտեցումների փաստարկման համար նախ անդրա-
դառնանք Մուսրուի ( Musru/i) և Արինուի ( Arinu(n)-Arin(n)a/i) տեղադ-
րությանը, որոնց խնդրում ևս ուսումնասիրողները միակարծիք չեն13: 

Աալմանասար 1-ի և Աշշուրբելկալայի (1076-1059)՝ դեպի Ուրուատրի եր-
կիր կատարած արշավանքների հիշատակությունները1 հուշում են, որ 
Մուսրուն, իր Արինու քաղաքով (Աշշուրբելկալայի մոտ՝ Արինուն)15, Ուրո-
ւատրի երկրի կազմում էին և, հավանաբար, նրա կենտրոնական երկիրն ու 
մայրաքաղաքն էին16: Թուկուլթի-Նինուրտա 1-ի (1234-1197) մի արձանագ-
րությունում և նրա ժամանակի տնտեսական փաստաթղթերից մեկում Արին-
նին հանդես է գափս որպես «երկիր»17: Վերջինս, մեր կարծիքով, նույն 
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Սնաբան է, որբ նշյալ ւլեպքերում, անվանակոչված է իր մայրաքաղաքի սւ-
նունով18: 

Սալմանասար' 1-ի՜ Ուրուատրի կատարած արշավանքի երթուղու 
խնդրում ընդհանուր առմամբ համամիտ ենք Հ.Մանանղյանի տեսակե-
տին1": Սալմանասարն արշավել է ՄԶաբի ավազանից (Խիմմե)20 մինչև 
Տիգրիսի աջափնյա հատվածը (Զինգուն)21 և, այնուհետև, մտել Մսաբու : 

Թիզլաթպալասար 1-ը Մուսրու է արշավել Ջերմի ակունքների շրջանից՜ 
Էլամունի-Թալա-Խարուսա(նշվում են որպես լեոներ)-Աբի(ն)նի երթոսլիով: 
Այնուհետև, Թալա լեոան փեշերին ճակատամարտելով մասբեցիների և 
կումանեցիների 20.000-անոց բանակ!ւ հետ, շարժվել են Խունուսու քաղաքի 
վրա, զրավել այն, որից հետո մտել Կումանոփ թագավորական Կիպշունա 
քաղաքը23: Նշյալ տեղավայրերից մասնագիտական գրականության մեջ ո-
րոշակիորեն տեղադրվում են էլամունին, որը ներկայիս Ալամանն է՝ Ջերմի 
ակունքների շրջանում 4, և Կիպշանան, որը Գեֆշեն է՝ Զաիտյից 14 կմ հյու-
սիս-արևելք25:Սակայն նույն Թիգլաթպալասարի մեկ այլ արձանագրությու-
նից պարզվում է, որ Խունուսու բերդաքւալաքը Մեխրի երկրում էր կամ նրա-
նից ոչ հեռու26, իսկ վերջինս Մեհրի-Նարն է՝ Խեզիլի ակունքների շրջա-
նում27: Այս երկիրը Կումանոփ հյւոսիսում էր, ինչը և անհավանական է 
դարձնում Մուսրաի' ՄԶաբի ավազանում գտնվելու վարկածը: Թալայի տե-
ղադյտւթյունը որոշակիացնում է Մուսբոփ և Արի(ն)նիի գտնվելու վայրը, 
մենք այն նույնացնում ենք Թաղ-Շատախին, որն Աոնոս լեռան արևելլան 
վւեշերին է: Այս տեւլադրությունը թույլ է տափս ենթադրելու, որ Խարուսա 
լեռը, որ Մուսրու երկրի դիմաց էր, Առնոսն է: 

Այսպխավ, ստացվում է, որ Մուսրուն և Արինւււն գտնվւսմ էին Զենգանի 
և Ալամանի միջև, Մեհբի-Նարից հյուսիս, Թաւփց արևմուտք, Աոնոսի ղի-
մաց. այստեղ Սիջա գավառն է: 

Մու պոս ֊Արինա ի այս տեղադրությունը հաստատվում է մի շարք այլ 
փաստերով ևս: Այսպես. Թուկուլտի-Նինուրտա 1-ը Արիննա երկիրը հիշա-
տակում է Դամնաուշից հետո, որն Ամիդի հարավ-արևելքում էր , իսկ նրա 
ժամանակի տնտեսական մի փաստաթղթում Արիննան նշվում է Կւււտմու-
խիից (Կադմյան Ծավղեք) և Մումմիից հետո29: Վերջինս համաւըւեփ է Բիթ-
լիսի վ]ղայեթի Մայմունիկ բնակավայրին՝ արևմտյան Տիգրիսի և Աբզանի 
միախառնման շրջանում: 

Ադաղնեբարի 1-ը (1296-1264) Մուսրուն նշում է «շաբարեցինեբի երկրի» 
հարևանությամբ30, որը Հայկական լեռնաշխարհի հարավ-արևմուտքն ու 
Հյուսիսային Միջագետքն է (Աղձնիքի ընդգրկումով), իսկ Ադաղնեբարի 11-ի 
(911-894) մի արձանագրության համաձայն՝ Արինա, քաղաքը մտնում էր 
Շուբրե երկրի կոնֆեդերացիայի մեջ31: 

Աշշուրբերկալան, Սալմանասար 1-ին հետևելււվ, Ուրուատրի է արշավել 
ՄԶաբի և Արլ. Խաբուբի միջանկյալ շրջանից: Նա անցել է Արլ. Խաբար 
([.. .]դսՕ և Արգաստ (Սամանու՞ն) գետերն և, մտնելով Ուրուատրիի տա-
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րածքը, գրավել է նրա բազմաթիվ բնակավայրերը32, որոնք հետագայի Բիթ-
լիսի վիլայեթի տարածքում էին: Վերջինիս տեւլավայրերի հետ հավանա-
կան են հետևյալ համադրումները. Կուկիաբա-Գյավրու, Ամուրաշկւս-Ամա-
ջա, Դունաշա-Ենդիաս, Ապարունսւ-Ապարանք, Խաբարիա-Խրեր, Խիպ-
պու-Խոչապար, Իշտայասւն-Նիսյան, Սոստւկա-Սնքար, Իկկ1ւա-Թեքե 
(գտնվում են Որբ և Կեծան գետերի ավազանների միջև), Թարրաբա-Վեր-
վան, Ցաբլիունու-Ելնև, Զուրզուրա-Խմեւջար, Իշկուտնու-Բաշկան, Սասալ-
խին-Սակ, [.. .]սիուրու-Սիրեն, Շալագ1պու-Սղերււ, Պանիրասու-Բաներսի 
(գտնվում են Բաղեշ և Տատիկ գետերի ավազանում), Էլակու-Ալիկան, էլի-
դա-Ալմադին, ՈՒլմիշ-էրմի (գտնվում են Գարզան գետի ավազանում): Այս-
տեղից Աշշարբելկալան իջել է Զիկունի (=Զինգուն-Զենգան)33: Նշյալ երթու-
դու միջանկյալ հատվածում է, որ հիշատակվում է Արինունը: 

Սալմանասար 1-ի և Աշշուրբելկալայի նշված արշավանքների երթուղի-
ները, այլ փաստերի հետ համադրվելով, լույս են սվաում Ուրուսւտրի երկրի 
ընդգրկած տարածքի ու սահմանների վրա: Ուրուատրին, ամենայն հավա-
նականությամբ, Ք.ա. 3-րդ հազարամյակում շումերական աղբյուրներից 
հայտնի Արսաւտա երկրի ժառանգորդն էր՝ անվանապես և տարածքային 
առումով34: 

Արատտա֊Ուրուաարիին լավագույնս համապատասխանում է նաև հայ 
մատենագրության Արարադի երկիրը, որ Միջագետքից հյուսիս էր գտնվում, 
Սիմ սարից և Հարքից հարավ-արևելք և, որը Հայկ նահապետը ժառանգութ-
յուն է թողնում Կադմոսի Տանը35: 

Մուսրու երկիրն ու Արինու քաղաքը Ուրուսւտրի երկրի միջնամասում էին 
և, հավանաբար, նրա քաղաքական կենտրոնն ու մայրաքաղաքն էին: Մուս-
րու-Արինուի այս տեղադրությունը հասատվում է նաև Առնոս սարի, համա-
նուն լեռնաշղթայխԱոնոոտն գավառի և ки*՝икиАлп(п)аЛ-Аппи(п)ф անվա-
նական նույնականության և տարածքային համադրեփության փաստերով: 

Այժմ, անկախ Մուսրուի և Արինուի տեղաւլրոըթյան վերոհիշյալ մոտե-
ցումներից, դիտարկենք Արդինի-Մեւսասիրի տեղադրության խնդիրը: 

Սալմանասար Ш-ի տուրտան Դայան-Աշշուրը, արքայի կառավարման 
31-րդ տարում, մտնում է Խուբուշկիսւ, այնուհետև գրավում Սուսասիրի Ծա-
պարիա բերդաքաղաքը՝ մուսասիրյան 46 այլ բնակավայրերի հետ միասին, 
հասնում ուրարտական ամրոցների, գրավում և ավելաւմ 50 բնակավայրեր, 
որից հեստ Դայան-Աշշուրը մտնում է Գիլզան երկրի տարածքը3 : Հասկա-
նալի է, որ Մուսասիրը հարևան էր Խուբսւշկիա-Նւսիրին, Ուրաոտուին և 
Գիլզանին: Սարգոն П-ի (722-705) 714թ. նշանավոր արշավանքի3 , նաև ա-
սորեստանյան հետախուզական բնագրերի հիշատակություններից38 ևս 
երեում է, որ Մուսասիրն ու Խուբուշկիան հարևաններ էին: Հետախուզական 
այդ արձանագրությունները թույլ են տափս ենթադրելու նաև, որ Մուսասիրն 
ու Ուայաիս-Ուեսին ևս ընդհանուր սահման ունեին, քանզի Մուսասիբի ար-
քա Ուրզանան հետևում էր բիայնական այս շրջանում կատարվող անցու֊ 
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դարձին, իսկ Ուրաբտուի այւքան Մոաասիր էր այցելում Ուայաիսից39: 
Նկատենք, որ Գիլզանու, Խուբուշկիա-Նաիրի երկրների, Բիայնայի Ուա-
յաիս (=ք1ւեսի-Ուացաե-Ու.սպաուն)4 շրջանի ճիշտ տեղադրությամբ կլուծվի 
նաև Արոինի-Սնաասիրի տեղորոշման խնդիրը: 

K L 3 GiJzan(u)-0 գիտական գրականության մեջ տեղաղրվել է' 
1. Ուբմիա լճի արևմտյան, հարավ-աբեմտյան, հյուսիս-արևմտյան ա-

փսւմերձ շրջաններում41. 
2. Աղձնիքում (նույնացվում է Գգեխին)42. 
3. Մոկքում (նույնացվում է Խիզանին՝ Սյուս Իշայր գավառում)43: 
Այս տեղադրությունների ծայրահեւլությունը հանգեցրել է՝ Ուբմիայի ա-

վազանսւմ և Վանա լճից հարավ-արևմուտք՝ երկու նույնանուն երկրների գո-
յության վարկածին 4: Սակայն ասորեստանյան ադբյարներռւմ խոսքը 
մշտապես մեկ երկրի և քաղաքի մասին է, որը հարևան էր Սհւսասիբին. հե-
ռու չէր Խուբուշկիայից և «Նաիրի երկրի ծովից»: Թուկուլթի-Նինուրտա 11-ը 
(889-884) Գիլզանուն հիշատակվում է Հյուսիսային Սիջագետքի և Խուբուշ-
կիա-Նաիրիի միջև45, իսկ Աշշուբնածիրպալ 11-ը այն հիշատակում է բազմա-
թիվ երկրների շարքում, որոնցից նա հարկ է ստացել՝ մի դեպքում Կիրրւււրի-
Կրերքում, մեկ այլ դեպքում՛ Զամուայում: Վերջինս Փ. Զաբի վերին հոսան-
քի ե Ուրմիայի միջև էր: Սակայն Գիլզանսւից հարկ ստանալու վայրերը չեն 
կարոդ խանգարիչ հանգամանք լինել Գիլզան-Խիզան նույնականության 
հարցում, քանզի Աշշուրի արքաները կիրառում էին հարկահանության յու-
րօրինակ մեթոդ, ասորեստանյան զորքերը հյուսիսից դեպի Սիջագետք տա-
նող ճանապարհների հարմար վայրերում սպառնալի դիրք գրավելով շրջա-
կա և ոչ հեռու երկրների նկատմամբ, նրանց ստիպում էին բազմապիսի ապ-
րանքներ տալ Աշշուբին46: Դեպի Միջագետք տանող այս կարևորագույն ու-
ղիներից մեկը անցնում էր ՄԶաբի, մյուսը՛ Տիգրիսի ավազանով: 

Գիլզանուն Աշշսւբնածիրպսղը հիշատակում է իր այլ արձանագրութ-
յուններում ևս, որոնցում նշվում են արքայի գրաված տարածքները: Գիլզա-
նուի այս հիշատակությունները ևս չեն խսւնգառում Գիլզանու-Խիզան նույ-
նացմանը47: 

Սալմանասար 111-ը, կառավարման աոաջին տարվա արշավանքի ժա-
մանակ, անցելով Սիմեսի լեռնանցք48 - Արիդու(Այրտրուանք) - Խուբուշ-
կիա(Ջուլւսմերկ) - Սուգունիա(Սիկանիս կամ Մական)49- «Նաիրի երկրի 
ծււվ» (Վանա լճի հաբավ-աբևելյան ափ, հավանաբար՝ Ռշտւււնիք) եբթու-
ւլ]ավ, լճից վերւարսռնափս ստացել է Ասու գիլզանացու հարկը50: Վանա լճի 
ափից ասորեստանյան զորքերը, հնարավոր է անցած լինեն Խիզանի տա-
րածքը, սակայն առավել հավանական է, որ լճափից Աալմանասարը վերա-
դարձած փնի եկած ճանապարհով և Գիլզանուի այւքան այստեղ՝ Ռշտունի-
քում. տված փնի իր երկրի հարկը: 

Ք.ա 856թ. իր նշանավոր ուրարտական արշավանքի ժամանակ Աալմա-
նասարը անցել է էնձիտե(Անձիտ) - Արծանիա(Աբածանի) - Աուխմի-Դա-
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յաենի(Տսւյք) - Արզաշկու(Արճեշ) - էրիսփա լեռ - Արամալե - Զանզիունա -
« Ն ս փ ր ի երկրի ծով» - Գիլցան - Շիլայսւ (Խսւբւսշկիայում էր) - Կիրրուրի -
Թւոմմե - Արբ ելա երթոպով5 1 : 

Արզաշկոփց Սալմանասարի ա ն ց ա ծ երթոպու վերաբերյալ հետևյալ 
կարծիքի ենք. էրիտիան, հավանաբար, Սիփանն է5 2, l R UArama]e-Q Տարո-
սում՛ սեպագրերի Ուրմե երկրռւմ պետք է վւնտրել: Այն համադրելի է Մուշի և 
Վ ա ն ա լճի միջև գտնվող Ուրմսւն կամ Օրռման բնակավայրի հետ: Այս մո-
տեցումն ընդունելու դեպքում, պարզվում է նաև Զանզխոնայի տեղը. այն. 
հավանաբար, Աանասուն-Աասունն է: Այստեղից Սալմանասարը իջել է Վա-
նա լիճ՝ Դ ա տ վ ա ն ի մոտակայքում, այնուհետև ներկայիս Դատվան-Կստոմ-
Վերվան-Խիզան ճանապարհով մտել Գիլզանու, այստեւլից' Խուբուշկիա և 
Կրերքսվ ու Թխումով իջել էրբիլ : Պ ե տ ք է կարծել, որ Սալմանասարը Գիլ-
զանուից Խուբուշկիա է մտել Մուսասիրի հյսւսիսային կամ հարավային մա-
սերով:Այս տեսակետների օգտին է խոսում Խուբսւշկիայի Շիլայա ամրոցի 
հիշատակությունը, չի բացառվում, որ այն Ջերմաձորի արևելքում գտնվող 
հայոց Զ ռ ա յ լ- Զոել- Զողայ լ5 3 ամրոցը լինի: Ատացվում է, որ Գիլզանուի թա-
գավորությունը հյուսիսից սահմանակցում էր Ուրարտոփ' Վանա լճի հարա-
վային և հարավ՜արևմտյան շրջաններին: Ի հաստատումն այս մոտեցման, 
նշենք, որ Մուսասիրի Շ ՚ ա պ ա ր ի ա բերդաքաղաքը՝ Մոկսից հարավ-արևելք 
գտնվող Ծ պ ա տ սրբավայրը պետք է որ լինի: 

Սարգոն 11-ը 714թ. ուրարտական արշավանքի ժամանակ 5 4 Սանգիբու-
տուից (Գաբիթյան) 5 մտել է Արմարիալի (Մեծ Աղբակ) 5 6 , այստեւլից անցել 
է Այադու (Հայոց ձոր): Արքան, հավանաբար, Բուն-Մարդաստանի տարած-
քով, Անձևացիքի և Երվանւրււնիքի սահմանային հատվածով հասել է Վա-
նա լճի ափը և գրավել Արտոսի (Արցիդու) և Մոխրսւբերդի քարաժայռի 
(Մախունիա) միջև ընկած՝ Ռշսաւնիքի ծովափնյա բնակավայրերը: Սարգո-
նի նշած 30 տեղավայրերից հավանական են հետևյալ համադրումները. Ան-
զալիա-Անձևացիք, Կուայաին-Կանգուար, ԿաԱանիա-Գյորանդաշտ, Կխս-
նա-Կավան, Աըի-Իլի (Հիլի), Դեզիզու-Դեղձհս, Բալդուարզա-Բախավանց, 
Սարաալպի-Սարեն, Ալսւարզա-Ախավանց 5 . Հին Ուայւսիսը Ախթամարի 
արձանագրությունից հայտնի Ոփշինին է5 : Արգիշտխււնան, հավանաբար, 
Մսխրաբերդն է: Աարգսնը, այնուհետև, անցել է ԱԱուրիւս, ԿաԱաանիա և 
Ի ն ն ա յ ա գետերը, մտել Ուայսփս: Ն կ ա տ ե ն ք , որ Կալլանիան նույն Սւսրզո-
նը հիշում է. որպես բնակավայր : Եվ, իլաք, Գյորանւլաշտը գտնվում է գե-
տափին: Այստեւլից է սկիզբ առնում Ջերմի այն վտակը, որը նրան է միա-
նում Թ ա ղ ի մոտ: Այս գետը Ռշտունիքում երկու ճյուղի է բաժանվում, սրի 
արևմտյանը սկիզբ է առնում Ալլի-Իլի բնակավայրի մոտակայքից և կրելում 
էր բնակավայրի անունը՝ Ա լ ր պ փ ա (հմմտ. Ծապարիա): Արևեւյսւն ճյուղը 
կրում էր Կալլւսնիա-Գյորանդաշտի անունը: Սարգոնը Մոխրաբերղից հետ 
է դարձել և Ալլի, Կ ա լ լ ա ն ի ա բնակավայրերից հարավ՝ անցել նույնանուն գե-
տերը ու մտել Ուայաիս, որն Ուրսւրտուի սահմանների վերջն էր՝ Նաիրի-
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Խուբաշկիայի հարևանությամբ: Այս շրջանը Բ ի ա յ ն ա յ ի կարևորագույն 
ոագմա-ստրատեգիական հենակետն էր, հետախուզության կենտրոնը: Այս-
տեղից էին վանյէսն զորքերը արշավում Խուբուշկիա, Մուսասիր, Մանա: 
Ստացվում էր, որ Ուայաիսի-Ուեսին Անձևացիքի հյուսիսում էր. Ջերմը, հա-
վանաբար, Ուայաիսի ե Խուբուշկիա-Նաիրիի սահմանագիծն էր: Արևելքում 
Ուեսին, հավանաբար, սահմանակցում էր Արմարիալիին, իսկ Կանգուարի 
լեոներով' Այադուին: Ուայաիսից Սարգոնը մտել է Խուբուշկիա: Վերջինս 
տարածվում էր Մ Զ ա բ ի ց (Ջուլամերկի հատված) ՝ Նորդուզ և, Ջերմի հարա-
վային ավագանով, մինչև Շ ա տ ա խ ե Զռսւյլ: Սարգոնը մի կարևոր փ ա ս տ է 
նշում. Մուսասիրի Ուրզանա արքան դավաճանել է նրան ե, կարծես, խոչըն-
դոտում էր Սարգոնի զորքերի տեղաշարժին: Ասորեստանի արքան կատա-
րում է ռազմական հետաքրքիր զորաշարժ. անսպասելիորեն 1000 ռազմիկ-
ներով անցնում է Վերին Զաբը, որ « . . . Ն ա ի ր ի ի ե Խ ա բ խ ի ի մարդիկ անվա-
նում էին է լ ա մ ա ն ի ա » , և այս գետը անցնելու համար նա հաղթահարում է 
Արսխււ լեռան փեշերը6 0 : Գիտության մեջ ընդունված այն տեսակետը, որ է -
լամունիան բուն Մ Զ ա բ ի հնագույն անվանումն է6 1 , համոզիչ չէ: Սարգոնի 
հիշած Վերին Զաբը, որ էլամունիա էր կոչվում, Լեին-սուն է՝ Մ. Զ ա բ ի աջա-
կոգմյա վտակը, որը սկիզբ է առնում ներկայիս Ալամանի մոտակայքից: Ար-
սխււ ւեռը Կալամերիկ-դաղն է, որի հաբավ-արեել յան փեշերին էր Խուբուշ-
կիանք'2: Սարգոնը Լեին-սու-էլամունիան անցնելով, շարժվել է Մուսասիր ե 
այս ճանապարհին հիշում է 4 լեռներ՝ Շ ե յ ա կ , Աբդիկշի, Ուլայաու ե Ալլու-
րիա 6 3 : Վերջինս նույնանուն է Ալլուրիա գետին, որ հոսում է Ալփ-Իլփից՝ 
Թ ա ղ : Այս դեպքում, սակայն, այն նշվում է որպես լեռ: Ստացվում է, որ Մու-
սասիր արշավելու համար Սարգոնը կրկին հասել է Ալլուրիա գետի ավազա-
նը, սակայն նրա ստորին հոսանքում՝ Թաւլի մոտ: Այստեղ Մուսասիրի, Խու-
բուշկիայի ե Ոււսյաիս սահմանային հ ա տ վ ա ծ ն էր: Առնռսի վւեշերռվ Սար-
գոնը մտել է Մուսասիր: Այնուհետև նա գուբս է եկել Անդարուտա լեռնանց-
քով, որը Խ ի պ պ ա ր ն ա ք ա ղ ա ք ի դիմաց էր6 4 : Վերջինս Աշշուբբելկալայի 
Խ ի պ պ ա ն է, որ համադրելի է Խ ո չ ա պ ա ր ի ն ՝ Կ ե ծ ա ն ի և Ջերմի միախառնման 
արևելակող հատվածում: Խ ո չ ա պ ա ր ի ց հյուսիս կա Խ ո ր ա տ անունով մի 
բնակավայր , որը, հավանաբար, Սարգոնի Անդարուտա ն է6 5 : Այստեղից Աշ-
շուրի արքան, հավանաբար, իջել է Կուտմուխի, որն Ասորեստանի գլխավոր 
սեղանապետի տիրույթն էր6 6 : 

Ասորեստանյան հետախուզական արձանագրությունների, նաև այլ հի-
շատակությունների, համեմատական քննությունից ա կ ն հ ա յ տ է դառնում, որ 
Մուսասիրը սահմանակից էր ոչ միայն Ուեսի-Ուայաիսին ու Խ ա ր ա շ կ ի ա -
Նաիրիին, այլ նաև Խեցիլի ավազանում գտնվող բիսւյնական Ուկկուի կամ 
նրա դիմացի շրջանին 6 (նշենք, որ Ուկկուն Տումուրու-Տմոբիքի մոտակայ-
քում էր)6 8 , [ . . .իռենի շրջանին, որտեղից Մուսասիր անցնում էին Սև գետով 6 9 

(Կեծւս՞ն), ա յ ն հեռու չէր Թուշխանից (Կարխ) , Կատմուխիից, Ալամունիից, 
Քար-Սիպաբից , Մանայից 7 0 : 
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Ստացվում է, որ Արդինին պետք է գտնվեր Կ ա բ խ ի և Ուրմիա լճի ավա-
զանի, Ռշտունիքի և Խ ե գ ի փ ավազանի.- Խ ի զ ա ն ի և Անձեացիքի մ ի ջ և Այս 
տեղադրությունը- փաստվում է նաե այն հանրահայտ հանգամանքով, որ 
Մասասիրը պետք է գտնվեր հարուստ մետաղահանքերի շրջանում, իսկ 
Մոկքլշ, Շ ա տ ա խ ը , Սղերդը, Ռշստւնյաց լեոները հնուց ի վեր հայտնի են 
բազմապիսի մետաղներով: 

Պ ե տ ք է նկատել նաև, որ Մ Զ ա բ ի ձ ա խ ա փ ն յ ա հատվածում, ներկայիս 
Իրաքյան Քրդստանի տարածքում և ավելի հյուսիս, ուր սովորաբար տե-
ղադրվում է Արդինի-Մուսասիրը, ասորեստանյան աղբյուրները այլ երկրներ 
ու բնակավայրեր են հիշատակվում՜ Արիդու (Այրտբուանք), «խարգայցինե-
րի» 7 | (Այգարք) , «խարմասցիների» 7 2 (Օրամար), Թումմե (Թխում՛ մինչև Ն ե -
խ ի փ ավազան) 7 3 , Սումբի կամ Սունբի: Այս վերջինը համադրելի է Պարսկա-
հայքի Արասխ գավաոի Շնավհ բնակավայրի հետ 7 4 : Ը ս տ Շամշի-Ադադի 
V-ի, Սունբին Սեկդիարի որդի Շարցինայի տիրույթներում է ր 7 . վերջին-
ներս, հավանաբար, տիրել են նաև Մեծ Հ ա յ ք ի ն պ ա տ կ ա ն ա ծ Մարաց ամուր 
ղոների տարածքին ' ներկայիս Ռևանդուզի շրջակայքին: Այս առումով հե-
տաքրքրական են Մահկերտ Տ ա ն գավառի և Սահկեր դաստակերտի անվա-
նումները, որոնք, հավանաբար, կ ա պ վ ա ծ են Սեկդիարի հետ. վերջինս Ներ-
քին Զամուայի կառավարիչն էր 6 և նրա սերունդների տիրույթները, Մահ-
կերտ, Մահկերտ Տ ա ն անուններով, հասել են միջնադար: Շամշի-Ադադ V-ը 
հենց այստեղ է բախվել Շարցինայի և Ուշպինա-Իշպոփնիի հետ 7 7 . Կելյւս-
շինի և Շինակի լեռնանցքները անեն ռազմա-ստրատեգիական կարևոր 
նշանակություն. Բիայնայի արքաները Մանային տիրանալու համար պետք 
է վերահսկեին դրանք' սպառնալիք ստեղծելսվ նաև Ասորեստանի համար: 
Կել յաշինի արձանագրությունը, հավանաբար, ասսւրա-աբաբտական այս 
բախումների ընթացքում է կանգնեցվել՝ հանդիսանալով յուրօրինակ սահ-
մանաքար: Ռուսա 1-ը ևս լեռնանցքներում վեբահսկարսթյռւնը պահպանե-
լու նպատակով էր արշավել այսւոեղ. Թոփռւզավայի արձանագրությունում 
նշվում է. որ բիայնական և մուսասիրյան զորքերը արշավել են Ասորեստա-
նի լեոները7 8 . կսթափ տեղադրությունը փաստում է, թե հատկապես որտեղ 
են արշավել դաշնակցային զորքերը: 

Արւփնի-Մուսասիրի՝ Մոկքում գտնվելու տեսակետի օգտին են վկայում 
նաև « Ո ր բ » , «Արբակկու» (Արվախ), «Աբվենից Ձ ո ր » տեւլանունները, որոնք 
առնչվում են «Ալտւբանի» դիցանւխւնը: «Միջասը» սերում է «Մուսրու>Մու-
սասիրից» 7 9 : Բ ի ա յ նացիները Խ ա լ դ ի ի և Ալաւբանի-Բագմաշթոփ (Բագբար-
թու) սրբավայրը կոչում էին Արաատա>ՈՒրուատրի>Աբարադի երկրի անու-
նով՛ Արղինի , ասորեստանցիները՝ նրա կենտւանական երկրի անունով՝ 
Մուսբու-Մուսասիր: 

Այսսփսով, Բիայնիփ-Ուրարտուի սրբազան ք ա ղ ա ք Արդինի-Մուսասիբի 
տեղաւլլտւթյան վերաբերյալ ներկ այացվ ած մոտեցումները առաջադրում են 
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բազմաթիվ նոր խնդիրներ, պանք առավել ծավալուն ուսումնասիրության 
նյութ պետք է ւյաոնան: 

ARTAK SARGSYAN 

ON THE LOCATION OF ARDINI-MUSASIR 

(Summary) 

The localization of KUR/URUArdini-Musasir is one of the most debatablc points 
in Urartian studies. Agrceing with the existing opinion expressed in science 
about Musru - Arinu and Musasir - Ardini, we assume, however, that this coun-
try and lown were located in Moukc, which is appropriate to Midgas region ils 
center. Düring the Urartian period Ardini-Musasir was included in Moukc of the 
State of Greater Armenia. These approachcs are bascd mainly on the inscriptions 
of Assyrian king's travellings in the direction of Musru - Arinu and Musasir -
Ardini. According to them Musru and Arinu were located between modern Zen-
gan and Alaman to the from Takh, in front of Arnos. Musasir - Ardini was lo-
cated on the banks of Karkh and Urmia lakes, as well as on the banks of 
Rshtunik and Khezil, in the territory of Irakion Krdstan and more to the northe, 
where Ardini - Musasir used to bc located, according to the Assiryan sources, 
meny other contries and settleinants, and just the neighborhood of Mahkert Tun, 
probahly beloinged to the generations of Inner Zamwy's monager and was callcd 
Mekdear - Mahkert Tun. 

The people of Biaina call holly countrry and city Ardini - after the namc of 
Aratta > Uruatri > Ararad country; people of Assiria call is Musru - Musasir aftcr 
the name of the central region. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Կելյաշինի ն Թոփոպավայի երկլեզու արձանագրությունների բխսյսակաՍ տեքս-
տերի Ardini-(j զուգահեռ ասորեաոանյւսն տեքստերում ներկայացված Է տ1' 
Musasir տարբերակով (Меликишвили Г.А., Урартские клинообразные 
надписи, Москва,1960 (УКН), N 19, N 264): Հարկ Է նշել, որ Արդինին վանյան 
արձանագրություններում մշտապես հանդես Է գալիս որպես !քաղաք» (УКН, N 
27, N 228), իսկ ասորեստանյան աղբյուրների Մուսասիրը ներկայանամ Լ նաև 
«երկիր» տարբերակով (տե՛ս, օր. Меликишвили Г.А., Наири-Урарту, Тбилиси, 
1954 (Н-У), Էջ 35): 

2. Ադոնց Ն., Հայաստանի պատմություն, Երեան, 1972, Էջ 145, 197-198; 
Меликишвили Г. А., Мусасир и вопрос о древнейшем очаге урартских 
племен, ВДИ, 1948, N 2, Էջ 37, ծան. 1; Н-У, Էջ 36-37; УКН, Էջ 417; Арутюнян 
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Н. В., Биайнили (Урарту), Ереван, 1970, էջ 20, 47 (ծան. 150), 49, 55, 56, 64-66, 
362, 363, 365; նույնի Топонимика Урарту, Ереван, 1985 (ТУ), էջ 33-34, 44-145; 
Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (ՀՍՀ), հ.8, Երնան, 1982, էջ 87-88, 
(հեղինակներ՝ Ս. Հմսւյակյան, Լ. Բիյագով); Հմայակյան Ս., Վանի 
թագավորության պետական կրոնը, Երեան, 1990, էջ 86-87 (ծան.2) Ь այլն 
(տեււակետը Լեհման-Հւսոսցտինն է, տե՛ս ծան. 5): 

3. ТУ, ձ? 145; Հմայսւկյան Ս., 1990, էջ 86; ՀՍՀ, հ. 8,էջ 87-88 (տեսակետը Ո-. 
Բոյմերինն է, տե՛ս ծան.6): 

4. УКН, N 19, N 264 (տեղադրությունները տե՛ս քարտեզ «Ուրարտու պետությունը 
860-590թթ. մ.թ.ա.», Երեան, 1980, հեղինակ՝ երեմյան Ս. Տ.): 

5. C.F. Lehmann-Haupt, Armenien einst und jetzt, Berlin und Leipzig, П, 1,1926, էջ 299 ; 
6. Boehmer R. M., Zur läge von Musasir, " Bagdader Mitteilungen", 1973, Bd. 6, էջ 31-

40: 
7. Thurcau-Dangin Fr., Une relalion de la huitiemc campagne de Sargon (714 av. J.-c), 

Paris, 1912, էջ XVI-XVII; Հեղինակը Մուսասիրը տեղադրում է Մ. Զարի ձախւս-
կողմյա Նահիլ վտակի ավագանում ե գտնում, որ Կելյաշինի ե Թոփագավայի 
արձանագրությունները ցացանամ են Մուսասիրի միայն հարավային սահմանը: 

8. Халатьянц, Г. А., О некоторых географических названиях древней Армении в 
связи с данными ванских надписей (ազգային գրադարանի 417(47.925)/Х-17 
համարի տակ), էջ 1; Տաղավարյան Ն., Պատմութիւն Հայոց ի սկզբանն մինչև 
ց՚Արշակունի հարստության հաստատութիւնը, Պարիս, 1903, էջ 4: 

9.Կատւ[ալյան Մ., Ուրարտու /Արարատյան թագավորություն/, Սովետական Հա-
յաստւսն (ՀՍՀ հւսւ[ևլյալ հատոր), Երևան, 1987, էջ 93 (հմմտ. քարտեզի հետ, էջ 
92): 

10.Ղափանցյան Գր., Ուրարտուի պատմությունը, Երևան, 1940, էջ 13: 
П.Саркисян, Д. Н., Страна Шубриа, Ереван, 1989,էջ 15-16: 
12. Дьяконов, И. М., Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту 

(АВИИУ), ВДИ.1951, N 2, 2 (ծան.9): Арутюнян, Н. В.,1970, էջ 20, 49, 55-56, 
64-66,362-363, 365; ТУ, էջ 36,145: 

13. Սասնւսգիտական գրականության մեջ Մուսրուն տեղւսդրւ[ելէ Մ.Զաբի ([երին հո-
սանքի և Նինվևի միջև (Меликишвили, Г. А., К вопросу о древнейшем очаге 
урартских племен, ВДИ, 1947,N 4, էջ 28, 29 (ծան.2),Դեհոկի շրջանում (Ադոնց 
Ն., 1972, էջ 52,63), Ջուլամերկից հյուսիս (Հայ ժողովրդի պատմություն, հ.1, 
Երևան, 1971, էջ 280 (ծան. 2)),Ամիդից հարավ-արևեյք՝ Գ-յուզալ-շախրի շրջա-
կայքում (Саркисян, Д . Н., 1989, էջ 15-19), նույնացվել է Մշարին (Եւիրատի սւ-
փսգւսնում) (Ղաւիանցյան Գր., 1940, էջ 125 (ծան. 1)), ինչպես նաև՜ Ամանոսի 
լեոներից հարավ' Ք.ա 13-11-րդ դդ. տարածվող Եգիպտոսի տիրույթներին 
(Կսււա1ալ]ան Մ. Ս., Ուրարտու «աշխարհի» բնօրրանի տեղորոշման շուրջ, ԲԵՀ, 
հաս. գիտ., 1992, N 1 (76), էջ 93): 

14.АВИИУ, 2, 19: 
15. Արինու-Արինուն նույնականության տեսակետը Ն. Վ. Հարությունյանինն է 

(1970, էջ 54-55; ТУ, էջ 36): 
16. Սալմւսնասարի հիշատակուտյուններից ակնհայտորեն երևում է, որ Արինուն էր 

Ասորեեստանի դեմ ուրուատրեցիների ծավալած ապստամբական շարժման 
կազմակերպիչը, և Աշշարի արքան աոավելպատկերավոր է ներկայացնում նրա 
առումը: 
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17. АВИИУ, 6, 3 (ծան. 5): 
18. Ասորեստանյան արձանագրություններում նման օրինակները բազմաթիվ են. 

երբ այս կամ այն քաղաքական միավորը' «երկիրը», կրում է իր մայրաքաղաքի 
անունը (հմմտ. Խուրուշկիւսյի ե Գփլզանուի օրինակները): 

19. Манандян, Я. А., О некоторых проблемах истории и географии древней 
Армении, Ереван, 1956, էջ 6-9: 

20. Խիմմեն պետք է տեղադրել Կորճսւյքի Այրտրուանք ղւսվաոի և նրւս մերձակա 
տարածքներում՝ հարավային Նպատական լեոների շրջանում: 

21. ժամանակակից Զենգւսնն է՝ Սիդիւսթ քաղաքի ե Վերին Տիգրիսի միջե, Ջեզի-
րեից մոտ 50 կմ հյուսիս-արեմուտք (Манандян Я. А., 1956, էջ 7-8; ТУ, էջ 82). 
այն նույնական է Աշշուրբհլկալայի Զիկունուին (է. Վեյղներ): 

22. Հ. Մանանղյանը Սալմանասար 1-ի (1Г) արշավանքի Արինու-Մուսրա հատվածի 
խնղիրը չի քննարկում: 

23. АВИИУ, 10 ( V,67; v,73; V,62): 
24. Ալամուն-էլամունիա-Ուլմանիա տեղանունների հետ նույնական է (տեղադրութ-

յան վերաբերյալ տե՛ս. Манандян Я. А., 1956, էջ 12; ТУ, էջ 253): 
25. ТУ, էջ 108: 
26. АВИИУ, 13: 
27. Ադոնց Ն., 1972, էջ 69, ծան. 1; ТУ, էջ 144: 
28. АВИИУ, 6; Նույն Դամդւսմոաան է' Գյուգալշախրի շրջակայքում (ТУ, էջ 71-72); 
29. АВИИУ, 3 (ծան. 5): 
30. Նայն տեղում, 1: 
31. Саркисян Д. Н., 1989, էջ 14,18-19; 
32. АВИИУ, 19: 
33. Բիթփսի վիլայեթի նշյալ բնակավայրերի տեղադրությունը տե՛ս Հայաստանի և 

հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հ. I,Երևան, 1986 (ՀՀՇՏԲ), էջ 
688-689: 

34.Արատտան Մաշու-Մասիոաի լեոների հյուսիսում էր, Խոտում (խուռիների) երկրի 
հարևանությամբ. Շումերից այստեղ էին հասնում Եփրատի ավագանով (ւղեւոք է 
նկատի ունենալ ոչ միայն բուն Եւիրւստը, այլև՝ նրա ձախակողմյա վտակ Խւս-
բուրը) ու Զամուա երկրով (տարածվում էր Փ. Զարի վերին ավազանից մինչև 
Ուրմիա) (Մհվսիսյան Ս., Հնագայն պետությունը Հայւսստանում. Արատտւս, 
Երևան, 1992, էջ 10-23; նույնի Սրբազան լեռնաշխարհը. Հայստանը Առաջավոր 
Ասիայի հնագույն հոգևոր ընկալումներում, Երևան, 2000, էջ 29 -48): 

35. Մովսես Խորենացի, «Հայոց պատմություն», Երևան, 1990, ժ", ԺԱ, Զ զլխ.: 
36. АВИИУ, 28 (174): Պետք է նկատել, որ նշված արձանագրությունում Q-իլզանից 

անմիջապես հետո հիշատակվում են մանւսյւսկան երկրներ, որոնցից հետո 
նշվում է Պարսուա - Բուշտու - Նամրու - Սիմեսի լեռնանցք - Խալման երթուղին: 
Այս հանգամանքը շվարություն է ստեղծել Գ-իլզան երկրի տեղադրության 
խնդրում: Սակայն պետք է նկատել, որ Դայան - Աշշուրը Գիլզսւն ֊Խիզանից 
ՈՒրմիայի ավազան հասնելու համւսր պետք է վերադառնար եկած ճանապար-
հով և հետդարձի ժամանակ նա ոչինչ չուներ նշելու, քանզի արշավանքի սկզբին 
նա արդեն հպատակեցրել էր իր անցած երկրներն ու բնակավայրերը: 

37. Նույն տեղում, 46 (121), 49 (297; 306; 309): 
38. Նույն տեղում, 50 (5), (10), (27): 
39. Նույն տեղում, հմմտ. 50 (1), (2), (3), (4), (8), (10), (18), (27): 
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40. Арутюнян Н. В., 1970, էջ 288 (ծան. 428): 
4] . АВИИУ, 28 (ծան. 15); Пиотровский, Б, Б., Ванское царство (Урарту), Москва, 

1959, էջ 55, 56, 58-59, 148; Н-У, էջ 31, 37, 180, 191, 195, 231, 236, 238, 326 ; ТУ, 
էջ 64 Ii այլն: ՚ 

42. ՀՍՀ, հ. 3, Ե., 1977, էջ 65; Կատվալյւսն Ս՜., 1992, էջ 96: 
43. Халатянц, Г. А., О некоторых...; էջ 7; Լեո, Երկերի ժողովածու, Երեան, 1966, էջ 

184; ՀՀՕՏԲ, հ. 1, էջ 863: 
44 .ՀՀՇՏԲ,հ . I, էջ 863: 
45. Արքան նշում է, որ գրավել է «...Շուբարու երկրից մինչե Գիլզանու երկիրը ե 

Նաի[րի...]. . .» (АВИИУ, 22): 
46. Նույն տեղում. 23 (1,54;1, 56; II, 80); հմմտ., նաե, АВИИУ, 27 (Լ 14 ), 23 (П, 2): 
47. АВИИУ, 24, ծան. 4, 25: Աշշուրնածիրպալը նշում է մի եռանկյունի տարածք 

(Սուբնատ - Կիրրուրի - Գիլգանու), որի սահմաններում նախկին Ուրուատրի 
որկիրն էր : 

48. Այս լեռնանցքը պետք է փնտրել Դասն լեռների հարավային շրջաններում: 
49. Ադոնց Ն., 1972, էջ 80; Манандян Я. А., 1956, էջ 10, ծան. 2: 
50. АВИИУ, 27, (II, 27), ծան. 7; (T, 14; I, 18; 1,20; 1,23; 1,27): 
51. Նույն տեղում, 27 (II, 40; П, 45; IT,54; II, 60; II, 63), 28 (35), 29, 30, 31, 32, 33: 
52. Էրիտիա-Սիփան նույնացման տեսակետը Շտրեկինն է (Աղոնց Ն., 1972, էջ 86, 

ծան. 1; ТУ, էջ 261): 
53. Թովմա Արծրունի ե Անանուն, Պատմություն Արծրունյաց տան, Երեան,198, էջ 

346 (ծան. 194): 
54. АВИИУ, 46, 49: 
55. Կատվալյսւն Մ. Ս., 1987, էջ 91-92 (տե՛ս քարտեզը): 
56. Որ Արմարիափն Մ. Աղբակն է, ակնհայտորեն երեում է Արնա Ն Արրու բնակա-

վայրերի հիշատակությունից. Արնան Պարսկահւսյքի Առնա-Ըռնա գավառն է, 
իսկ Արբուն՝ Արեբանոս-Արսւեմիտան: 

57. Ո-շտունիքի բնակավայրերի վերաբերյալ տե՛ս ՀՍՀ, հ. 9, Ե., 1982, էջ 682-683; 
հմմտ. նաե ՀՍՀ, հ. 11, էջ 275, քարտեզ «Վանի վիլայեթ»: 

58. Меликишвили Г.А., 1951, էջ 177-179: 
59. АВИИУ, 47 ( 297 ): 
60. АВИИУ, 49 (309) 
61. Thureau-Dangin Fr., 1912, էջ XVI; ТУ, էջ 253: 
62. Խուբուշկիա քաղաքը ժւսմանակակից Ջուլամերկն է և դա ւխսստվում է մի շարք 

հիշատակություններով, ա) Խուբուշկիան Մ. Ջւսբի ափին էր (АВИИУ, 27 ( I , 49; 
I, 18; I, 20; I, 23), 28). բ) այն գտնվում էր Արիդու (Այրտրուանք)֊Սուգունիա (Սի-
կանիս կամ Աուկան՝ գտնվում են Ջալամերկը Ջերմի ավազանին կապող լեռ-
նանցքի շրջանում) հատվածում) (АВИИУ, 27( 1,14; I, 18; 1,20; 1,23): 

63. АВИИУ, 47 (309): 
64. Նույն տեղում, 47 (415): 
65. «Անդարուտան» հայերեն «սւնտստոտ» կամ «անդունդ» բառերի հետ է համադ-

րելի, որոնք նաև անվանական նույնականություն են ենթադրում Խորատի հետ: 
66. АВИИУ, 50(1) , ծան. 2: 
67. Նույն տեղում, 50 (3): 
68. Նույն տեղում, 57, 61: 
69. Նույն տեղում, հմմտ. 50 (3), (4): 
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70. Նույն տեղում, հմմտ. 50 ( 1), (6), (12): 
71. Նույն տեղում, 23( I, 54; П, 80). 27 (1,14): 
72. Նույն տեղում, 23( I, 54), 27( I, 14): 
73. Թումմեի տեղադրությունը գիտական շրջանակներում վիճահարույց խնդիր է: 

Մենք այն նույնացնում ենք ներկայիս Թխում բնակավայրի հետ, որը գտնվում Լ 
Ջուլամերկից 30 կմ հարավ-ւսրեմուտք: Նշյալ տեղադրության լավագույն փաս-
տարկը Աշշուրնածիրպալ II- ի մի արշավանքի հիշատակությունն է. արքան ան-
ցել է Թումմեի Սուրրա, Աբուկու, Արուրա, Աբաբե բնակավայրերով ն մտել Կիր-
րուրի - Կրերք: Սուրրան նույնացնում ենք հայոց Սրինգին, Արուբեն, հավանա-
բար, ներկայիս Ավարն է ՚Նեխիլի ավագանում: Հնարավոր է, որ Թումմեն ձգվում 
էր Թխումից, Ս՜. Զարով, Նեխիփ ավազան: 

74. Հմմտ. Շնավհ> Սունավհ> Սունաբհ> Սունբի: 
75. ТУ, էջ 172: 
76. Նույն տեղում: 
77. АВИИУ, 34: 
78. УКН, 264: 
79. «Մուսասիր» անվան *մուս արմատը, նախնական իմաստով, պետք է որ նշանա-

կեր «ոգի, վիշապ» (հմմտ. վիշապազն Սուրացանների տոհմանունը, հուն. Մու-
սաները ե նրանց մայր, հիշողության դիցուհի ՍԱեմոսինեն, հայոց Մուշը, որ վի-
շապաքաղ Վահագնի պաշտամոընքային կենտրոնն էր, նաե՝ Մոկք-Մոկսը, ոուս. 
мцыри՝ «հոգևորական» բաոը): Երկրորդ' *-սիր արմատը, հավանաբար, իրան, 
լեզուների խշիր>շիր' «առյուծ» բառն է: «Մուսասիրը», հավանաբար, երկնային 
աստվածության և օձ-վիշապի կովի՝ տիեզերածին առասպելը ընդհանրացնող 
«վիշապառյած» նշանակությանն ուներ: Այս մոտեցման օգտին է խոսում նաև 
Մուսասիրի արքա Ոտզանայի կնիքի պատկերն ու արձանագրությունը (АВИИУ, 
48): 

80. Հ. Մարտիրոսյանն ու Ա. Մախիսյանը այս անունները բխեցնում են հնդեվրպ. 
*arto արմատից, որից հայ-հունա-արիական լեզուներում աոաջւսցելեն «սուրբ օ-
րենք», « կարգ», «սուրբ իրավունք», « արդար», «բարեպաշտ» և այլ բառեր (Մով-
սիսյան Ա., 1992, էջ 30, ծան. 6): 
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Ե Ր Վ Ա Ն Դ Գ Ր Ե Կ Ց Ա Ն 

ՄԱՆԱ5Ի ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏԵՂԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ 

Հինարևել յան երկրների շարքում իր ուրույն տեղն ունի Ք . ա . 1Х-У1вд. 
ասսարա-բաբելոնյան, ուրարտական ե եբրայական աղբյուրներում վկայ-
ված Մա նայ ի թագավորությունը: Վերջինս, գոյություն ունենալով շուրջ 26 
տասնամյակ (Ք.սւ. 850-590-ական թթ.), կարևոր ղեր է խ ա ղ ա ց ե լ ժամանա-
կի հզոր երկրներ Ասորեստանի և Ուրարտուի ռազմաքաղաքական պատ-
մության մեջ՝ մեծապես նպաստելով նաև ա պ ա գ ա Մարաստանի կազմա-
վորմանը: 

Մանայի պատմսւթյանն անդրադարձած հետազոտողնեբը 1 , ի թիվս այլ 
հարցերի, քննարկել են նաև երկրի պատմական աշխարհագրության հետ 
կապված խնդիրներ: Սակայն նրանք, անդրադառնալով հիմնականում ու-
րարտական և նսբասորեստանյան սեպագիր աղբյուրներում հանւփպող 
տեղանունների տեղորոշման 2 և Ք.սւ. 714թ. Ուրարտուի դեմ ասորեստանյան 
արքա Սարգոն 11-ի (Ք.ա. 721-705 թթ.) ձեռնարկած « У Ш տ ա ր վ ա արշա-
վանքի» երթուղու հստակեցման խնդիրներին 3 , նպատակ չեն ունեցել ներ-
կայացնելու Մանայի պ ա տ մ ա կ ա ն աշխարհագրության հ ա մ ա պ ա ր փ ա կ ու-
սումնասիրություն4: 

Առաջարկվող հոդվածում փորձել ենք ուրվագծել Մանայի թագավորութ-
յան վարչաքաղաքական միավորների հնարավոր ամբողջական պատկերը 
և տալ ղրանց տեղադրումները: 

Մանային վեբաբերալ մեր տեղեկությունների հիմնական մասը գափս է 
նորասորեստանյան աղբյուրներից, որոնց մեջ քննարկվող խնդրի համար 
առանձնահատուկ նշանակություն ունեն Աարգոն 11-ի վերոհիշյալ արշա-
վանքը նկարագրալ «Լուվրի աղյուսակը» (այսահետ՝ ԼԱ) և Աշշուրբանա-
պ ա փ արձանագրություններից « Գ լ ա ն B - ն » 5 : Այս և մի շարք այլ աւլբյուրնե-
րի ուսումնասիրությունը թույլ է տ ա փ ս ենթադրել Մանայի նկատմամբ Ասո-
րեստանի և Ուրարտուի ունեցած քւալաքական, մշակութային ևն ազդեցութ-
յուն: Այն իր արտահայտությունն է գտել նաև իրենից բ ա վ ա կ ա ն բ ա բ դ հա-
մակարգ ներկայացնող երկրի վարչական կառուցվածքում: Մանան, թերևս 
ասորեստանյան օրինակով 6 , բաժանվել է կենտրոնական իշխանության 
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նկատմամբ ենթակայսւթյան տարբեր աստիճաններ ունեցող միավորների՝ 
«մարզերի» Ա «երկրների» 7 : Դրանցից առաջինները (սատոր, nagii) հանդի-
սացել են թագավորության բաղկացուցիչ մասեր ե կառավարվել արքաների 
կողմից նշանակվող հատուկ պաշտոնյաների՝ փոխարքաների (ասսուր. ™к1 

Saknü) կողմից: 
Երկրորդ խումբը կազմել են այն տարածքները, որոնք, բնակեցված լինե-

լով որևէ ցեղի (ցեղերի) կուլմից, հանդիսացել են տվյալ ցեղի «երկիրը»' ցե-
ղատարածքը, ներկայացնելով քաղաքական, այլ ոչ վարչական միավոր-
ներ: 

Գտնվելով Մանայի գերիշխանության տակ և կրելով նրա ազդեցությու-
նը՝ պետական կազմավորումների աստիճանի բարձրացած այս «երկրնե-
րը» իրենց հերթին բաժանվել են առանձին վարչատաբածքային միավորնե-
րի9: Երկրները կառավարվել են, թերևս, ժառանգաբար իշխող տեղական իշ-
խանավորների կողմից, որոնք պաշտոնապես համարվել են մանայական 
երկրի «մեծ փ ո խ ա ր ք ա ն ե ր » äaknüti raät Mannäi rabuüti) և կրել որոշակի 
պարտավոբություններ (թերևս՝ հարկատու և զորատու): 

Հինւսրևելյան աղբյուրների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս մեզ 
տարբերակելու Մանայի 13 վարչաքաղաքական միավորներ՝ 8 մարզ և Տ 
«երկխւ»: 

I. Մարզեր 

«Իցիրտու թաղարի շրջան» (*' IzirtuV. 
Հին Արևեւքում պետական կազմավորումներից շատերի ծնունդը պայ-

մանավորված էր այս կամ այն կենտրոն-«քաղաքի» վերեւքով: Վերջինս, իր 
շուրջը միավորելով շրջակա տարածքները, վերածվում էր քաղաք-պեաութ-
յան կամ «երկրի»: Այս ոպին է անցել նաև Մանայի թագավորությունը, որն 
իր պատմության վաղ շրջանում հանդիսացել է նմանօրինակ կազմավորում՝ 
(Ի)Զիրտու կենտրոնով 2 : Այս իրողությունից ելնելով՝ կարելի Լ ենթադրել, որ 
Ք.ա. EX դ. II կեսի ասորեստանյան և ուրարտական աղբյուրների «Ման(ն)ւս 
(երկիր)» անվանումն արտահայտել է Իզիբտու քաղաքը (շրջակա տա-
րածքներով) և այս ստումով, թերես, համապատասխանել հետագայի «Ի-
զիրտու քաղաքի շրջան» վարչամիավորի տարածքին 1 3 : 

Ն շ վ ա ծ ժամանակաշրջանի աղբյուրներում Մանան հիշատակվում 1: 12 
անգամ 1 4 ՝ Զամուայի, Ալլաբրիայի, Պարսուայի, Սումբու-Սունբուի, Խար-
ւաւնայիՕ: Սևսսիի, Գիզիլբունդայի, Մսսլայի և այլււց շարքում, որոնցից 
Պարսուային, Զ ա մ ա ա յ ի ն , Խարրունային. Մեսսիին և Ալլաբրիային սահ-
մանակցել է հ ա ս տ ա տ ա պ ե ս ' 5 : Վերջիններիս տեղադրությունն Տ առաջար-
կում է Մանայի որոշակի տեղորոշում Ուրմիա լճից հարավ, Փոքր Զաբ գե-
տից արևելք և Դիւսլայի ակունքներից հյուսիս 7 : Հարցի առավել հստսւկե-

154 



gm մը, սակայն, կապված է մայրաքաղաք Իզիրսաւի tt մարզի կազմում հի-
շատակվող քաղաքների տեղաղրաթյունից: 

Ս՜անայի մայրաքաղաքը մասնագիտական գրականության մեջ նույնաց-
վել I; «թեփե» Կապլանտուի 1 8 , «թեփե» Քալայջիի 1 9 . Բերղիզորի2 0 հետ, տե-
ւլորոշվել Ս՜ահաբադի շրջանում , Սաքըզի շրջանում2 2 (երբեմն՜ նույնացվել 
Սաքրզին 2 յ յ , կամ Ջաղաստւի (Զարինեհ-Ռուդ) հովտում՜ Ս ի ա ն դ ո ւ ՚ Ա բ ի ց 
հարավ և հարւսվ-արևելք2 4 , Բուկանից հյուսիս : Տեսակետների այս բազ-
մազանությունից նախընտրելին, կարծում ենք, Ն . Ադոնցի ա ռ ա ջ ա ր կ ա ծ Ի -
զիրտու-Բերդիզոր համադրւոթյունն է2 6 : Վերջինս առավել քան համապա-
տասխանում Լ Իզիրտուի՜ ասորեստանյան աղբյուրներից ենթադրելի տե-
ղադրությանը, այն Է՝ ասորեստանյան սահմաններից, Ալլաբրիայից ե Սու-
րիկաշից ոչ հեգու,27 Արմայիղ և Զիբիա քաղաքների մերձավորությամբ 2 8 : 

1990-ականներից սկսած շրջանառության մեջ դրվեց Իզիրտուի նոր տե-
ղագրություն «թեփե» Ք ա լ ա յ ջ ի վայրում՜ Բուկանի մոտ, Ուրմիայից հաբավ-
արևելք, 1985թ. հ ա յ տ ն ա բ ե ր վ ա ծ և գիտականորեն համեմատաբար վերջերս 
հրատարակված Բուկանի ա ր ա մ ե ա տ ա ռ արձանագրության շնորհիվ : 
Ն մ ա ն տեղագրության հիմք Է ծառայել արձանագրության 5-րդ սաղում 
նշված «Խալդիին , որը Z'tr-ում Է . . . » արտահայտությունը 3 0 : Ն շ վ ա ծ Z'tr 
վայրն Էլ (թերևս՛ քաղաք) նույնացվել Է Ի /Զիրտային 3 : Սինչդեո' Z'tr ֊ ի հի-
շատակությունն արձանագրությունում ոչ միայն չի ենթադրում Իզիրաու-
Զիրտայի հետ նույնացում 2, այլև՛ վերջինիս տեղադրություն « թ ե փ ե » Ք ա -
լայջիում' հետևյալ նկատաւաւմնեբով. 

Հ ա յ տ ն ա բ ե ր վ ա ծ բեկորը (13 տալ) հանդիսացել Է արձանագրության 
վերջնամասը, այսպես կոչված « ա ն ե ծ ք ի բանաձևը» , իսկ արձանագրության 
բուն բովանդակությունն անհայտ Է: Հետևաբար՝ պարտադիր չէ նրան վե-
րագրել տեղագրական նշանակություն: Պարզապես' « ա ն ե ծ ք ի բ ա ն ա ձ և ը » 
սատկածների (Հադադ և Z 'tr-ի Խ ա լ դ ի ) պատժով Է սպառնամ ա յ ն արքա-
յին, որը կվնասի կամ կզեղծի աբձանագրւււթյանը: Իսկ նման բովանդա-
կության հնարավոր է ենթսպրել ց ա ն կ ա ց ա ծ արձանագրությունում և ցան-
կ ա ց ա ծ վայրում, որոնց մեջ « մ ա յ ր ա ք ա ղ ա ք ն ե ր » տեսնելը քիչ է հավանա-
կան: Ասորեստանյան արձանագրություններում բազմիցս կ ա բ ե փ է հանդի-
պել, օրինակ, Ի շ տ ա ր աստվածուհու պաշտամունքի տեղական կենտրոննե-
րի' Նինվե ( «Նինվեի Ի շ տ ա ր » ) , Ա ր բ ա ՚ ի լ ( «Արբելայի Ի շ տ ա ր » ) ևն: Սրանից, 
սակայն, չի հետևում, որ նման արտահայտություններ պարունակող արձա-
նագրւււթյու նները հայտնաբերվել են բ ա ց ա ռ ա պ ե ս Նինվեից կամ Արբելա-
յից : Մեր դեպքում ևս, ըստ ամենայնի, գործ ունենք Խ ա լ ւ փ ա ս տ ծ ո պ ա շ տ ա -
մունքի տեղական կենտրոնի հետ 3 , որը, չի բացառվում, գ տ ն վ ա ծ փնի Զի-
կիրտոաւմ : 

Ելնելով վերոհիշյալից՛ հնարավոր ենք համարում «Իզիրտու ք ա ղ ա ք ի 
շրջանի» տեղորոշումն Բւբմիայից հարավ՝ Ջաղատուի վտակ Թաթաու-չա-
յի ավազանում և հարակից տարածքներում: 
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Անափ ("^"'MesfeH. Mis(s1i. Mcsa/u. """Mefflsta) . 
Մանայի հաջորդ վարչամիավորը՝ Մեսսին, հիշատակվում է Ք .ա. IXij. I 

քառորդից սկսած՝ տեղանվան զանազան հորջորջումներով35: Ասորեստան-
յան արձանագրություններում այն նշվում է մերձուրմյան երկրների շար-
քում36. որոնցից Մանան, Պարսուան և Գիզիլբունղան' Մեսսիի սահմանակ-
ցությամբ3 7 : Դ ա հիմք է տ ա փ ս մարզը տեղագրելու Ուրմիայից հարավ և 
Շահբերւփի լեռնաշղթայից արևմուտք ընկած տարածքներում՝ հիշյալ երկր-
ների միջև: 

Ուրարտական աղբյուրներում Մեսսին՜ Մե(ի)շթա ձևով, հիշատակվում է 
երկու անգամ՝ Խաոակոնիսի և Դաշ-թեփեի արձանագրություններում38, ո-
րոնցից աոաջինում հանդես է գափս Բարշուայի (Պարսուա) տարածքային 
կազմում39, իսկ երկրորդում՛ որպես ինքնուրույն միավոր՝ Մանայի սահմա-
նակցությամբ4 : Ըստ այդմ՝ Մե(ի)շթան նույնացվել է Դաշ-թեփեին4 1 (Ուր-
միայից հարավ՝ Մ ի ա ն դ ո ւ ՚ Ա բ քաղաքից հյուսիս-արևմուտք), որի հարևա-
նությամբ էլ տեղորոշվել են Մանա և Բարշուա երկրները: Այս տեղադրումը, 
սակայն, տեղիք է տվել իրարամերժ եզրակացությունների, հատկապես՝ 
Բարշուան տեղորոշելիս: Առաջարկված տեղադրությունից ելնելով՝ հետա-
զոտողների զգալի մասը Բարշուան տեղորոշել է Ուրմիայի անմիջական 
հարևանությամբ՛ նրանից հարավ 4 2 , հարավ-արևմուտք4 3 կամ հաբավ-
արևելք4 4 , տարբերակել Խաոակոնիսի և Դաշ-թեփեի արձանագրություննե-
րի Բարշուան ուրարտական մնացյալ տեքստերի և ասորեստանյան Պար-
սուայից 5 'ենթադրելով մի ք ա ն ի Պարսուաների գոյություն46: 

Հարցի հստակեցումը, կարծում ենք, կապված է Մե(ի)շթայի այլ տեւլադ-
րության հնարավորությունից: 

Հետազոտողների կողմից ուշադրություն է դարձվել Դաշ-թեփեի փոքր 
ամրոցի և ուրարտական աղբյուրների տվյալներից ենթադրելի Սե(ի)շթայի 
անհամապատասխանությանը, որից ելնելով՛ առաջարկվել են այլ տեղադ-
րումներ47, բացառապես' Ուրմիայից հարավ ընկած ուրարտական տիրույթ-
ներում : Այնինչ՝ Բարշուա-Պարսուա երկրի հիշատակությունը Մե(ի)շթայի 
հետ նշում է վերջինիս որոնման մեկ այլ որոշակի ուղղություն, այն է՝ Ուր-
միայից բ ա վ ա կ ա ն հարավ՝ դեպի Դ ի ա լ ա յ ի վերին հոսանքի շրջան (այ-
սինքն' ասորեստանյան աղբյուրների տվյալներով տեղորոշվող Պար-
սուա49): Լ Ա տվյալներից ևս հետևում է Մեսսիի տեւլորոշում Պարսուայից 
հյուսիս: 

Ուշադրության է արժանի նաև Աշշուր-նածիր-ապալ 11-ի տարեգրության 
տեղեկությունը Մեսու ք ա ղ ա ք ի մասին: Վերջինս հիշատակվում է Ագիրու և 
Սիմակի լեռների միջև՝ դեպի Տ ո տ ն ա տ (Դիալա) ընդհանւոր ուղղությամբ50: 
Եթե ժամանակակից Միմախ անվան մեջ տեսնենք Սիմակի լեռնանունը, 
իսկ Սեսուն հիշատակվում է ա յ դ լեռան և այլ աղբյուրներից անհայտ Ագի-
րոփ միջև, ա պ ա կարեփ է ենթադրել Սեսուի տեղորոշում հիշյալ Ս իմակի-
Սիմախից ոչ հեռու, թերևս՝ դեպի հյուսիս, որտեղ էլ ենթադրվել է ասորես-
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տանյան արձանագրությունների Մեսսին : Այս նույն շրջանում, կարծում 
ենք, պետք I; տեղորոշել նաև ուրարտական աղբյուրների Մե(ի)շթսւն5 , այն 
է. Ուրմիւսյից հարւսվ-արևելք՝ Ջաղատու գետի վերին հոսանքում՝ Մանայի և 
Բարշաա-Պարսուայի հարևանությամբ: Դ ա կբացառի սեպագիր աղբյուր-
ների Սեսա-Սեսսի-Մե(ի)շթայի մեջ տեսնել մի քանի միավորներ և տալ 
դրանց տարբեր տեղադրումներ: 

Սուրիկւա (""''Surikas nagü). 
Մանայի թագավորության հարավային վարչամիավոբը՝ Սուբիկաշը՝ Սի-

նիխինի ամրոցով, հիշատակվում Է միայն մեկ անգամ՜ Սարգոն П-ի կազ-
մած ԼԱ-ում53: Չ ն ա յ ա ծ այս եզակի հիշատակությանը՝ մարզը տեղորոշվում 
Է բավական վստահորեն՝ հիմք ընդունելով Սինիխինի ամրոցի, ինչպես նաև 
Սուրիկաշին սահմանակից Պարսաւս, Ալլւսբրիա և Կարալլու երկրների հի-
շատակությունը: Վերջիններիս տեղադրությունը Փոքր Զ ա բ ի ակունքներից 
Կըզըլ-Ուզեն ընկած շրջանում ենթադրում Է մարգի տեղորոշում նրանցից 
հյուսիս: Ն մ ա ն հնարավորություն բխում Է նաև մասնագիտական գրակա-
նությունում առաջարկված Սինիխինի-Սիմախ 5 4 և Սույա-Շույա 5 5 համադ-
րաթյուններից: Ելնելով վերոհիշյալից՝ ընդունելի Է թվում մինչ այդ առա-
ջարկված տեղադրությունը ԲանԷի և Սարաբի միջև ընկած շրջանում՝ առա-
ջինից ոչ հեռու56: 

«Բու շտու թաղարի շրջան»(1ո3' /"ՏստԱտ. B u s t u s . B u s u t u . K 1 J R BuStu) 5 7 . 
Այս անվան տ ա կ նկատի ա ռ ն վ ա ծ մարգ]ւ գոյության հնարավորությունն 

առաջարկվում է մեր կողմից՝ հիմք ունենալով Մանայի դեմ ասորեստանյան 
արքա Աշշուրբանապալի (Ք.ա. 668-627ք°)թթ.) ձեռնարկած արշավանքը 
նկարագրող « Գ լ ա ն В - ի » և, այսպես կոչված, «Ռասսամի գլանխ> տվյալնե-
րը58: Առաջին արձանագրությունում, կարծում ենք, խոսքը վերաբերում է 
վարչաքադաքական առնվազն 7 միավորների: Սեր այս ենթադրության հիմ-
քում ընկած I; տ ա ր ա ծ ք ա յ ի ն որոշակի շրջան նշանակող « n a g ü » տերմինի 5 9 

իմաստային արտահայտման միջոցը նոբասորեստանյան ժամանակաշր-
ջանի արձանագրություններում : Ը ս տ այւլմ՝ «nagü»-0 , հատկապես Ուրար-
տուի հետ կւսպված, հանդես է գալիս մեկ կամ մի քանի կենտրոնի շուրջ հա-
մախմբված «շրջակա բնակավայրերի» ամբալջության տեսքով: Եթե սա ըն-
դունենք որպես հիմք; ա պ ա « Գ լ ա ն B - ի ց » հայտնի առաջին մարզը, ուր 
մատք էր գործել Սինշարրիշկունի գ լ խ ա վ ո ր ա ծ ասորեստանյան բանակը, 
կլինի «Բուշտու քաղաքի շրջանը»: 

Համաձայն արձանագրության՝ Այուսիաշ, Պաշա[ . . . ]սոլ , Բուշսաւ 
(տեքստում՝ Բասուսաւ), Աշւլիսւշ, Ուրկիյամուն, Ուպպիշ, Սիիաւա, Ն ա գ ի -
նիրի քաղաքները և «անթիվ քանակությամբ» շրջակա բ ն ա կ ա վ ա յ ր ե ր 
ընդգրկած մարզը ձգվել Է ասսուրա-մանայական սահմանից 1 մինչև Իգիր-
սաւի շրջան 6 2 : Դ ա տ ե լ ո վ սեպագիր աւլբյուբներում Բուշտուի հետ հիշա-
տակվող երկրների ցանկից, որոնց մեծամասնությունը կազմում Էին Մանա-
յից և Պաբսուայից աբևեւք տեղորոշվող մարական իշխանությունները, ա-
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պա ընդունել]; է Բաշտուի տեղադրումն այդ իշխանությունների հարևանութ-
յամբ՛ Մանայի և Պաբսուայի միջև, սակայն շատ ավելի արևելք, քան առա-
ջարկվել է63, ինչը բխում է ուրարտական արձանագրությունների տվյալնե-
րից , այն է՝ Կըգըլ-Ուգենի արևմտյան վտակների և Ջաղատա գետի միջև, 
Բտկանից արևելք: 

«Շւււրդիրա թաղսահ շրջան» C 'Surd i ra ) 6 5 . 

« . . .Շարունակելով արշավանքս՝ Շուրդիրւս քաղաքը շրջապատույ բնա-
կավայյւերը, որոնք արքաների՝ նախորդներիս օրոք մանացիները զավթել 
էին և ենթարկել իրենց, ես նվաճեցի և հրո ճարակ դարձրի, ք շ ե ց ի ֊ տ ա բ ա 
նրանց ունեցվածքը: Այս բնակավայրերը ներաոեցի Ասորեստանի սահման-
ների մեջ» 6 6 : 

« Գ լ ա ն B-ի» այս հատվածից ենթադրում ենք «Շուրդիրա քաղաքի 
շրջան» վարչամիավորի գոյությունը, քանի որ այստեղ ևս խոսք է գնում մի 
ամբողջության՝ կենտրոնի (իմա՛ Շուրդիրայի) և նրա շուրջն ընկած բնակա-
վայրերի մասին: Մարգի տարածքը , ըստ ամենայնի, համապատասխանել է 
նորասորեստանյան աղբյուրներից հայտնի Ալլաբրիա երկրին67: Վերջինս 
հիշատակվում է Մուննա (Մանա) և Պարսուա երկրների, Մանայի Սուրի-
կաշ մարգի և Կարալլուի, Զ / Ս ա բ Օ երերի, Շուրդիրայի հարևանությամբ, ո-
րոնց սահմանակցել է հաստատապես : Ն կ ա տ ի առնելով վերջիններիս հա-
մար առաջարկված տեղադրումները6 9 , այն , որ Ալլաբրիայի մաս կազմող 
Նիկսամմա և Շուրգադիա մարզերը 0 Սարգոն П-ի կողմ]ւց կցվել են Պար-
սուա նահանգին, իսկ նրան սահմանակից Կարալլուն՝ Լուլլումի-Զսւմուա-
յին 7 1 . ա պ ա կարելի է մարզը տեղագրել Դիալայից հյուսիս՝ Փոքր Զաբ գետի 
արևելյան ակունքների շրջանում, Բանէից հարավ և Սեբիվանից հյուսիս-
արևմուտք: 

Արսիւանի7 թստաօհ շրջան ( n a g ü Sa **Arsiiani§). 
Այս մարզը՝ համանուն կենտրոնով, հիշատակվում է միայն « Դ լ ա ն B-

ռւմ» Խ ա բ ս ի լեոան վրա գտնվող Ա յ ա կ ա ն ա ն ի Օ քաղաքի և կումուրդայցի-
ների երկյփ միջև՝ «Մանացիների երկրի ներսում» : Մարզի տեղադրությու-
նը պայմանավորել ենք երկու հիմնական նկատառումներով, այն է' ասորես-
տանյան բանակի հավանական երթուղին և Խ ա բ ս ի լեոան հիշատակսւթյու-
նը73: 

Աշշուրբանապալը, իր IV արշավանքն ուղղելով Մանայի դեմ, նպատակ 
է ունեցել լուծել կոնկրետ խնդիրներ՛ վերադարձնել իր նախորդների օրոք 
մանացիների նվաճած ասորեստանյան ամրոցները7 4 և զրկել նրան արտա-
քին ակտիվ քաղաքականություն վարելու հնարավորությունից: Այս հանգա-
մանքներն էլ, կարծում ենք, պայմանավորել են ասորեստանյան բանակի 
երթուղին: Այս առումով ուշադրության է արժանի, որ ենթադրված 7 վարչա-
միավորներից առնվազն 3-ը (Բուշտուն, Շուրդիրսւն, Շարրուիկբին) սահմա-
նակցել են Ասորեստանին, Իզիրտուն գտնվել է նրանից ոչ հեռու, իսկ Արսի-
յանիշը, կումուրդայցիների երկիրը, հավանաբար, նաև էրիշթեյանան' քիչ 
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ւսվեփ խորքում: Այստեղից կարելի է ենթադրել, որ արշավանքը, սկզբնա-
կան Բուշտու-Իգիրտու հատվածից հեստ, ընթացել է երկու՜ թերևս զուգահեռ 
ազգություններով, այն է' Իզիրտու-Շուրդիրա-Շարրուիկբի և Իգիրտու-Ար-
սիյանիշ (հարևանոդ՜ կումուրդայցինեբի երկիր)-էրիշթեյանա-Շարրուիկբի 
երթուղիներով: Հետևաբար ասորեստանցիներն ընթացել են Մանայի սահ-
մանամերձ շրջաններով և էւարակից տարածքներով՝ առանձնապես չփոր-
ձևլսվ խորանալ երկրի ներսում, ինչը երևում է նաև ասորեստանցիների ցու-
ցաբերած անհետևողականության մեջ' մայրաքաղաք Իզիրտուն պաշաբե-
լիս 5: Այստեղից կարելի է ենթադրել, որ խնդրո առարկա Աբսիյանիշը 
գտնվել է Իգիրտու մարգի հարևանությամբ, նրանից, հավանաբար, հյուսիս-
արևմուտք, ինչը չի հակասում նաև Խ ա ր ս ի լեռան համար ա ռ ա ջ ա ր կ վ ա ծ 
տեղադրությանը: 

Ելնելով ասվածից՛ «Արսիյանիշ ք ա ղ ա ք ի շրջանը» աեղադլաւմ ենք Ուր-
միւսյից հարավ՝ Ջաղատուի վտակ Թաթաու-չայի ավազանում՝ ներկայիս 
Բերդիզորից հյուսիս-արևմուտք: 

է լփշթելանա pսաստի շրջան ( n a g ü Sa " *Eri§teiana) . 
Աշշա րբանապալի արձանագրությունում, վարչաքադաքական վերոհիշ-

յալ միավորներից զատ, հիշատակվում է նաև էբիշթե յանա քաղաքի շրջանի 
նվաճման և ավերման մասին 7 6 : Աղբյուրներում միայն մեկ անգամ նշվող 
այս մարզին, ելնելով հիշյալ նկատառումներից և Շաբրուիկբիի հավանա-
կան տեղադրությունից, կարելի է տալ մոտավոր տեղորոշում Ուրմիւսյից 
հարավ՝ ներկայիս Մահաբադի շրջանում7 7 , որտեղից հայտնի և Ք . ա . 7-րդ 
դարով թվագրվալ ամրոցներից մեկն էլ7 8 , թերևս, հանդիսացել է էրիշթեյա-
նան 7 9 : 

«Շարրռւիկբի բադաթի շրջան» C ' S a r r u i q b i ) . 
Աշշուբբանապալի արձանագրություններից ենթւալրվող վարչատարած-

քային վերջին միավորը «Շարրռւիկբի քաղաքի շրջանն է» : Վերջինս՝ 
[Բի]րուաՕ, Շարւտւիկբի, Գասունե և [Բի]րուտե(°)8 քաղաքներով նվաճվել 
է արշավանքի վերջին վաղում և կցվել Ասորեստանին 8 1 : Ա յս փաստը, Շաբ-
րուիկբիի հիշատակությունը ( « Գ լ ա ն B - ի ց » զ ա տ ) Ասարխադդոնի արձա-
նագրությունում՝ որպես «Մաննացիների երկրի սահմանին» գտնվող քա-
ղաք 2 , ինչպես նաև ֊ ա ր շ ա վ ա ն ք ի հավանական երթուղին մատնանշում են 
մարզի որոշակի տեղորոշում Ուրմիւսյից հարավ և Մահաբադից արևմուտք: 
Այս տեղորոշման օգտին է վկայում նաև Բիլաւտե(՞) ք ա ղ ա ք ի հիշատակութ-
յունը « Գ լ ա ն B-ում», որը Աշշուր-նածիր-ապալ 11-ի մոտ հանդես է գափս 
Զամուայի բնակավայրերի թվում83: Իսկ Մանայի թագավորությունը, ինչ-
պես հայտնի է, զբաղեցրել է զամուական երբեմնի տարածքների զգալի մա-
սը8 4 : Ուստի, եթե նկատի ունենանք նաև ասորեստանյան Զամուա-Մազա-
մուա նահանգի տեղադրությունը8 5 (որից, թերևս, նվաճվել էին հիշյալ քա-
ղաքները), ա պ ա «Շսղղտւիկբի ք ա ղ ա ք ի շրջանը» կարելի է տեղորոշել Փոքր 
Զաբից հյուսիս՝ ներկայիս Խ ա ն է բ ն ա կ ա վ ա յ ր ի և հարակից տարածքներում: • 
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П. «Երկրներ» 

f i . i n n h ^ f ^ J i M i ^ u g a a f n i » . 

Հիշատակվում է Ք .ա. VHIrj.. ուրարտական (Արգիշտի I) ե ասորեստան-
յան (Սարգոն II) արձանագրություններում 8, որոնցից աոաջինում՛ Մանա Ս 
Բաշտու կատարված ուրարտական արշավանքի, իսկ երկրորդում՝ Մանայի 
դեմ բարձրացված ըմբոստության և Սարգոն 11-ի «VIII տարվա արշավան-
քի» կապակցությամբ: Հիշյալ աղբյուրների ուսումնասիրութունը թույլ է 
տվել հետագոտալներին առաջարկելու Ոփշդիշի տարբեր տեղադրումներ՝ 
հիմք րնդունելով երկու հիմնական փաստարկներ: 

Ա. Սկզբնական շրջանում տեղադրության հիմնական փաստարկը Ֆ . 
Թյուբո-Դանժենի կողմից առաջարկված տեսակետն էր, ուր հեղինակը, 
Ուաուշ լեռը նույնացնելով Ուրմիւսյից արևելք ընկած Կուհ-ի-Սոհենդ (այժմ՛ 
Հարամդաղ) լ եռան հետ, Ուիշդիշը տեււսյաշել էր այդ լեռան և Ուրմիայի 
միջև' լճի արեելյան ա փ ե ր ի ն 8 : 

Բ. Երկրորդ փաստարկը բխում էբ ԼԱ-ից, ըստ որի Ուիշդիշը սահմա-
նակցել է Ուրարստւին և, առժամանակ, նվաճվել նրա կողմից : 

Սերձուրմյան ավագանում գերմանական, այնուհետև իտալական ար-
շավախմբերի կ ա տ ա ր ա ծ լայնածավալ աշխատանքների արդյունքում ի 
հայտ բերված հնագիտական հարուստ նյւււթերն ու հուշարձանները վկա-
յում են տարածաշրջանում ուրարտական առնվազն հարյուրամյա հաստա-
տուն ներկայություն9 1 : Հնավայրերի տեւլաբաշիտւմը (Ուրմիայից 
արևմուտք, հարավային ափամերձ տարածքներ) թույլ է տվել պտշակիորեն 
հստակեցնել ուրարտական պետության հարավ-արևելյան սահմանները: 
Այս հանգամանքն էլ նկատի ունենալով՝ Լ.Լևինը, Ի.Մեւլվեդսկայան և այլոք 
Ուիշդիշը տեղադրում են Ուրմիայից հարավ և հարավ-արևելք՝ ուրարտա-
կան տիրույթների հարևանությամբ, մերժելով Ուիշդիշի « ա ր և ե լ յ ա ն » տե-
ղադրության հնարավորությունը9 2 : 

Այս կապակցությամբ անհրաժեշտ ենք գտնում ուշադրություն դարձնել 
հետևյալ նկատառումներին: 

Ա. Ուրարտական հուշարձանների առկայությունը Ուրմիայից հարավ և 
դրանց բացակայությունը լճից արևելք դեռևս չի ենթադրում, որ ա յ դ տ ա -
րածքները չէին կարող գտնվել ուրարտացիների ոչ երկարատև վերահսկո-
ղության ներքո: Ասվածը հավաստվում է ուրարտական աղբյուրների տվյալ-
ներով: Դ ր ա ն ց համաձայն ' Մանա երկրի դեմ ձեռնարկված արշավանքների 
և կատարված նվաճումների կապակցությամբ միայն մեկ անգամ է նշվում 
«երկիրն իմ-եբկրին ավելագրեցի (կցեցի)» արտահայտությունը, ա յ ն է՝ 
Սարդուրի П-ի տարեգրությունում ՝ նրա կողմից Սանայի դեմ Ք . ա . 
745/743թթ. ընթացքում9 4 ձեռնարկված երկրորդ և ուրարտական արձանագ-
րություններից հայտնի վերջին արշավանքի կապակցությամբ: Ըստ Ի . Դ յ ա -
կոնովի կարծիքի՝ « Մ ա ն ա » անվան տ ա կ արձանագրությունում նկատի է 
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առնվել Սուբի երկիրը95: Հետևաբար՜ Ոփշդիշին սահմանակից Սռւբին 
գտնվել է ուրարտական տիրապետության տակ մոտ երեք տասնամյակ և ս՝ 
թե մեկ դար, ինչն, իհարկե, չի նպաստում Ուրմիայից հարաւ! ընկաօ և հնսւ-
գիտորեն հավաստված ուրարտական տարածքներում նրա տեղագրությա-
նը: Ուստի՜ «Ուրարտռւի սահմանների սկիգբ» Սուբին՜ Ուշկայա ամրոցով, 
պետք է գտնվեր ոչ այլ վայրում քան Ուրմիայից արևելք, որի հարևանութ-
յամբ էլ՝ Ուրմիայից արևելք և հարավ-արևելք, գտնվել է Ոփշդիշը: 

Բ.Լ.Լևինը, հիմնվելով հնագիտական տվյալների վրա, Ոփշդիշը տեղո-
րոշում է կամ Բտկանի 6 կամ Մահաբադի շրջանում ', միաժամանակ, տար-
բերակելով « մ ե ծ » և « փ ո ք ր » Ուիշդիշներ, որոնցից առաջինը, ըստ հեդինա-
կի, Ուրմիայի հարավային ափերի ուրարտական տիրույթներն են, իսկ երկ-
րորդը՜ սարգոնյան արձանագրությունների Ոփշդիշը98: 

Առաջինի տեւլադլտւթյսւնը Ուրմիայից հարավ ընկած ուրարտական 
տարածքներում չի հավաստվում որպես փաստարկ բերված այդ նույն հնա-
գիտական նյութերով: Դ ր ա ն ց , և մասնավորապես էթնիկ տարբերակման 
հիմք ծառայող խեցեղենի ուսումնասիրությունը թույլ է տափս ենթաղրե| 
նշված տարածքների բնակչության կազմում ուրարտական էթնիկ տարրի 
գերազանցություն : Հետևաբար' հիմքեր չկան այնտեղ տեսնելու մանացի-
ների կամ, ինչպես հեղինակն է կոչում՝ «ոփշղիշցիների» նշանակալի քա-
նակ, նրանց վերագրելու «ծովեզրյա մանացիների» բարձրացրած ապս-
տամբությունը և, վերջին հաշվով, տեղորոշելու Ուիշդիշը100: 

Ինչ վերաբերում է Ուիշդիշի տեղադրությանը ուրարտական տիրույթնե-
րին հարավից հարող հովիտներում, ապա, այս պարագայում, քիչ է հավա-
նական Մանայի թագավորության կենտրււնական շրջաններում, մայրաքա-
ղաք Իզիրսաւից ոչ հեռու այնպիսի հզոր և փաստացի անկախ իշխանութ-
յ ա ն գոյություն, ինչպիսին հանդիսանում էր Ոփշւփշը: 

Այս նկատառումներից ելնելով և ընդունելով Ուսաւշ-Սոհենդ նույնացու-
մը, ընդունելի ենք գտնում Ոիշւփշի տեղադրությունը Ուրմիայից արևելք և 
հարավ-արևելք՝ մինչև Սոհենղ և Մարաւլա ընկած տարածքներում: 

Կումուրդայցիների երկիր ( m i l K u m u r d a i a ) . 

Կումուրդայցիների երկրի՝ որպես Մանայի թագավորության վաբչաքա-
ւլաքական միավորի գոյությունը նշվել է Լ.Լևինի կողմից 6՝ առանց, սակայն, 
տեսնելու տեղադրության որևէ հնարավորություն87: 

Մեր կարծիքով, հնարավոր է տալ «Կումուրդայցիների երկրի» մոտավոր 
տեղադրություն՝ հիմք ընդունելով Արսիյանիշ քաղաքի տեղադրությունը 
պայմանավորող վերը քննարկված նկատառումները: Ըստ այդմ' հնարավոր 
ենք համարում «Կումուրդայցիների երկրի» տեղորոշումը այդ մարզի 
հարևանությամբ դեպի արևելք, Բերդիզորից հյուսիս-արևելք: 

Սուբի ( m i t Sub i ) . 

Սուբի երկիրը հիշատակվում է միայն ԼԱ-ում՝ որպես մանացիներսվ 
բնակեցված ուրարտական նահանգ: Մասնագիտական գրականությունում 
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Սուբիի տեղորոշումը պայմանավորվել Է Ուիշդիշի տեդսպրությամբ նրանից 
հյասիս կամ արևմուտք՝ հիմք ընդունելով վերջինիս նկատմամբ ուրարտա-
կան իշխանության առկայության ե Ուիշդիշի հետ սահմանակցության հան-
գամանքը: 

«Ուրարտուի սահմանների սկիզբ» Սուբիի՝ սկզբնապես ա ռ ա ջ ա ր կ վ ա ծ 
«արևել յան» տեղադրությունը մերժող հիմնական փաստարկը Ուրմիայի 
արեելյան ափերին ուրարտական հուշարձանների (արձանագրություններ, 
խեցեղեն ե այլն) բացակայությունն Է 0 1 : Այս փաստը, սակայն, բ ա ց ա տ ր -
վում I. Ш - ի տվյալներով, համաձայն որոնց, իրենք' ուրարտացիները, 
թերես Էթնիկ նկատառումներից ելնելով, Սուբիին անվանել են «մանացինե-
րի երկիր»: Արդ, հնարավոր Է ակնկալել մանացիներով բ ն ա կ ե ց վ ա ծ և ոչ 
վաղուց նվաճված տարածքներում ուրարտական ներկայության արդյունք 
հանդիսացող այնպիսի մեծաքանակ նյութերի և մասնավորապես' ուրար-
տական կարմիր-անգոբավորված խեցեղենի առկայություն, ինչպիսիք 
հայտնի են Ուրմիայից արևմուտք և հարավ 1 0 2 : Այս հանգամանքը, կարծում 
ենք, կարււդ Է լինել Սուբիի « ա ր և ե լ յ ա ն » տեղադյտւթյանը նպասստղ և ոչ թե 
բացառող փաստարկ: 

Սուբիի տեղպտշմանն անհրաժեշտ հաջորդ պայմանը Ուիշդիշից հեսա 
ասորեստանյան բանակի երթուղին պայմանավորող գււբծոնների հնարա-
վոր բացահայտումն Է: 

Ուիշդիշից ասորեստանյան բանակը պետք Է ընթանար երկու ճանա-
պարհով' կամ դեպի հյուսիս կամ արևմուտք: Հետազոտողների զ գ ա փ մասն 
ընդունել Է Ֆ . Թյուրո-Դանժենի կողմից ւսռաջւպւկված «հյուսիսային» եր-
թուղին, մնացյալը՝ ովքեր Սուբին տեղորոշել են Ուրմիայից հարավ՝ 
«արևմտյան» : Մենք ևս գտնում ենք, որ Սարգոնն ընթացել Է հյուսիս՝ ելնե-
ըւվ, Սուբիի տեղսպրությունից զատ, հետևյալ նկատառումից: 

Եթե Սարգոնն ընթանար դեպի արևմուտք, ա պ ա ստիպված Էր լինելու 
հաււթահարել մեկդարյա ներկայության ընթացքում ստեւլծված ուրարտա-
կան ամրււցների մի ամբողջ շղթա (Դաշ-թեփե, Արսլան Քալ ՛է , Շե յթան Ա-
բաղ, Ագլւաբ-թեփե, Հասանլու, Կ ա լ ա տ գ ա հ ևն), ինչը, ա ն կ ա խ Ուաուշում ու-
րարտական բանակի կրած պարտության հետևանքներից, ասորեստանցի-
ներից կպահանջեր մեծ ջանքեր և ժամանակ: ԼԱ-ը, սակայն, ներկայաց-
նում Է արշավանքի սահուն, անկաշկանդ ընթացք, ինչը հազիվ թե պայմա-
նավորվեր ուրարտական զինվորների « հ ա մ ա տ ա ր ա ծ փախուստով» կամ 
նրանց համակած «սարսափով» 0 3 : Ենթադրում ենք, որ Սարգոնն ընտլւել է 
երկար, բ ա յ ց առավել դյուրին և, որ կարևոր է, թույլ պ ա շ տ պ ա ն վ ա ծ երթււպի, 
այն է՝ Ուրմիայի արևել յան ափերսվ դեպի հյուսիս м : Ասվածից, բ ն ա կ ա ն ա -
բար, կհետևի Սուբիի « ա ր և ե լ յ ա ն » տեղորոշում: 

Հայկական լեռնաշխարհի և հարակից տարածքների ֆիզիկական, 
բնակլիմայակւսն պայմաններին ք ա ջ ա տ ե ղ յ ա կ Պ. Զիմանսկին նշում է Սու-
բիի « ա ր և ե լ յ ա ն » տեղադրությունը հաստատող ևս մեկ փաստարկ: 
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Ի տարբերություն Ուրմիա լճի հարավային բերրի հովիտների՝ Սուբիի 
զբաղեցրած «արևել յան» տարածքը (տե՛ս ստսրև) եղել է երկրագործության 
համար քիչ պիտանի, սակայն նպաստավոր՝ անասնապահության և ձիա-
բուծության համար՛ 5 : Այս նույնն է հայտնում նաև ԼԱ-ը: Վերջինս Սուբիի 
նկարագրությունում չի նշում երկրագործության հետ կապված որևէ վւաստ. 
ինչի վտխարեն, սակայն, Սուբին համարվում է ուրարտական բանակին 
ձիերով ապահովող անասնապահական կարևոր շրջան, նրանում հիշա-
տակված Անիաշտանիան՝ «նրա (Ռասայի) երամակների տունը»11'0: 

Այսպիսով, ի մի բերելով ասվածը, Սուբին, կարծում ենք վստահաբար 
կարելի է տեղորոշել Ուրմիայից արևելք և Ուիշդիշից հյուսիս՛07, լճափից 
մինչև Մարանդ, Թավրիգ և Սոհենդ լեռն ընկած տարածքներում: 

Տիկիրաու ( ^ ' И И г Ы . 

Մտնային ենթակա երկրներից հգորագույնը՝ Զիկիրտտն' 0 8 . հանդես է 
գափս բացառապես սարգոնյան ժամանակաշրջանի ւալբյսւրնելաւմ' հիշա-
տակվելով բազմիցս՝ Մանայի, Ուիշւփշի և Անդիայի սահմանակցությամբ: 
Թվարկված երկրների և, մասնավորապես, Ուիշդիշի տեդաղրությտնը, ի 
լրումն ասորեստանյան բ ա ն ա կ ի հավանական երթւալու (Զիկիրտտից Սար-
գոնն ընթացել է մոտեցող ուրարտական բանակին ընդառաջ կամ, ինչպես 
նշվում է' «արևելքից արևմուտք» 1 0 9 ) , մատնանշում է երկրի հնարավոր տե-
ղադրություն Ուրմիայից արԱղք' Ջաղատուի աջափնյա վտակների և Հաշ-
տա-Ռոպ գետի միջև, Սոհենդից հարավ-արևելք՝ Ուրմիայից հարավ ընկած 
ուրարտական տիրույթների մերձավորությամբ : 

Անոիա ("" 'Andia^. 

Ասորեստանյան արքաներ Սալմանասար 111-ի, Ադաւլ-Նիրաբի 111-ի և 
Սարգոն 11-ի արձանագրություններից՛" հայտնի Անդիան ևս, ամենայն հա-
վանականությամբ. հանդիսացել է Մտնային ենթակա երկիր կւսմ, առն-
վազն, ւփտվել այդպիսին 2: Սարգոնյան արձանագրություններում Անւփան 
և Զիկիրսաւն մեծ մասամբ նշվում են համատեղ, ինչից ենթադրվել է նրանց 
սահմանակցություն" 3 : Ադադ-Նիրարի 111-ի մոտ (Ք.ա. 810-782թթ.) Անւփան 
համարվում է մինչև «Արևելքի մ ե ծ ծով (Կասպից ծով)» ձգվող հեռավոր եր-
կ ի ր " 4 , իսկ Щ - ի ց հայտնի Պանզիշը' Զիկիրտսւ և Անւփա երկրների դեմ կա-
ռուցված սահմանային ա մ ր ո ց " 5 : Ասվածից ելնելով՛ Անւփան կարելի է տե-
ւլորոշել Կըզըլ-Ուգենի (Սեֆիդ-Ռադ) միջին Խւսանքի շրջանում՛ Զիկիր-
տոփց հյուսիս-արևեւք" 6 : 
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ERVAND GREKYAN 

THE ADMINlSTRATTVE-POLmC AL UNITS OF THE KINGDOM 
• OF MANNA AND THEIR LOCATIONS 

(Summary) 

The problem of historical geography and administrative division of ancient 
Oriental kingdom of Manna is still actual. The number of administrative-political 
units of Manna, known from cuneiform sources, reachs up to thirteen, including 
eight districts and five "lands". 

Districts - 1. "District of Izirtu"(south of Lake Urmia, in and around 
Bcrdizor), 2. Missi (in the region of Saqqez), 3. Surikash (east of Lower Zab, 
near the town of Baneh), 4. "District of Bushtu"(between the rivers of Zarineh 
Rud and Qizil Uzun, east of Bukan), 5. "District of Shurdira"(in the area of Up-
per stream of Lowcr Zab, north-west of Marivan), 6. District of Arsiyanish 
(along the valley of Tatau Chay, north-west of Berdizor), 7. District of Erishtey-
ana (in the region of Mahabad), 8. "District of Sharruiqbi"(in and around 
Khaneh). 

"Lands"- 1. Uishdish (east and south-east of Urmia, between the seashore. 
M l Sahend and Maragheh), 2. Subi (east of Urmia, south-west of Tabriz), 3. 
Zikirtu (south-east of Urmia, between the rivers of Zarineh Rud and Hashta 
Rud), 4. Andia (in the area of middle stream of Qizil Uzun), 5. Kumurdu (south 
of Urmia, north of Berdizor). 
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մի շարք եզրահանգումներ, հատկապես տեղադրումների հետ կապված, ւսնհա-
մոգիչ են ե սակավ փաստարկված: 

5. F.Thureau-Dangin, Une relation...; D.D.Luckenbill, Ancient Records of Assyria and 
Babylonia (այսուհետ՜ ARAB) I-П, Chicago, 1926-1927, П 139-178, 851-853; 
И.М.Дьяконов, Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту (այսուհետ՛ 
АВИИУ), ВДИ, 1951, N. 2-4, N. 49, 73. Արձանագրության նոր 
հրատարակությունը տե՛ս W.Mayer, Saigons Feldzug gegen Urartu - 7 !4 v. Chr.: 
Eine militärhistorische Würdigung, MDOG 112 (1980) und 115 (1983), Berlin, 1984. 

6. Ասորեստանում, ընդհուպ մինչև Թիգլաթպալասար Ш-ի (Ք.ւս. 745-727) ձեռնար-
կած ոազմավարչական բարեփոխումը, գործել t երկիրը փոխարքայությունների 
բաժանելու սկզբունքը՝ «SaknÜÄ-ների գիսավորությամբ: Բարեփոխումից հետո 
փոխարքայությունները բաժանվել են ավելի մանր վարչամիավորնեբի՝ մարգե-
րի՝ մարզային կառավարիչների՝ (3"'՚'հՏ1 pfliäli) գլխավորությամբ: Վարչական 
այս համակարգի կիրառումը, ամենայն հավանականությամբ, վերցվել է Ուրար-
տոփց (И.Дьяконов, Урартские письма и документы, М.-Л, 1963, с.66 п.75), 
որտեղ մարզային կառավարիչների ինստիտուտը գոբծելէ ի սկզբանն: 
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7.Հմմտ. Ասորեստանամ (-ß.ui.VIIi].) 56 նահանգների (նախկինում՝ ինքնուրույն 
երկրներ) և «բուն ասորեստանյան» 50 մարգերի գոյությունը: 

8.""^Saknu, շում. sakan/sakkanakku բաոից՝ «տեր, տիրակալ, փոխարքա են, բաոացի՝ 
իշխանություն ունեցող» (P.A.Dcimel, Akkadisch-Sumerisches Glossar, Romae, 
1937, S.423): Կառավարման այս ինստիտուտի մասին տե՛ս R.A. Henshaw, The 
Office of Saknu in Neo-Assyrian Times, JAOS 88 (1968), N. 3, J.N. Postgale, The 
Plase of The Saknu in Assyrian Government, "Anatolian Studies" (An.St.), vol. XXX, 
(1980), p.68-76. 

9. Մանային ենթակա երկրներից հայտնի են Ջիկիրտուի ե Անղիայի օրինակները, 
որոնք ունեցել են նման միավորներ. АВИИУ,46 (75), 49 (79), 54 (28), п.8. 

10. G.Postgate, RJ,A 7 (1989), р. 341; Г.Меликишвили, ВДИ, 1949, N 1, с.71. 
11. «Իզիրտու քաղաքի շրջան» ե չակերտների մեջ առնված մնացյալ 

անվանումները կրում են պայմանական րնույթ: 
12. Г.Меликишвили, Наири-Урарту, с. 194-199. 
13. Г.Меликишвили, Наири-Урарту, с.197. Սրա օգտին է վկայում Սալմանասար 

111-ի (Ք.ա. 859-824) արձանագրություններից մեկը, ուր Մանան հանդես է գափս 
«քաղաք» որոշիչով' olManaä՝ (քաղաք) Մանա(շ) («Սե կոթող» տ. 168, ARAB I, 
587), ինչի տակ, թերևս, կարելի է ենթադրել Իզիրտուի մեկ այլ անվանում կամ 
ներկայացման ձև. J.V.Kinnier-Wilson, The Kurba'il statuc of Shalmaneser Ш, 
"Iraq", vol. XXIV (1962), Pt. 2, р. 111. 

14. S.Parpola, Neo-Assyrian Toponyms, Neulärchen-Vluyn, 1970, p.236-237. 
Г.Меликишвили, Урартские клинообразные надписи (այսուհեա՝ УКН), 
М.1960, 28, 29. 

15. Г.Меликишвили, Наири-Урарту, с.41-42. 
16.Երկրների տեղադրության վերաբերյալ տե՛ս Լ. Levine "Iran" XI, ХП, և BM, 7, 

1977. H. Арутюнян, Топонимика Урарту, Е., 1985. 
17-Н.Арутюнян, Топонимика Урарту, с.134-135. 
18. A.Godard, Le Tr6sor de Ziwyh. (Kourdistan), Haarlem, 1950, p. 6; U.Seidl, RLA, HI 

(1965), (Ghaflantu), p. 345. 
19. A.Lemaire, Une inscription Агатёеппе du VIIIе S.AVJ.-C. Trouvee ä Buk* ո (Azer-

baijan Iranien), "Studia Iranica", 27 (1998), p. 15,21-22. 
20. N.Adontz, Histoire d'Armfinie (HA), Paris, 1946, p. 101. ո. 1. 
21. A.Olmslead, JAOS, 41 (1921), p. 378, n. 72. 
22. J.Readc, 1995, p. 31-42, sp. 41, map on p. 35 (Fig. 3); «Սաքըզից 50 կմ. արեե|ք», 

Г.Меликишвили, Наири-Урарту, с. 45, 197, 285. 
23. E.Wright, JNES, 1942, vol. 2, р.178 
24. G.Vera Chamaza, AMI, 27 (1994), Տ. 112. 
25. G.Vera Chamaza, AMI, 27 (1994), S. 104; նույնի՛ AMI, 28 (1995/96), p. 235-267, sp. 

•239. 
26. Ն.Ադոնցը, ըստ ամենայնի, Բերդիզորր տարանջատել է «բերդ (հայկ, բերդ, ամ-

րոց)» և «իզոր» բւսղադրիցների՝ վերջինիս մեջ տեսնելով Իզիր(տա) անունը: 
27. Г.Меликишвили, Наири-Урарту, с.45. 
28. Н.Арутюнян, К локализации города Зибиа-Изибиа-Узбиа Маннейского 

царство. КБС, Т. VII (1984), с.102-103. Վերջինիս տեղադրումը Ջեբին բնակա-
վայրում (Բերդիզորից մոտ 20 կմ. հարավ) ենթադրում t նման հնարավորություն՝ 
ի տարբերություն նախկինում առաջարկված Զիբիա-(թեփե) Զիվիե նույնացման 
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(նշվ. աշխ. էջ 105): Ինչ վերաբերաւ! է Արմւսյիդին, ապա այն, կարծում ենք, 
անհրաժեշտ է որոնել Ջաղատաի վտակ Թւսթաու-չայի միջին հոսանքի 
շրջանում: 

29.A.Lemaire, "Studia Iranica", 27 (1998), р. 15-30, M.Sokoloff. The Old Aramaic In-
scription from Bukan: A Revised Interpretation, 'Israel Exploration Journal" (IEJ), 
vol. 49 (1999), N 1-2, p. 105-115. Շնորհակալություն ենք հայտնում պ.գ.բ. U 
Մովսիսյանին՝ նշված հոդվածները մեզ տրամադրելու համար: 

30. A.Lemaire, "Studia Iranica", 27 (1998), р. 16, 21. 
31. A.Lemaire, "Studia Iranica", 27 (1998), р. 15, 21-22. 
32. Նման կասկած հայտնել է արձանագրության հրատարակիչներից Ս՜այքլ 

Սոկոլովը, IEJ, 1999, N 1-2, р. 111, ո. 36. Տե՛ս նաև I.Eph'al, The Bukän Aramaic In-
scription: Historical Considerations, IEJ, vol. 49 (1999), N. 1-2, p. 120. 

33. I.Eph'al, IEJ, 1999, N 1-2, р. 119-120. 
34. Տվյալ դեպքում, գուցե, խոսքը վերաբերում է Զիկիրտուի Սիտերա (АВИИУ, 49 

(79)) քաղաքին (հնչելէ, թերևս, Զիտ(ե)րա, հմմ. արձանագրությունում միևնույն 
տեղանվան Սիրդակկա և Զիրդիակկա գրելւսձևերը): Զիկիրտան, ըստ ամենայ-
նի, գտնվել է Ուրարտոփ ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև մշակութային (այդ 
թվում՝ հոգևոր) խոր ազդեցության ներքո: Դժփսր է սակայն, առայժմ, խոսել գի-
կիրտացիների դերի մասին' որպես կապող օղակի՝ ուրարտական և ւսքեւ!ենյւսն 
քաղաքակրթությունների միջև: 

35. Ասորեստանյան աղբյուրներում հանդես է գափս Սեսսի, Սիսսի, Սեսու/ւս, Մե-
սայցիների երկիր, իսկ ուրարտականում՝ Մե(ի)շթա (հնչել է, թերևս, Մեսթա կւսմ 
Սիսթւս (Г.Меликишвили, Наири-Урарту, с.44)) տարբերակներով: Երկրանվւսն 
նման բազմազանությունը տեղիք է տվել տարբերակելու երկու կւսմ երեք քաղա-
քական միավորներ' Մեսու/Ս]ւսսի և Մե(ի)շթա: Սիսսի-Սե(ի)շթա նայնւսկւսնութ-
յան շուրջ տե՛ս Н.Арутюнян, К некоторым урартским топонимам южнее 
Урмии, "Древний Восток" (ДВ), 4 (1983), с. 230-231: Դժվար է, սակայն, ըն-
դունել նման նույնականություն Սեսսիի և Նիմրուդի արխիվային նւսմւսկներից 
մեկում նշվող Սեծի f'Me-sCi]) քաղաքի միջև. H.W.F.Saggs, The Nimrud Letters. 
1952, part 9 (XCIX), "Iraq", XXXVI (1974), Pts 1/2. 

36. ARAB I, 581, 718-719, 739; II, 148-149. 
37. Н.Арутюнян, Топонимика Урарту, c.142-143. 
38. Г.Меликишвили, УКН, 24, 29. 
39. Ենթադրաբար' Բարշուայի «արքայական քաղաքներից», Н.Арутюнян, Биайни-

ли, с. 143. 
40. М.Сальвини, Распространение влияния государства Урарту на Востоке, ДВ, 

4, (1983), с.225-226. 
41. И.Дьяконов, История Мидии, с.170; LDiakonoff, S.Kashkai, RGTC.9 (198!), р. 

57, map; E.Wright, JNES, vol. 2 (1943), р. 179, ո. 31; R.Boehmer, Bagh.MitL 3 
(1964), S. 21, anm. 76, 79. 

42. J.Kinnier-Wilson, "Iraq", vol. XXIV (1962), P 2, p.111-112, map onp. 112; E.Wright, 
JNES, vol. 2,1943, p. 178, n.26, map on p.176. 

43. R.Boehmer, Zur Lage von Parsua im 9. Jahrhundert vor Christus, "Berliner Jahrbuch 
für Vor- und Frühgeschichte" (BJV), 5 (1965), S. 187-198 (197). 

44. M.Salvini, P.E.Pecorella, Tra lo Zagros e l'Urmia, Incunabula Graeca, vol.78, Roma, 
1984, p. 20. (14). 

168 



45. Э.Грантовский, Ранняя история..., с.142-143. 
46. D.Wiseman, The Vassal-Treaties of Esarhaddon, "Iraq", vol. 20, 1958, map. 
47. ՄՍսղվինին Մե(ի)շթան նույնացրել է Ուրմիայի հարավ-արևելյան ափի մոտ 

գտնվող Հասանլու հայտնի բնակավայրին (М.Сальвини, ДВ, 4, 1983, с.226-
227, նույնի Tra !օ Zagros e l'Urmia, p.19-21), Դաշ-թեփեից մոտ 40կմ. արևմուտք: 
Պ. Զիմւսնսկին հավանական է համարել նրա տեղադրությունը Արսլան Քալ՛է 
հնավայրում Դաշ-թեփեին աոավել մոտ (P.Zimanski, Urartian Geograph)՛ and 
Sargon's Kighth Campaign, JNES, vol.49 (1990), N. 1, p. 9, n. 38): 

4X. Դաշ-թեվւեի արձանագրության տվյալներից (ամրոցի կաոուցում, նվաճված երկ-
րում հետևակ զինվորների (կայազորի) հետ մեկտեղ մարզային կառւսվարչիՕ 
հաստատում ևն) դեոևս չի հետևում Մե(ի)շթայի նկատմամբ ուրարտական եր-
կարատև իշխանության հնարավորություն: Վերջինս, Մանայի հետ միասին, կա-
րող էր ունենալ ինքնավարություն ե չհամարվել ուրարտական պետության տա-
րածք (И.Дьяконов, История Мидии, с.216, п.З): Սրա վկայությունը կարող է լի-
նել արձանագրությունում «երկիրն իմ-երկրին ավելացրի Օւցեցի)» արտահայ-
տության բացակայությունը: 

49. Н.Арутюнян, Топонимика Урарту, с.55. 
50..E.A.Wallis Budge, L.W.King, Annais of the Kings of Assyria, vol. I, L. 1902, p. 324 

(82-83). 
51. АВИИУ 49, п. 23. 
52. Բացառված չէ Մե(ի)շթւսյի նույնացումը Սաքըզի մերձակայքում գտնվող 

հնավայրերից որևէ մեկին: 
53. ԼԱ, տ. 31-36 (ARAB П, 144; АВИИУ, 49,(6)}. 
54. N.Adonlz, НА, р.100-101. Չի բացառվում, սակայն, որ վերջինս պահպանած փնի 

Աշշար-նածիր-ապալ II-ի տարեգրությունից հայտնի Սիմակի լեռնանունը՜ Դիա-
լայից հյուսիս. П.А.Wallis Budge, Լ.W.King, Annais..., р. 324. 

55. Н.Арутюнян, КБС, Т. VII (1984), с.104. 
56. N.Adontz, НА, р. 100-101, L.Levine, Geographica! Studies..., П, р. 114. 
57. «Բուշտա» անվան ընտրությունը պայմանավորել ենք, ի տարբերություն մարզի 

մնացւսծ քաղաքների, սեպագիր աղբյուրներում նրա բազմակի հիշատակումնե-
րով: Տե՛ս Г.Меликишвили, УКН, c.424; S.Paipola, Neo-Assyrian Toponyms I, р. 
95,96. 

58. ARAB II, 851-853,786, АВИИУ, 72,73. 
59. Տե՛ս P.A.Deimel, Akkadisch-Sumerisches Glossar, S. 289. 
60. «nagü» տերմինի ընդգրկած ւսշխարհւսգրաքաղաքական իմաստի վերլուծությու-

նը տե՛ս P.Zimansky, Ecology and Empire: The Structure of the Urartian State, 
"Studies in Ancient Oriental Civilizalions" (SAOC), N 41, 1985, p. 93-94, նույնի՛ 
JNES, vol.49 (1990), N. 1, p. 10-12. 

61. Н.Арутюнян, Топонимика Урарту, с. 60-61, Э.Грантовский, Ранняя история..., 
с. 138. 

62.ARAB П, 851-853,786, АВИИУ, 73. 
63. Н.Арутюнян, Топонимика Урарту, с. 61. 
64. Խորխորյան տարեգրության 10-րդՕ տարվա (Ք.ւս. 777(°)թ.) տվյալներից 

հետևում է տեղորոշում Ուրմիայից արևեյք ե հւսրավ-արևեյք ընկած երկրներից 
ոչ հեռու, քանի որ վերջիններս նվաճւխլ են դեպի Բուշտա արշաւխփս 
(Г.Меликишвили, УКН, N.127 (IV, 42-66)): Այլ տեղադրության դեպքում քիչ ա-
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նիմաստ է բվամ Բուշտ ուի հիշատակությունը նրանց հետ կամ, գուցե, արձա-
նագրությունում խոսքը վերաբերում Է երկու տարբեր ուղղությունների՛ արտա-
հայտված մեկ միասնական արշավանքի տեսքով: 

65. Ընթերցվում Է նաե Պադղիրա, Շուկղիրա, Բուրդիրա են: Ն. Հարությունյանը 
Շամշի-Ադադ V-ի արձանագրությունում հիշատակվող Շարղիրան (Պաղղիրւս*) 
տարբերակում Է մւսնայական նույնանուն (Շուրդիրա՞. Պաղղիրւս9) քաղաքից 
(Н.Арутюнян, Топонимика Урарту, с.250.): 

66. ARAB П, 852; АВИИУ 73. 
67. Սւսրգոն II-ի կառավարման 6-րղ տարվա (Ք.սւ. 716 թ.) իրադարձությունները 

նկարագրող մեկ այլ տարբերակի պահպանված հատվածում (E.Weidner, Sil-
kan(he)ni, König von Musri, ein Zeitgenosse Saigons П. Nach einem neuen Bruch-
stück der Prisma-Inschrift des assyrischen Königs, "Arciv für Orientforschung", 14, 
1941/44, S. 41-43). Ալլսւբրիայի փոխարեն աոկա է Պատտիրա (Շուրդիրա՞) ան-
վանումը. «..Л-ti-i "'Pat-tir-a-a (Իտի (Իտտի) պատտիրացի)» ( նույն տեղում. Էջ 
43, տող 12 ): Նույն արձանագրությունում Իտիի հաջորդ Բել-ապաւ-իդդինը ան-
վանվում Է «Պատտիրա քաղաքի տեր/կառավարիչ (տող 21-22): Տարակուսելի «Է 
այս քաղաքի ե մանայական Շուրդիրայի նույնականությունը: Սկզբնական 
շրջանում (Ք.սւ. IX դ-ի վերջին քւսոորդ) Ալլաբրիւսն ե Շուրդիրւսն եղել են տար-
բեր քաղաքական միւսվորներ (W.Schramm, Das Land Zab der assyrischen König-
sinschriften, "Orientalia" (Or.)., vol. 38, F . l , 1969, Տ.126.): 

68. Н.Арутюнян, Топонимика Урарту, c.21-22; S.Parpola, NATI, p.12; W.Schramm,. 
Or., vol. 38, F. 1, S. 126; D.Wiseman, vol. 26,1964. 

69. Տե՛ս ծնթ. 2 (նշվ.գրկ.): 
70. Ի.Դյակոնովը ենթադրելէ դրանց մանայական պատկանելություն (И.Дьяконов, 

История Мидии, с. 208): Ուշադրության է արժանի, սակայն, Նիկսամմայի ե 
Շուրգադիայի հիշատակությունը Ք.սւ. 716 թ. դեպքերի նկարագյւության «մւսՕա-
յական» հատվածից հետո, երբ խոսվում է Կարալլուի ե Ալլարրխսյի Տասին 
(ARAB П, 209): Քանի որ ԿարւսԱուն ամբողջապես կցվել էր Զւսմուային, իսկ 
նշված մարզիրը՝ Պարսուային, ապա, կարծում ենք, հնարավոր է դրանց սրստ-
կանելաթյանը Ադաբրիա երկրին: 

71. ARAB П, 209, 10, 56. 
72. ARAB 1Լ 853; АВИИУ, 73. 
73. Մասնազիտւսկան գրականությունում վերջինս նույնացվում է Թիգլաթւղալւսսար 

1-ի հիշատակած Խարուսայի ե ուրարտւսկան արձանագրությունների Ղ1ր-
սի(տա)ի հետ' տեղորոշւխլով Ուրմիայից հւսրավ կամ հարավ-արևմուտք 
(Н.Арутюнян, Топонимика Урарту, с.40-41, 225): 

74. И.Дьяконов, История Мидии, с. 282, п.1; АВИИУ, 75. 
75. АВИИУ, 73. Մայրաքաղաք Իզիրտուի, ինչպես նաև Արմայիդ և Զիբիա ամրոց-

ների պաշարումը, կարծում ենք, թելադրված էր տակտիկական նկատառումնե-
րով՝ ստիսլել մանացիներին իրենց ուժերը կենտրոնացնել վտանգի տակ գտնվող 
մայրաքաղաքի և գլխավոր մարզի պաշտպանության վրա և շահել ժամանակ՝ 
Շուրդիրւսն նվաճելու (և նրանում հւսստատվելու) համար, որով կկանխվեր հնա-
րավոր հարձակումը ասորեստանյւսն բանակի դեմ. Իզիրտաից մոտ 50 կմ. հե-
ոաւխրության վրա գտնվող Շարդիրսւյից (ARAB II, 210, Г.Меликишвили, 
Наири-Урарту, с.41,45) հնարավոր էր ցանկացած ժամանակ սպառնալ մայրա-
քաղաքին: 
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76. ARAB II, 853; АВИИУ, 73. 
77. ԸՍղաննյի չէ այս քաղաքի և սարգոնյան արձանագրություններից հայտնի էրիշ-

թանայի նույնականությունը (Г.Меликишвили, Наири-Урарти, с. 301), վերջինս 
եղել է մարական իշխանություն ե գտնվել Կերխե գետի վերին հոսանքի շրջա-
նում տեղորոշվող էըիպի երկրի հարևանությամբ (И.Дьяконов, История Мидии, 
с. 90, 219): Ուստի, քիչ է հավանական նման հեոավոր շրջանում Մանայի քա-
ղաքական իշխանության գոյության հնարավորություն ե դրանից ենթադրվող է-
րիշթեյանա-էրիշթանա նույնականություն: 

78. И.Медведская, ВДИ, 1989, N 2, с.104 
79. Ասորեստանյան բանակի երթուղուց դատելով՝ հավանական չի թվում նաե էրիշ-

թեյանայի տեղորոշումը էրեշթենաբ բնակավայրի շրջանում՝ Թավրիգից հարավ-
արևելք (Н.Арутюнян, Топонимика Урарту, с. 261): 

80. Տեքստում անունն աղճատված է. ընթերցվում է [...]rüle: Հավանաբար, այստեղ 
եղել 1. այլ աղբյուրներից հայտնի Բիրուտե/ա անունը (S.Paipola, Neo-Assyrian 
Toponyms, р. 75): Վերջինս հիշատակվում է Աշշուր-նածիր-ապալ П-ի տարեգ-
րությունում՝ գամուական բնակավայրերի շարքում (ARAB Լ 451): 

81. АВИИУ, 73. 
82. АВИИУ, 68, б. 
83. ARAB 1,451. 
84. Г.Меликишвили, Наири-Урарту, с. 196; И.Дьяконов, История Мидии, с.157, 

Н. Арутюнян, Топонимика Урарту, с. 78. 
85. Տե՛ս Всемирная История, Т.1, քարտեզը' 556/7 էջերի միջե՜ ներդիրում: 
86. L.Levine, Geographica! Studies..., II, p. 113. 
87. L.Levine, Geographica! Sludies..., П, p. 115. Ըստ ամենայնի՝ «Գլան B-ն» Կումուր-

դուն հիշատակող միակ արձանագրությունը չէ: Գեոես շումերական (մասնավո-
րապես' Ուրի TII դինաստիայի) տեքստերից հայտնի էին Խամարտու ե Խարշի 
երկրները,. որոնք թվում են նույնական ասորեստանյան աղբյուրների Խարսի-
Խարոաայի ե Կումուրդացիների երկրի հետ. (И.Дьяконов, История Мидии, с. 
117, 282 и ո. 3). 

88. УКН, 444; S.Parpola, NAT, р.365. 
89. F.Thureau-Dangin, Une relation..., р. Vü. 
90. АВИИУ, 49 (156). 
91. Կատարված աշխատանքների մասին տե՛ս "Encyclopaedia Iranica" IV-ում (р. 

477-478) նշվ. գրականությունը: 
92. L.Levine, Geographical Studies..., П, pll4-115., նույնի՝ BM, р.141-142; 

И.Медведская, ВДИ; 1989, N 2, с. 106-108. 
93. УКН, 155 В, 1-55 (24-26). 
94. Г.Меликишвили, Наири-Урарту, с. 228. 
95. И.Дьяконов, История Мидии, с. 216, п. 3. 
96. L.Ixvine, ВМ, р. 141-142, map оп р. 145. 
97. L.Levine, Geographical Studies..., П, р. 115. 
98. L.Levine, Geographical Studies..., П, р. 115. 
99. Գլս արդյունքն էր ոչ միայն հարյուրամյա հաստատուն իշխանության, այլե ու-

րարտական պետության վարած հետևողական քաղաքականության, որի էութ-
յունը կայանում էր ռազմավարական մեծ նշանակություն ունեցող տարածքնե-
րում (ինչպիսին, օրինակ հանդիսանում էր ուրարտացիների մերձուրմյան հենա-
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կետը) էթնիկական բնիկ տարրի դերի առավելագույնս նվազեցման մեջ. վերջի-
նիս մեծությունը կարող էր վտանգել ուրարտացիների իշխանությունը: 

100. L.Levine, Geographical Studies..., П, р.114-115. 
101. И.Медведская, ВДИ, 1989, N 4, с. 106-107. Մերձուրմյան ավազանում ուրար-

տական խեցեղենի տարածման սահմանը տե՛ս L.Levine, The Iron Age. - in 'The 
Archaeology of Western Iran" (ed. F.Hole), L., 1984, pp. 229-250, sp. 242. map on p. 
249 (Fig. 72). ' 

102. Ուրմիայից արևելք ուրարտական հուշարձանների բացակայությունը, կարծում 
ենք, պայմանավորված է ոչ միայն ուրարտական համեմատաբար ոչ երկարատև 
տիրապետությամբ, այլև՝ երկրի ունեցած ռազմավարական վաքր նշանակութ-
յամբ. Սուբին պաշտպանվում էբ ոչ այնքան Ուշկայայի, որքան՝ Ուրմիայից հա-
րավ ընկած ամրոցների միջոցով: 

103. АВИИУ, 49 (167). 
104. Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ Սուբին, Զարանդան և նրան հաջոր-

դող Բարին եղել են ամենաթույլ ամրացւխւծ մարզերը: ԼԱ-ը նշում է ընդամենը 
մեկ ամրոցի (birtu) և երկու «ամրացված քաղաքների (bit düri)» ւսոկայությւսն 
մասին: Արշավւսնքի ընթացքում նվաճված ամրոցների, «ամուր քաղաքների» և 
«շրջակա բնակավայրերի» հարաբերությունն ըստ նշւխւծ մարզերի տե՛ս 
P.Zimansky, Ecology and Empire, p.40-47, Fig. 7. 

105. P.Zimansky, JNES, vol. 49 (1990), N. 1, p.11, նույնի՛ Ecology and Empire, p. 22. 
106. LU, in. 184. 
107. Տե՛ս նաև Н.Арутюнян, Топонимика Урарту, с.170. 
108. Նույնացւ)ում է Բեհիսթանի արձանագրության Ասարգադայի և անտիկ 

աղբյուրների սագարտիացիների հետ՝ Զագրոսից արևե|ք (N.Adontz, НА, р. 99): 
109. N.Adontz, НА, р. 104-105. 
110. И.Медведская, ВДИ, 1989, N. 2, с.106; IJDiakonofF, LMedvedskaya, "Biblio-

theca Orientalis", XLIV (1987), N. 3 /4 , p. 389. 
111. S.Paipola, NATI , p. 19. 
11Z АВИИУ, 54. Г.Меликишвили, ВДИ, 1949, N.1. с. 71. 
113. Г.Меликишвили, Наири-Урарту, с.46. 
114. ARAB I, 739; АВИИУ, 35. 
115. ARAB П, 150; АВИИУ, 49 (74). 
116. АВИИУ, 28, п. 17; Н.Арутюнян, Топонимика Урарту, с. 28. 
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ՎՍՁԳԵՆՂԱՁԱՐՅԱՆ 

ՄԻ ՔԱՆԻ ՍԵՊԱԳԻՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿՈՄՊ5ՈՒՏԵՐԱՑՈՒՄԸ 

Կոմպյուտերային տեխնիկայի 1աւյժ արագ գարգացման հետ կապված՜ 
վերջին տարիներին խնդիր առաջացավ սեպագիր հսկայածավալ արխիվը 
տեղափոխել կոմպյուտերի հիշողություն: Այս խնդիրը հեշտորեն լուծելի է 
սեպագրի լատինատաո տառադարձության կիրաոմամր: Մենք առաջար-
կում ենք խնդրի լուծման մեթոդ, որը թույլ կտա այդ ամենն անել առանց 
տառադարձման կիրառման: 

Կոմպյուտերի համար գրված մի քանի տառատեսակները լիովին բացա-
հայտում են րիայնական (ուրարտական), նորասսւրական, պարսկական և 
ուգարիթյան սեպագիր գրային համակարգերի մոնումենտալ ձևերը: Տառա-
տեսակները ներկայացվող հոդվածի հեղինակի կողմից ստեղծվել վերջնա-
կանապես մշակվել և առաջարկվել են 1998 թվականին: Վերը նշված 4 հա-
մակարգերի կոմպյուտերացման համար մշակվել են ՚Յ տարբեր մեթոդներ՛ 
լյփվ և մասնակի տարրալուծման օգտագործմամբ: Մտորև ներկայացնում 
ենք տաոատեսակնեբի ընդհանուր բնութագիրը: 

Ր-իայնական սեպագիր համակարգ. 
Այն գործածվել է Ք. ա. 9-6-րդ դարերում՝ Վանի թագավորության (Ու-

րարսաւ) արքունական արձանագրություններում: Մինչ օրս հայտնաբերվել 
է 600-ից ավելի արձանագրություն: 

Բիայնակւսն սեպագիրը նորասուրական սեպագրի պարզեցված տար-
բերակն է, որում զգալիորեն նվազել է մեկ նշանի իմաստների քանակը, և, որ 
ամենակարևորն է, անհետացել է սեպի անկյունից սկսվող գիծը' որոշակի 
դեպքերում վերածվելով առանձին սեպի: Նկար 1-ում ներկայացված է մի 
քանի նշանների ձևափոխությունը: 

Նմանօրինակ պարզեցումը թույլ է տափս բիայնական սեպագիր նշան-
ները տարրալուծել պարզագույն բաղադրիչների: Կարևոր է նաև նշել, որ 
այդ բաղադրիչները հորիզոնական ուղւլությամբ պիտի այլևս անբաժանեփ 
փնեն: Ուղղահայաց տարրալուծումր ոչինչ չի տա՝ այն կոմպյուտերի մեջ 
հավաքելու անհնարինության պատճառով: Օրինակ, аЗ վանկը կարելի է վե-
րածել 2 բաղադրիչների, երբ ասուրականում նման բաժանումը գործնակա-
նում անհնարին է (տես նկ. 1): Երկար ոպղահայաց բաղադրիչն, օրինակ, 
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մտնում Լ maS վանկի կազմության մէջ, որն. իր հերթին, վեր է ածվում կարճ 
ուղղահայաց ե բաղադրիչների ե այսպես շարունակ: Աշխատանքի ընթաց-
քում պարզվեց, որ այդ եղանակով ստացված բաղադրիչների քանակն ան-
համեմատ ավելի քիչ է, քան բիայնակսւն սեպագրում օգտագործված նշան-
ների քանակը: Որպես օրինակ բերենք նկար 2-ի համեմատական աղյուսա-
կը: 

Ձախ կողմում բերված են բիայնական սեպագրի որոշ նշաններ: Նկա-
րում դրանց քանակը 23 է: Աջ կողմում դրանց պարզագույն բաղադրիչներն 
են: Վերջիններիս քանակը 4 է: Նկարից ակնհայտ է դաոնում, որ անհամե-
մատ ավելի նպատակահարմար է ստեղնաշարին զետեղել ոչ թե առանձին 
նշանները, այլ դրանք կազմող բաղադրիչները: Հիշեցնենք, որ բիայնական 
սեպագիրը բաղկացած է ավելի քան 200 նշաններից, իսկ ստեղնաշարի 
հնարավորությունները թույլ չեն տափս 101-102-ից ավելի առանձին նշան 
ներմուծել: Հետևաբար, ունենալով բաղադրիչների լրիվ բազմություն, կաբե-
փ է անբողջապես արտապատկերել բիայնական սեպագիրը: Աղյուսակ 1-
ում ներկայացնում ենք ստեղնաշարին համապատասխանեցված բիայնա-
կան սեպագրի բաղադրիչների ցանկը: 

Նորասուրական սեպագիր համակարգ. 
Սեպագրի այս տեսակը գործածվել է Ք. ա. 8-7-րդ դդ' Ասորեստւսնի 

տարածքում: Նշանների բարդության տեսակետից այն զգալիորեն գերա-
զանցում է բիայնական սեպագրին: Բաղկացած է մոտ 600 նշաններից: 

Ասուրական սեպագրի կոմպյուտերացման համար ընտրվել է լրիվ տար-
րալուծման եղանակը, այն է՜ տարրալուծումը եռանկյունների և գծիկների 
(նշանների ձևի պատճաաւվ): Մեթոդի կարևորագույն նվաճումը զրո «սե-
փական լայնությամբ» տառանշանների օգտագործումն է: Պարզաբանենք 
այս հանգամանքը: 

Սովորական տառատեսակներում տառի՝ էկրանին հայտնվելուն պես, 
կուրսորը տեղավախվտմ է աջ՝ նշանը թողնելով ետևում: Վերջինիս զբաղեց-
րած տարածքի վրա որևէ բան ավելացնելու փորձն անմիջապես անհաջո-
ւլության է մատնվում՝ նախորդ նշանի ջնջվելու և տեղը նոր նշան գրվելու 
հետևանքով: Պատճառը տառանշանի «սեփական լայնություն» ունենալն է 
(տե՛ս նկ. 3), կամ, այլ կերպ ասած, d լայնությամբ տարածքի՝ միայն տվյալ 
նշանի կողմից օգտագործման հնարավորության հանգամանքը: Այս խոչըն-
դոտի հաղթահարման նպատակով տառանշանների «սեփական լայնությու-
նը» վերցված է զրո, իսկ սեպանշանը տեղաւլրված է կուբսորից ձախ «չեզոք 
գոտում» (տե՛ս նկ. 4): Դրա հետևանքով նշանի էկրանին գրվելուց կուրսորը 
չի տԽլաշաբժվում (քանզի քայլը զրո է), և հնարավորություն է ստեղծվում 
նույն տեղում ավելացնել տվյալ սեպանշանի ստացման համար անհրա-
ժեշտ քանակի նշան, կամ, այլ կերպ ասած, մեթոդը թույլ է տափս կամայա-
կան քանակության նշանների վերադրում: Սրանում է կայանում նորասու-
րական սեպագրի կոմսլյուտերացման մեթոդի էությունը: Բաղադրիչների 
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|րիվ խումբն ընտրվել է հետևյալ կերպ: Նսրասուրական սեպագիրը բաժան-
վել I 3 ուղղահայաց գոտու (սեպագրում առավելագույնը 4 հորիզոնական 
սեպերի ուղղահայաց վերագրման պատճառով), որոնցում ե տեղագրվել են 
"եռանկյուններն» ու «գծիկները» (տե՛ս նկ. 5): 

Ասուրական սեպագրում օգտագործվում են նաե փոքր չափի նշաններ 
(տե՛ս նկ. 6), որոնք տեղագրված են [0.5 ; 2] ինտերվալում: Արդյունքում 
ստացվել I; երկու տառատեսակ' Cuneiform Assyrian Large ե Cuneiform Assy-
rian Small : Աղյուսակ 2-ում ներկայացնում ենք նորասուրական սեպագրի 
բաղադրիչների ե ստեղնաշարի համապատասխանության ցանկը: 

Պարսկական սեպագիր համակարգ. 
Պարսկական սեպագիրը գործածության մեջ է եղել Ք . ա. 6-4-րդ ղդ., Ա-

քեմենյան արքայատոհմի կառավարման օրոք: Այն խ ա ռ ը համակարգ է, 
բ ա ղ կ ա ց ա ծ I: 41 նշանից, որոնցից 36-ը վանկագրեր են, 4-ը' գաղափարագ-
րեր, 1-ը' բառանջատիչ նշան: 

Իր պարզության շնորհիվ պարսկական սեպագրի կոմսլյուտերացումը ոչ 
մի բարդություն չի ներկայացնում: Հնչ յունային նշանները պարզապես հա-
մապատասխանեցվել են ստեղնաշարի գրեթե նույնանուն ստեղներին, գա-
ղավւարագըերը՝ « 1 » , « 2 » , « 3 » , « 4 » ե « 5 » ստեղներին, իսկ բառանջատիչ 
նշանը ' « , »-ին (տե՛ս աղյուսակ 3-ը): 

Ուցարիթյան սեպագիր համակարգ. 
Սա ևս վանկային համակարգ է (գրեթե այբուբեն) և բաւլկացած է 31 

նշանից: Ուգարիթյան գրի հուշարձանները թվագրվում են Ք . ա. 14-13-րդ 
դարերով: Գործածվել է փյունիկերենին և հին եբրայերենին մոտ մի խզվի, 
ինպես նաև խուռիերենի համար: 

Կոմպյուտերացման սկզբանքը նույնն է, ինչ պարսկական սեպագրինը, 
ուստի ներկայացնում ենք միայն համապատասխանության աղյուսակը 
(աղյուսակ 4): 

Այսպիսով, կոմպյուտերացման առաջարկվող մեթոդները հետևյսղն են. 
1. Մասնակի տարրալուծման եղանակ, 
2. Լրիվ տարրալուծման եւլանակ, 
3. Հնչ յունային համապատասխանեցման եղանակ: 
Նշենք , որ բիայնական սեպագրի կոմպյուտերացումն անհնար t 2-րդ 

մեթոդի կիբառմամբ. դրա ապացույցն է այն հանգամանքը, որ ասուրական 
սեպագրում նշանի երկարությունը որոշվում կամ, ավելի ճիշտ, կարգավոր-
վում է գծի երկարության միջոցով, իսկ բիայնական սեպագրում՝ սեպի (տե՛ս 
նկ. 7): Այդ պատճառով, ասուրական սեպագրում տ ա ր բ ե ր երկարության 
նշաններ կարելի է ստանալ գծեր ավելացնելու, իսկ բ ի ա յ ն ա կ ա ն սեպագ-
րում՛ սեպի երկարությունը փոխելու միջոցով, որն, ինքնին, նոր նշանի առ-
կայության է պահանջում: 
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Պարսկական և ուգարիթյսւն համակարգերում տարրալուծումն անի-
մաստ I նշանների սակավության պատճառով ե դա միայն կբարդացներ 
տպման պրոցեսը: 

Նշենք, որ տառատեսակները կարոդ են օգտագործվել մասնագիտական 
գրականության հրատարակման մեջ, և. որ առավել կարևոր է, կոմպյտտե-
րււվ վիճակագրական բնույթի խնդիրների լուծման և կոմբինատոր անալիզի 
համար: 

Սեպագրի նմանօրինակ կոմպյուտերացումը զերծ չէ նաև որոշ թերութ-
յաններից, որոնք մատնանշվել են Հ Հ Գ Ա Ա Արևելագիտության ինստիտու-
տամ կ ա յ ա ց ա ծ քննարկման ժամանակ: Մասնավորապես նշվել է. որ ամե-
նալուրջ թեյաւթյունը սեպագրի գրաֆիկական առանձնահատկությունների 
անտեսումն է կամ, այլ կերպ, սեպագրի ունիֆիկացումը՝ լոկ սխեմատիկ ար-
տապատկերումը: Սա թույլ չի տալիս հնագրագետներին և վիմագրագետնե-
րին օգտագործել այս տառատեսակները: Սակայն մեզ առավել կարևոր է 
թվում հեղինակի ստեղծագործության բովանդակությունը, և ոչ՝ նրա ձեռագ-
րի գրաֆիկական առանձնահատկությունները: Հրատարակության ժամա-
նակ օգտագործում են ոչ թե տվյալ հեղինակի համար հատուկ ստեղծված 
տառատեսակ, այլ ունիվերսալ գրաֆիկական համակարգեր: Յուրաքանչ-
յուր գրչի ձեռագրի գրաֆիկական առանձնահատկությունները հաշվի առ-
նելն անհնար է: Այդպիսի մոտեցմամբ սեպագիր համակարգերից և ոչ մեկը 
ենթակա չէ կոմպյուտերացման: Որպես մեկ այլ թերություն նշվել է նորա-
սուրական սեպանշանների հավաքման բարդ և ա շ խ ա տ ա տ ա ր պրոցեսը: 
Սակայն մեզ թվում է, որ դա առավել գերադասելի է, քան սեպագիրը ձեռքով 
նկարելը և ա պ ա սկաներով կոմպյուտեր ներմուծելը, որից հետո գործնակա-
նում անհնար է այդ նկարում առկա վրիպակներն ուղղելը: 

VAZGEN KHAZARYAN 

THE COMPUTERIZAHON OF SOME CUNEIFORM TEXTS 

(Summary) 

The author offers a method for the computerization of cuneiform inscriptions. 
which will enable Assyriologists to have the vast corpus o f ancient Oriental cu-
neiform texts in their Computers, without preliminary transliteration by means o f 
the Latin aiphabet. Through this method at least 4 main cuneiform systems were 
transferred into Computer - Urartian, Neo-Assyrian, Old Persian (Achemenid) 
and Ugaritic. 
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ԽԱՂԽԱՂԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՌԱԶՄԱՐՎԵՄՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

5-րդ դարը հայ ժալույրդի հասարակական-քաղաքական, սոցիալ-տնտե-
սական և մշակութային կյանքի բախտորոշ ժամանակահատվածներից 
մեկն է: Հւտմի ու Պարսկաստանի միջև Մեծ Հայքի բաժանումը (387թ.), Ար-
շակունիների հարստության անկումը (428թ.) և, որպես դրա հետևանք, տա-
րածաշրջանում ուժերի հարաբերակցության վափոիաւթյունը հարկադրեց 
փոխել ոազմական գո ր ծողությ ու ն ն երի կազմակերպման ու վարման ձևերը: 

Կրճատվում էին արքունի գնդերը, որոնք Բյուզանդիայի ու Պարսկաս-
տանի իշխանությունների կողմից քաջալերվող կենտրոնախույս ուժերի 
զսպման հիմնական միջոցն էին: Թեև Բյուզանդիային էր անցել Մեծ Հայքի 
տարածքի միայն 1/ 5 մասը, այդ տարածքի հայ նախարարների ուժերի մե-
կուսացումը ևս էապես ազդեց բանակի հնարավորությունների վրա: Բարե-
փոխումներ սկսվեցին նաև ռազմաբվեստի բնագավառում, անցում կատար-
վեց ապստամբական մարտավարությանը: 

Պետականության կորստից հետո հայոց ռազմաբվեստի առաջին խոշոր 
փորձությունը 450-451թթ. Վարդանանց պատերազմն էր: Այն ապստամբա-
կան մարտավարությանն անցման յուրօրինակ միջանկյալ օղակ դարձավ 
ու կանխորոշեց ռազմաբվեստի զարգացման հետագա ավեփ քան չորսդար-
յա ուղին: 

Աոաջին հայացքից տարօրինակ կարող է թվա), սակայն այսօր էլ պա-
տերազմի բազմաթիվ վերլուծություններում գերիշխող է բարոյական ու կրո-
նական հարցերի ուսումնասիրման ձգտումը, որը պատերազմի դերի գնա-
հատումը դարձնում է թերի: Ապստամբության (մեր կարծիքով ավեփ ճիշտ 
կլինի այն ազատագրական պատերազմ անվանել) իրատեսական ռազմա-
վարության «որոնումը» պատմաբանների տասնյակ հոդվածների ու աշխա-
տությունների գրվելու, ինչպես նաև բանավեճերի առիթ է դարձրել ոչ թե 
ոազմարվեստը, այլ Վարդան Մամիկոնյան - Վասակ Այունի հակամար-
տությունը՛ : 

Պատկերը նույնն է նաև ռազմական գործողությունների նկարագրութ-
յան ժամանակ: ժողովուրդը սրբացրել է Ավաբայրի ճակատամարտի հե-
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րոս-նահատակներին. պատմաբաններն ա բանաստէպծները բազմիցս գո-
վերգել են մարտը, սակայն, որքան էլ անուրանալի է Ավարայբում տարած 
բարոյական հաղթանակի նշանակությունը, մարտավարության տեսանկյու-
նից այն ավարտվել է պարտությամբ (ոազմարվեստում ընդունված է մար-
տ ի գնահատման հետևյալ սկզբունքը, պարտված է համարվում այն կողմը, 
որն առաջինն է հեռանում մարտի դաշտից): Դ ա էլ բազմաթիվ շահարկում-
ների առարկա է դարձել; կասկածի տակ դնելով Վ.Մամիկոնյանի զորավա-
րական տաղանդը: Սուբեկտիվ մոտեցում է ձևավորվել նաև Խ ա ղ խ ա ղ ի ճա-
կատամարտի ուսումնասիրման հարցում: Այն կարծես մնացել է Ավարւսյրի 
ստվերում, մինչդեռ Խ ա ղ խ ա ղ ի ճակատամարտի համակալմանի վերլու-
ծությունը կարող է էապես փոխել հայոց ոազմարվեստի զարգացման աս-
տիճանի ու Վ. Մամիկոնյանի զորավարական տաղանդի մասին գոյություն 
ունեցալ տեսակէտները: 

450թ. ամռանը պարսից հազարապետ Միհրներսեհը, Աղվանքի մարզ-
պան Սեբուխտ Ն ի խ ո ր ա կ ա ն ի զորաբանակին միանալու և միացյալ ուժե-
րով ապստամբությունը ճնշելու համար, խոշոր բանակով մտավ Փայտա-
կարան: Սեբուխտի ու Սիհրներսեհի ուժերի միավորումը կանխելու, ինչպես 
նաև ճ ո ր ա պահակը (այժմյան Դերբենտ քաղաքի մոտ) գրավելով՛ հոների 
հետ կապ հաստատելու համար Աղվանք շտապեց Վ. Մամիկոնյւսնը: Սպա-
րապետը հաշվենկատորեն զորքը բաժանեց երեք մասի: Երկուսը թողնվեց 
երկրռւմ և միայն մեկ մասով շարժվեց դեպի Աղվանք: 

Պատմիչների միաբերան պնդմամբ 2 , Վ.Սյունուց տեղեկանալով հայոց 
բանակի ռազմերթի մասին' պարսիկները դիրք են գրավում Խաւփւաւլ քա-
ղաքից քիչ հեռու՝ Լոփնաս (Ձեգամ) գետի հովտում3: 

Սեբուխտի ն ա խ ա պ ա տ ր ա ս տ ա կ ա ն միջոցառումներից անտեւլյակ' հա-
յոց զորքը ռազմերթով Խ ա ղ խ ա ւ փ ւլաշտ է հասնում, որտեղ մարտակարգով 
նրանց էին սպասում պարսիկները: Սեբուխտը մարտակարգի կենտրոնում 
և ա ջ թևում շարել էր պարսկական զորամասերը, ձախ թևում՝ Բաղասական 
և Լփնաց զորամասերը: Պարսիկները արդեն մարտակարգ էին ընդունել, 
սակայն քանի որ վերջապահ գնդերը դեռևս չէին ավարտել Կուրի գետան-
ցումը, նրանց գրոհը հապաղեց, որն էլ Վ.Մամիկոնյանին հնարավորություն 
տվեց ա ր ա գ կողմնորոշվել և ընւրււնել մարտը սկսելու որոշումը: Մինչ պար-
սիկները անցնում էին Կուրը, նա կարողացավ զորքը բաժանել երեք զո-
րաթևերի, որոնք էլ ինքնուրույնաբար բացազատվելով, հասցրեցին ձևավո-
րել զորքի մարտակարգը: 

Ընդհանուր ղեկավարումից բացի, Վ-Մամիկոնյանը ստանձ նեց նաև 
կենտրոնի հրամանատարությունը: Սպարապետը աջ թևի հեծելազորի հրա-
մանատարությունը հանձնեց իր փեսա Արշավիր Կամսարականին, ձ ա խ թ-
ևը՝ Խորեն Խոբիտռունուն 4 : Որոշ ուշացումով մարտադաշտ հասած վերջա-
պահ զորամասերն էլ, փաստորեն, կազմեցին մարտակարգի պահեստազո-
րը: Դ ե պ ի Աղվանք շարժվող հայոց զորքի կազմը նկարագրելով՛ Ղազար 
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Փարպեցին խոսում է նաե Մարդպետական այրուձիու գնդերի մասին5 : Սա-
կայն մարտի ժամանակ զորաթևերի կազմի մեջ նրանք չեն հիշատակվում: 
Դրանից կարելի՛է եզրակացնել, որ Մարդպետական հեծյալ գնդերը կազ-
մում էին մարտակարգի պահեստազորը: 

Այս ընթացքում գետանցումն ավարտելով՝ պարսիկները շտապեցին գրո-
հել՝ գեոես նախամարտական կարգով շ ա ր վ ա ծ հայկական զորքի կենտրո-
նի զորամասերի վրա: 

Մարտի ընթացքում մաթտակարգ ձևավորելով՛ գրոհի ա ն ց ա ն նաև հայ-
կական զորամասերը: Հատկապես հաջող էր Ա Կ ա մ ս ա ր ա կ ա ն ի զորաթևի 
գրոհը, որին չդիմանալով՛ պարսիկների ձ ա խ թևը սկսեց նահանջել: Ն ր ա ն ց 
հետապնդելով՛ Ա Կ ա մ ս ա ր ա կ ա ն ի հեծելագունդը հայտնվեց մերձկուրյան 
ճահճուտներում («յանգիտութենէ տեղացն՝ դիպեցան թանձրախոր սաստիկ 
մօրից») 6 և ստիպված դադարեցրեց հաջող սկսած գրոհը: Ն մ ա ն բարդ ի-
րադրաթյանում արագորեն կողմնորոշվելով՝ Ա.Կամսարականը վերադա-
սավորեց ճահճուտներում խ ր վ ա ծ և մարտակարգը խ ա խ տ ա ծ իր զորամա-
սերը: Պարսիկների համար անսպասելի արագությամբ վերադասավորումն 
ավարտելով՛ աջ թևի հեծելազորը խորը թևանցման զոբաշարժով դուրս ե-
կավ Կուրի ափը: 

Պարսից զորքի մարտական դասավորությունը ն ա խ ա տ ե ս վ ա ծ չէր թևե-
րում ա թիկունքում մարտ վարելու համար, և հայոց այրուձիու դեմ ամբող-
ջական մարտաշար ձևավորել չկարողանալով՝ սկսեց նահանջել նաև կենտ-
րոնը: Պարսկական բանակի ջախջախումը կատարյալ դարձավ, երբ նա-
հանջող պարսկական զորամասերը սեղմվեցին Կուրի աջ ափին և գետը լո-
դալով անցնող պարսկական զորքի մի մասը խեղդվեց ջրում: Հատկանշա-
կան է, որ մարտի այս փուլում Վ . Մամիկոնյանը ա ռ ա ջ բերեց նետաձիգնե-
րին, որոնք սկսեցին նետահարել՝ գետը լողալով անցնել ւիոբձող հակառա-
կորդի զինվորներին: 

Փորձենք վերլուծել ռազմարվեստին վերաբերող որոշ հարցեր: 
ճ ա կ ա տ ա մ ա ր տ ը նկարագրած պատմիչները մեզ քիչ նյութ են տ ա փ ս 

հատկապես Սեբուխտի մտահղացման վերլուծության համար, որը նվազեց-
նում է ճակատամարտը համակողմանիորեն վերլուծելու հնարավորությու-
նը: Այնուամենայնիվ,՛կարելի է պ ա տ ա ս խ ա ն ե լ որոշ հարցերի: 

Պատմությունը լռում է պարսիկ զորավարի փայլուն հաղթանակների 
մասին, սակայն դա չի կարող հիմք հանդիսանալ նրա ապաշնորհության 
մասին եզրակացությունների համար: Այս հարցի շահարկումը որոշ դեպքե-
րում նպատակ է ունեցել նսեմացնել հայոց զորքի հսո|թանակը: Մասնավո-
րապես, մինչ հայոց զորքի Աղվանք մտնելը, Սեբուխտը հաջողությունների 
էր հասել աղվան ապստամբների դեմ պայքարում: Ն ա ընդհանուր առմամբ 
լավ էր նախապատրաստվել նաև ճակատամարտին: Մարտադաշտը պար-
սիկների կողմից ճիշտ էր ընտրված և ընդհանուր առմամբ բ ա ր ե ն պ ա ս տ էր 
նրանց համար: Լոփնաս և Կուր գետերի միախառնման վայրից քիչ հեռու 
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գան վուլ դաշտում լավ տեսադաշտ էր ապահովվում, սակայն հայոց բանա-
կի գլխավոր հարվածող ուժը՛ մեծաթիվ այրուձին, բաց հարթավայրային 
տեղանքում լինելով, ճահճուտների և դաշտը եզերող անտառի պատճառով 
չէր կարողանալու ազատորեն գործել: Այսինքն՝ հայերը գրկվելու էին իրենց 
առավելությունից՛ զորաշարժային բարձր ցուցանիշները գործի դնելու հնա-
րավորությունից: Բ ա ց ի այդ, հայոց բանակը մարտի ւրոշտ մտավ երթային 
կարգով: Ա յ դ պայմաններում բ ա ց տեսադաշտը Սեբուխտին հնարավորութ-
յուն էր տալիս հետևել հայկական գնդերի բացազատման ընթացքին, գտնել 
նրանց ամենաթույլ տեղամասը և ուժերը կենտրոնացնել այդտեղ: Բացի 
այդ, ճակատամարտը այդպես սկսելով, Սեբուխտը մի շարք առավելտթ-
յուններ էր ստանում: Հանկարծակիության գործոնը մարտի սկզբից ևեթ նա-
խաձեռնությունը պարսիկներին տվեց: Դ ր ա համար Վ.Մամիկոնյանը հար-
կադրված էր բարդ զռբաշարժեբի ու մի քանի տեղամասերում միաժամա-
նակ հաաալ գրոհների դիմել, որն, ի դեպ, միջնադարյան ոազմաբվհստսւմ 
չէր խբասիաւսվռւմ: Եթե նկատի ունենանք նաև պարսկական բանակի քա-
նակական առավելությունը (պարսիկներն առնվազն մեկ ու կես անգամ ա-
վելի պետք է լինեին), ա պ ա կարելի է կարծել, որ Սեբուխտը, իր հաջողութ-
յ ա ն վրա վստահ լինելով, առանձնակի ռիսկի դիմելու անհրաժեշտություն 
չուներ: Առավել ևս՝ ա յ դ մասին ոչ մի ակնարկ պատմիչների մոտ չկա: Ուս-
տի, հավանական է, որ պարսիկները կիրառել են ամբալջ ճակատով միա-
ժամանակյա հզոր հարձակում: Մարտի մտահղացման այս տարբերակը 
լայն տարածում էր ստացել դեռևս Ք . ա . 1-ին հազարամյակում և շատ հար-
մար էր միջին (աչքի չընկնա՚ւ) ընդունակությունների տեր, սակայն մեծ բա-
նակ ունեցող զորավարների համար 7 : 

Սիանգամայն այլ է Վ.Սամիկոնյանի գործողությունների պատկերը: 
Հակառակորդին հանդիպելով և մարտի կազմակերպման (դաշտի դի-

տսւմ, տեղազննում, մարտական կարգով զորամասերի շարում և այլն) հա-
մար անհրաժեշտ ժամանակ չունենալով՛ սպարապետը կարողանում է 
ճիշտ գնահատել ս տ ե ղ ծ վ ա ծ մարտավարական իրադրությունը և ընդունել 
մարտը: 

Բնական է, որ այս հարկադրված հապճեպությունը չէր կարող չանդրա-
դառնալ մարտի ընթացքի վրա. անծանոթ տեւլանքում թևանցում իրակա-
նացնող Ա.Կամսարականի զորաթևը հայտնվեց մերձկուրյան ճահճուտնե-
րում: Դ ր ա ն ի ց օգտվելով պարսիկները նոր գրոհով կարողացան նեղել հայե-
րին: Ավելի ք ա ն հազար տարի Առաջավոր Ասիայում իր զորաշարժային 
հատկություններով փայլող հայոց այրուձիու պատրաստվածության բարձր 
մակարդակն էր պատճառը, որ նման դժվարին իրադրությունում աջ բևի վե-
րադասավորումը հաջողվեց: Այստեղ պետք է շեշտել, որ հայոց պատմագ-
րության կողմից հանիրավի մոռացության է տրվել ԱԿամսարականի զորա-
վարական տաւլանդը: Արտակարգ բարդ իրսւդրությւււնը արագ գնահատե-
լու և վճռական որոշումներ կայացնելու նրա ընդունակությանը հնաբավո-
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րություն ընձեռեց անբարենպաստ պայմաններում սկսված մարտը ուղղա-
կիորեն Փրկել անխուսափելի թվացող պարտությունից: Ավեփն, ճահճուտ-
ներին սեղմված ա ջ զորաթևը, հավանաբար օգնական զորամասեր ստանա-
լով, էլ ավեփ հանդուգն քայլի՛ խորը թևանցող (փաստորեն' շրջանցող) զո-
րաշարժի դիմեց: Արդյունքում պարսիկների ձախ թևը ջախջախելով՛ 
Ա Կ ա մ ս ա ր ա կ ա ն ի զորագունդը հայտնվեց նրանց մարտակարգի թիկուն-
քում: Ա ռ ա ջ ա ց ա ծ խուճապն Էլ վճռեց ճակատամարտի բախտը: Պարսկա-
կան բանակը սկսեց անկանոն նահանջը, որն ավարտվեց նետերի տարա-
փի տակ ընկած պարսիկ զինվորների կոտորածով: 

Նետաձիգների զորամասերը մարտի ընթացքում սովորաբար ծանրազեն 
հետևակի ու հեծելազորի թիկունքում են գտնվում: ճ ա կ ա տ ա մ ա ր տ ի վերջին 
փուլում նետաձիգներին առաջին գիծ բերելը Վ.Մամիկոնյսւնի ուշագրավ 
մարտավարական հնարքներից մեկը պետք Է համարել թեև շեշտենք, որ 
այն ռագմարվեստում նորություն չէր: 

Հաջող գյսմավ, ա պ ա նաև համառ դիմադրությամբ աչքի ընկավ սպարա-
պետի անմիջական հրամանատարության տ ա կ գտնվող մարտակարգի 
կենտրոնը: Այն կաշկանդեց պարսիկների մեծաթիվ ուժերը, հանգույց հան-
դիսացավ հզոր գրոհների դիմակայող ձ ա խ թևի և նոր գրոհի համար վերա-
դասավորվռղ աջ թևի միջև: Կենտրոնի մարտակարգի կայունությունն էր, որ 
կենտրոնի ու աջ թևի միջև մ խ ր ճ վ ա ծ պարսիկներին հնարավորություն 
չտվեց կտրել նրանց կապը: 

Սակայն ինչպես հայոց, այնպես էլ համաշխարհային ռազմաբվեստում 
Խաւփւադի ճակատամարտի դերը չի սահմանափակվում մարտի հմուտ 
կազմակերպումով, իրադրության ա ր ա գ գնահատումով ու փայուն իրակա-
ն ա ց վ ա ծ շրջանցումով: Դ ր ա ն ք ռազմաբվեստում վաղուց արդեն նորություն 
չէին", թեև կարող էին բ ա վ ա ր ա ր փնել ց ա ն կ ա ց ա ծ զորավարի փ ա ռ ա բ ա ն -
ման համար: 

Հւսմաշխարհային ռագմարվեստում առաջին անգամը փնելով' հայոց 
զորքը Խադխաղում կիրառեց հանդիպակաց մարտը 9 : Մի բան, որն այս ճա-
կւստամարտից հետո էլ երկար ժամանակ չէր ընւրոնվում ռազմաբվեստում: 
Ուշագրավ է, որ Վ-Մամիկոնյանը գրոհը սկսելու որոշումը ընդունել է այն 
ժամանակ, երբ մարտակարգը դեռևս ձևավորված չէր: Փաստորեն, զորքը 
գրոհը սկսեց ն ա խ ա մ ա ր տ ա կ ա ն կարգով: Ընդ որում, Եղիշեն շեշտում է, որ 
պարսիկների դիմաւըաւթյունը հաղթահարվեց « յ ո յ ժ յանւրււգն յարձակ-
մանն» 1 պատճառով: 

Վ. Մամիկոնյանի զորավարական տաղանդի վ ա ռ արտահայտումը դար-
ձավ ընթացքից մարտի մեջ մտնելը, որը նույնպես համաշխարհային ռագ-
մարվեստում աոաջին անգամ էր կիրառվում (այն ա յ ս օ ր հանդիպակաց 
մարտի պարտադիր ն ա խ ա պ ա յ մ ա ն է համարվում)1 1 : Մերժելով գրեթե բո-
լոր երկրներում միաձայն ընւրււնվալ տեսակետը՝ Վ.Մամիկոնյանը վերաց-
րեց ռազմերթի ու մարտի միջև պ ա ր տ ա դ ի ր դադարը: Հ ա յ ո ց սպարապետի՛ 
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դարակազմիկ նշանակություն սւնեցող այս քայլն առայժմ չի արժանացել 
համապատասխան գնահատանքի: Որպեսզի պարզ դաոնա կատարվածի 
կարևորությունը, նշենք միայն, որ հ ե տ ա գ ա ավելի քան տասներեք դարերի 
ընթացքում զորավարները չէին համարձակվում կրկնել ընթացքից մարտի 
մեջ մտնելու փորձը: 

Խադխաղում կիրառված այդ նորարարությանը անտեղյակ լինելն է 
պատճառը, որ մինչև այսօր հանդիպակաց մարտի առաջին օրինակ է հա-
մարվում Տրեբիա գետի մոտ 1799թ. հունիսին Ա. Սուվորովի գլխավորած 
ոուս-ավստրիական բանակի ճակատամարտը ֆրանսիացիների դեմ1 : Այս 
հանգամանքն էլ պ ա տ ճ ա ռ է հանդիսացել, որպեսզի հադիպակաց մարտի 
կազմակերպումը կապվի ա ր ա գ ա ձ ի գ հրազենի ի հայտ գալու և շարասյուն-
ների (կառեների) մարտավարության կիրառման հետ1 3 : 

Խ ա ղ խ ա ղ ի ճակատամարտով ոչ միայն հայոց, այ լև համաշխարհային 
ռազմարվեստը հարստացավ ընթացքից (առանց նախամարտական ղադա-
րի) մարտի մեջ մանելու և հանդիպակաց մարտի գործնական վարձով: 
Դրանով Խ ա ղ խ ա ղ ի ճակատամարտը հավասար դիրք է գրավում այնպիսի 
ճակատամարտերի շարքում, ինչպես Ք . ա . 371թ. Լևկտրայի (աոաջին ան-
գամ զորքը շարվեց ճակատով անհավասար), Ք .ա. 331թ. Գավգամելայի 
(կիրառվեց բարդ զորաշարժ), Ք . ա . 216թ. Կւսննեի (առաջին անգամ փոքր 
բանակը շրջապատեց ու ջ ա խ ջ ա խ ե ց ավեփ մեծաթիվ բանակին), Ք .ա. 49թ. 
Փարսալոսի (առաջին անգամ պահեստազորը մարտի դաշտում վճռական 
դեր կատարեց) մարտերը: Ի ս կ Վ ա ր դ ա ն Սամիկոնյանը իր արժանի տեղն է 
գրավում ռազմաբվեստի այնպիսի բարեվախիչնեբի կողքին, ինչպիսիք են 
էպամինոնղասը, Ալ.Մակեդոնացին, Հաննիբալը, Հ . Կեսաբր և ուրիշ բարե-
ւիոխիչներ: 

Ցավոք, պետականության կորստին հետևած զինված ուժերի թուլացումը 
բացասաբար անդրադարձավ հայոց ռազմաբվեստի հետագա զարգացման 
վրա: Ապստամբական մարտավարությանն անցնելը, անշուշտ, պարտադր-
վ ա ծ քայլ էր: Սակայն ա պ ս տ ա մ բ ա կ ա ն վտքրաթիվ ուժերով հակառակորդի 
հզոր բանակների հետ բաց դաշտում առճակատումից խուսափելով՛ հետա-
գա շրջանի հայ զորապետեբը ս տ ի պ վ ա ծ հրաժարվում էին մարտավարա-
կան այնպիսի հնարքներից, որոնք դարերով մշակվելով՝ բարձր մակաար-
դակի էին հասցրել հայոց ռազմարվեստը: Աստիճանաբար մոռացության 
տրվեց նաև Խադխաղում ձեռք բ ե ր վ ա ծ ուշագրավ և ուսանելի փորձը: 
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SUREN MARTIKYAN 

THE ВЛТО.Е OF KHAGHKHAGH IN THE HISTORY OF THE MILITARY ART 

(Summary.) 

The Iiberation war against the Persian rule is one of the most interesting pages of 
Armenian Iiberation war. From the point of view of militaiy art the battle in Khaghkhagh 
has a greal importance. Armenian aimy headed by V. Mamikonian, entering the field of 
Khaghkhagh met with Persian aimy which was in mflitary Order and was ready fbr attack. 
Dividing into flanks Armenian amny attacked the Persians immediately. And this 
demolished the Persians before the battle which was very important up to nowadays. 
Armenian aimy used for the first time a new type of battle in the history of mflitary art - а 
counter batlJe. But up to our days the first counter battle was considered tobe the attack of 
Russian-Austrian forces headed by of A. Suvorov on the French army, in Trebbian battle in 
June 1799. So neariy 13 centuries before the Trebbian battle Armenian army gave an 
example of attack from the duration and of the counter battle and opened a new page in the 
history of mflitary art, and VJMamikonian got Ms worthy place among olher gifted generals. 
But losing the independence, the weakening armed forces didn't have any opportunity to 
develop the example of Khaghkhagh battle. 
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ՏԻԳՐԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 

Ա Զ Գ Ե Ր Ի Կ Ե Ր Պ Ա Ր Ն Ե Ր Ը Մ Ի Ջ Ն Ա Դ Ա Ր Յ Ա Ն Ա Ր Ա Բ Ա Լ Ե Զ Ո Ւ 
Ա Ղ Բ Յ Ո Ւ Ր Ն Ե Ր Ո Ւ Մ ( I X - X I Դ Դ . ) 

Սիջնսպարյան մուսուլմանական հեղինակների երկերում բազմաբնույթ 
տեղեկություններ են հաղորդվում ինչպես խալիֆայության տարբեր նա-
հանգների բնակիչների, այնպես էլ նրա սահմաններից ղուբս ապրող ժողււ-
վուրդների ե ցեղերի մասին: Ներկայացնելով նրանց ապրելակերպը, հավա-
տալիքները, սոցիալական ե քաղաքական կազմավորումները, մւււսուլման 
հեղինակները անղրաղառնում են նաև այղ ժալովուրդներին բնորոշ հատ-
կանիշներին՝ մարդաբանական տիպին, ազգային բնավորության ասանձ-
նահատկություներին՝ գնահատելով դրանք բացասաբար կամ դրականո-
րեն: Իհարկե, նրանց գնահատման չափանիշները իրական հիմք չունեն, 
հ ա ճ ա խ պ ա յ մ ա ն ա վ ո ր վ ա ծ են որոշակի ստերեոտիպներով և նախապա-
շարմունքներով, սակայն նման ստերեոտիպներ կարեփ է հանդիպել նաև 
այլ ժալովուրդների գրականության և բանահյուսության մեջ, պոեզիայում, և 
այլն՝ դրանք կրում են համամարդկային բնույթ: Այս իմաստով բացաաոթ-
յւււն չէ նաև ա ր ա բ ա կ ա ն միջնադարյան պոեզիան և բանահյուսությանը: 
Սույն հոդվածի նպատակն է որոշ պատկերացում տալ այլ ժոդովուրդների 
վերաբերյալ միջնադարյան արաբալեզա հեղինակների մոտ տարածվ ած 
այսպիսի գնահատականների մասին: Այս կարգի դատողությունները և 
ստերեոտիպները կարող են վերաբերել շրջապասաղ ժւպովուրդների կամ 
խափֆայության այս կամ այն նահանգի բնակիչների ամենազանազան՝ 
մարդկային, մարդաբանական, մասնագիտական հակվածություններին, 
ֆիզիոլոգիական և ա ն գ ա մ սեռական հատկանիշներին: 

Մուսուլմանական կայսրության տարածքում բնակվող տարբեր ազգերի, 
նահանգների բնակիչների կերպարների վերլուծությունները հանդխղում են 
հատկապես ա շ խ ա ր հ ա գ ր ա գ ե տ հեղինակների՝ Իբն ալ-Ֆակիհի, ալ-Մու-
կադդասիի և այլոց հ ա յ տ ն ի աշխատություններում: 

Հ ա յ տ ն ի են, օրինակ, Վասխոում (Բասրայի և Քուֆայի միջև ընկած 
շրջան) բնակվող նաբաթացիների (ըստ երևույթին՝ արամեացիներ') մասին 
ծայրաստիճան բ ա ց ա ս ա կ ա ն գնահատականները: Ըստ հեղինակների, 
նրանք բնությունից օ ժ տ վ ա ծ են բազմաթիվ ծայրաստիճան վատ հատկա-
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նիշներով. չար են, նենգ, ագահ և այլն ՛ : Իրն ալ-Ֆակիհը գրամ է. «Երբ 
բնակվեց սղ-Հաջջաջը Վասիտում, դարս վռնդեց այնտեղից նւսբաթեացի-
ներին ե ասաց "թոդ նրանցից ոչ ոք չապրի իմ կողքին, քանզի նրանք վատ 
արարքներ են թույլ տափս» 3 : Նույնիսկ բերվում է մարգարեի բացասական 
խոսքը նւսբաթեացիների մասին: « Ա ս ա ց Ալլահի մարգարեն, թալ օրհնի 
նրան Ա|լահր ե ալջսւնի նրան, մի արհամարհէք կուրայշիտ ներին, մի հայ-
հոյեք (մյուս) արաբներին, . . . ե մի ապրեք նաբաթեացինեբի կողքին, քանի 
որ նրանք հավատի հայհոյողներ Են ե մարգարեասպաններ: Եթե նրանք 
բնակվեն քաղաքներում, տներ կառուցեն, արաբերեն խոսեն և ուսուցանեն 
Ղուրանր, ապա նրանք կտիրեն մարդկանց խորամանկությամբ և կեղծի-
քով, ե իսլամը մոլորության կ տ ա ն ե ն » : 

Կաբելի է բերել նաև ծագումով պարսիկ հայտնի արաբ բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ 
Բաշշար Իբն Բուրդի տողերը. 

1. Հագ ար անեծք Վասիտին և նրան ով այնտեղ է, և Վասիտի ինը հա-
գար բնակիչներին, 

2. ՍիթՈ. դու ինչ որ գնահատելի բան ես սպասում Վասիտի բնակիչնե-
րից, որում բնակվում են միայն ա ն կ վ ա ծ բարբարոսները և նաբաթեացիները 

3. Բարբարոսները և խուգստանցինեբը իրենց մեջ կրում են Ալլահի 
ստրուկների ողջ չարությունը: 

Ամենայն հավանականությամբ, այսպիսի ոչ նախանձեփ գ ն ա հ ա տ ա -
կանները նաբաթեացինեբի վերաբերյալ արտահայտում են արաբների աբ-
համարանքը և հակակրանքը Ի ր ա ք ի տեղացի արամեացի բնակչության 
նկատմամբ 3 : Իբն ալ-Ֆակիհի մոտ ամբալջ էջերով բերվում են տարբեր, 
հիմնականում հայտնի անձանց բ ա ց ա ս ա կ ա ն կարծիքները նաբաթեացինե-
բի մասին: 

Վերը բերված բանաստեղծությունից երևում է նաև արաբների ոչ բարեն-
պաստ գնահատականները իաւզիստանցիների մասին: Այս է վկայում Ի բ ն 
ալ-Ֆակիհի մոտ հանդիպող գ ր ա կ ա ն ա գ ե տ ալ-Մադաինիի բերած պ ա տ -
մությունը. « Պ ա ր ս կ ա ս տ ա ն ի թագավորներից մեկը հրամայեց իր մերձավոր-
ներից մեկին. «Բռնիր ա մ ե ն ա վ ա տ թռչունը, եփիր այն վառարանի մեջ ամե-
նավատ վւայտով և կերակրիր ա մ ե ն ա վ ա տ մարդուն»: Ն ա բռնեց բվեճ, ե-
փեց այն թրիքի վրա և տվեց այն խուզի (ցեւփց) մի մարդու: Խուզիստանցին 
ասաց նրան. «Դու սխալվեցիր, գ ն ա և բռնիր բու, եփիր այն իմ միջակայմից 
արված խարույկով և տուր ա յ ն նաբաթեացուն, շնության որդուն»6 : 

Կարեփ է բերել նաև ալ-Մուկադդասիի հ ա յ տ ն ի աշխատության մեջ տ ե ղ 
գ տ ա ծ իբրև թե մարգարեի խորհուրդը, որն է. « Ս ի ամուսնացեք խուզերի 
հետ, քանզի նրանց արմատները նրանց անհավատարմության են մւլռւմ» : 

Մարգարեն հազիվ թե առիթ ունեցած լիներ ճանաչելու իաւզստանցինե-
րին, սակայն նրան վերագրվող խոսքերը և ծայրաստիճան բ ա ց ա ս ա կ ա ն 
վերաբերմունքը թերևս իրանական ազդեցություն արդյունք են: 
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Հետաքրքրական է. սր խուզստանց1ւների վատ համբավը տարածված է 
եղել նաե ոչ մուսուլման ժողսվուրղների մոտ: Սրա մասին է խոսում հայերե-
նում ածական դարձած « խ ո ւ ժ ա ն » բառը, որը նշանակում է խուզստանցի*: 
Այստեղ պետք է նշել որ արաբերենում « խ - զ - ա » արմատը անի «խայտառա-
կություն. ամոթալի արարք» ընդհանուր իմաստը9 : 

Արաբալեզու աղբյուրներում բազմաթիվ են թյուրքերի մասին գնահա-
տականները, որոնք մեծ մասամբ պայմանավորված են իշխող քաղաքա-
կան իրադրությամբ: Այսպես, օրինակ IXij., երբ թյուրքերը հիմնականում 
ստրուկ-զինվորներ էին և ծառայում էին աբբասյան խալիֆաների ջոկատ-
ներում, Բաղդադի բնակիչները բ ա ց ա հ ա յ տ արհամարհական ե նույնիսկ 
թշնամական վերաբերմունք ունեին նրանց նկատմամբ: Հ ա ճ ա խ էին այն 
դեպքերը, երբ մայրաքաղաքի քաղաքացիները կռվի էին բռնվում թյուրքա-
կան զինվորականության հետ 1 0 : Հ ա յ տ ն ի է, որ բաղդադցինեբի թշնամական 
վերաբերմունքը դեպի խալիֆի թյուրք զինվորները այն հիմնական պատ-
ճառներից էր, որը ստիպեց Մութասիմ խալիֆային հիմնել Սամարրան: 
Ընդհուպ մինչև Բաղդադի գրավումը մոնղոլների կալմից, թյուրք զինվորա-
կանները հ ա ճ ա խ միջամտում էին Բաղդադում տեղի ունեցող տարբեր՝ թե 
սոցիալական և թե կրոնական բնույթի տարբեր խռովություններին11: 

Աղբյուրների այս ժամանակահատվածին վերաբերող տեղեկություննե-
րում թյուրքական ցեղերը ընդհանուր առմամբ ներկայացվում են իբրև շատ 
ց ա ծ ր մակարդակ ունեցող բարբարոսներ, վայրենիներ, որոնք անմարդկա-
յին վարքագիծ ունեն: Այդպիսին են ներկայանում նրանք Ի բ ն ալ-Ֆակիհի 
աշխատության մեջ: Սակայն հենց նույն Լճդ. մեկ այլ հեղինակ՛ Ջահիզը, 
վարձելով հերքել հակակրանքը թյուրքերի նկատմամբ, մի աշխատություն 
գրեց, որտեղ հնարավորին չափ գովաբանում էր թյուրքերի դրական կողմե-
րը, այն է՝ քաջությունը, քծնելու բացակայությունը, սերը դեպի ոամական 
գործը և այլն , սակայն միևնույն ժամանակ Ջահիզը ընդունում էր, որ նրանք 
անսահման սեր ունեն դեպի թալանը և բռնությունը 2: 

Բ ա յ ց հետագայում մուսուլմանական քաղաքակրթությանը թյուրքերի 
միաձուլմանը և հատկապես Սելջուկյանների իշխանությանը գլուխ գալուն 
զուգընթաց արաբալեզու աղբյուրներում թյուրքերի հանդեպ նկատվում է վե-
րաբերմունքի հ ա մ ա տ ա ր ա ծ դրական վտփոխություն: Այսպես, սելջուկյան 
պաշտոնյա Ի բ ն Հասուլը, Ճ1դ. կեսերին գովաբանում էր թյուրքերի խառն-
վածքի «առյուծանման» գծերը, նրանց հպարտությունը, բարձր ռազմական 
պաշտոնների հասնելու անկոտրում ձգտումը և այ լն» 1 3 : 

Արաբական աղբյուրներում հետաքրքրական տեղեկություններ են հան-
դիպում նաև սևամորթների կամ զինջինեբի վերաբերյալ: Պետք է նշել, որ 
միջնադարյան մուսուլմանական հասարակությունում նրանք, կարելի է ա-
սել, ամենաարհամարված տարրն են եղել: Արաբները նրանց հեգնանքով 
անվանում էին «աղբիբաթ ա/- 'աոաթ>՝ արաբների ագռավները: Սրանց 
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մաշկի սևությունը, սովորաբար վանում էր և տհաճություն առաջացնում 
սպիտակամորթ մեծամասնության մոտ: -

Հետաքրքրական է, որ արաբներից շատերի վերաբերմունքը դեպի սևա-
մորթնևրր արտահատված է հենց իրենց սևամորթ բանաստեղծների ստեղ-
ծագործություններում: Այսպես, Հ ա ր ա ն առ-Ռաշիդ խալիֆայի պալատա-
կան սևամորթ բանաստեղծ Նուսայբ ալ-Ասդարը հենց իրեն ոպղված տալե-
րում գրամ է. 

Սևամորթ, ի՞նչ գործ անես դու սիրո հետ, 
Վերջ տար սպիտակ աղջիկներին հետապնդելն, եթե խելք անես. 
Դա որ եթովպացու նման սևամորթ ես, 
Միջոցներ չանես նրանց հասս ելու՛*: 
Մեկ այլ սևամորթ բանաստեղծ Աբու Դուլաման հեգնում է իր սեփական 

արտաքինը. 
...մևր դեմքերը սև և տգեղ են, մեր անունները ամոթափ»'5 

Ինչպես հայտնի է, սևամորթները մուսուլմանական հասարակության 
մեջ սովորաբար գտնվում էին սոցիալական սանդղակի ամենաստորին մա-
սում՝ նրանք ստրուկներ էին և նույնիսկ ստրուկների մեջ էլ արհամարված 
էին: Աովորաբար սևամորթները որպես ստրուկ օգտագործվում էին ամենա-
ծանր ֆիգիսւկան աշխատանքներում, ՝ ներքինիներ էին կամ դռնապան-
ներ1®: 

Արաբ հեղինակների աշխատություններում, ինչպես տեսանք, բազմա-
թիվ են տարբեր ազգերի մասին տեղեկությունները ու նկարագրությունները: 
Ստորև բերում ենք ալ-Մուկադղասիի բնորոշումները, որոնք վերաբերում են 
խափֆայության բւղոր նահանգների բնակիչներին և ազգություններին: Եվ 
չ ն ա յ ա ծ այն գիտակցությանը, որ շ ա տ դեպքերում այդ կարծիքները կարող 
են սուբյեկտիվ և ոչ իրական լինեն այնուհանււերձ մեր առջև պատկերանում 
է միջնադարյան այդ բ ա զ մ ա զ գ հասարակությունը, և ըստ դրական կամ բա-
ցասական գնահատականների, այն բարոյա-էսթետիկական նորմերը, որ 
իշխել են արաբա-մոււաւլմանական իրականությունում: 

Ն ա գրամ է, որ « . . . չկան ա վ ե փ ա գ ա հ քան մեքքացիները, ավեփ աւլ-
ք ա տ քան յասրիբցիները, . . . ա վ ե փ կիրթ ք ա ն հերաթցիները, . . . ա վ ե փ 
ըմբռնող քան ռեյցիները, . . . ա վ ե փ անգրագետ՛ ք ա ն ամմանցիները, ա վ ե փ 
անառակ քան սիրաֆցիները, ավեփ ա ն հ ն ա զ ա ն դ ք ա ն սիջիստանցիները և 
դամասկոսցիները, ա վ ե փ տգեղ քան խորեզմցինեբը, ա վ ե փ կռվարար քան 
սսւմսղպանդցիները և Շաշի բնակիչները, ա վ ե փ ցածրահասակ ք ա ն եգիպ-
տացիները, ավեփ հիմար ք ա ն բահրեյնցինեբը և հոմսեցիները, ավեփ սի-
րափր քան նաբլուսցիները, ռեյցիները և բաղդաղցիները, ավեփ գեղեցիկ լե-
զու ունեցող քան բաղդաղցիները և ա վ ե փ տգեղ լեզու ունեցալ քան սայդա-
ցիները և հերաթցիները, ա վ ե փ ճիշտ լեզու ունեցող քան խորասանցիները և 
ա վ ե փ գեղեցիկ պարսկերենով խոսող ք ա ն բալխցիները և Շաշի բնակիչնե-
րը» 1 : . 
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Իբն ալ-Ֆակիհը նույնպես գնահատականներ է տալիս տարբեր նա-
հանգների բնակիչներին ե այլ երկրների ժսղովարգներին. «Հնդկաստանի 
բնակիչները . . . բարոյական են, գեղեցիկ կազմվածք անեն, գեղեցիկ են և 
չափավոր են . . . Եգիպտացիները անհոգ են և խորաթափանց: Բերբերները 
գլխի ընկնող են, նրանք զուրկ են գոռոզությունից և սրիկայությունից: Հո-
ռոմները (իմա բյուզանղացիները) գոռոզամիտ են և պայմանականություն-
ներ սիրող են, իսկ Սիրիայի բնակիչները անհոգ են և խաղաղասեր: Հիջազ-
ցիները երաժշտական են, սիրում են զվարճանալ Ա սիրահետել կանանց: Ի-
րաքի բնակիչները խորաթավւանց և նենգ են, իսկ Հնդկաստանի բնակիչնե-
րը անհոգ, քաջ և փափկասիրտ: Չինացիները նպատակասլաց են, թեթև 
բնավսրտթյուն և հմուտ ձեռքեր ունեն: Եմենցիները անհոգ են. թեթև բնավո-
րություն ունեն և փափկասիրտ են: Խորասանցիները անհոգ են, ժլատ և խի-
զախ:» 1 8 , և կամ «Հաշիմիտը սովորաբար գեղեցկադեմ է և ազնվաբարո 
բնավորության տեր, որով նրանք տարբերվում են բոլոր կարեյշիտներից և 
այլ արաբներից:» 1 : 

Ճ1դ. սկիզբ է սանում մի յուրատեսակ ժանր, որ կաբելի է բնորոշել որպես 
ստրուկների գնման վերաբերյալ տրակտատներ: Սրանցում տարբեր ազ-
գությունների ստրուկները քննարկվում են այս կամ այն ոլորտում նրանց 
աշխատունակության կամ հմտությունների կիրառման տեսակետից: Առա-
ջին այսպիսի աշխատության հեղինակ է բադդադցի քրիստոնյա, մասնագի-
տությամբ բժիշկ Ի բ ն Բուտլանը: Բ ա ց ի գործնական իտրհուրդներից, այս 
աշխատությունը հաղորդում է նաե հետաքրքրական ազգագրական տեղե-
կություններ տարբեր ազգերի բնավորության գծերի և այլ հատկանիշների 
մասին: Հատկապես առանձնանում են կանանց վերաբերող դիտարկումնե-
րը: Պ ե տ ք է ասել, որ հեղինակի կողմից ներկայացվել են գրեթե բոլոր ազգե-
րի կանայք՝ իրենց թերություններով և աոավելությտննելավ: 

Այսպես. «Հնդիկ կանայք հնազանդ են, սակայն շուտ են թառամում»: Եվ 
մասնագիտությամբ բժիշկ հեղինակը հ ա վ ա տ ա ց ա ծ է, որ «Նրանք ունեն մի 
առավելություն այլ կանանց նկատմամբ, ասում են, որ նրանք բաժանվելուց 
հետո նորից կույս են դառնում. . . » : Այնուհետև հեղինակը շարունակում Լ. 
«Սինդի կանայք հայտնի են իրենց բ ա ր ա կ իրանով և երկար մազերով: Սե-
դինուհին իր մեջ միավորում է հաճելի խոսքը, հոյակապ մարմինը, պչրանքը 
և խեյքի աշխուժությունը: Ն ա խ ա ն դ ո տ չէ, չարամիտ չէ, ճղճղան չէ, լւսվ 
երգչուհի կարող է դառնալ: Սեքքուհին փափկասուն է, նրբամկան է և ունի 
թախծագորով աչքեր: Թ ա ի ֆ ի բնակչուհիները սսկեթուխ են, սլացիկ են. 
թեթևամիտ, կատակասեր են և խաղացկուն, սակայն հակված չեն հղիանա-
լու և մահանում են ծննդաբերելիս: Բերբերուհիները, ընդհակառակը, լավ 
ծննդաբերում են, ամենահնազանդն են և ցանկացած գործում հմուտ են»2Ս: 

Այստեղ էլ սևամսրթների մասին կարծիքը բարենպաստ չէ: «Սևամորթ 
կանայք որքան սև են այնքան ավելի տգեղ են և այդքան ավելի սուր են 
նրանց ատամները: Ն ր ա ն ք ոչ մի ա շ խ ա տ ա ն ք ի պիտանի չեն, շատ հեշտ 
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դառնամ են թափթփված և ընդհանրապես ոչնչի մասին հոգ չեն տանում: 
Նթանց էությանը պարն Է և տակտ խփելը: Ասսւմ են, եթե անգամ սեամսթթը 
երկնքից ց ա ծ Է ընկնում, ա պ ա տակտով Է ընկնում:. . . Ն ր ա ն ց թևատսւկերի 
հոտր տհաճ հ: իսկ մաշկը կոպիտ Է : . . . 

Թյուրք կանայք գեդեցիկ են, փավաւկ ե սպիտակամաշկ: Ն ր ա ն ց աչքե-
րը փոքր են, բայց հաճեփ, ցածրահասակ են . . . Ն ր ա ն ք ծննդաբերւււթյան 
անսպառ ադբյար են . . . 

Հույն կնոջ մաշկը' վարդագույն-սպիտակ Է, մազերը ուղիղ են, աչքերը' 
կապույտ, նա հնագանղ Է, զիջող, ընկերասեր, հավատարիմ ե հուսափ » 2 1 : 

Ալ-Սուկադդասին երբեմն, ի միջի այլոց , հիշատակում Է այս կամ այն 
երկրի կանանց հատկությունների մասին, այսպես, օրինակ, Հերաթում ա-
ճոդ բույսերը նկարագրելիս նա գրում Է. «ասում են, որ նրանք հելիոտրոպ-
ների ծաղկման ժամանակ կրքոտում են կատուների նման» 2 2 : 

Չ ն ա յ ա ծ այս նկարագրությունները վերաբերում են ստրուկ կանանց, այ-
նուամենայնիվ մենք հնարավորություն ենք ստանում պատկերացում կազ-
մելու ընդհանրապես միջնադարյան կնոջ կերպարի մասին՝ իր առավելութ-
յուններով ե թերություններով: 

Հետաքրքրական է հայերի մասին Ի բ ն Բուտլանի հ ա յ տ ն ի հատվածը, ո-
րից հետևում է, որ այլ ազգերի համեմատությամբ շատ վ ա տ ստրուկներ են 
եղել. « . . .նրանք արտահայտիչ կազմվածք ունեն, սակայն նրանց ոտքերը 
տգեղ են, ամոթը բացակայում Է, գողությունը շ ա տ տ ա ր ա ծ վ ա ծ Է նրանց 
մեջ: Ն ր ա ն ց բնույթը և լեզուն կոպիտ են: Եթե դու հայ ստրուկին անգամ մեկ 
ժամով ա ն գ ո ր ծ թողնես, ապա նրա Էությունը նրան կմղի չարության: Ն ա 
աշխատում Է լավ միայն փայտով կամ վ ա խ ի ց : Եթե ղու տեսնես, որ նա ծու-
լանամ Է, ա պ ա դա նրանից Է, որ դա նրան հաճույք Է պատճառում, այլ ոչ թե 
թւււլությունից: Այդ ժամանակ պետք Է վերցնել փ ա յ տ ը , հասցնել նրան մի 
քանի հարված և ստիպել նրան անել այն ինչ ուզում ես» 2 3 : Ն ա խ ա պ ա շ ա ր -
մունքները և ստերեոտիպները կարող են վերաբերվել նաև այս կամ ա յ ն 
կրոնի ներկայացուցիչներին: Այսպես խոսում Էին հրեաներից եկող գարշա-
հոտի (Իբն Կուտայբա, Ադաբ ալ-Քատիբ) , քրիստոնյաների հարբեցողութ-
յ ա ն (Ցաթիմւս), նրանց միանձնուհիների և երգչախմբերի տղաների հեշտ 
մատչելիության, սաբեացիների իրար նկատմամբ անգութ վերաբերմունքի 
մասին (Իբն ալ-Քիֆտի) : 

Ամվտփելով, կաբեփ Է ասել, որ միջնադարյան հեղինակների աշխա-
տություններում տարբեր ազգերի նկատմամբ ներկայացվող բնորոշումները 
կամ ստերեոտիպները հ ա ճ ա խ սուբյեկտիվ և կ ա ն խ ա կ ա լ բնույթ են կրում, 
երբեմն ինչ-որ տեղ պայմանավորված են կբոնա-քաղաքական ազդեցութ-
յ ա մ բ , սակայն նրանք իրենց մեջ պարունակում են նաև ճշմարտության և 
օբյեկտիվության Էլեմենտներ: Բ ա ց ի այդ , դրանք հետաքրքրական են նաև 
այն տեսակետից, որ հնարավորություն են տ ա փ ս պատկերացում ստանա-
լու այ լ ժողռվռւրդնեբի նկատմամբ միջնադարյան աբաբա-մռւսուլմանա-
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կան հասարակությունում ստեղծված վերաբերմունքի, նախապաշարմունք-
ների. պատկերացումների, ինչպես նաև հենց իրենց սեփական աշխարհըն-
կալման, էսթետիկական'հայացք ների մասին: 

Ո GRAN MIKAYELYAN 

IMAGES OF PEOPLES IN MEDIEVAL ARABIC SOURCES (IX-XIcc.) 

(Snmmary) 

The article presents images and stereotypes of different peoples and inhabi-
tants of various provinces of the Arab Caliphate as seen by medieval Arab Mus-
lim authors such as Ibn al-Fakih (IX c), al-Muqaddasi (X c) and others. The arti-
cles also discusses images of women belonging to different peoples. their attrac-
tive and negative features in a guide for purchasing slaves of Ibn Butlan, a Bagh-
dadi physician (XI c.). 

These images and stereotypes, also being subjective and egocentric, enable us 
to see some aspects of Aräbo-Muslim medieval society's aesthetic views and 
world oudook. 

Ծ Ա Ն Ո Թ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր 

* Տեքստում հղվող բնագրերի թարգմանությունները հեղինակին!! են: 
1. Nöldeke - Tabari, Gcschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasanidcn, aus der 

arabischen Chronik des Tabari, übersetzt und mit ausfuhrlichen erlauterungcn und cr-
ganzungen versehen, Leyden, 1879, S.22. 

2. Ибн ал-Факих, Ахбар ал-булдан (Известия о странах), Введение, перевод с 
арабского, издание текста и комментарии A.C. Жамкочяна, с. 23-42 passim. 

3. Նույն տեղում, էջ 29. 
4. Նույն տեղում, էջ 34. 
5. Տե՛ս Ell է . Հոնիգման "Nabatheans". 
6. Նույն տեղում, էջ 40. 
7. Descriplio impcrii moslemici auctore Shams ad-Dm Abo Abdallah Mohammed Ibn 

Ahmed Ibn AbTBekr al-Bannä al-Basshän al-Moqaddasi, edidit M J . de Goejc, Editio 
tertia, Lugduni Batavorum, 1967, p.403. 

8. Հր. Աճաոյան, Հայերեն արմատական բաոարան, հ. II, Եբեան, 1973. 
9. X.K. Баранов, Арабско-русский словарь, издание шестое стереотипное, 

Москва, 1984, с. 219. 
10. Տե՛ս И.Б. Михайлова, Средневековый Багдад, Москва, 1990, passim. 
11. Նույն տեղում.' 
12. К. Э. Босворт, Нашествие варваров: появление тюрок в мусульманском ми-

ре, Мусульманский мир 950-1150 ժողովածուում, с.25. 
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13. Նույն տեղամ. 
14. В. Lewis, Race and Slavery in the Middle East, An Historical Enquiiy, New York, 

Oxford, 1990, p.30. 
15.Նույն տեղում.. 
16. А. Мец, Мусульманский ренессанс, перевод с немецкого, предисловие и 

указатель Д.Е. Бертельса, с.137. 
17. Descriptio, р.34. 
18. Ибн ал-Факих, с.92-93. 
19. Ибн ал-Факих, с.81. 
20. А. Мец, с.139. 
21. А. Мец, с. 140. 
22. А. Мец, с.286; Descriptio, р.43б. 
23. Նույն տեղում. 
24. А. Мец, с.52. 
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Գ Ա Յ Ա Ն Ե Ս Կ Ր Տ Ո Ւ Ս Յ Ա Ն 

Ք Ր Ի Ս Տ Ո Ն Յ Ա Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ն Ե Ր Ի Ի Ր Ա Վ Ա Կ Ա Ն Կ Ա Ր Գ Ա Վ Ի Ճ Ա Կ Ը 
Ս Ա Հ Մ Ե Դ Ա Կ Ա Ն Ի Ր Ա Վ Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն ՄԵՋ 

Իսլամի ծագումը ու զարգացումը յոթերորդ գարում կապված էր արաբա-
կան հասարակության ընդերքում ընթացալ պրոցեսների և բարգ սոցիալ-
քաղաքական շարժումների հետ: Իսլամը դարձավ այս շարժումների գաղսւ-
փարաիասական թաղանթը: Ն ո ր ա ս տ ե ղ ծ արաբական պետության ամ-
րապնդման և համաիսլամական պետության ձևավորման ընթացքում մեծ 
զարգացում ապրեց մահմեդական իրավագիտությունը՝ ֆիկհը, որը հենվում 
է Ղուրանի վրա: Մահմեդական իրավունքը որպես կրոնական երևույթ նե-
րառնում էր իսլամի իրավական և կրոնական բարոյախոսական նորմերը: 
Սակայն իրավական նորմերի հ ե տ ա գ ա ուսումնասիրությանը հանգեցրեց ի-
րավագիտության և աստվածաբանության, որպես ինքնուրույն բնագավառ-
ների ձևավորմանն իսլամական գաղափարախոսության մեջ՛: 

Սերձավոր և Միջին Արևելքի, Միջին Ասիայի, Հյուսիսային Աֆբիկայի 
նվաճված երկրներում արաբները հանդիպեցին զարգացման տարբեր աս-
տիճանների վրա կ ա ն գ ն ա ծ հասարակարգերի, որոնք պահանջում էին յու-
րահատուկ վերաբերմունք: Եվ դրան համապատասխան արաբական իրա-
վագիտության մեջ մշակվեցին ա յ ն դրույթները,որոնք պիտի կարգավորեին 
իրենց վտխհարաբերսւթյունները նվաճված երկրների բնակչության հետ: 

Մահմեդական իրավագիտության հիմքը կազմում է մուսուլմանների 
սրբազան գիրքը՝ Ղուրանը, որտեղ և ձևակերպված են իսլամի վերաբեր-
մունքը ոչ-մուսուլման ազգաբնակչության նկատմամբ և առաջ է քաշված 
սրբազան պատերազմի (Ջիհսւդի) գաղափարը անհավատնեբի, այսինքն՝ 
հեթանոսների նկատմամբ: Հետագայում այս վերաբեբմւււնքը արտահայտ-
վեց նաև քրիստոնյաների նկատմամբ: Սրբազան պատերազմը համարվում 
էր հավատի պատերազմ, որը պ ի տ ի մղվեր մինչև ան հավատներին ւլալւձի 
բերելը: Կարելի է կարծել, որ քրիստոնյաները և հրեաները, որպես Սուրբ 
գիրք ունեցալ ժողովուրդ, չպիտի դասվեին անհավատների շարքը: Սակայն 
հայտնի է, որ իսլամի հիմնադիրը հենց ինքն է հարձակվել հրեական ցեւլևրի 
վրա և հարկատվության պայմանագրեր կնքել Արաբական թևբակւլզու 
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քրիստոնյաների հետ 2 : Իսլամի տիրապետության տակ գտնվող երկիրը կոչ-
վում էր «դառ-ուլ-իպամ», այսինքն «իսլամի երկիր», որտեգ իշխում է իսլա-
սակն օրենսդրությունը (շարիաթ), իսկ մնացած բոլոր երկրները կոչվում են 
«դաո-ալ-հւսրբ», այսինքն «պատերազմի երկիր», որովհետև այստեղ չի 
գործում իսլամական օրենսդրությունը, որի դեպքում պիտի պատերազմեր 
նրանց դեմ: Ի պ ա մ ա կ ա ն օրենքները մեկնողները գտնում են, որ « Ջ ի հ ա ղ » 
նշանակում է «գործադրել պատերազմում ամեն ջանք Ալլահի համար, թե' 
անձնական մասնակցությամբ, թե' դրամական նպաստներով և խորհուրդ-
ներով» 3 : 

Մահմեդական պետության մեջ գտնվող քրիստոնյաները և հրեաները 
կոչվում էին զիմմի (հպատակ, հարկատու): Ն ա պիտի վճարեր գլխահարկ 
(ջիգիա), որից ա զ ա տ էին մուսուլմանները: Այս հարկի վճարմամբ զիմմին ի-
րավունք ուներ ապրելու իսլամական պետության մեջ4 : Վ ա ղ իսլամի շրջա-
նում այս տերմինը նշանակում էր ընդհանրապես « հ ա ր կ » : Հ ա յ տ ն ի է, որ 
Սուհսւմմհդ մարգարեն Արաբական թերակղզում բնակվող Եմենի, Նեջ րա-
նի, Օմանի, Թ ա յ ի ֆ ի քրիստոնյա ազգաբնակչության հետ պայմանագրեր է 
կնքել նրանց կոդմից իսլամի կրոնը հարգելու և ջիգիա վճարելու պայմանով: 
Այսպես, Եմենի քրիստոնյաների հետ նա պ ա յ մ ա ն ա գ ի ր է կնքել յուրաքանչ-
յուր չափահաս անձից մեկ դինար կամ դրան համարժեք հագուստ, ինչպես 
նաև երեսուն կովից մեկական ձագ վերցնելու պայմանով 3 : 

Սկզբնական շրջանում ջիգիան ուներ ձևական բնույթ, որը բացատրվում 
է նվաճված երկրներում խալիֆայության իրավական իշխանության նոր 
հաստատվելով: Այսպես, X I I դարի հայ պատմիչ Սամուել Անեցին հաստա-
տում է, որ VII դարի կեսերին արաբները Հայաստանում յուրաքանչյուր 
ծխից վերցնում էին չորս դրամ, երեք մոթ6 զ տ վ ա ծ հացահատիկ, մեկ խուր-
ջին, մեկ մազե պարան և մեկ զույգ ձեռնոց 7 : Եթե հաշվի առնենք, որ այն 
ժամանակ մեկ ծ խ ի տակ միավորվում էին մի քանի ընտանիք, ա պ ա հաս-
կանալի է, որ հարկի այս տեսակը առանձին ծանրություն չպիտի ներկա-
յացներ: 

Գ լ խ ա հ ա ր կ ի հետ միասին քրիստոնյաները պ ա ր տ ա վ ո ր էին վճարել նաև 
տասանորդ (խարաջ) : Այն կազմում էր, բերքի մեկ քառորդից մինչև կեսը: 
Այս տերմինը հենց իր այս նշանակությամբ սկսել է օգտագործվել միայն IX-
X դարերում: Ավեփ վաղ շրջանում այն ուղղակի համարվում էր հարկ-նվի-
րատվա թյուն, որ պիտի տ ա յ ի ն քրիստոնյաները: 

Մուհամմեդ մարգարեից հետո Օմար իբն Խ ա տ տ ա բ ը (634-644) առաջին 
օրենսդիրն էր, որն ամրագրեց ա յ ն հարաբերությունները, որ պիտի ունենար 
իպամական իշխանությունը ոչ-իսլամական կրոնների և պետությունների 
հետ: Երբ Օմարը նվաճեց Սիրիան, տեւփ քրիստոնյաների հետ նա դաշնա-
գիր կնքեց, որում ձևակերպված են այն պայմանները, որոնցով խ ա փ ֆ ը պի-
տի ընղուներ նրանց հպատակությունը: Այդ պայմանագրում քրիստոնյանե-
րին ներկայացվող պահանջները հետագայում օգտագործվեցին ուրիշ զո-
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րավաբների կողմից այլ քրիստոնյա երկրների հետ խսպւարոթյան պայմա-
նագիր կնքելու ժամանակ: Պայմանագրում քրիստոնյա կողմը պարտավոր-
վում էր քաղաքներում ե բնակելի վայրերում եկեղեցիներ ե վանքեր չկառու-
ցել. չվերանորոգել դրանք: Նրանք պարտավոր էին մուսուլմաններին հար-
գել, օթեան տալ, կերակրել. լրտեսներ չպահել իրենց տանը, չնմանվել մու-
սուլմաններին իրենց հագուստով, անգամ եկեղեցիների վրա խսւչեր չ դ ն ե լ : 

Հիջրայի ղեռևս 2-րդ գարում գոյություն ունեին իրավաբանական դպրոց-
ներ, որոնցից առավել հայտնի էին Ալ-Շաֆիի և Աբու Հանիֆի դպրոցները: 
Այս դպրոցների մեկնաբանաթյուններով պարզաբանված օրենսդրաթյուն-
ների մեջ հստակորեն է ւլրվում այն հարցը, թե ինչպիսի վերաբերմունք պի-
տի ունենար մահմեդական պետությունը ոչ մահմեդական պետությունների 
նկատմամբ 9 : 

Հարցի ուսումնասիրման համար կարևոր աղբյուրներ են իրավագետներ 
Աբու Յուսուֆի (VIII դար) «Հարկերի մատյանը» . Մավարդիի (IX դար) « Պ ե -
տական կանոնների մատյանը» , իսկ պատմագիրներից' Ալ-Բալագուրիի (IX 
դար) «Երկրների նվաճման» գիրքը: 

Աբու Յուսուֆի «Հարկերի մատյանը» գրվել է խալիֆ Հարուն-ար-Ռաշի-
դի կարգադրությամբ, որը ձգտում էր կարգավորել հպատակների նկատ-
մամբ տարվող հարկային քաղաքականությունը: Աբու Յուսուֆը իր գրքում 
ուշադրություն է դարձնում հարկային քաղաքականությամբ նախատեսվող 
հողային սեփականության և հսղօգտագործման տարբեր ձևերին: 

Աբու Յուսուֆի և մյուս արաբ իրավագետների կողմից մշակված օրենսդ-
րությունը հ պ ա տ ա կ ժողովրդի համար ավելի ամբողջական է դաոնում ալ-
Բալազուրիի «Երկրների նվաճման» գրքում: Հեղինակը ներկայացնում է 
դեռևս Մուհամմեդ մարգարեի ժամանակից քրիստոնյա և հպատակ ժողո-
վուրդների նկատմամբ տարվող քաղաքականության պատմաթյանր. անդ-
րադառնում ա ր ա բ ա կ ա ն նվաճումների ժամանակ արաբ խալիֆների և զո-
րավարների՝ ոչ-մոաուլման բնակչության հետ կնքած պայմանագրերին, ո-
րով հստակ է դառնում քրիստոնյաների իրավական վիճակի պատկերը ւս-
րաբական խալիֆայության մեջ: 

Մահմեդական իրավունքը Խալիֆայության հպատակներին բաժանում 
էր 3 խմբի՝ մահմեդականներ, զիմմիներ, ստրուկներ: Չի կարելի անտեսէդ 
այն փաստը, որ զիմմիների մասին եղած իրավական ձևւսկերպամներր վե-
րաբերում են առաջին հերթին Եգիպտոսի, Աադվւքի. Միջագևսդփ ոչ-մահ-
մեդակա ն ներին1 1 : Տեսականորեն զիմմի էին համարվում միայն քրիստոնյա-
ները, բ ա յ ց ժամանակի ընթացքում ինքնաբերաբար այս խմբի մեջ մտցվե-
ցին զրադաշտականները ևսաբիները ( Խ ա ռ ա ն քաղաքի հեթանոսները)1 ' : 

Զիմմիների իրավական վիճակը որոշելու համար մահմեդական իրավա-
գետները հենվում էին Ղուրանի հետևյալ խոսքերի վրա «Կռվեցեք ս. Գրքի 
ժողովրդի այն մարդկանց դեմ, պանք չեն հավատում աստծուն, Ահեղ Դա-
տ ա ս տ ա ն ի օրվան, արգելված չեն համարում այն, ինչ Աստված և նրա մար-
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գարեն արգելել են ե շեն դավանում ճշմարիտ կրոնր. մինչև իրենց ձեռքով 
խոնարհաբար վճարեն գլխահարկը» : 

Այդ սկզբունքն էր, որ զարգացրեց մահմեդական իրավագիսաւթյունը՝ 
ժամանակի ընթացքում ստեղծելով մի ամբողջ տեսության: 

Ըստ մահմեդական իրավունքի, մահմեդական համայնքի նվաճածը 
նրանն է. իսկ տեղական բնակչությանը միայն մահմեդական դաոնալով կա-
րող I հավասարվել նվաճողի հետ: Ինչ վերաբերում է մահմեդականություն 
րնդանողին, ա պ ա նա անձի և ունեցվածքի ապա1ավություն կարոդ էր ձեոք 
բերե| գւխահւսրկ (ջիգիայ վճարելու պայմանով խսղիֆայության հետ պայ-
մանագիր կնքելու միջոցով (աման) 1 3 : 

Ապահովության գիթր մահմեդական իշխողները կարող էին տալ թե' խ ա -
ւիֆայությանը հպատակ ոչ-մոաուլմանին, թե' այլ պետության հպատակին, 
որն ապաստանում էր խալիֆայությունում: Պ ա յ մ ա ն ա գ ի ր ունեցող քրիս-
տոնյաները ապստամբության դեպքում կորցնում էին ամեն ինչ 1 4 : 

Գ յ խ ա հ ա ր կ ը արաբները անվանում էին ջիգիա, որ բ ա ռ ա ց ի նշանակւււմ 
է «վարձատրություն, հատուցում»: Հարկի այս տեսակի լավագույն բնորո-
շամր կա ալ-Մավերդիի մոտ. «Ինչ վերաբերում է գլխահարկին, ա պ ա այն 
իջեցվում է րստ շնչերի ե անունն էլ ծագում է « ջ ե գ ա » - հատուցում բառից' 
գիմմիների անհավատության համար վճարի իմաստով, այնպես որ մենք 
այն նրանցից հավաքւոմ ենք ի նշան նվաստացման կամ որպես վարձատ-
րություն նրանց կյանքը խնայելու համար»: 

Հետևելով Աբու Յռւսուֆին՝ ալ-Մավերդին նշում է, որ գլխահարկը գանձ-
վում է «միայն բանականություն ունեցող տւլամարղկանցից, բ ա յ ց ոչ կա-
նանցից. հոգեկան հիվանդներից և ստրուկներից»: Գ լ խ ա հ ա ր կ ը գանձվում 
էր տարեկան մեկ անգամ, տարեվերջին 1 5 : 

Հետաքրքիր է, որ գւխահարկի ենթակա ոչ-մուսուլման հպատակները 
գլխահարկի հետ միասին պարտավոր էին կատարել այլ պարտականութ-
յուններ, որոնց մի մասը, ինչպես հավաստում է Աբու Ցուսուֆը, կրում է 
պարտադիր, մի մասն էլ՛ ցանկալի բնույթ: 

Հիմնական պարտավորությունները վեցն էին: Զիմմիները պարտավոր 
էին' 

1) չպարսավել Ալլահի գիրքը՝ Ղուրանը և չանվանարկել այն , 
2) չանվանե] Ալլահի մարգարեին խաբեբա, 
3) չարատավորել մուսուլմանական հավատը, 
4) չամուսնանալ մուսոււմանի հետ, 
5) չգայթակղել մուսուլմանին իր հավատից հրաժարվելու, 
6) չօգնել մուսուլմանների հետ կռվողներին: 
Հ ե տ ա ք ր ք ի ր են արաբ զորավարների կ ն ք ա ծ պայմանագրերը Աաւբիքի, 

Սիջագետքի, Հ ա յ ա ս տ ա ն ի և Վրաստանի քաղաքների հետ: Այդ պայմա-
նագրերը թեև ունեն ընդհանրություններ, այնուհանդերձ, ա ն ե ն նաև ամեն 
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մի երկրին հատուկ կետեր, պանք նույնպես կարևոր են տարբեր երկրների 
պատմության ուսումնասիրման համար: 

Վերին Ս ի ջ ա գ ե տ ք ի Ռ ա կ կ ա ք ա ղ ա ք ի բնակիչների հետ կնքված պայմա-
նագրում ասվում է, որ ա յ ն տրվել Լ Ռ ա կ կ ա քաղաքիս, նրա բնակչության, 
ունեցվածքի և եկեղեցիների ապահովության համար, պանք չպետք Լ ավեր-
վեն, բնակչությունը պ ի տ ի վճարի գ լ խ ա հ ա ր կ և հավատարիմ լինի արաբնե-
րին: Ն մ ա ն բովանդակութ յան ունի նաև Եդեսիա ք ա ղ ա ք ի հետ կնքված 
պ ա յ մ ա ն ա գ ր ի տ ե ք ս տ ը 1 6 : 

Ջառսւհ բեն Աբդսւլ լահ Հ ի ք մ ի զորավարը երբ նվաճում է Թիֆլիս քաղա-
քը, պ ա յ մ ա ն ա գ ի ր է կնքում նրա բնակչության հետ, ըստ որի քաղաքում 
գտնվող երկու մ ե ծ հողակտորների և խաղողի այգիների եկամուտը լրիվ պի-
տ ի տ ր ա մ ա դ ր վ ե ր մուսուլմաններին 1 1 : 

Ա յսպես, երբ Մ բ վ ա ն ը արշավում է Հ ա յ ա ս տ ա ն , նրա շրջաններից մեկի 
բնակչության հ ե տ պ ա յ մ ա ն ա գ ի ր է կնքում, ըստ որի նրան պիտի տրամադր-
վեն գեղեցիկ « ս և մազերով և հոնքերով և երկար թարթիչներով 50 սպասուհի 
և 50 ս պ ա ս ա վ ո ր » 1 8 : 

Ի ր ա վ ա կ ա ն շ ա տ նորմերի հետ մեկտեղ հանգամանորեն մշակվեց նաև 
հողային իրավունքը հ ա յ տ ն ի օրենսգետ Աբու Յուսուֆի կողմից: Հողային 
ս ե փ ա կ ա ն ո ւ թ յ ա ն և իրավունքի մասին հանգամանորեն խոսում է նաև ալ-
Բալազուրին իր « Ե ր կ ր ն ե ր ի նվաճման գրքում»: Ն ա գրում է, որ «բոլոր մար-
դիկ ա ն հ ա վ ա տ ն ե ր ի ց , որոնց հետ իմամը խաղաղության դաշն կկնքի, պ ա յ -
մանով. որ նրանք ընդունեն իր իշխանւււթյսւնը, ապավինեն իր երդում հա-
վ ա ս տ ի ք ի ն ու խ ա ր ա ջ վճարեն, համարվում են զիմմիներ, ե նրանց հողերը 
դաոնում են խ ա ր ա ջ ի ենթակա հալեր» : 

Այսպիսով, ք ր ի ս տ ո ն յ ա ա զ գ ա բ ն ա կ չ ո ւ թ յ ա ն իրավական վիճակի ձևա-
կերպումը մ ա հ մ ե դ ա կ ա ն իրավագիտության մեջ աոաջին հերթին բխում էր 
խ ա փ ֆ ա յ ո ւ թ յ ա ն շահերից և ն պ ա տ ա կ ուներ ամրացնելու խալիֆայության 
դիրքերը ն վ ա ճ վ ա ծ երկրներում: 

G A Y A N E MKRTUMYAN 

THE L E G A L STATUS OF CHRISTIAN COMMUNTTIES IN MOSLEM LAW 

(Suramary) 

A number o f counlries with various degrecs of social-economic dcvclopmcrn 
were included in the Arab' Cal iphate.The M o s l e m jurisprudcnce established spe-
cial gu id ing principles for treatment with Ihe peoples of conqucrcd Chrislain 
countires. In this rcspect the ' T h e b o o k o f the l a x e s " of Abu Yusuf (8th Century), 
' T h e b o o k about the S ta te t axe s " o f Al-Maverdi (9th Century), ' T h e book of the 
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conqucst o f countr ies" o f Al-Balazuri are o f great interesL They coniain valuable 
Information about ihe pol icy o f the A r a b conqucrors in the Christian countries. 
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ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԿՐՈՆԱԳԻՏՈՒՈՒԹՅՈՒՆ 

Ց Ո Ւ Լ Ի Ս Ա Ն Տ Ո Ն Ց Ա Ն 

ՍՈՒՐԲ Ս Ա Ր Գ Ս Ի Պ Ա Շ Տ Ա Մ Ո Ւ Ն Ք Ի Հ Ա Ր Ց Ի Շ Ո Ւ Ր Ջ 

Սբ. Սարգսի անւււնը այլ սրբերի անւոնների շարքում հաճախ հանղի-
պսւմ է բուժիչ նշանակություն ունեցող մւպական աղոթքներում: Հայտնի են 
մի շարք աղոթքներ, որտեղ Սբ. Սարգիսը ներկայանում է որպես «բոզ ձիա-
վոր», որը ազատում է ցավից, հիվանտււթյուններից, օգնում է ծննդկաննե-
րին, կամ առասպելական դեղ է հայթայթում հիվանդի համար (օձի կաթից 
պ ա տ ր ա ս տ ա ծ ) : Այս փաստը մղում է Սբ. Սարգսի պաշտամունքն ավեփ 
խորը ուսումնասիրելու՝ վարձելով նրա առասպելաբանական կապը հայտ-
նաբերել հայ բուժող ծիսարարների ինստիտուտի հետ: Հայոց տոնական 
ծիսւսշարում Սբ. Սարգսին նվիրված է հատուկ տոնակատարություն, ոըի 
նշելը որոշ շրջաններում շարունակվում էր մի ամբողջ շաբաթ1 : Այս շաբաթ-
վա ընթացքում պաս էին պահում, ուխտի էին գնում, փոխինձը խաոնում էին 
մեղրով ու ուտում, փոխինձից մի որոշակի քանակ դնում էին կամ տան անկ-
յունում կամ դասն հետևը, որպեսզի Սբ. Սարգսի ձիու պայտը դիպչի և սրա-
նով առատության բերի տանը: Ա յ դ նույն փոխինձի մնացորդներով առա-
վոտյան գուշակություններ էին անում տվյալ տարվա բերքատվության մա-
սին: Ուրբաթ օրը երիտասարդ աղջիկներ ու տղաներ ամբողջ օր պաս պա-
հելով երեկոյան ուտում էին այսպես կոչված «ագի բփթը», որպեսզի գիշերր 
երազում իրենց նշանածին տեսնեն՝ ջուր մատուցողի կերպարով: Սբ. Սարգ-
սին նվիրված շաբաթվա ընթացքում գույություն ունեին մի շարք արգելքներ՝ 
գլուխ լվանալու, լվացք անելու, բուրդ գզելու, ճախարակ մանելու, ծանր աշ-
խ ա տ ա ն ք ն ե ր կատարելու վերաբերյալ: Ասում էին, որ նույնիսկ եդջերուն 
այդ օրը տեղից չի շարժվում, թե չէ մազերը կթափվեն2 : 

Ըստ ուսումնասիրողների՝ Սբ. Սարգիսը հանդես է գափս որպես հողմի և 
փոթորկի ոգի, ամուսնության և պտղաբերության/հողագործության հովա-
նավոր, Արա Գեղեցիկի քրիստոնեացած հաջորդը3: Ստորև փորձ է արվւււմ 
նոր տվյալների ներգրւսվմամբ լայնացնել ու հարստացնել այս համահայ-
կական սրբի կերպարը: 
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Աոաջին հերթին աչքի Ւ. դարնում Սբ. Սարգսի հատկությունների ե գոր-
ծաոույթների երկփււթյանը: Այսպես, մի խումբ տվյալներ Սբ. Սարգսին դա-
սում են վիշապամարտիկ ե ամպրոպամարտիկ աստվածների շարքը: Օրի-
նակ. աղոթքներում նա հանդես է գալիս որպես ձիավոր, որը Սբ. Գևորգի 
հևտ միասին (կամ նույնիսկ միայնակ) օձ է սպանում, հիվանդին դեղ հայ-
թայթեյու նպատակով: Այդպիսին է, օրինակ, Բսւբերդի հայերի մեջ հայտնի 
աղոթքի տարբերակը. 

«... Դժոդքին դոճէն անցար, դրախտին դուռը ցցուր. 
Իմ հոցին ա/ Խւն հանգուստ!: 
Սուրբ Սարդիս զորավարին. Սուրբ Գևորգ ձիավորին, 
Սև օձ բռնեցին, կթեցին, մերեցին, սև ձձում զարկեցին. 
Սև կարագ հանեցին, չար աչից դևդ էրին... »4 

Ավանդագյտւյցներում նույնպես Սբ. Սարգիսը օձ Լ սպանում, քարաց-
նում. պայքարում է առասպելական Ուշսւբ (Վիշապ) թագավորի դեմ, կամ 
նյւա ձին պայտով աղբյուր է առաջացնում, ինչը կարող է դիտվել որպես օ-
ձամարտի առասպելի եզրափակիչ մաս5: ժողովրդական ծեսերում գյուղա-
ցին դիմում է Սբ. Սարգսին, երբ ցանկանում է դադարեցնել կարկուտը6: 
Կերպարի այս կտրվածքը ընդհանուր բնութագրիչներ ունի ամպրոպամար-
տիկ աստծո' քրիստոնեական այլ մարմնավորումների հետ՝ ի դեմս Սբ. Գ -
ևորգի, Եղիա մարգարեի և, վեյւջապես, Քրիստոսի 7 : 

Մյուս կողմից, տվյալների մեկ այլ խումբ այլ պատկեր է ներկայացնում: 
Կիրակոս Գանձակեցու «Հայոց պատմության» մեջ բյուգանդական կայ-
սերն ուղղված Ներսես եպիսկոպոսի նամակում մի այսպիսի դրվագ կա. 
«Ս]ւ վւոքր էլ խոսենք առաջավորաց' մեր կողմից պաս կոչվածի մասին, ո-
րին դուք տգիտաբար հայհոյում եք' էշ և փոքրիկ շուն ունեցող ոմն կախարդ 
Սարգսի ասելով» 8 : Անտիոքյան ժողովի որոշումների վրացական թարգմա-
նությունում հայերի մեջ հեթանոսության տարրերը նշեփս հատուկ շեշտ է 
ւլրվում Սումբուլ9 Սարգսի պաշտամունքի վրսւ1ս: Այստեղ հատկանշական է 
և Սարգսի «կախարդ» մականունը, և էշի ու շան հիշատակումը որպես նրա 
ատրիբուտներ: 

Դիտարկենք այդ ատրիբուտները: էշը նշանակալի դեր է խաւլացել միջ-
նադարյան բսւժարվեստում, ընդ որում, բոլոր դեղամիջոցները ակնհայտո-
րեն մոգական բնույթ ունեն: Ամիրդովլաթ Ամասիացու վկայությամբ, էշի 
մարմնի մասերը (կաշին, պայտերը, լ յարդը) թալիսմանների տեսքով թո-
ւլություն էին տափս ընկնավորներին, կամ կարիճի կողմից խայթվածնե-
րին1 : Ընկնավորություն բուժումը, սովորաբար, ավանդական բուժողների 
մասնագիտացման ոլորտներից մեկն է: Հին աշխարհում էշը կապված էր 
մեռնող և հարություն առնող աստծո հետ (հմմտ. էշի դերը հռոմեական սա-
տուրնալիաներում, նրա կապը արևային աստծո հետ Եգիպտոսում, և 
այլն) 1 2 : Հին հայերի մեջ, հավանաբար, էշը նույնպես պաշտամունքային 
նշանակություն ուներ: Թուրք ճանապարհորդ է վ լ ի ա Չելեբիի վկայությամբ, 
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Խարբերդում քրիստոնյա տեղացիների (այսինքն հայերի) մեջ տարածված 
էր լեգենդ, ըստ որի նրանք հնուց էշ են պաշտել: Բացի այդ, Խարբերդի լճի 
կղզու վլւա կառուցված վանքում իբր թաղված է մումիացված «սսկեվսսյլ 
քուրձով մի ավանակ» 1 3 : Հ ա յ տ ն ի են նաե էշի կերպարի հետ կապված հայ-
կական ծեսեր՜ հմմտ. օրինակ, «իշու պ ա ր ը » բարեկենդանին, կամ էշի մաս-
նակցությունը անձրևաբեր ծեսերում1 : Կարելի է ենթադրել, որ այստեղ 
մենք գործ անենք արևային մեռնող-հարություն առնոդ աստծո կերպարի մի 
սիմվոլի հետ, սակայն ճշգրիտ եզրակացություններ անելու համար այս տե-
ղեկությունները ակնհայտորեն պակաս են: 

Բ ա ց ի դրանից, էշը ուներ մեկ այլ հիպոստասիս: Նույն Եգիպտոսում էշը 
հանդես է եկել միաժամանակ և որպես ծագող արևի խորհրդանիշ, և որպես 
Սեթ աստծո մարմնավորում1 5 : Վերջինս չար, ստորերկրյա աշխարհի հետ 
սերտ կապ ունեցող վիշապակերպ աստվածների շարքին է պատկանում: 
Ստեփանոս Օրբել յանի «Սյունիքի պատմության» մի դրվագում, քահանան 
էշը թամբած անցնում է գետի միջով, երբ էշը հանկարծ սատանայի տեսք է 
ընդունում, և փորձում քահանային գայթակւլել: Վերջինս սանձահարում է 
նրան1 6 : Այստեղ հետաքրքրական է, որ սատանան (էշը) հանդես է գափս 
ջրի հետ կապված: Դ ա հիշեցնում է վիշապամարտի մոտիվը, քանի որ 
քրիստոնեության հետ կ ա պ վ ա ծ կերպարները հաճախ հանդես են գափս 
վիշապամարտիկի կամ օձամարտիկի կերպարով (տես՛ սրբերի մասին աս-
վածը, ինչպես նաև Լ. Աբրահամյանի վերոհիշյալ հոդվածը Քրիստոսի վե-
րաբերյալ 7): Իսկ օձը/վիշապը և ս ա տ ա ն ա ն քրիստոնեական գաղափարա-
խոսության մեջ, ինչպես հայտնի է, նույնացվում էին: 

Սուրբ Սարգսի պաշտամունքի մեկ այլ բւալադբիչ, այն է' հալմի և փո-
թորկի ոգի փնելը ակնարկում է նրա կապը վիշսւպ-օձի հետ: Ըստ LT. Աբեղ-
յ ա ն ի ուսումնասիրության, հայկական հավատալիք ն երում հողմի ու փոթոր-
կի մարմնավորումն էր հենց վիշապը 1 8 : Իսկ Եզնիկ Կողրացին վիշապին 
ներկայացնում է որաես գրաստային անասնի ՛տեսք ստանալու ունակութ-
յուն սւնեցալ մի էակ1 : Սբ. Սարգսի կապը ջրի հետ (վիշապի հատկություն) 
երևում է նաև վերը նկարագրված երազի միջոցով նշանածի գուշակության 
ծեսից: 

Վերը նշվածից ենթադրելով, որ օձամարտիկ լինելով՝ Սբ. Սարգիսը 
միևնույն ժամանակ կրում է նաև հենց ջրին տիրացող վիշապի հատկանիշ-
ները, համեմատենք Սբ. Սարգսի կերպարին համապատասխանող աստ-
վածությունը հնդեվրոպական այլ ժողովւււրդների նման գործառույթներ ու-
նեցող աստվածների հեա: Խ ո ս ք ը վերաբերում է այսպես կոչված «հիմնա-
կան ա ռ ա ս պ ե փ » հերոսներից մեկի՜ ամպրոպի աստծո հակառակորդ աստ-
վածությանը (հնդեվրոպական *wel-) , որը օձի կամ վիշապի տեսքով սպան-
վում է աստծու կողմից, ինչի հետևանքով առաջանում է կենսատու աղբյուր 
կամ ինքը կյանքը' բույսերի, հատկապես, դեղաբույսերի տեսքով 2 0 : Հետևա-
բար, աոասպելաբանական համատեքստում հենց այս աստվածության հետ 
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են կապված բուժելու և կախարդանքի ունակություններին տիրապեւոելը և 
բաշխելը: 

Ս]ավոնական.առասպելաբանության մեջ այս կերպարի ժառանգն է Վե-
լես/Վոլոս աստվածը: Ն ր ա պաշտամունքը հետագայում պահպանվել է 
քրիստոնեական մի շարք սրբերի կերպարներում, որոնցից ամենանշանա-
վորն է Սուրբ Նիկռլան ' : Փորձենք դիտարկել Նիկոլա/Վելեսի ե Ս բ . Սարգ-
սի նմանությունները: 

Նիկոլա-Վելեսը հովանավորում է տան անասունին: Սբ. Սարգսի հետ ա-
մենւսվաո նմանություններից մեկն է այն , որ երկուսին էլ ո պ ղ վ ա ծ են այս-
պես կոչված գելկապի ադոթքներ 2 2 , նման նույնիսկ կաոուցվածքով: Նիկո-
լա-Վելեսը սերտ կ ա պ վ ա ծ է երկրագործության հետ, որն արտահայտվում է 
նրան նվիրված ծեսերւոմ ցււրենի ու այլ բույսերի ղերի ե նրա՝ լիություն ու ա-
ռատություն պարգեելու ունակության մեջ 2 3 : Նու յնը կարելի է ասել Սբ. 
Սարգսի սանը ուղեկցող ծեսերի մասին: Փոխինձից պ ա տ ր ա ս տ վ ա ծ ծիսա-
կան ուտեստը, փոխինձի շաղ տալը դոան առջև, որպեսզի գիշերը նրան 
դիպչի սրբի ձիու պայտը, որը լիություն է բերելու տ ա ն տիրոջը, այս ամենը 
թույլ են տվել ուսումնասիրողներին եզրակացնելու, որ Սբ. Սարգիսը պտղա-
բերության մի աստծու քրիստոնեացած հաջորդն է: 

Հատկանշական է դիտվող ռուս և հայ սրբերի կապը բուսականության 
հետ, որն արտահայտվում է նաև մազերի, հյուսելու, թել մաներս գաղա-
փարների հետ: Սբ. Սարգսի պ ա ս ի ժամանակ արգելվում էր գլուխ լվանալը 
և ճախարակ մանելը: Նու յնը նկատվում է Ն ի կ ո լ ա յ ի հետ կ ա պ վ ա ծ ծեսե-
րւոմ24: 

Նիկոլա/Վելեսի առնչությունը բշժկության և թովչության հետ արտա-
հայտվում է մի շարք փաստերում: Օրինակ, հայտնի են ավանդություններ, 
որտեղ Նիկոլան միաձուլվում է կախարդի (ռուս, волхв) կերպարի հետ, որը 
բուժում է հիվանդներին: Պ ե տ ք է նշել, որ ինքը՝ волхв տերմինը ստուգաբա-
նորեն առնչվում է Վելես/Վոլոս ւփցանվանը 5 : Հիշենք ա յ ս տ ե ղ Սարգսի 
« կ ա խ ա ր դ » մականունը, նրա ատրիբուտների՝ էշի և շան 2 6 կապը բժշկութ-
յ ա ն հետ, Սարգսի անվան հիշատակությունը բուժիչ աղոթքներում: 

Սբ. Սարգսի' ամուսնության հովանավոր փնելը (նրա տոնը նշանածին 
գուշակելու հնարավորություն էր տ ա փ ս ) համադրելի է Նիկոլայի նույն 
հատկանիշի հետ, որն արտահայտվում է ա յ դ սրբի հիշատակմամբ ռուսա-
կան հարսանեկան երգերում2 7 : Բ . Ուսպենսկու աշխատության մեջ շեշտ-
վում է Նիկոլա-Վելեսի կապը արջի պաշտամունքի հետ: Ցույց է տրվում, որ 
արջը Վելեսի կենւրսնակերպ մարմնավորումներից մեկն է: Հ ա յ կ ա կ ա ն նյու-
թը այս աաււմով ևս հնարավպտւթյւււն է տ ա փ ս համեմատություններ անելու: 
Մինչև օրս Հ ա յ ա ս տ ա ն ի տարբեր վայրերում պահպանվել են զրույցներ, որ-
տեղ արջը հանդես է գափս իբրև երիտասարդ աղջիկներ առևանգող ա ն տ ա -
ռի տեր 2 : Հ ա յ կ ա կ ա ն ավանւրււթյուննելաւմ հ ա ճ ա խ արջը օգնում է մարդ-
կանց, հատկապես, ծառայություններ է մատուցում ինչ-որ վանքի կամ հե-
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ասպայում սուրբ դարձած վանականի, որի շնորհիվ մահվանից հետո նրա 
գերեզմանատեղը բուժիչ հատկություններ Լ ձեռք բերում՛ բուժում է հատկա-
պես հիվանդ անասունին 2 9 : Խ ի ս տ հատկանշական է, որ ավանդություննե-
րից մեկում այսպիսի մի արջ թաղվում է հենց Սբ. Սարգսի մատուռին անմի-
ջապես կից: Սեկ այլ ա բ ց ա խ յ ա ն ավանդություն պատմում է մի արջի մա-
սին, որը կայծակնահարվել է և նրա մահվան վայրում աղբյուր է առաջացել, 
որը բուժիչ ուժ ունի30: Ավանդությունը իր կաոուցվածքով կրկնում է հնդեվ-
րոպական «հիմնական առասպելը» , ընդ որում *wel- արմատով կահավոր-
վող կերպարի վախարեն հանդես է գափս արջը: Այսպիսով, կարելի է եզրա-
կացնել, որ արջի պաշտամունքը հաղորդակցվում է Սբ. Սարգսի և նրա նա-
խորդող աստծո պաշտամունքի հետ: 

Բերենք նաև Ն ո ր Ն ա խ ի ջ և ա ն ի հայերի մի ավանդություն Սբ. Սարգսի 
մասին: Այն ներկայացնում է սրբին իբրև մի աղանդավոր (հմմտ. «կա-
խ ա ր դ » մականվան հետ), որը շան ուղեկցությամբ շրջում է գյուղերով՝ իր ա-
ղանդը տարածելով: Ամեն տեղ նա իրենից առաջ ուղարկում է իր շանը, որ-
պեսզի իր գալու մասին իմաց տ ա ժողովրդին և իրեն պատշաճ կերպով ըն-
դունեն: Սակայն մի ա ն գ ա մ ճանապարհին գայլը հոշոտում է շանը և ան-
տեղյակ մ ն ա ց ա ծ բնակիչները ընդունելտթյսւն չեն կազմակերպում: Սսւրգի-
սը զայրանում է և իր զոհված շան հիշատակին հրամայում է պաս պահել, ո-
րը հայերի առաջավսրաց պասն է ' : Այսպիսով, Սբ. Սարգսի պատվին 
պահվող պասը ներկա յացվ ած է որպես իր շան հիշատակին նվիրված պաս: 
Եթե ենթադրենք, որ շունը մարմնավորում է հենց իրեն՛ Սարգսին, ապա շան 
սպանության (և դրա շնորհիվ՝ ծեսի առաջացման) մեջ կարելի է տեսնել 
«հիմնական առասպելի» մի հեռավոր արձագանքը: 

Այսպիսով, մեզ թվում է, թե հնարավոր է որոշ եզրահանգումների գալ: 
Սբ. Սարգսի պաշտամունքի մեջ պտղաբերության, հողագործության, միա-
ժամանակ մեոնող և հարություն աոնող աստվածության տարրերը բնու-
թագրում են աստվածության հիպոստասիսներից մեկը: Սբ. Սարգսի ան-
վամբ հանւլես եկող աստվածությունն ըստ իր մոտավոր բնութագրի ավելի 
բազմանշանակ է: Ենթադրաբար, դա սլավոնական Վելես/Վոլոսի կարգի մի 
աստվածություն է, որը հակառակորդի դիրքում է գտնվում ամպրոպի աստ-
ծո նկատմամբ: Հնարավոր է, որ այս աստվածը սկզբնապես գլխավոր դեր 
էր խաղացել պանթեոնում, իսկ հեստ իր տեղը զիջել ամպրոպի աստծուն 
(նույնը, հավանաբար, տեղի է ունեցել և սլավոնական ժողովուրդների մոտ): 
Քրիստոնեության մեջ Քրիստոսը և որոշ սրբեր (օրինակ, Սբ. Գևորգը) 
ստանձնել են ամպրռմարտիկի գործառույթները, և Ս բ . Սարգիսը ևս, մնալով 
համաժալովյպական նշանակության սուրբ, ներառել է օձա/վիշապամար-
տիկի որսշ հատկանիշներ 3 2 : Սակայն ինքը՝ պաշտամունքը հակադիր է 
մնում, հավանաբար, քրիստոնեական գաւլափարախոասթյանը (դա էր, ըստ 
երևույթին, պատճառը, թե ինչու քրիստոնեության հայրերը մոլի կերպով մե-
ղադրում էին Սարգսին պաշտողներին հեթանոսության մեջ): Ք ա ն ի որ Սբ. 
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Սւսրգսի նախորդը կ ա պ վ ա ծ էր բուժման ու մոգության հետ, կարելի է են-
թադրել. որ նրա պաշտամունքում եղել են մոգության, բուժման, թովչության 
մեջ մասնագիտացող ծիսարարներ, թեև այս ենթադրությունը կարիք ունի 
հետագա հիմնավորման: 

ՄԻ Լ Ր Ա Ց Ո Ւ Մ 

Հւպվածն արդեն հանձնված էր տպագրության, երբ մենք ծանոթացանք 
բ.գ.դ. Ա Պ ե տ ր ո ս յ ա ն ի աշխատություններին, որտեղ նա Արա Գեղեցիկի 
անվան և կերպարի մի բաղադրիչը հանգեցնում է հնդեվրոպական *wel- ւփ-
ցանվանը ( < հայ. գեղ-, որից նաև Գեղամ և Անգեղ դիցանուննեբը, և այ լն) , 
տե՛ս հատկապես А .Петросян, Отраж ение индоевропейского корня * w e l -
в армянской мифологии, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 
1987/1, նաև նույնի «Արա Գեղեցիկ և Սուրբ Սարգիս. հեթանոսական աստ-
վածն ու նրա քրիստոնեական հետնորդը» (տպագրության մեջ): 

YULYA ANTONYAN 

TOWARDS THE WORSHIPPING OF ST.SARGIS 

(Summary) 

The author tries to investigate the cult of one of the most worshipped Arme-
nian saints, Stirb Sargis (Saint Sargis ) . S o far Surb Sargis was class i f ied as a de-
ity of fertility and marriage, who was at the same time a patron of winds. How-
cver, the involvement of some new data al lows us to enlarge his characteristics. 
In traditional folklore Surb Sargis reveals himself as a bifunctional god. S o m e 
features (snake-fighting, patronage o f winds and hail) classify him as a Christi-
anized version of the Thunderer, the others (connection with fertility, Vegetation, 
watcr, healing, bear cult, death and resurrection) are properties of another deity, 
the serpent, adversary of the Thunderer, killed by him (Indo-European *wel-) . 
The Slavic Volos/Veles corresponds to this god. His Christian counterpart is 
Saint Nikola. If compared, Veles /Nikola and Surb Sargis are evidently analogous 
in their functions and related rituals. This might suggest that Surb Sargi s ' pagan 
prototype was a descendant o f I E *wel- , Later he assumed some basic features o f 
the thunder god, as main Christian saints, including Christ did. 
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ԾԱՆՈԹԱԳՐՈ ՒԹ5ՈՒՆՆԵՐ 

'' Up. Սարգսի վերաբերյալ տե՛ս օրինակ, Ազգագրական Հանդեսներում զետեղված 
Բորչալոփ, Շիրւսկի, Վարւսնդւսյի, Գանձակի, Վասպուրականի, Նոր Նա-
խիջևանի նյութերը: Ցավոք, սույն աշխատության ծավալը և բնույթը հնարավո-
րության չեն տափս ավելի մանրամասն անդրադառնալու Up. Սարգսին ուղղված 
աղոթքների կաոուցվածքին ե բովանդակությանը: 

1 Լալայան b., Վարւսնդա, Երկեր, հատոր 2, Եր., 1988, էջ 194-195: 
1 Տե՛ս Աբնղյան Մ., Հայ ժողովրդական հավատքը, Երկեր, հ. է, Ե., 1975, էջ 78-82, 

Մատիկյան Ա., Արա Գեղեցիկ, Վիեննա, 1930, 153-170; Աղոնց Ն.. Հին հայոց 
աշխարհայացքը, Պատմական ուսումնասիրություններ, Պարիս, 1948, 289-292; 
Ղափանցյան Գ., Արա Գեղեցկի պաշտամունքը, Եր., 1944, 63-68; Բդոյան Վ.Հ., 
Երկրագործական մշակույթը Հայաստանում, Եր., 1972, էջ. 444,447: 

*• Հայկունի Ս., ժողովրդական երգ, աասծ, ասած, հանելուկ, երդում, օրհնանք, ա-
նեծք ե այլն, էմինյսւն Ազգագրական ժողովածու, հատոր Զ, Մհսկվա-Վաղար-
շապատ, 1906, էջ 305: 

Տ- Ղանալանյան Ա. Տ., Ավանդապատում, # 94, 95, 792, Եր., 1969: 
6' Լալայան Ե., Վւսրանդա, Երկեր, հատոր 2, Եր., 1988, էջ 192-193, Բորչալուի գա-

վառ, Ազգագրական Հանդես, X գ., Թիֆփս, 1903, էջ 249: 
7՛ Абрамян Л. А., Христос как змееборец: церковная традиция и память 

художника, в книге: Мифологические представления в народном творчестве 
(сборник статей), М., 1993, с. 165-179. 

լ Կիրակոս Գանձակեցի, Հայոց Պատմություն, Եր., 1982, էջ. 111-112: 
9' Ծաղկաբույսի տեսակ (այս մականունը թերևս ակնարկում է Սուրբ Սարգսի կապը 

բուսականության հետ): 
լ0՛ Вирсаладзе Е. В., Грузинский охотничий миф и поэзия, М., 1976, с. 144. 
1 Լ Амирдовлат Амасиаци, Ненужное для неучей, М., 1990, с.218-219. 
լ շ ' Мифы народов мира. Осел, том 2, М., 1992, с.264. 
լ3' էվւիա Չելհբի, Ուղեգրություն, Եր., 1967, էջ 161: 
լ4- Բդոյան Վ.Հ., նշվ. աշխ., էջ 447: 
13՛ Мифы народов мира, Осел, с.264. 
16' Ստեփանոս Օրբելյան, Սյունիքի պատմություն, Եր., 1986, էջ 92: 
17' Абрамян Л.А., указ. соч. 
լ8' Աբեղյան Մ., նշվ. աշխ. 66-67: 
"՜ Եզնիկ Կոդբացի, Եղծ աղանդոց, Եր., 1970, էջ 79: 
м ՛ Топоров В.Н., Заметки о растительном коде основного мифа (перец, петруш-

ка и т.п.), Балканский лингвистический сборник, М., 1977, с.196. 
и ՜ Успенский Б.А., Филологические разыскания в области славянских древ-

ностей, М., 1982. 
и ' Աբեղյան Մ., նշվ. աշխ., էջ 93: 
ո ՝ Успенский Б.А., указ. соч. с.76. 
м ՛ Успенский Б.А., указ. соч., с. 176. 
и ՛ Успенский Б.А., указ. соч., с.76. 
ж Շունը, շան միսը ժողովրդական հավատալիքներում հանդես է գափս որպես վա-

խից և չար աչքից բուժող դեղամիջոցներից մեկը: Թերևս սխալ չէր փնի հիշել 
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Մուխն» քսորնսացոէ մոտ հիշատակվող արալեզների՝ շան կերպարանքով Էակ-
ների մասին, որոնք վերքերը լիզելով, կենդանացնում էին զոհվածներին: 

2 ' Успенский Б .А Ч указ. соч., с.76. 
' ՚ Անտոնյան Bni.U., Դաշտային նյութեր, Վայոց Ձոր, 1996 (հմմտ. նաե ավանդութ-

յան համաձայն Up. Սարզսի կողմից հունական թագավորի դստեր սոեանգումը): 
29 Ղանւսլանյան U.S. , նշվ. աշխ., # 538 ա,բ,գ; Կիրակոս Գանձակեցի, նշվ. աշխ., էջ 

53;Лисицян С. Д., Армяне Нагорного Карабаха, Е., 1992, с.149. 
Лисицян С.Д., указ. соч., с.144. 

" Շահազիզ Ե., Նոր-Նախիջեանը ե նոր-նախիջեանցիք, Ազգագրական հանդես, 
IX գիրք, Թիֆւիս, 1902, էջ 15: Այս զրույցի հունական ու ոում1ւնական տարբե-
րակները, ինչպես նաե Սբ. Սարգսի վերևում հիշված «փոքրիկ շան» վերաբերյալ 
տեղեկությունները քննարկվել են Մատիկյանի, Ադոնցի, Ղափանցյանի հղված 
աշխատություններում (Արա Գեղեցիկի կերպարի առնչությամբ): 

32 Տե՛ս նույնանման գործընթացը կապված ռուսական Գեորգիի, Իլյայի Ն Նիկոլայի 
հետ (Успенский Б.А. указ. соч., с.68). 
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ԱՍԱՆ Դ Ր Բ Ո Յ Ա Ն 

ՀԱՅԱՍ ՏԱՆՈՒՄ ԿԱԶՄԱՎՈՐՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆ ՔՐԴԵՐԵՆԻ 
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՈՃԻ ՍԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

Գրական քրդերենի գեղարվեստական ոճը ձևավորման ու հարստաց-
ման լայն հնարավորություններ ձեոք բերեց և զարգացման նշանակալից 
աստիճանի հասավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հեստ՜ իր 
կայուն դիրքը հաստատելով գրական լեզվի մնացած երեք' հրապարակա-
խոսական, պաշտոնական և գիտական ոճերի շարքում՛: Լեզվանյութի ոճա-
կան ու քերականական միջոցների ընդարձակ հնարավորությունների առ-
կայության պայմաններում այն մեծ ե չափազանց կարևոր դեր է կատարում 
մյուս ոճերի հարստացման, դրանց վտխհարաբերությունների աշխուժաց-
ման, հստակեցման ու ծավալման գործում՛ նպաստելով գրական լեզվի ամ-
բողջական կազմավորմանն ու զարգացմանը: Նրա կազմավորման համար 
անսպաո աղբյուր են հանդիսացել ու հանդիսանում այսօր, նախ և առաջ, 
առօրյա խոսակցական լեզվի ու ժողովրդական բանահյուսության բազմա-
տեսակ ժանրերը, նրանց բազմաբովանդակ հարուստ |եզվանյաթը, պատ-
կերավոր մտածելակերպի միջոցներն ու հնարավությունները: Դեղարվես-
տական ոճի կազմավորմանն ու նշանակալի զարգացմանը շարունակում է 
նպաստել նաև թարգմանչական գրականությունը, որի բացառիկ դերը նրա 
հարստացման ու մշակման գործում կայանում է ոչ միայն լեզվի հարուստ 
բառապաշարի, քերականական ու ոճական միջոցների ամբողջ բազմազա-
նության լայն ներգրավման ու կիրառման մեջ. այլ նաև նրան բազմազան 
նոր ոճական միջոցների ու պատկերավոր գեղարվեստական մտածելակեր-
պի նոր հնարավորություններ վախանցելու ոպղությամբ: Հայ և ռուս զասա-
կան ու ժամանակակից գրականության բարձրարժեք նմուշների քրդերեն 
լեզվով թարգմանությունները, մասնավորապես, Խ. Աբովյանի «Վերք Հա-
յաստանի» վեպից հատվածներ (թարգմ. Հ. Ջնդիի), Հով. Թումանյանի 
«Գիքոր» (թարգմ. Ա. Ավդալի, Հ. Ջնդիի), «Անուշ» պոեմը (թարգմ. Դրամբ-
յանի)3, Մ. Նալբանդյանի «Ազատություն» բանաստեղծությունը (թարգմ. Հ. 
Ջնդիի)4, «Մանկության օրեր» բանաստեղծությունը (թարգմ. Մ. Ասաւփ)5, Հ. 
Հակոբյանի «Սեկ էլ, մեկ էլ» բանաստեղծությունը (թարգմ. Ռ. Դրամբյա-
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նի)6. հեղափոխության մեծ երգիչ Չ ա ր ե ն ց ի «Ընկերներ» , «Համայնական 
արտերի սերմնացաններ», «Լենինն ու Ափն» (թարգմ. Ա. Ավդափ) 7 , Հմ. Սի-
րասի «Ասմար» , . «Կյանքի կարստ» (թարգմ. Ա. Ավդափ, Ջարդոե Գենջոյի) 8 , 
Հ ր ա չ յ ա Ք ո չ ա ր ի « Խ ա ջ ե » վիպակը (թարգմ. Հ . Ջնւփի)9 , Սարմենի «Լաթի-
ֆե» պոեմը (թարգմ. Հ. Ջնդիի) Ավ. Իսահակյանի «Քուրդ Ամոն» (թարգմ. 
Հ. Ջնգիի) , Դ . Դեմիրճյսւնի «Աբղուլը» (թարգմ. Ա. Ավդափ) 1 2 , Հ . Ղազւսր-
յանի « Ք ա ր դ Ամոյի պատմությունը» (թարգմ. Հ . Ջնդի ու Ա. Ավւլալի)1 3 , Գոր-
կռւ « Ե ր գ արծվի մասին» (թարգմ. Ղաչաղե Մրադի), Լերմոնտովի « Փ ա խ ս -
տ ա կ ա ն » (թարգմ. Շկոե Հասանի), Լ. Ն . Տոլստոյի «Կովկասի գերին» 
(թարգմ. Ղաչաղե Մուրադի), Պուշկինի «Ձմեռվա երեկոն» (Խաչիկե Մարա-
գի) ե այլն 1 4 , ինչպես նաև երկու առանձին ժողովածուներ Պուշկինի չափա-
ծո և արձակ գործերից (թարգմ. Ջասմե Ջ ա փ լ ի ) և « Ն ա խ ա հ ե գ ա վ տ խ ա կ ա ն 
ասս գրողները մանուկների համար ժուլովածուն», որը պարունակում է Կ. 
Դ . Ուշինսկու, Ի. Ս. Տուրգենևի, Լ. Ն . Տոլստոյի, Վ. Մ. Գարշինի, Դ . Մ. Մա-
մին-Սիբիրյակի, Ա. Պ. Չեխովի գործերը (թարգմ. է . Բաքոևայի) և այ լն , 
հրամայւսկան պահանջ ստեղծեցին գեւլարվեստական խոսքի մեջ ներառե-
լու բանավոր, առօր յա խոսակցական, բանահյուսական ու խոսքի բարձր ս-
ճին պատկանալ լեզվական ու ոճական հսկայական գանձերը, այդ ոճերին 
բնորոշ պատկերավոր, գեղարվեստական մտածելակերպը արտացոլող 
բազմահարուստ ու բազմաբովանդակ միջոցները և այ լն : 

Խոսելով գեղարվեստական խոսքի նյութական բ ա զ ա յ ի մասին՝ անհրա-
ժեշտ է րնդգծել նաև տաղանւփ դերը և դրանով պ ա յ մ ա ն ա վ ո ր վ ա ծ սղպյու-
նավետ ստեղծագործական ա շ խ ա տ ա ն ք ի բարձր արգասիքները այս ոճի 
կազմավորման գործում, նրա կայացման ողջ ընթացքում: Մասնավորապես, 
իրենց տաղանդով, լեզվի ու նրա ոճերի խորը իմացությամբ, նրանց մշակ-
ման ու կիրառման վարպետությամբ առանձնանում են բազմաթիվ գլուխ-
գործոց ստեղծագործությունների հեղինակներ, ա յ դ թվում՝ գրող Ա. Շամիլո-
վը' « Շ վ ա ն ե քուրդ» և «Դըմդըմ» 5 բարձրարժեք գործերով, որոնցից առաջի-
նը պ ա տ մ վ ա ծ ք է, իսկ երկրորդը՝ պ ա տ մ ա վ ե պ , Ահմաղե Սիրագին՝ « Ի մ հիշո-
ղությունները», Չ . Բաքոն՝ « Ռ ո ժ ե Բռհորի», Հ. Ջնդին՝ « Հ ա վ ա ր ի » , Իսմաիլե 
Դուքոն՝ « Զ ա վ ա ջ ա Բեդըլ», Վազ]ղե Նադրին՝ « Ռ ա վ ա ժ ը ն ե » , Սիլայե Ասա-
ղը՝ « Ս ի ս ե » ու «Սարդար ու Կ ա բ ե » , Ա. Ավդալը՝ « Գ յ ո ւ փ զ ա ր » և այլն : Սրանց 
թվին ավեյացնենք նաև մի շարք այլ ստեղծագոբծալներին, պտնք հայտնի 
են իրենց մեծարժեք գործերով մեր պոեզիայի բնագավառում՝ Ասկյարե Բո-
յիկին, Ս ա խ փ Իբոյին, Ագիտե Շամսիին, Ս]ւքայելե Ռ ա շ խ փ ն , Շկոե Հատո-
նին, Ղ ա չ ա ղ ե Մուրաւփն, Ֆերիկե Ուսուբին, Սմոե Շամոյին և այլն: Հատ-
կանշական է, որ այս քուրդ գրողների ու բանաստեղծների ընդհանուր շար-
քում նշանակալից տեւլ են զբաղեցնում իրենց գեւլարվեստական գործերով 
հայտնի, Հայաստանում քրդական մշակույթի, գրականության զարգացման 
մասնակից հայ լ ա յ ն ա խ ո հ մտավորականներ՝ շ ա տ ա խ ց ի Հովակիմ Մար-
գաբյանը, որը քրդական միջավայրում հ ա յ տ ն ի է եղել նաև Նուրի կամ եբ-
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բեմն Ն ս տ ի Հիզւսնի գրական անուններով, պրոֆ. Ա. Խաչատրյանը, ման-
կավարժ Ս. Մովսիսյանը, ոբոնց գրչով ստեղծվել են քրդերեն լեզվի քերա-
կանությունները, գրողներ՝ Հ . Մկրտչյանը և Հ. Քոչարը, պանք եղել են « Ռ յ ա 
թ ա զ ա » թերթի խմբագիրներ, բանաստեղծներ Սարմենը, Տարոնցը, մանկա-
վարժներ Պետոյանը և Ռ. Դրամբյանը, որոնք Իսաեակ Մարագուլովի հետ 
միասին կազմել են քրդերեն լեզվի դասագրքեր, երկար տարիներ շարունակ 
աշխատել Են « Ռ յ ա թազա» թերթում իբրև թարգմանիչներ, կատարել են գե-
ղարվեստական թարգմանություններ հայ և ռուս գրականություններից, ո-
լանց թվին են պատկանում նաե նրանց քյպերեն լեզվով Կ. Մարքսի և Ֆ. էն-
գելսի «Կոմունիստական կուսակցության մանիֆեստը» և այլ գործերը: 

Քյպերեն գրական լեզվի գեղարվեստական ոճին ընդարձակ տեղ է հատ-
կացրել Հ ա յ ա ս տ ա ն ի քրդական մամուլը, որն իր ողջ գոյության ընթացքում 
եղել է այս ոճի տարածման, մշակման ու պրոպագանդման դրոշակակիրը: 
Այս ուղղությամբ գոյություն ունեցող առաջընթացի մեջ մեծ ավանդ ունի 
քրդական « Ռ յ ա թ ա զ ա » թերթը, որի էջերից մեկը մշտապես ծառայել է այդ 
ոճի ներկայացմանը, ավելին՝ վերջին տարիներին թերթը ձգտում է շրջանա-
ռության մեջ ներառել և լայն հրապարակ հանել այս ոճի դրվածքի ու քրդա-
կան միջնադարյան դասական գրականության առնչությունները, նրանց 
վախհարաբերություննեբն ու որոշակի օրգանական կապը: 

Թերթը պարբերաբար լուսաբանում է միջնադարյան գրականության 
ներկայացուցիչների արժեքավոր ստեղծագործությունները, այդ թվում՝ Ա1ւ-
մադե Խ ա ն ի ի , Մալաե Ջզիրի, Ֆակիե Տայրայի , Ափ Հարիրի, Փարթավ բեկ 
Հակիարի և շ ա տ ու շատ այլ դասականների ստեղծագործությունները, 
մատչելի դարձնելով նրանց այսօրվա հեղինակների և ընթերցողների լայն 
շրջանակների համար: Եվս մեկ քայլ գեղարվեստական ոճի զարգացման 
ճանապարհին հանդիսացավ « Ռ յ ա թ ա զ ա » թերթին կից ու նրա նախաձեռ-
նությամբ ս տ ե ղ ծ վ ա ծ տերմինաբանական կոմիտեն1 , որի շնորհիվ լեզվա-
կան ու լեզվաշինարարական որոշակի աշխատանք կատարվեց: Նշենք 
նաև քրդագետ լեզվաբանների որոշ ծառայությունները այս ոճի լեզվանյու-
թի հարստացման ճանապարհին, մասնավորապես, մահացած, հնացած, 
շրջանառությունից դուրս եկած, եթե ոչ հազարավոր, ապա հարյուրավոր 
բառերի վերականգնմանը վերաբերող օրինաչավւությունների բացահայտ-
ման ուղղությամբ1 7 : Գրական լեզվի գեղարվեստական ոճը այսօրվա դրութ-
յ ա մ բ զարգանում, աճում ու կիրառություն է գտնում հիմնականում իր գո-
յության չորս ձևերում, որոնց թվին են պատկանում. 

1. Լիրիկական ստեղծագործության ենթասճ, 
2. էպիկական ստեղծագործության ենթաոճ, 
3. էպիկական-լիրիկական ստեղծագործության ենթաոճ 
4. դրամատիկական ստեղծագործության ենթաոճ: 
( Պ ե տ ք է նշել, որ գիտական գրականության մեջ սովորաբար այս ձևերը 

կոչվում են գեղարվեստական ոճի սեռեր, սակայն մեզ թվում է, որ «ենթաոճ» 
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տերմինը ավելի տեղին է, նկատի ունենալով, որ մենք խոսքի տվյալ տեսա-
կը ոճ ենք անվանում): 

Այս չորս ենթաոճերով ներկայացվող հարուստ գրականությունը լայնո-
րեն արտացոլում է լեզվի երեք նյութական բնագավառների՜ բառային կազ-
մի, դարձվածաբանության ու պաբեմիոլոգիայի հարուստ շերտերը, մեծա-
պես պարունակում է բարբառային նյութեր, ինչպես նաև մեծ քանակութ-
յամբ բառեր ու ոճական արտահայտություններ տարբեր երկրներում լույս 
տեսնող քրդական գրականությունից ումամալից : 

ASAN DRBOYAN 

ON THE FORMATION OF LITERARY STYLE 
OF KURDISH LANGUAGE IN ARMENIA 

(Summary) 

The developing Kurdish language which is based on the dialectal Kurdish, 
spoken by Kurdish population of Armenia, has acquired various opportunities for 
the formation o f following four styles: public speech, official , scientific and lit-
eraiy. В у this four styles Kurdish literature and press are being edited.The main 
Problems conccming the conditions, contributing to the enrichment and realiza-
tion of the literaiy style, are touched upon in this article. 

A s a result of the study it becomes clear that nowadays this style develops, 
cnlarges and finds its appliance in the following four types o f existence, namely, 
in Liric, Epic, Epic-Liric and Dramatic substyles. 
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ԵԿԱՏԵՐԻՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

ՀԱՎԱՏ ԱԽԵՎՈ ՒԹՅԱՆ ԿՐՈՆԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

Յուրաքանչյուր կրոնի կարևորագույն պայմաններից մեկը նրանում ի-
րական կամ մտացածին օրինակելի այնպիսի օբյեկտների առկայությունն 
է, որոնց մասին պատումները կոչված լինելով արտահայտելու տվյալ կրո-
նական ուղղության քարոզած գաղափարները՝ կհամապատասխանեն այդ 
կրոնի՝ կատարյսղ մարդու մասին պատկերացումներին: Բազմաստվածութ-
յան պայմաններում որպես ընդօրինակման արժանի՝ հանդես Լին գափս 
բազմաթիվ աստվածներ ու աստվածություններ, Հին Հունաստանում՛ այն 
հերոսները, որոնք, ըստ առասպելների, ծնված Էին աստվածների և մարդ-
կանց միջև ամուսնություններից: Քանի որ քրիստոնեության և իսլամի հիմ-
քում դրված Է հավատն առ միակ Աստված, և այլ աստվածների գոյությունը 
բացառված Է, ուստի այս կրոններում որպես օրինակեփ անձինք ներկայա-
նում Էին սրբերը՝ դիցաբանական կամ պատմական կերպարներ, որոնք ի-
րենց ալջ կյանքն ի սպաս են դրել Բարձրյալին ծառայելուն և աչքի ընկել ա-
ռանձնահատակ աստվածապաշտությամբ: 

Քրիստոնեական ավանդույթում կանոնակարգված սրբերին կարելի Է 
տարադասել երկու խմբի՝ հանուն հավատքի իրենց կյանքը զոհած նահա-
տակների և աշխարհիկ կյանքից կամավոր հրաժարված ճգնավորների: 

Հաճախ, ճգնակյացի կենսաձևն ընտրած անձինք այնքան Էին նվիրվում 
Աստծուն, որ չբավարարվելով հասարակական կյանքից հեռանալով՝ իրենց 
ենթարկում Էին հոգեբանական և ֆիզիկական զանազան այնպիսի սահմա-
նափակումների, որոնք ոչ միայն գերազանցում Էին մարդկային օրգանիզմի 
հնարավորությունները, այլև հակասում Էին մարդու կենսագոյության տար-
րական օրենքներին: Վարքաբանական երկերում առավել հաճախ հիշա-
տակվում են հետևյալ ինքնազրկանքները՝ սննդի խիստ սահմանափակումը, 
ալջ կյանքի ընթացքում միևնույն հագուստը կրելը, քնից հրաժարվելը և 
այլն: 

ճգնակյացների մեջ առանձնահատուկ խավ Էին կազմում այն ճգնա-
վորները,'ովքեր գիտակցաբար հրաժարվում Էին հասարակության հետ խե-
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լամիտ վարքագծով առնչվելուց: Քրիստոնեության մեջ նման նվիրյալները 
կոչվեցին հւսվատախեեր (юродивые) : 

Այս երևույթը միայն քրիստոնեությանը չէ յարահասաւկ. գեռ Հին Հու-
նաստանում, անտիկ պպիսների ճգնաժամի պայմաններում գործում էր կի-
նիկների դպրոցը, որը բարոյական և իրավական նորմերը շրջանցելով՝ նա-
խընտրում էր ճգնակյացի կենսակերււլը: Այս դպրոցի ամենավառ ներկայա-
ցուցչի' Դիոգենեսի անվան հետ է կապված ապատիայի՝ աշխարհի բոլոր 
երևույթների հանդեպ արհամարհանքի գաղավաւբը, որն առաջնաւին դեր է 
ունեցել հատկապես հավատախևւււթյան մեջ: 

ճ գ ն ա կ յ ա ց ն ե ր ի մեկ այլ խումբ էին կազմում հիմնոաւփեստները, որոնց 
հետ, X V ե լ . անգլիացի հետազռտոդ Ջիլ Ֆլեթչեբի կարծիքով, ժամանակին 
զրույցներ է ունեցել Ալեքսանդր Մակեդոնացին՛: 

Խենթությունը հոգեկան խանգարման վիճակ է և դրսևորվում է այդ հի-
վանդությամբ տառապողների յուրաքանչյուր արարքում: Հետևաբար, խենթ 
ձևացող և այդ իսկ պատճառով համապատասխան վարքագիծ դրսևորող 
հավատախևերին դժվար չէր նկատել մարւլկանց բւսզմաթյան մեջ: Ուշադ-
րություն չւրսբձնելով ամառային տապին և ձմեռվա ցրտին՝ նրանք շրջում 
էին կիսամերկ (երբեմն նույնիսկ՝ բոլորովին մերկ)՝ անտրտունջ դիմակայե-
լով բոլոր դժվարություններին: Իրենց նման ինքնատանջանքների ենթար-
կելով՝ հավատախևերը համոզված էին, որ այդ ամենն աստվածահաճո է, և 
կրած բոլոր գրկանքների դիմաց նրանք փոխհատուցման կարժանանան 
դրախտում: Օրինակ, X V ^ մռսկովյան հավատախև Մաքսիմը հաճախ 
կրկնում էր. " Թ ե և դ ա ժ ա ն է ձմեռը, սակայն քադցր է դրախտը" : 

Ակադեմիկոս Դ . Լ ի խ ա չ ո վ ի կարծիքով, քրիստոնեական հավա-
տախևությունը զուտ ռուսական երևույթ է, քանի որ այդպիսիք չեն եղել ո՛չ 
Ուկրաինայում, ո՛չ էլ Բելառուսում: Կաթոլիկ աշխարհում ևս հավա-
տախևությունը բացակայում է 3 : 

Ռուսաստանում հավատախևերը, ինչպես և աղքատները մեծ մասամբ 
բնակվում էին եկեղեցիների շրջակայքում: Այն մասին՝ արդյո՞ք նրանք 
զբաղվում էին մուրացկանությամբ, թե ոչ, կա երկու հակադիր կարծիք (սա ի 
միջի այլոց , քանի որ այս հայեցակետը չի վերաբերվում մեր խնդրո առար-
կային): 

Ուղղափառ եկեղեցին սկգբում հավատախևերի հանդեպ ցուցաբերում էր 
հանդուրժտլական վերաբերմունք: Նրանցից շատերը, ինչպես արդեն նշե-
ցինք, սրբացման էին արժանացել : Գռյություն ունեին նույնիսկ պալատա-
կան հավատախևեբ, որոնց ղերը շատ նման էր եվրոպական թագավորների 
ծաղրածուների կարգավիճակին: Իրավիճակը կտրուկ վախվեց Պետրոս 1-ի 
ժամանակ, որն, ինչպես հայտնի է, ձգտում էր "պատուհան բացել դեպի Եվ-
րոպա", իսկ հավատախևությունը խոչընդոտ էր հանդիսանում այդ ծրագրի 
իրականացման ճանապարհին, ք ա ն ի որ քննադատաբար էր վերաբերվում 
իշխանավորների ձեռնարկած քայլերին: Պետրոս Մեծն արգելեց այս 
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երևույթը՝ բոլոր հավատախևերին հայտարաբեւով "ձևական դիվահարված-
ն ե ր " ' : 

Հավատա]սևւ1ւթյունն աոկա է նաև իսլամում, որտեղ նրանք հայտնի են 
օրա/ա-յե մաջանին՝ «իմաստուն խենթեր», մաջզսւբան «[Աստծո սիրով] 
գերվածներ» և ւսյւ անվանումներով: 

Նրանք նույնպես, ինչպես և քրիստոնյա հավատախևերը, հասարակ 
մարդկանցից տարբերվում էին արտաքին տեսքով ու պահվածքով: 

Եվ քրիստոնեության մեջ, ե՛ւ իսլամում հավատախեերից շատերը թեև 
հրաժարվում էին խելականոն պահվածքից, այդուհանդերձ, օ ժ տ վ ա ծ էին ոչ 
սովորական մտավոր կարողություններով: Այդ են վկայում բազում պա-
տումներում ավանղված նրանց իմաստուն խոսքերն ու խորհուրդները: Բա-
ցի այղ, հավատախեերից շատերն ի հայտ էին բերում հրաշք գործելու ձիրք, 
ինչը, կրոնական պատկերացումներով, առ նրանք աստվածային սիրո 
բարձրագույն դրսևորումներից է: 

"Իմաստուն խենթերի" շարքին է պատկանում X-XTipj. հայտնի պարսիկ 
միստիկ բանաստեղծ Բ ա բ ա Թ ա հ ե ր Համադասին, որն իր մերկության 
պատճառով ստացե] է Օրյան («մերկ») անվանումը: Ն ր ա ն նույնպես վե-
րագրվում են պուշ հրաշագործություններ: Օրինակ, ձմռանը նրան ա յ ց ե լ ա ծ 
մի դերվիշ նկատում է, որ թեև ողջ շրջապատը ձ յունապատ է, սակայն Թ ա -
հերի շուրջ գետինը չոր է: Դերվիշի զարմանքը կրկնապատկվում է, երբ հա-
մատեղ աղոթքից հետո Բ ա բ ա Թահերը տարբեր ուտեստներով սեղան է 
պատրաստում, մինչդեռ, դերվիշի պատկերացմամբ, նա նույնիսկ հացի մի 
կտոր պիտի չունենար 5 : 

Կամավոր զրկանքների ծայրահեղ բացասական ազդեցությունը նյար-
դային համակարգի վրա մարդուն ոչ հազվադեպ հասցնում էր խելահեղութ-
յան , այսինքն' կարող էր վերածվել իսկական մտավոր խ ա ն գ ա ր մ ա ն : Դ ա 
առավելապես վերաբերում է միստիկական ուղղությունների ներկայացու-
ցիչներին, քանի որ միստիցիզմն ինքնին ենթադրում է ոչ ս տ ա ն դ ա ր տ մտա-
ծողություն և վարվելակերպ: 

Կ.Կազանսկին, որը դեռևս դարասկզբիս զբաղվում էր սուֆիզմի հոգե-
պատոլոգիական հայեցակետերի ուսումնասիրությամբ, այն կարծիքն է 
հայտնել, որ ինչպես անհնար է որոշել առողջ ու հիվանդ օրգանիզմների 
սահմանը, այնպես էլ հնարավոր չէ նկատել, թե երբ է տեղի ունենում անցու-
մը մարդկային նորմալ մտա ծելակ երպից դեպի երևույթների ու ա շ խ ա ր հ ի 
մի՛ստիկական ընկալմանը 6 : 

Բնութագրելով սուֆի դերվիշներին, նույն հեղինակը նշում է, որ նրանք 
«միշտ կ ա ն գ ն ա ծ են խենթության եզրին» 7 : Ա յ դ վիճակը Կազանսկին բա-
ցատրում է արտաքին աշխարհի տպավորությունների սակավությամբ, ինչը 
կամավոր զրկանքների, այլ խոսքերով՛ հավատախևության արդյունք է: 

Ե՛վ ակամա, ե՛ւ կ ա մ ա դ ր վ ա ծ խենթությունը դրսևորվում էր միևնույն վար-
քով, միայն այն տարբերությամբ, որ երկրորդ դեպքում հ ա վ ա տ ա խ և ի պահ-

217 



վսւծքը մ տ ա ծ վ ա ծ խելահրաժաբման արդյունք էր լինում: Երբեմն նրանց 
նմանության պատճառով քրիստոնեության մեջ սխալմամբ հասարակ խեն-
թերը, որպես հավատախև, դասվել են սրբերի կարգը: Չ ի բացառվում, ոը 
սուֆիզմում նույնպես վարքաբանական երկերում որոշ խենթեր թյուրիմա-
ցաբար ներկայացվել են որպես սուֆիներ: Այս հարցի պարզաբանումը 
դժվարանում է նրանով, որ միջնադարյան վարքագիրները որևէ սուֆիի 
կյանքին ու վարքին անդրադառնալիս, հաճախ մեկ այլ վարքագրության 
սյուժե կամ դրվագ զետեղում էին այդ սուֆիի վարքագրության մեջ: Բացի 
այդ, հայտնի են դեպքեր, երբ որոշ սսւֆինեբ ընկալվել են որպես «իմաս-
տուն խենթեր»: 

Պատճառն այն է, որ սուֆինեբից շատերի արարքները, դատելով ըստ 
վարքաբանական գրականության տեղեկությունների, կարծես, զուրկ են 
տրամաբանական իմաստից: Ոչ հազվադեպ, դա հիմք էր տալիս նրանց դա-
սել «իմաստուն խենթերի» խմբին: Այսպես, ժամանակակից խոշոր սսւֆիա-
գետ Աբդ-օլ-Հոսեյն Զառռինքուբն անդրադառնալով «իմաստուն խենթե-
րին»՝ նրանց թվում նշում է նաև առաջին կին սսւֆի Ռաբիա Ադավիային: 
Ռաբիային այս խավին դասելու համար, հեղինակը հիմնվում է մի ավան-
դության վրա, ըստ սրի մի օր Բասրայսւմ Ռաբիային տեսնում են՝ ձեռքին 
ջահ վազելիս: Այն հարցին, թե ուր է ձտապում, նա պատասխա նամ է, որ 
գնում է դժոխքն ու դրախտն լարելու, որովհետե սերը չէ մարդկանց՝ Աստ-
ծուն հնազանդվելու պ ա տ ճ ա ռ ը : 

Եվ քանի որ առաջին հայացքից այս արարքն անտրամաբանական և 
անհասկանալի է թվացել, այդ կինը թյուրիմացաբար ընկալվել է որպես «ի-
մաստուն խենթ» : Բ ա յ ց միջնադարյան վարքերում, ուր Ռաբիայի անունր 
բավականին հ ա ճ ա խ է հանդիպում, չկա որևէ հիշատակում նրա՝ հավա-
տ ա խ ե լինելու մասին: 

Բազմաթիվ ճգնավորների սրբերի կարգը դասելով, եկեղեցին նրանց հի-
շատակը նշում է հատուկ տոներով: Դ ա ևս վկայում է այն մասին, թե ինչպի-
սի կարևոր տեւլ էր հատկացնում պաշտոնական կրոնը սուրբ նվիրյալնե-
րին: 

Իսլամում սրբերի կանոնակարգման ինստիտուտը բացակայում է, սա-
կայն «իմաստուն խենթեր» Բաելույխ Օչայանի, Սպման-ե Սաբախսիի ե ու-
րիշների մասին մեզ հ ա ս ա ծ ավանդապատումները իրենց շրջապատում 
նրանց վ ա յ ե լ ա ծ մեծ հեղինակության վառ ապացույցն են: Երբեմն խոր-
հուել ստանալու համար նրանց էին այցելում նույնիսկ իշխանավորները: 
Ի ր գրքի գլուխներից մեկը X V I q . պարսիկ հեղինակ Ֆախրեւպին Ալի Սա-
ֆան ամբալջությամբ նվիրել է Հարուն ալ-Ռաշիդի, Մահմոպ Ղագնավիի և 
այլ մեծամեծների՝ «իմաստուն խենթերի» հետ ունեցած հանդիպումներին9: 

Ն մ ա ն • պատումներ գոյւսթյուն անեն նաև սուֆի բանաստեղծ Բաբա 
Թահերի վերաբերյալ: Այսպես, ըստ դրանցից մեկի, մի անգամ նրան է այ-
ցելում Թուղրիլ բեկը, որին սուֆին նվիրում է սափորի բռնիչից պատրաս-

218 



տաս մատանի: Ավանդված է, ււր քանի դեռ Թուդրիլը կրում էր այդ մատա-
նին, նրան ուղեկցում էին հաջողությունն ու հաղթանակները 1 0 : 

Հայտնի են դեպքեր, երբ մարդիկ «իմաստուն խենթերի» հոգևոր ուժի և 
հռետորական ձիրքի ազդեցության տ ա կ ապաշխարում էին և դառնում 
նրանց գաղափարների հետևորդ: Այս հանգամանքը նույնպես գափս է հաս-
տ ա տ ե լ ս . որ եաւ|աաախևերն իրականում ոչ միայն չէին տառապում հոգե-
կան հիվանդությամբ, այլև ուժեղ, կամային անհատականություններ էին: 
Օրինակ, նշանավոր շե յխ Աբու Սայիդ Աբու-լ-Խեյրը սուֆի դառնալու որո-
շում է կայացրե) Լողման-ե Սարախսիի ազդեցության տակ, Լայխորի 
դրդմամբ է ապաշխարել բանաստեղծ Սանային և այլն : 

Հարկ է նշել, որ բացի կրոնահոգեբանականից, ճգնակեցության այս 
տարատեսակն ունեցել է սոցիալական, քաղաքական և այլ հայեցակետեր: 
'1-րանից բացի, այս երևույթի առաջացումը պայմանավորված է եւլել նաև 
այն հատուկ վերաբերմունքով, որ ւրպւեր շարունակ ցուցաբերվում էր խևե-
բի հանդեպ: Միայն այս բոլոր հայեցակետերի համադրումով է հնարավոր 
հւսվատախևության օբյեկտիվ, համակողմանի ուսումնասիրությունը: 

EKATERINA KHACHATRYAN 

ON RELIGIOUS-PSYCHOLOGICAL ASPECTS O F T H E PHENOMENON 
OF THE YURODIVIES 

(Summary) 

There were persons in Christianity who voluntarily refused to use their mind and 
took themselves for madmen. They have been called "Yurodivies, God's fools". 
A similar phenomenon in Is lam also exists. 
In the Islamic iradition such persons are known as oqala-ye majanin ( "wise 
madmen") , majzuban, etc. Many of them, in spite o f refusal to use intellect, had а 
special shajp mentality. They also had the ability to make miracles, which, ac-
cording Lo the Islamic tradilion, is the highest manifestation of the divine love. 
The people under the influencc of the "wise madmen" often repentanced and 
became their foIlowers.The existence o f such a phenomenon both in the Christi-
anity and Is lam once more corroborates many common features o f these two 
religions. 
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ՆԱԻՐԱ Կ11ՐԱՊԵՏՅԱՆ 

ՏԱՀԱ ՀՈՒՍԵՅՆԻ «ՕՐԵՐԸ» ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ԵՐԿԸ ԵՎ 
ԵԳԻՊՏԱԿԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Յուրաքանչյուր ժողովրդի ինքնագիտակցության ե. ինքնարտահայտման 
ձևերից մեկը համարվում է տվյալ ժողովրդի գրական ժաոանգւււթյունը: Ա-
րաբական ցեղերի, հետագայում՛ արաբ ժողովրդի բագմսպարյա պատմւււթ-
յան օրինակը բացառություն չի հանդիսանում: 

Արաբական գրականության մեջ ժամանակագրական առումով հատուկ 
տեղ է գրավում 20-րւլ ղարի սկիզբը: Հենց այս ժամանակաշրջանում Եգիպ-
տոսում ծնվում և ձևավորվում է մի նոր ոճ' նովելը, որը և հետագայում հետզ-
հետե դառնամ t գերիշխող: Եգիպտական նովելի հիմնադիր կարելի է հա-
մարել վաղամեռիկ Մուհամմադ Թեյմուրին (1892-1921թթ), որը սկսեց կեր-
տել ժամանակակից սոցիալական կյանքի ռեալիստական պատկերներ: 
Նովելներն իրենցից ներկայացնամ էին թեթև ընթերցվող ստեղծագործութ-
յուններ, որոնք հիմնականում նկարագրում էին Եգիպտոսի կյանքն ու իրա-
կանությունը: Գրանցում պատկերվում էր հասարակ գյուղացիների՛ ֆելլահ-
ների կյանքը, նիստուկացը, գյուղի անցուդարձը: Այս ժանրը գտավ բազում 
երկրպագուներ և լայն տարածում ստացավ: 

Այս պատկերի վրա առանձնակի և աննախադեպ տեղ է գրավում նոր ա-
րաբական գրականության հուշարձաններից մեկը Տահա Հուսեյնի «Օրերը» 
ինքնակենսագրական տարեգրությունը, որը պատկերում է կույր եգիպտա-
ցի տղայի մանկությունը Նեւլոսի ափամերձ քաւլաքներից մեկում: Այն ու-
շագրավ է ոչ միայն այն պատճառով, որ իրական կյանքի կենդանի արտա-
ցոլումն է, այլև վարպետորեն գրված գրական ստեղծագործություն է ոճի, 
կոմպոզիցիայի և լեզվի տեսանկյունից: 

Տահսւ Հուսեյնը ծնվել է 1889թ. մերձնեղոսյան Մահագա քաղաքում, որն 
ավեփ շատ գյուղի էր նման: Մեծանալով միջին բարեկեցիկ ընտանիքում, 
նա մանուկ հասակից կորցնում է տեապությսւնը: Ծնողները երեխայի ապա-
գան տեսնամ էին, շատերի պես կարծելով, որ նա կդառնա Ղուրանի ընթեր-
ցող: Նա նախնական կրթությունը ստանում է գյուղի քութթաբում' սովորա-
կան մահմեդական նախակրթական դպրոցում, ապա ալ-Ազհաբին կից 
դպրոցում անցնում է աստվածաբանական գիտությունների լյփվ դասընթա-
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ցը: Այստեւլ նա ունկնդրում է հայտնի Մուհամմադ Աբդոյի դասախոսութ-
յւււններից մի քանիսը, ինչը խոր հետք է թողնում կույր տղայի հոգում: 
1908թ. Կահիրեամ հիմնվում է Եգիպտոսի համալսարանը, որտեղ 1912-ից 
ուսանում է Տահա Հուսեյնը: Մեծ ազդեցություն և ապավորությւոններ ստա-
նալով գրականության պատմության, փ ի լ ի ս ո փ ա յ ա կ ա ն դասախոսություն-
ներից, երիտասարդ կույր հանճարը արդեն հստակ պաակերացնւսմ էր իր 
ա պ ա գ ա գործունեությունը: 

1914թ. նա գրում և մեկ տարի անց տպագրում է գիտական թեզ կույր բա-
նաստեղծ փիլիսոփա Աբու ալ-Ալա ալ-Մաարիի ստեղծագործական ոսլու 
մասին: Այս թեզից հետո համալսարանը մեծ ուշադրություն է ցուցաբերում 
շնորհաշատ կույր երիտասարդին, և նրան ուղարկում են Փարիզ' գիտական 
կատարելագործման: Սոբբոնում, սակայն, Հուսեյնը չի բավարարվում 
միայն ծրագրային ււասընթացնեբով: Բացի դասական բանասիրությունից 
նա ուսումնասիրում է նոր ֆրանսիական գրականությունն ու արվեստը, 
թատրոնը, այցելում է Փարիզում մատչելի արաբական գրականության և իս-
լամի դասընթացներ: 

Ֆրանսիացի քննադատների և գրականագետների աշխատանքների 
ազդեցությամբ հղկվում է նրա ճաշակը, ձևավորվում մեթոդը: Փարիզը Տւս-
հա Հուսեյնին մեկ այլ նվեր է պատրաստում, այստեղ նա հանդիպում է իր 
ա պ ա գ ա կնոջը, որի մասին հետագայում գրել է. «Ինձ տրվեց լույս խավա-
րից հետո, ընկերություն մենակությունից հետո և երջանկության դժբախ-
տությունից հետո»: 

1917թ. Սոբբոնում նա պաշտպանում է արաբ պւստմաբսւն Իբն Խալդու-
նի մասին գիտական թեզ և երկու տարի անց վերադառնում է Կահիրե՝ իբրև 
Եգիպտոսի համալսարանի Հին պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր: 1925թ. 
համալսարանի բարեվտխումներից հետո նա վտխադրվում է արաբւսկան 
գրականության ամբիոն: 

Փորձենք ներկայացնել, թե ինչ պայմաններում է Տահա Հուսեյնը սկսել 
աշխատել իր «Օրերը» երկի վրա: 20-րդ դարի երրորդ տասնամյակի 
սկզբում Եգիպտոսում տիրում էր խաոնակ իրավիճակ: 1919թ. անգփացինե-
րի կողմից ցրված Եգիպտական օրենսդիր ժողովի մի խումբ անդամներ ե-
գիպտական ազգային բուրժուազիայի առաջնորդ Սաադ Զագլուփ (1860-
1927թթ.) գլխավորությամբ պահանջեցին անգլիական պրոտեկտորատի 
լիկվիդացում և Եգիպտոսի անկախության ճանաչում: Առաջնորդի և իր 
խմբի անդամների ձերբակալումը անգլիական իշխանությունների կողմից 
առաջ բերեց հասարակության գրեթե բոլոր խավերի զայրույթը և դժգոհութ-
յունը: Զագլուփ կողմնակիցների շարքերում հայտնվեցին ինչպես հասա-
րակ ֆելլահներ, աշխատավորներ, այնպես էլ ազգային բուրժուազիան և 
խոշոր հողատերերի մեծ մասը: Դ ր ա հիման վրա առաջացավ քսպաքական 
« Վ ա ֆ դ » կուսակցությունը, որը հանդիսացավ բոլոր եգիպտացիների իրա-
վունքների պաշտպանը: Այն իր բնույթով համազգային էր: 
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1919թ. մաբտ-ապրիլ ամիսների իրադարձությունները, երբ աեդի էին ու-
նենում արյունալի բախումներ անգւիական զորքերի հետ. ինչպես նաև 
1921թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ելույթները, 1922թ. փետրվարի 
28-ին հանգեցրին Եգիպտոսի անկախության հայտարարմանը և անգլիա-
կան պրոտեկտորատի վերացմանը: 1923թ ապրիլի 13-ից սկսեց գործել Ե-
գիպտոսի Առաջին սահմանադրությունը: 

Այղ տարիներից սկսած Եգիպտոսում զարգանում է ռեալիստական 
ուղղվածության ունեցող գրականությունը, որը կապված էր Մերձավոր 
Արևելքի երկրներում ազգային ազատագրական շարժման աճի հետ: Այդ 
շարժմանը մասնակցում էին հասարակության լայն խավեր: Ազգային ազա-
տագրական շարժման մեջ մեծ էր գրականագետների և գրողների դերը, ո-
րոնք ամենայն նվիրվածությամբ վարձում էին հայրենասիրական լիցք տալ 
իրենց ժողովրդին: Տարբեր ստեղծագործությունների միջոցով նրանք ուզում 
էին օգնել ազգային զարթոնքին: 

«Իրենց գրական երկերով և հոդվածներով նրանք սնում էին այս շարժու-
մը. . . Ազնվորեն արտացոլում էին ազգային արժույթները, կոչ անում ժո-
ղովրդին վերհիշելու վաղեմի հզորությանը և ներկայացնում ներկայիս 
խղճուկ իրավիճակը, ինչպես գյուղերում, այսպես էլ ամբողջ երկրռւմ » : 

1927թ. Տահւս Հսւսեյնը սկսում է աշխատել իր գլուխգործոցի՝ « Օ ր ե ր ը » 
ժամանակագրության վրա: Այս ա շ խ ա տ ա ն ք ը բ ա ղ կ ա ց ա ծ է երկու մասից, 
այն իր ավարտուն տեսքն է ստացել 1939թ.: Մենք փորձեցինք պատկերա-
ցայ! տալ Տահւս Հուսեյնի կենսագրության մասին, քանի որ նրա առաջին 
փուլը այս երկի սյուժեն է հանդիսանում: 

Անգամ ամենախիստ քննսպատներն այս երկը անվանել են Տ ա հ ա Հու-
սեյնի « Հ ա ջ ո ղ վ ա ծ և անգերազանցելի գործը» 2 : 

Տ ա հ ա Հուսեյնը, զգալով իրեն տարեգրության հերււս, որոշել է իր կ յանքի 
մի փոքրիկ անկյուն բացել և ներկայացնել աշխարհին՝ գեղարվեստորեն 
պատկերելով այն : 

«Ստեղծագործության նշանակությունը,- նշում է Ի.Կրաչկովսկին,- ոչ 
միայն նրանում է, որ այն տ ա փ ս է հարուստ պատկերներով լի այնպիսի ա-
ռօրյա՝ հասանելի միայն հեղինակին, այ լև նրանում, որ այս պատկերներին 
տրված է սոցիալական նշանակություն: Այստեղ լայնակի կտրվածքով, ա-
ռանց գէպարվեստականության խավւանման, ներկայացված են վաքրիկ 
քւալաքի մաբտնչալ ուժերը, հակասությունների աճը, այն հակասություննե-
րի, որոնք դեռ բերելու են ավեփ մ ե ծ հակասությունների ամբողջ երկրի մա-
կարդակով» 3 : 

Հետաքրքրարժան է նաև հեղինակի լեզուն և շարադրման ոճը: Գ ր ք ի ըն-
թերցման ժամանակ մենք շ ա տ հետաքրքիր և յուրահատուկ զգացումներ 
ենք ապրում, հանգիստ, էպիկական պատմությունը հետզհետե լարում է ու-
շադրությունը, հասնում բարձր ողբերգականության (օրինակ՝ եղբոր մահ-
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վան պատմության ժ ա մ ա ն ա կ ) : Զ ա ր մ ա ն ա լ ի են կույր հեւլինակի տ ր վ ա ծ 
նկարագրությունները ( Տ ա հ ա Հուսեյնը կուրացել է 4 տարեկան հասակում): 

Տարեգրությունը իրենից ներկայացնում ե ժամանակակից ա ր ա բ ա կ ա ն 
գրականության մեջ ստեղծագործութ յան նոր ձև, որը X X դարի ընթացքում 
գ տ ա վ իր հ ե տ ա գ ա կիրառումը: 

NAIRA KARAPETYAN 

TAHA H U S A Y N ' S AUTOBIOGRAPHIC WORK "THE DA Y S " AND THE 
EGYPTTAN REALITY 

(Summary) _ - , 

This article deals with the autobiographic work ' T h e D a y s " of Taha Husayn -
one of the greatest novelists o f E g y p t at the beginning of the X X Century. T h e 
author is blind and the hero o f the chronology is also blind. The chronology con-
sists of two parts and the first part is the biography of young Taha Husayn. In the 
article we tried to g ive the brief v iew o f his biography and the political Situation 
o f Egypt since 1919 tili 1922-23,when E g y p t received Independence and the 
First Constitution. 

Ծ Ա Ն Ո Թ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր 

1. al-Rafi A. R., Tliaurat sanat 1919,2 vols., Cairo, 1946. 
2.Brugraan G., An Introducdon to the History of Modem Arabic Literature in Egypt, Lei-

den, EJ.Bril l , 1984, p. 276. 
3.Крачковский И. Ю., Арабская литература в XX веке, Избранные сочинения, Т. 

3, М„ 1956, с. 156. 
4.Коцарев Н.К., Писатели Египта XX века, Наука, М., 1976г., с. 81. 
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ՁԱՐՈՒՀԻ Հ Ա Մ Բ Ա Ր Ձ Ո Ւ Մ Յ Ա Ն 

ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԻ ՇՈՒՐՋ 

«...ցբիվ ընկած Ն վերջապէս՝ դարձեալ ժողովված 
հայերն գերութեան մէջ բնակելով գերութեան մէջ ծնա-
նելով գերութեան մէջ աչք բանալով...իւրեանց նախ-
նեաց ազատութիւնն որպէս թէ ի սրտէ ուրացել էին, ուր 
արեք մէկ տուն ի ծ եռս բերեին, ար ուրեք մէկ սեփհա-
կան ագարակ ստանային, ուր արեք մէկ այգի ունենա-
յին արծաթագին, ար ուրեք ձեռնահաս փնէին մէկ եկե-
ղեցի կանգնել մէկ առանձին գերեզմանատուն ունե-
նալ այն երկիրն կըհամաբէինիւրեանց հայրենիք»: 

Ռ. Պաականյան 

ճակատագրի բերումով հայ ժողովուրդը իր պատմությունը կերտել է ոչ 
միայն իր պատմական տարածքում, այլև նրա սահմաններից դուրս: Հայոց 
պատմության անբաժան մասն է կազմում հայ գաղթականության պատ-
մությունը, որը մանրակրկիտ ուսումնասիրված է պատմաբանների կողմից: 
Սույն հոդվածով փորձ կարվի դիտարկել գաղթօջախների պատմությունը 
ազզաբանական տեսանկյունից: Կանդրադառնանք միայն Ղրիմից Նոր 
Նախիջևան կրկնակի տարագրված մի խմբի' նոր տարածքում հարմարվո-
ղականության մեխանիզմներին: 

Uli քանի հարյուրամյակ Ղրիմի գաղթօջախում ապրելուց և որոշակի 
«միկրոաշխարհ» կառուցելուց հետո հայության այս խումբը կրկնակի 
«խմբային տեւլահանության» ենթարկվեց: Չնայած գաւլթը դրիմահայերին 
պարտսպբված էր ցարական Ռուսաստանի կողմից, գաղթականներին լայն 
հնարավորություն էր ընձեռված տարածքի ընտրության, կառուցման և սե-
փական ինքնավար «միկրոաշխարհի» ստեղծման համար: 

Ղրիմից վերագսւղթալ հայերը վարձել են նոր տարածքում վերստեղծել 
իրենց հայրենիքը: Այսպես, նրանք իրենց հետ տեղափոխել են հայրենի 
գյուղի սրբերի գեբեզմանաքաբերը և տեղագրել են դրանք նոր գյուղի տա-
րածքում. «Մէկ սայլ քանի եզն լծած կտանէր Պարոն Լոյս նահատակի գե-
րեզմանի քարն, և այն քարի ներքոյ թաղուած նահատակի հոգեհանգիստն 
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այս վիմի վերայ կըլիներ» 1 : Ակնհայտ է, որ ղրիմահայերի համար խիստ 
կարևորվել է գերեզմանի տեղավախման խնդիրը: Այս կապակցությամբ ի-
մաստ ունի, թերևս, դիտարկել որոշ ընկալումներ հայրենիք-1աղ կապի մա-
սին: 

Ըստ առասպելաբանական մտածողության՝ հողը կենդանի էակ է: Այն 
ծնողն է, կյանքը նրանից է ծնունդ առնում, այն կյանքի կրողն է, ինչպես մոր 
արգանդը, և պատահական չէ, որ առասպելաբանության մեջ անցկացվում 
են պարզ զուգահեռներ հալի և կնոջ՝ իբրև արարիչ Սկզբի միջև2: Հողի և ար-
գանդի նույնացումը հատուկ է բազմաթիվ ժողախւրդների առասպելաբա-
նությանը: Հ ա յ առասպելաբանության մեջ հողը բեղմնավորվում է ջրից, ո-
րռտից. երկինք՝ «որոտացող», իսկ երկիր՝ հարված ընդունող: Այս բեղմնա-
վորումը նույնացվում է սեռական ակտին և կնոջ արգանդին վախարինամ է 
հողը: Սրա վառ ապացույցն է Վիշապաքաղ Վահագնի մասին գեղեցիկ ա-
վանդույթը: Անձնական դիտարկումներից գրանցվել են հետաքրքիր փաս-
տեր, երբ վաղաժամ ծ նվ ած կամ թուլակազմ երեխային պահել են հողի մեջ, 
ինչը ակնհայտորեն վկայում է կնոջ և հողի՝ իբրև իրական մոր կամ նախա-
մայր փնելու մասին: Մ. է փ ա դ ե ի մոտ գրանցված են բազմաթիվ փաստեր, 
որոնք ևս վկայում են այդ մասին: Այսպես, գերմանական, սկանդինավյան 
որոշ ժողովուրդների, ճապոնացիների, պարսիկների մոտ պահպանվել է հե-
տաքրքիր սովորույթ, ըստ որի նորածնին անմիջապես դրել են հողին, որից 
հետո միայն հայրը նրան վերցրել է հողից՝ Մայր հողից (Tellus Matter): Ա-
պօրինի երեխային անվանել են «հոդի զավակ» (terrae filius)3: Ամերիկյան 
հնդկացիական շատ ցեղերի մոտ դէտ պահպանվել է այն պատկերացումը, 
որ չի կարեփ հերկել հալը, քանի որ չի կարելի դանակով հարվածել ծնող մո-
րը. հակառակ դեպքում մահից հեստ նա կհրաժարվի կրկին առնել մահա-
ցածին իր մեջ: Դ ե ռ ավեփն, հողը նախամայրն է Terra cenetrix, նա է իրա-
կան մայրը և դրա համար էլ մահանալուց կրկին վերադառնում ես քո իրա-
կան մորը՝ այսինքն սկգբին. նախնական վիճակին : 

Անդրադառնանք «երկիր» և «հայրենիք» բառերի ստուգաբանությանը: 
Ըստ Հ.ԱՃառյանի երկիր նշանակում է «հող, գետին, հողագունդ, նաև գա-
վառ» 5 , այսինքն՝ ունի տ ա ր ա ծք ա յ ի ն ֊ պ ա տ մ ա ֊ ա շ խ ա ր հ ա գրա կա ն իմաստ: 
Գյուղացիները միմյանց որտեղից լինելը հարցնում, են հետևյալ կերպ, «ո՛ր 
էրգրից ես», վերջինիս ժամանակ պ ա տ ա ս խ ա ն ի դեպքում ենթադրվում է, թե 
որտեղից են նրա ապուպապերը, որտեղ են նրանք ծնվել, այսպիսով ընկա-
լելով հայրենիքը ն ա խ իբրև ծննդավայր: Ի դեպ, հայրենիք նշանակում է 
«հայրենի իրք, ժաոանգութի, նախնիք, հարք և նախահարք ցեղին կամ ազ-
գին» : Այսպիսով ծնունդով «որտեղից լինելը» նշանակում է, ո՞ր երկրի, այ-
սինքն՝ «ո ՞ր հողի ժառանգն ես»: Ծննդի գաղափարը, ինչպես հայտնի է, 
նույնպես կ ա պ վ ա ծ է հողի հետ. «Երկիր ասի, զի կրական է, .. .դարձեալ մե-
ռանին և ի հողոյ պարտակին և դարձեալ յերկիր կրին և կորչին»7 , այսինքն՛ 
ամեն ինչ հողից է ծնվում և հող դաոնում: Եվ քանի որ երկիրը կամ գետինը 
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մայրն է բոլոր բարիքների, ա պ ա զ ա ր մ ա ն ա լ ի չէ, որ հալին են վերագրվել 
այն բոլոր հատկանիշները, որ ունի ծնալ-մայրը: Մ՛արդը ես հոդից է ծնունդ 
առնում, « ս ա ե գ ծ ա ծ զմարդն հող յ ե ր կ ր է . . . դ ա ր ձ ց ի ս յեբկիրն , ուստի ա -
ռ ա ր . . . » , ա յ ս տ ե ղ ի ց էլ «երկրէ եղեաւքն» , «երկրաւորք» , «հողեղէնք» , ինչպես 
նաև « ե ր կ ի ր » նշանակում է հենց «որպէս բ ն ա կ ի չ ք երկրի» 8 : 

Հայրենիք , երկիր-էրգիրը, ծ ն ն դ ա վ ա յ ր հասկացությունները կ ա պ վ ա ծ են 
միմյանց հետ: Ավելին, նրանք նույնիմաստ, երբեմն հ ա մ ա ր ժ ե ք են մ ի մ յ ա ն ց : 
Հ ե տ և ա բ ա ր նրանք պ ի տ ի որ լինեն նույն կետում, հ ա մ ե ն ա յ ն դեպս, ա յ դ պ ե ս 
է եղել « ի ս կ գ բ ա ն ե » : « Ի ս կ զ բ ա ն ե » մայր-հողն է եղել մարդու ծ ն ա ր ա ն ը : Աա-
կայն այղ ներդաշնակությունը խ ա խ տ վ ե լ է « պ ա տ մ ա կ ա ն » ժ ա մ ա ն ա կ ի ըն-
թացքում: Եվ որպեսզի վ ե ր ա կ ա ն գ ն վ ի ս կ զ բ ն ա կ ա ն ներդաշնակությունը, 
անհրաժեշտ է ե տ գնալ դ ե պ ի « ս կ ի զ բ » : Կարծում եմ, որ սրանով է բ ա ց ա տ ր -
վում նոր տ ա ր ա ծ ք ի սիմվոլիկ յուրացման ձգտումը: Ղ բ ի մ ի ց տ ե ղ ա փ ո խ վ ո ղ 
գ ե ր ե զ մ ա ն ա ք ա ր ը սիմվոլիկ կերպով վախարինում է աճյունին և ա յ ն տ ե -
ղաղրելով նոր տ ա ր ա ծ ք ո ւ մ ա յ դ հողը ընկալվում է իբրև հ ա ր ա զ ա տ տ ա -
ր ա ծ ք , ա յ ն փոխարինում է « ի ս կ ա կ ա ն մորը», այսինքն՝ ա յ ն հող-երկբին, ո-
րին իրականում աճյունը պ ի տ ի վերադարձվեր: Տ վ յ ա լ դեպքում նոր տ ա -
ր ա ծ ք ը ինքնին ստանձնում է մ ա յ ր հողի դերը, նույնացվում է ծնող մորը' եր-
կիր-հայրենիքին: Կարևորվում է նույն հողից ծ ն վ ա ծ փնելու և նրան վերա-
դառնալու փ ա ս տ ը : 9 

Այն ամենը, ինչ ա յ դ հողի ծնունդն է, իր մեջ պարունակում է ա յ դ հողի 
Խորհուրդը: Այս առումով ղրիմահայերի մոտ պ ա հ պ ա ն վ ե լ է մի ավանդութ-
յուն Անիից բ ե ր վ ա ծ զերաաւուի մասին: Զերտաւռւն դ ա հ ա յ կ ա կ ա ն ծիրա-
նին է, որի կորիզը Անիի հ ա յ ե ր ը հրաշքով իրենց հետ բերել են Ղրիմ : Ա վ ա ն -
դությունը ասում է, թե ինչպես « մ ի սուրբ ճգնավոր ե ր ա զ է տեսնում և ե ր ա զ ի 
մեջ ս պ ի տ ա կ ձիով սուրբ Գևորգը գ ա փ ս ու ասում է, որ Ա ս տ վ ա ծ հրաշքով 
կ ա զ ա տ ի հ ա յ ի հոդը: Սի գիշերում ծաղկում ու պտուղ են տ ա փ ս զ ե բ տ ա լ ո փ 
ծառերը: Թ շ ն ա մ ի ն հ ր ա մ ա ն է արձակում, որ այւլ տ ա ր վ ա պտուղը մ ի ա յ ն 
տաճիկներին բ ա ժ ի ն փ ն ի : Անկուշտ թշնամին վ ր ա է տ ա լ ի ս ու ուտում է ա մ -
բողջ զերտալուն: Մեկ էլ տեսնում են, որ տ ա ճ ի կ ն ե ր ը սկսում են ճ ա ն ճ ի պ ե ս 
սատկոտել : Ա յդպես հ ա յ ի հողը Ա ս տ ծ ո հրամանով մաքրվում է տ ա ճ ի կ ն ե -
րից: Ա յ դ է պ ա տ ճ ա ռ ը , որ մեր հ ա յ ա զ գ ը ա յ դ ք ա ն սիրում է զ ե բ տ ա լ ո փ ծ ա -
ռը» 1 0 : Կորիզը դառնում է սիմվոլ և, ք ա ն ի որ պտուղը մ ա յ ր հոդից է, ա պ ա 
պ տ ղ ի կորիզը տնկելով նոր հողում՛ ինքնին ա յ դ հողին հաղորդում ես իրա-
կան մ ա յ ր հող-երկրի կ ա ր գ ա վ ի ճ ա կ ը : 

Ղ բ ի մ ե ց ի ն ե բ ի կողմից ը ն տ ր վ ա ծ նոր տ ա ր ա ծ ք ո ւ մ սկզբում որոշվում է 
գյուղի գերեզմանի, հետս նրան կից եկեղեցու տեդլւ. « Ե ր բ գ ե ր ե զ մ ա ն ա -
տ ա ն ց կարգադրութիւնն վ ե ր ջ ա ց ա վ ՝ Ց ո վ ս է փ ա ր ք ե պ ի ս կ ո պ ո ս ն . . . սկսաւ 
Լուսաւորչի ա ւ ա գ եկեղեցւո լ ա յ ն ա ծ ա ւ ա լ սրահի տ ե ղ ը չ ա փ ե լ , որովհետև նո-
ր ա շ ր ջ ա պ ա տ ն պ ի տ ի շինուէին վ ա ճ ա ռ ա կ ա ն ա ց և ա բ հ ե ս տ ա ա ր ա ց խ ա -
նութներն՛ ու կ ր պ ա կ ն ե ր ը » 1 1 : Այնուհետև, ն ա խ ք ա ն եկեղեցիների կաոուցվե-

227 



լը, տարածքը նախապ6ս օրհնվում է քահանաների կալմից, «այնտեղ հա-
վաքվեցան Քէֆէի հրեշտակապետաց, Աննայի և Ցովակիմայ, Ս. Սարգսի և 
այլ եկեղեցեաց քահանայք ե սարկավագունք՝ ծնծղաներով և ձեռաց զան-
գակներով, Ա այն դաշտի մէջ՝ ուր մինչև այն օրն Յիսուսի անունն չէր լսուած 
հայ բարբառով՝ սկսեցին գոհացողական թափոր կատարել» 1 2 : Կարելի է սւ-
սել, որ նմանօրինակ փաստերը վկայում են տարածքի մշակութային յու-
րացման փաստի մասին: Հայերի համար միշտ էլ կարևոր է եղել կրոնական 
պատկանելիությանը, և այն հանդիսացել է ինքնության ճանաչման կարևո-
րագույն մասը: 

Ուշագրավ է ք ա ղ ա ք ի կենտրոնի որոշման փաստը. « . . .Շինուէիք քաղա-
քի սահմանում վրան պատրաստուեցաւ եկեղեցական զարդերով... Սրբա-
զանն Ցովսէփ եկավ հասաւ այն լայնատարած որգոստայն, որ թողել էին 
բաց որպէս կեդրոն շարժական քաղաքի: Անդ սրբազանն սկսավ երգել Նոր 
Սիոն ծնեալ մանկունք շարականն, գոհաբանական թափոր կատարեց և հո-
գեհանգիստ Պետրոս սրբազանի և այն ամենայն ննջեցելոց համար, որ այն 
ճանապարհին իւրեանց կեանքն կնքել էին. . . » 1 : Նշանակո՞ւմ է սա, արդյոք, 
որ կենտրոնը որոշվում է նախապես և հետո նոր դառնում է կենտրոն, նրա 
արդեն շուրջը կառուցվելիք շինությունների հաշվին: Կենտրոնը սիմվոլիկ 
կերպով «իր մեջ է առնում» ճանապարհի հանգուցյալներին, որպես զոհ, իսկ 
շարականը ավետում է նոր կյանքի սկիզբը: Կենտրոնի օծմանը հաջորդում 
է քաղաքի չորս կողմերի հիմնաքարերի օծումն ու հանդիսավոր թավուրի ու-
ղեկցությամբ նրանց տեղադրումը՛ : Այստեղ տեղին կլինի մտաբերել ևս մի 
հետաքրքիր փաստ, ք ա հ ա ն ա յ ի տարածքի օրհնումը զուգորդվում է հայ ժո-
ղովրդի պատմական անց յալից ք ա ղ ա ծ դրվագների ընթերցմամբ (ինչը հի-
շեցնում է ա ր խ ա յ ի կ արարչագործական ծիսակատարություններում նախ-
նիների մասին առասպելական պատմությունների վերարտաւլրումը). 
« Զ կ ն ի հիմնօրհնութեանց Ցովսէփ սրբազանն ՛պատմեց նոցա տէր Բարդու-
ղիմէոսի և տէր Մարկոսի ազգասիրութիւնն, ինչպէս Նախիջևանցաց պատ-
մել էր Բագրատունեաց թագաաթութեան անկումն»1 5 : Ինչպես գերեզմանա-
քարի տեղավախումը նոր տ ա ր ա ծ ք , ճանապարհի հանգուցյալների հիշա-
տակումը իբրև զոհ, այնպես էլ ժողովրդի պատմության վերաընթերցումը ա-
պահովում ե հաստատում են հողի «յուրացումը», նրան հաղորդելով պատ-
մական ա ն ց յ ա փ կրողի դերը: 

Յուրացման յուրահատուկ ձևերից է նոր տարածքի անվանակոչումը. 
գ յոպին տրվում է նախկին գյուղի անունը, տարածքում կառուցվելիք եկեղե-
ցուն ևս տրվում է նախկինի անունը, հաճախ այն իրերը, որոնք հնարավոր է 
եղել տեղափոխել , տեղադրվում են նույն եկեղեցում, նույնիսկ գյուղի շինա-
րարությունը վարձում են նույնացնել նախկինին, գաղթականները նույնիսկ 
ձգտում էին նույնությամբ պահպանել նաև իրենց թողած ւրսշտերի, բլուրնե-
րի, աղբյուրների անունները. « . . . Կ ա տ ա ր ե ց առաջին գիււլի հիմնարկու-
թիւնն, և որովհետև այս գիւղի նոր բնակիչք էին ըստ մեծի մասին գաղթա-
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կանբ երկեւ գիււ՜լերԼ Չալթըրէ ե Հորթալանքէ, այս պատճաոավ գիսլն սե-
փականեց երկու անուն՜ Չսղթըբ ե Հորթալանք: Հին Հորթալանք գիւղն շինո-
ւած էր. . . Փրկիչ վանքէն չորս փ ա ր ս ա խ հեռաւորութեամբ, յորոց մին էր յա-
նուն Ս. Համբարձման Քրիստոսի, վասն որոյ և նոցա նոր հիմնարկեփ եկե-
ւփցին ես Համբարձման անուամբ օրհնվեցաւ. . . » 1 6 : Նու յն կերպով ընթանում 
է մյուս գյոպերի հիմնադրումը: 

Զարմանալիորեն ստեղծվում է այն իրավիճակը, որ կարծես թե ոչինչ չի 
փոխվել՛ նույն գյուղը, նույնանուն եկեղեցին ե, վերջապես, որ ամենա-
կարևորն է, նույն «երկիր-հողը»: Վերանվանումը ինքնին պատմական անց-
յալի կրկնողություն է. ևս մեկ փորձ տարածքին «իրական հող-երկրի» կար-
գավիճակ հաղորդելու ձգտում: 

Այսսփսով, տարածքի յուրացումը կատարվում է մի քանի եղանակնե-
րով-

1. Տարածքի ընտրւււթյունից հեսա որոշվում է գերեզմանի տեւլը, կամ 
տարածքը «յուրացվւււմ» է բերված գերեզմանաքաբերի տեղադրությամբ, ո ֊ 
րով նոր տարածքը ստանձնում է «մայր-հոդի» ղերը: 

2. Այնուհետև կենտրոնում կառուցվում է ա պ ա գ ա եկեղեցին, որի շուրջը 
հետագայում կառուցվում են մյուս շինությունները: Օծվում են տ ա ր ա ծ ք ի 
չորս կողմերը, ուր ևս կառուցվում են եկեղեցիներ, այսինքն՝ տ ա ր ա ծ ք ը 
շրջափակվում է, սահմանազատվում է մյուս աշխարհներից ( « օ տ ա ր » աշ-
խարհից « յուրայինի» սահմանազատում, մշակութային սահմանազատում): 

3. Ն ո ր տարածքին տրվում են նախկին բնակավայրերի անունները, եկե-
ղեցիներին նախկին եկեղեցիների անունները և նույնիսկ նախկին եկեղեցի-
ներից բերված իրերը համապւստասխանաբար տեւլադրվում են նոր եկեղե-
ցիներում: 

Արտաքնապես ստացվում է, որ ոչինչ չի վախվել. նույնանուն գ յոպն է 
նույնանուն եկեղեցիներով, հ ա ր գ վ ա ծ սրբերի գերեզմաններով: Կարծես 
պատմական այն իրողությունը, որ ստիպել է հայերին գաղթել մի տ ա ր ա ծ -
քից մյուսը, վերավտխման է ենթարկվում (գուցե գիտակցաբար) և ներկա ի-
րալությունը ոչ թե դառնում է նոր սկիզբ, այլ նույն տրամաբանությամբ անց-
յալի շարունակությունը: Հ ա յ ի համար կարևոր է դաոնում վերադարձ դեպի 
սկիզբ, սակայն դա ոչ այնքան վերադարձ է դեպի աշխարհարաբման ժա-
մանակի սկիզբ, (ինչպես է լիադեի մոտ) այլ վերադարձ է դեպի պատմութ-
յ ա ն սկիզբ: Պ ա տ մ ա կ ա ն հիշողությունը հերոսական ա ն ց յ ա փ մասին, տ ա -
րածքային ամբողջության և հզորության մասին, հայերի համար դաոնում է 
ինքնաարժեքավոբման չափանիշ: Հիշողությունը՝ կ ա պ վ ա ծ պ ա տ մ ա կ ա ն 
ա ն ց յ ա փ հետ, ւրսբձել է ինքնադրսևորման և ինքնաճանաչման սկզբունք: 

Պատմությունը դաոնում է հիշուլություն, իսկ դրա կողքին իրականութ-
յուն է դաոնում գաղթը, նոր տարածքը : Հիշողությունը հերոսական ա ն ց յ ա փ 
մասին կրկնվում է ամեն անգամ նոր տ ա ր ա ծ ք ի յուրացման դեպքում և ա յ ն 
յուրացվում է « պ ա տ մ ա կ ա ն ո ր ե ն » : Զարմանալիորեն այն , ինչ նոր է ստեղծ-
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վում, պիտի կրի իր մեջ պ ա տ մ ա կ ա ն ա ն ց յ ա լ ի ց որևէ մաս. ինչպես օրինակ 
զերաալոփ դեպքում, որը կարօ ես թէ «առաջնորդում» է հայերի ճանապար-
հը Անիից Ղրիմ, Ղրիմից Ն ա խ ի ջ և ա ն , կամ էլ, ինչպես վերը նշվեց, գերեզ-
մանաքարի տ ե դ ա վ տ խ մ ա ն դեպքում: Իսկ ամենահետաքրքիրը ներկայիս 
Հ ա յ ա ս տ ա ն ն է, որը հանււես է գալիս որպես «կորուսյալ» հայրենիքի միկ-
րոսխեմա, սրի ամենակարևոր մասը նրա մայրաքաղաք Երևանն է: Այն 
վերջինն է պատմության մեջ որպես մ ա յ ր ա ք ա ղ ա ք Հ ա յ ա ս տ ա ն ի ' նախկին 
մ ա յ ր ա ք ա ղ ա ք ն ե ր ի կողքին, հ ե տ և ա բ ա ր նաև ամենանորը, բ ա յ ց , չ ն ա յ ա ծ 
ղրան, ա յ ն հնագույններից է: Երևանը կառուցվեց էրեբունիի տեղում, որը 
կառուցվել էր դեռևս մ.թ.ա. 782-ին. ստացվում է, որ այն ավելի հին է. քան U-
նին, Դ վ ի ն ը . . . Ա հ ա ինչպես է գովերգվում Երևանը. «Երևան դարձաց իմ է -
րեբունի, դու մեր մեծ Դ վ ի ն , մեր մ ե ծ Անի, . . .դարեր ես անցել, բ ա յ ց մնացել 
ես պ ա տ ա ն ի » : Վ ե ր ա դ ա ր ձ դեպի պատմության սկիգբ, դեպի պ ա տ մ ա կ ա ն 
հիշողության սկիգբ. ս ա է ամենակարևորը հայի համար, դեպի ակունքը, դե-
պ ի արմատը, դեպի կորիզը: 

ZARUHI HAMB ARDZUMYAN 

ON THE PERCEPTION OF "MOTHERLAND" 

(Summaiy) 

T h e article considers the model o f adaptation to a new place of an emigrant 
group of Armenians experiencing second emigration. People feit al home at the 
new p lace by transferring tombstones , cross-stones, and church Utensils from the 
former settlement, and b y g iv ing its name to the new place. Thus the new land, 
the soil is symbolical ly adapted b y ascribing the attributes of a molher in labour 
(Tellus Mater) to it. 
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2. Е.Г.Рабинович, Богиня - мать, - Мифы народов мира, М., т.1., 1991, с.180: 
3. М. Элиаде, Очерки сравнитеьного религиоведения, М. 1999, с.236-237. 
4. М. Элиаде, Мифы, сновидения, мистерии, М., 178. 
5. Երկիր, - Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի,h.l, Եր., 1979: 
6. Հայրենիք, - Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ. 2, Եր., 1980: 
7. Երկիր, - Հր.Աճւսոյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 2, Եր., 1973: 
8. Երկիր, - Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ. 1, Եր., 1979: 
9. Ըստ Հ.Մարությանի՝ հայերի մոտ նոր գյուղը առանձնացված է համարվում հին 

բնակավայրից, երբ այստեղ կատարվում է աոաջին թաղումը, գոյանում է աուս-
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9ին գերեզմանը (Հ. Մարության, Տանը որպես աշխարհ, Լ. Abrahamjan. N. 
Swcezy (cds.j, Armenian Folk Arts, Culture, and Identity, Indiannapolis (in press), 
մենք օղտվելենք հայերեն ձեոագրից): 

10. Ո-.Պւստկանյան, Զեր տալու, ֊ Ն ո ր Նախիջևանի պատմվածքներ, Եր., 1973: 
11. Նույն տեղամ, էջ 37: 
12. Նույն տեղում, էջ 30: 
13. Նայն տեղում, էջ 36: 
14. Գ.Պատկանյան, Նոր Նախիջևանի պատմությունը, Նոր Նախիջևան, էջ 40-41: 
15. Նույն տեղում, էջ 42: 
16. Նույն տեղում, էջ 31, 41-43: 
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ԳԱԳԻԿ ՄԱՐՏՈՑԱՆ 

ՄՀԵՐ-ՄԻՀՐԻ ԱՌԱՍՊԵԼԻ ՇԵՐՏԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ Ժ՜ՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ 
ՀԵՔԻԱԹՆԵՐՈՒՄ 

Հայ բանագիտության մեջ գրեթե ուսումնասիրված չեն հայկական հրա-
շապատում հեքիաթները: Ասպարեզում այղ թեմայի վերաբերյալ չկա հրա-
պարակված որևէ մենագրություն կամ չի կազմակերպվել գիտական որևէ 
ատենախոսության ձեռնարկում: Մինչդեռ բանահյուսության այս պորտն 
անսպառ նյութ է պարունակում հին հայոց դիցաբանական աշխարհայաց-
քը վերականգնելու, հայկական առասպելաբանության հետ կապված 
խնդիրների լուծումը հեշտացնելու աաււմով: 

Հայկական հրաշապատում հեքիաթների մի խումբ («Օձ Մանուկ և Արին 
Արմանեփն»1, «Օձեմանուկ, Արևմանուկ» , «Արէվ- Մա նուկին հէքիաթը»3, 
«Օձ-Մանուկը»4, «Արևհատ աղջկա հեքիաթը»5, «Ծաղիկներ թագուհու աղջ-
կա հեքիաթը»6, «Ադամի ծաղիկը»7, «Աադաֆեայ խանում»8, «Աղբյուրի 
հարսն» , «Մեռուկ Մանուկ»10, «Օխէշ»11, «Մայրը և դուստրը»12, «Չփրո-
ղը»13, «Օձամանուկ և Արևհատ»14, «Արևհատ և Օձամանսւկ»15, «Օձ-Մա-
նուկ, Վարթ-Մանուկ»16, «Օց-Մանուկին հաքյւսթը»17) պահպանել է հին աշ-
խարհի օրացուցային առասպելների ավանդական մոտիվների հետքերը: 
Դրանցում արտացոլված է Ցորեն հատիկ աստծո առասպելների մոտիվա-
յին առանցքը կազմող անդրաշխարհի տիրուհու և սիրո աստվածուհու (կամ 
Մայր աստվածուհու) հակամարտության թեման' հանուն մեռնող և հարութ-
յուն առնող աստծո սիրո: 

Մեռնող և հարություն առնող աստծո առասպելի սյուժեի ամբողջական 
զարգացումը հայկական հեքիաթներում, ցավոք, անավարտ է, քանզի ավեփ 
ուշ ժամանակներում հին հայոց Ցորեն հատիկ աստծուն փոխարինելու է ե-
կել հեռացող աստված, նույնպես հացամշակույթը հովանավորող Արև -
Սհեր - Սիթրա - Միհրը: Արդյունքում երկու առասպելների արձագանքները 
թե' մոդելային, թե' գաղափաբաիասական առումով համակցվել են մեկ 
սյուժեով պատմվող հայկական հեքիաթների մեջ: Ավեփն, հեքիաթների ա-
ռասպելական երկու շերտերն էլ դրսևորված են «Մսանա ծռեր» էպոսում, ո-
րը հայ հնագույն դիցաբանական աշխարհընկալման հարուստ աղբյուր է: 
Այս հանգամանքը բացառում է կասկածն այն մասին, թե մեր հեքիաթներն, 
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իբրև թափառիկ սյուժեներ, կւսրալ էին հայկական միջավայր ներմուծել հին 
աշխարհի օրացուցային առասպելների, բեկորները: Իրականում, չէին կա-
բա! նույն միջավայրում արմատներ չձգած հավատալիքները վերարտադր-
վե) ազգային էպոսի մեջ: 

Հայկական հեքիաթների հիշյալ խմբից գոտս բերված հիմնական համա-
ռոտ սխեման հետևյալն է. 

Զավակ չունենալու վշտով տառապող մի թագավորի Աստված օձ զա-
վակ Լ պարգևում, որին անվանակոչում են Օձ Մանուկ: 

Օձ Մանակին՝ խժռելու (կամ ամուսնանալէ) համար զոհաբերում են 
տերության բոլոր աղջիկներին: Սնում են երկու քույր, ոյսւնցից մեկը ՝ Ծաղ]ւ-
կըորբէ: 

Թագավորի մարդիկ գալիս են քույրերից մեկին Օձ Մանուկի համար 
հարս (կամ կերակուր) տանելու: 

Հովիվ (կամ աղքատ, կամ վաճառական) հայրը տատանվում է և չի ու-
զում աղջկան տաչ. բայց խորթ մայրն ի վերջո համոզում է և Ծաղիկ/ւն 
հանձնում թագավորի մայպկանց: 

Ծաղիկի մեռած մայրը գերեզմանից խորհուրդներ է տալիս, թե ինչպես 
վարվի Օձ Մանուկի հետ, որպևսզ]ւ անվնաս մնա: Աղջիկն անում է այնպես 
ինչպես մայրն էր պատվիրել, և Օձ Մանուկը ւթւրս է գափս շապիկից ու 
/յառնում գեղեցկատես պատանի: 

Ծաղիկն ու Օձ Մանուկը սիրահարվում և ամուսնանամ են: 
Ծաղիկի խւրթ քույրը (կամ մայրը) իմանամ է աղջկա բախտավորության 

մասին և որոշում կործանել նրան: Հրավիրում է գետի (կամ ծովի) ափ, հա-
նում է նրա շորերը և հրում, գցում ջուրը: 

Խորթ քույրը հագնում է Ծադ}ւկի շորերը և գնամ Օձ Մանուկի պաչաա, 
ներկայանալով իբրև նրա կին: 

Ծաղիկ աղջկան ջուրն ափ է հանում մի ամայի վայրում: Մի արահետով 
նա գնում և հասնում է ժայռի (լեոան կամ քարի, կամ սև քարից եկեղեցու): 
ժայռը ճեղքվում է և նրան ներս առնում (կամ ւեոան մոտ ղռւո է տեսնում: 
Մտնամ է ներս: Դառը ետևից անհետանամ է): 

ժայռի մեջ, դագաղում պսակած է մի գեղեցկատես երիտասարդ: Ոչ այն 
է մեռած է,ոչ այն է՝ կենդանի: Դագաղի շուրջ փարչեր և կեյաննեբ են 
դրված: 

Արևը մայր մտնեթւն պես. երիտասարդը վեր է կենամ դագաղ1ւց (կամ 
դա տեղ]ւ է ունենամ այն ժամանակ, երբ աղջիկը տեղափոխում է փարչերն 
ա կերոնները, կամ գիշերը քարը դաոնում է մարդ): 

Աղջիկը պատմում է իր դժբախտության մասին: երիտասարդն իր պատ-
մությանն է անում: Նա Արև Մանուկն է: Որսորդ է եղեւ՛ Պյ անգամ շատ է 
թափառել, բայց որս չի գտել: Ոթւշել է արևը ծագելուն պես նետահաբեւ 
նրան և խավարով ծածկել երկիրը, քանի որ ինչի՞ն է պետք արևի լույսը, երբ 
որս չպիտի անի, քեֆ չպիտի անի: Արևը հայտնվելուն պես, ձեռքն է առել 
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նետը, բայց մի բոցեււեն ապտակ է ստացել, մի հրեղեն ձեռք մազերից բոնել 
և դրեւ է այդ ամայի վայրում: Արևն անիծել է. որ իր լույսը չտեսնի ու չվայե-
լի: (Կամ նրա ծնողներն իր ծնվելու համար Աստծուն յոթ անծին երինջ են 
զոհ խոստացել, բայց մոռացել են իսատման մասին: Աստված էլ նրան քւսր 
է դարձրել): Դրանից հետո Արև Մանուկը ցերեկնեբը մեռնում է. գիշերները 
կենդանանում և հոգամ իր ապրուստը: Ոչ ոք չգիաե. թե որտեղ է նա: 

Օձ Մանուկի հետ ասըւած Ծաղիկը սկաււմ է ապրել Արև Մանուկի հետ և 
հղիանում: 

Արև Մանուկն աղջկան գիշերով տանում է իր ծնողների տան մոտ. ինքը ՝ 
վերադառնամ ժայռի մեջ: 

Արև Մանուկի մայրը չի ուզում ներս ընդունել Ծաղիկին, բայց երբ վեր-
ջինս վկայակոչում է Արև Մանակյւ հիշատակը, օթևան է տափս: 

Ծաղիկը աշխարհ է բեյտւմ մի լուսաճաճանչ մանկան, որը շատ է նման 
Արև Մանակին: 

Արև Մանուկը գիշերները թռչուն է դառնում և գափս է իմանալու, թե ինչ-
պես է աղջկա վիճակը: (Կամ գալիս է ձխւվ): Վշտանամ է, լսելով, որ Ծաղ]ւ-
կին և որդան անհարմարավետ կացարանում են տեղ տվել ու հոգ չեն տա-
նում նրանց մասին: Այցելում է երեք գ1ւշեբ, վայ է տալիս ծնողներին, որոնք, 
եթե իմանային, թե ամ որդյւն է նորածինը, կհոգային նրա մասին: 

Երկխոսության լարը հասնում է Արև Մանուկի մոր ականջին, որը թաքս-
տոց է մտնամ՝իմանալու համար, թե ո՞վ է գիշերային այցելուն: 

Արև Մանուկի մայրը ճանաչում է իր զավակին: Ծաղիկի ու նրա որդու 
համար հարմարավետ պայմաններ է ստեղծում և խնդրում Արև Մանակյւ 
հաջորդ այցեւության ժամանակ հարցնել, թե ի՞նչ անեն, որ նա վերադառ-
նա: 

Գիշերն Արև Մանուկը պատասխանում է, որ պետք է յոթ անծին երինջ 
զոհաբերեն, մի անծին երինջ կ՛դնեն արյունի առաջ: Եթե արյանը քշեց, 
տարավ այդ երինջին, ուրեմն ինքը կվերադառնա: (Կամ պետք է կատարեն 
Աստծուն տված խոստումը և յոթ երինջ զոհաբերեն): 

Արև Մանուկի ծնողները կատաթոմ են զոհաբերությունը և իրենց կպւած 
պպին վերադառնամ է: 

Արև Մանուկը և Ծաղ/ւկը պսակվում են: 
ժամանակ անց, Արև Մանուկի պալատ է գափս իր կորած կնոջը 

փնաթւդ Օձ Մանուկը և Ծաղիկին տեսնելով, ճանաչում է նրան: 
Ծաղիկը որդուն հանձնում է Արև Մա նուկին և ինքը սիրահոժար գնամ 

Օձ Մանուկի ետևից: 
« Ս ա ս ն ա ծռեբ» էպոսի մի պաստւմում1 8 Մսրա կոապսւշտ թագավորն 

արշավում է Հ ա յ ա ս տ ա ն , ջարդում Կապուտկողսւմ նստած Պ ա պ թագավորի 
զորքը ե. բազմաթիվ գերիներ տանում: ժ ա մ ա ն ա կ անց, իր վեքիփն և վեգի-
բին ոպարկում է Պ ա պ ի Փ ի ր զ ա տ խանում տասներկու տարեկան աղջկան 
իր Փ ա շ ա տղային ուզելու: Պ ա պ ը երկար տատանվելուց հետո համաձայ-
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նամ է: Աղջիկը մի տարի հետո ուզում է ինքնասպան ւինել, որ «լույս հավա-
ար» չկորցնի: Q-նում I: սար ու տեսնամ մի «դար» (ժայռ): Սի դուռ Է բաց-
վում: Մտնում, աղոթք 1. անում: Առաստաղից ջուր Էր գափս: Երեք բուռ 
խմում, դուրս Է գալիս: Դուռը ետևից փակվում Է: Փիր զատ խանումը հղիա-
նամ Է: Ինն ամիս անց. սնվում Է երեխան: Մոր կշտամբանքին Փիրզաաը 
պատասխանում Է. «Երեխեն ջրից հելավ»: 

Նորածինը մեկ ամիսը մեկ տարվա չափ Է մեծանում: Երբ դաոնում Է եր-
կու տարեկան, տասներկու տարեկանի չափ Է դառնում: Մի անգամ երա-
զում մատառն Է տեսնում («ղարը»), որն ասում Է, թե նրա անունը Մհեր Է: Ա-
պա պատվիրում Է տասն անծին երինջ զոհել, զինավառվել և կռապաշտ 
թագավորի դեմ կռիվ գնսղ. որ «հայի հավատը չկորչի»: 

Ահերը քառասուն երինջ Է զոհաբերում: Աստծո հրամանով բացվում Է 
մատառի գուռը: Ահերն այնտեղից հանում Է թագ, գոտիկ, գուրզ, հմսւյիլ, 
հեծնում Է Ք ա ռ կ ե Ջելաթը և սկսում աննպատակ որս անել: ժ ա մ ա ն ա կ անց, 
հաշվեհարդար Է տեսնում իր թշնամիների հետ: 

աւերին Վանում մի աղջիկ են ուզում: Կինը երկվորյակ Է բերում:.Մեկի 
անունը դնում են Աբամևլիք. մյասինը' Սանասար: Պ ա պ թագավորը մեռնում 
Է, երեք տարուց հետո Էլ՛ Մհերը: 

Այս պատումի պատմականությունն իր «Ջոջանց տան պատմականը» 
աշխատությամբ հիանալիորեն հիմնավորել Է Ստեփան Կանայանցը, կա-
պելով Արշակունի արքաների և Մամիկսնյան իշխանների ժամանակներում 
պարսից դեմ մղվող պատերազմական դեպքերի հետ 1 9 : Մեզ հհտաքրքրողը, 
սակայն, պատումի առասպելական հումքն Է, որն իր մեջ մեծ չափով ար-
տացոլում Է մեր քննարկման առարկա հեքիաթների սյուժետային մոդելների 
տարրերը: Կռապաշտ թագավորը հեքիաթների թագավորն Է, որն իր մարդ-
կանց ուղարկում Է հովվի աղջկան իր Օձ Մանուկ որդու համար ուզելու: 
Պ ա պ թագավորը հովիվն Է, որը տատանվում և չի ուզում աղջկան տալ: Աղ-
ջիկը Փիրզատ - Ծաղիկն Է, որ գնում, մտնում Է ժայռի մեջ և կես ալջ, կես մե-
ռած հերոսից լուսաճաճանչ երեխա Է ունենում: ճ ի շ տ Է, Սհերն Էպոսում կես 
ողջ, կես մեռած հերոսը չէ դեռ («դարը»), այլ նրա որդին, բայց դա, ըստ 
երևույթին, ասացողի միջամտության արդյունքն է, ինչպես նաև միջամտութ-
յուն է այն, որ ա ւ ե ր ն ավելի ավագ է ներկայանում, քան Աբամելիքը (Բաղ-
ւրսսարը) և Սանասաբը: Նույնիսկ նրանցից ավագ էլ կա' Պապը: 

էպոսի մեկ այլ պատում մասամբ լրացնում է բացթողումը. 
«Կարմիր կիրակին յիրիկուան պատարագ, որ կըլնը, էն յիրիկուան մէկ 

մարդ ուր աղջկան կասը. - Իլի, կինա ժամ, մում կըպը, օխնուկ կրակ առ, րի: 
Ախչիկ կըլնը տիւս, կ ՚ ի ր ի շ կ ը , կը տեսնայ էդա քիարէն ճրագի բուխ կըլնը. էդ 
սւխչիկ էլաւ կինաց էն ումուտով, թի ժամն ի: Մտաւ էնտեղ, զճրագ կպուց, 
դարձաւ, տը կէր, տիսւ էկաւ իրար: Ախչիկ մնաց էնտեղ, տեսաւ, որ էրկնուց 
մանանայ իկի. Սհերն էլ առից, կերաւ, ձին էլ, ախչիկն էլ: է լ չքեաղցացան, 
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մինչեւ տարին թըմըմաւ: էն աւուր ինչ տար]ւն թըմըմաւ, ախչիկ զճրագ 
կպսւց, ինչ տիւռ բացուաւ, էլաւ ախս, ճրագ ասից, էկաւ տուն»2'՝': 

Այս դրվագն ավանդվում է «Արէվ Մանուկին հէքիաթից». Խորթ մայրը ե 
իր աղջիկը մի ամայի վայրում Ծաղիկ աղջկա վրայից հանում են շորերը ե 
հեռանում: Ծաղիկը մի բարակ արահետով գնում է ե հանդիպում սև քարե մի 
եկեղեցու ( «ժամի») : Մտնում է ներս ու տեսնում, որ մի մեռել է պառկած, ոտ-
քերի և գւիփ մոտ մեկական կերոն է վառվում («օխնուկ կրակ»), աջ ու ձախ 
կողմերում արծաթե փարչով շարբաթ է դրված: Փոխում է կերոնների և 
փարչերի տեղերը, տեսնում է, որ մեռելը շարժվեց և վեր կացավ: 

Այսքանով մեզ համար պարզ է դաոնում, որ հեքիաթներում կես ողջ, կես 
մեռած հերոսի մասին հյուսված պատմությամբ մեզ է ներկայանում Արև 
Սիթրսւ - Միհր - Ս1ւերը, որը հին հայոց դիցաբանական պատկերացումնե-
րում ոչ պակաս կարևոր տեղ ե զբաղեցրել, քան հնագույն մեռնող և հարութ-
յ ա ն առնող աստվածը: 

Հ ա յ կ ա կ ա ն միհրապաշտության մասին առավել ամբողջական պատկե-
րացում կազմելու համար հ ա ճ ա խ դիմում են հարևան պարսիկների Միհրի 
պաշտամունքի ուսումնասիրությանը: Պարսից առասպելում Միհր - Միթ-
րան սկզբից մինչև վերջ բարու և լույսի աստված է: Ծնվել է դեկտեմբերի 25-
ին, ձմեռային արևադարձի օրը' քարից կամ ստորերկրյա աշխարհից: Կա-
տարել է մեծ քաջություն՛ սպանելով առասպելական ցփն, որի արյունից ա-
ռաջ է եկել երկրի պտղաբերությունը: Այդ խիզախության շնորհիվ կոչվում Լ 
ամեն բանի արարիչ: Դարերի վերջում նա պետք է կրկնի իր այդ արարքը և 
ստեղծի նոր աշխարհ, հարություն տ ա մեռելներին: Այդ իսկ պատճառով 
Միհրին պաշտում էին իբրև փրկիչ՝ մեսիա: Ն ա համարվում էր լույսի, արևի, 
կրակի և սրբազան պայմանագրի (դաշինքի) հովանավոր աստված: Սիջ-
նորղն էր մարդու և Ահւորամազդայի միջև: Կռվում էր չարության մարմնա-
վորում Ա ն գ բ ա Մանյոփ (Արհմնի) դեմ2 : 

Սիթրսւ ն մեծ տեղ էր զբաղեցնում նաև հնդարիական դիցաբանության 
մեջ, որտեղ Վարունայի հետ աստվածային զույգ էր կազմում՝ խորհրդանշե-
լով տիեզերական երկվությունը: Սիթրան ցերեկն էր, Վարունան՝ գիշերը 
կամ Սիթրան առավոտյան արևն էր, վարունան՛ երեկոյան2 2 : 

Հ ա յ առասպելաբանության մեջ Սիթրսւ - Միհրին է հիշեցնում նախ Ար-
տավագղը, որը Մասիսի ծերպերում փակված, կալանված է դևերից, բայց մի 
օր դուրս է գալու որպես ա զ ա տ ա ր ա ր և արդարության մարմնացում: « Բ ա յ ց 
Արտավազդը դեռ Միհրը չէ, թեև ավեփ հին է, քան Միհրը, - ասում է Թադեոս 
Ավդալբեգյանն իր «Սիհրը հայոց մէջ» աշխատությունում, - Հայաստանն 
տներ իր իսկական Սիհրը, որ Արամազդի որդին էր»2 3 : Այդ Միհրը, հանձին 
Սհերի, իր լավագույն արտացոլումն է գտել «Սասնա ծռեբ» էպոսում, իբրև 
վիշասրսմարաիկ և գազանների դեմ կռվող, ինչպիսին պարսից մեջ էր: Ն ա 
քարից ծնվող և քարի մեջ փակվող հերոս է: «Ինչպէս, որ փոքրիկ կրակը -
կայծը պահուած է քարի - կայծքարի մէջ եւ դուրս է գափս կայծքարի ֊ քա-
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րի միջից, այնպէս էլ մեծ կրակը, Հ ա ր - Ահերը փակուած է վիթխարի քարա-
ժայռի - Ակռփու քաթի մէջ եւ դուրս է գալու այնտեղից» , - գրում է Ավդալ-
բեգյանը 2 4 : ժողովուրդը հավատում էր, որ կգա ժամանակ, երբ «Ահերն ու 
ուր ձին կու գան աշխարհ: Նոր Ս՜հէր կոտորում կէնի, վերջ կը մարտիրոսո-
փ » 2 5 : Հավատում էր նաև, որ մինչ այդ, Ահերն ամեն տաբի, Համբարձման և 
Վարդավառի օրը, ժայռից դուրս գալով, ստուգողական այցելություններ է 
կատարում2 : 

էպոսում Դավթի որդի Սհերը ժայռի մեջ է կալանված հոր անեծքով, և 
այդ անեծքը նրա վրայից պետք է վերանար այն ժամանակ, երբ Քրիստոսն 
աշխարհ գա 2 7 : «Աղամի ծաղիկը» հեքիաթում Ծաղիկ աղջիկը հյւեշից հա-
լածվելով, մտնում է Փոքր Արարատ լեռան աներևութացող դարպասներից 
ներս և տեսնում դագաղի մեջ պ ա ռ կ ա ծ կիսամես երիտասարդին: Դ ա գ ա ղ ը 
դրված է ոսկե ջրավազանով, մարմարե պալատում, որի ա ռ ջ և երկու հսկա 
առյուծ են կապված: Գիշերը երիտասարդը կենդանանամ է: Շուրջն ուժեղ 
լուսավորության է տարածվում: Բազմաթիվ ճրագներ են վառվում: Ն ա 
պատմում է, որ մեկընդմիշտ կկենդանանա և ազատություն կստանա այն 
ժամանակ, երբ Պողոս առաքյալն աշխարհ գա: Այդ երիտասարդն, իհարկե, 
Արև-Մհերն է, որ ի հիշատակ Արտավազդի առասպելի, փ ա կ վ ա ծ է ոչ թե 
Ակոփու (Ագռավու) քարում, այլ՛ Փոքր Արարատում: 

Կեղծ Պլուտարքոսից մի գործ է ավանդված՝ « Վ ա ս ն լերանց ու գետոյ» , 
որում Հ ա յ ա ս տ ա ն ի տեղանունների վերաբերյալ որոշ ավանդություններ են 
մեջբերվում: Դ բ ա ն ց ի ց Դիոբփոս լեռան մասին զրույցին ուշադրություն է 
դարձրել Ալեքսանդր Մաւոիկյանը, որի եզրակացւոթյռւնները նոր լույս են 
սփռում լեսան մեջ փ ա կ վ ա ծ հերոսի խնդրի վրա: Ահա այդ ավանդությունը. 

«Անոր քով (Աբաքս գետի մերձակայքում: Ո՞ր հատվածում, չի ասվում -
Գ. Մ.) կայ Դիոբվաս լեռը, այսպէս կոչոււսծ երկրածին Դիորվասէ, որուն 
մասին ւսյս պատմութիւնը կը պատմուի. Միհր բաղձալով որդի մ ՚ ո ւնենալ եւ 
կանացի սեռը ատելուն՝ քար մը կը բեղմնաւորէ, որ յղանալով, Դիորփոս ա-
նունով որդի մը կը ծնանի: Ասիկա երբ կը մեծնայ եւ կը զօրանայ , մեծամ-
տօրէն՝ Արէւաը կռուի կը գրգռէ, բ ա յ ց անկից կը սպաննուի եւ այսպէս աս-
տուած ներա նախախնամութեամբ համանուն լերան կը վախուի» : 

Մատիկյանի կարծիքով, ա յ դ լեռը Մասիսն է, որը ժուլովրդի մեջ անվան-
վում էր «մթին լեռ» , «սև լեռ» , « մ ա ռ ա խ լ ա պ ա տ լեռ» , ինչը բացատրվում է 
« Դ ի ո ր փ ո ս » անվան Ղևոնդ Ափշանի «մութ» կամ «մութը թ ա փ ա ն ց ա լ » ստու-
գաբանությամբ: Բ ա յ ց հունարեն « Դ ի ո ր փ ո ս » նշանակում է « ծ ա ծ կ վ ա ծ » , 
որն էլ համապատասխանում է Կեղծ Պլուտաբքոսի վ կ ա յ ա ծ ավանդության 
Միհրի որդու լեռան մեջ ծ ա ծ կ վ ա ծ լինելու հանգամանքին 9 : 

Հերոսի' ք ա ր դառնալու մոտիվն ա ր տ ա հ ա յ տ վ ա ծ է «Օձ-Մանուկ, Վաբթ-
Մանսւկ» հեքիաթում, մի ա յ ր ու կին զավակ չեն ունենում և Աստծուց 
խնդրում են. « Ա ս տ վ ա ծ , մըզի սսլե մի տաս, յոթ անծին էրինջ մորթինք մա-
տաղ ու- յոթ կիտր խունկ ու մոմ ծխենք Աստծուն» : Ա ս տ վ ա ծ զավակ է 
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պարգևում, րայց ա յ ր ու կինը մոռանամ են խոստման մասին: Ու մի օր Էլ, 
երբ Վարթ-Մանուկ զավակը ջրի պռնկին է հասնում, Աստված նրան բար է 
դարձնում: 

Դ ժ վ ա ր չէ կռահել, որ հեքիաթի «ջրի պռունկն» Արաքսի մերձակայքն է, 
որտեղ Դիորվասը Մասիս լեռան է վերածվել: Անհայտ է. սակայն, Դիորւիո-
սի՝ Կեղծ Պլուտարքոսից վկայված «Արէոս» հակառակորդը, թեև Ատտիկ-
յանը նրան նույնացնում է Արա Գեղեցիկի հետ3 0 : Բայց մարտահրավեր նե-
տելու թեման առկա է նաև հայկական հեքիաթներում. Արև Մանուկն անհա-
ջող որսորդություն անելուց հետո վարձում է նետահարել Արևին: Արևն ապ-
տակում է նրան և փակում ժայոի մեջ: Մեզ թվում է, որ Դիորփոս - Արև Մա-
նուկի հակառակորդի անունը Կեղծ Պլուտարքոսին հասել է «Արև» անվանն 
«ոս» հունական վերջավորության հավելումով, և «Արէւա»-ը ոագմի աստ-
ված Աբեսը չէ: Փորձենք նրան որոնել հայկական էպոսում: 

էպոսի մի շարք պատումներում Փոքր Սհերն ամեն օր իր հինգ քեռիների 
հետ որսորդության է գնում և խոյեր որսում: Քեռիները որսը մորթում, շալա-
կում, բերում են տուն: Սի օր, Մհերի մայր Խանդութն ասում է. «Ի՞նչ կըլնը, 
կ ՚ ա ս ը ն ՝ դու կտրիճ իս, ամեն օր քու քեոիք նեչիր կ՛ենին, կը բիրին, դու մեկն 
ընձի չըս բիրի»: Հաջորդ օրը Սհերը մի խոյ է որսում, տանում է, որ տա մո-
րը, քեռիներն ասում են. «Մեկ էլ բռնի, մեկ էլ բռնի»: Սհերը չի բոնում: «էս-
կանդաբ ընձի բոլի, - ասում է, - գացեք, ծի խամար բռնեցեք»: Քեռիները 
մտածում են, որ ամոթ է դատարկ ձեռքով տուն դառնսղը և որոշում են Մհե-
րի ձեռքից որսը խլել: Սհերը հինգ քեռուն էլ զարկում է զետնին: Հինգն էլ 
մինչև մեջքները թաղվում են հողի մեջ: Ինքը որսն սանում, գափս է տուն: 
Սայրը հարցնում է. « Տ ղ ա , դու էկար, քո քեռիք հո՞ւր ին»: Ասում է. «Իմ քե-
ոիք կ ա ն գ ն ա ծ ի ճամբիտւ մեջ կը ծծւլան, չըն իգա»: Դավիթը գնում, տես-
նում է հինգն էլ մեռած են: Գ ա փ ս է տուն, երեք անգամ ապտակում է որդուն: 
Սհերն ասում է. « է ն մեկն՝ դու իմ խերն էր, քի խաթըր: Մեկն էլ՝ Աստըծուն 
խաթըր էլավ, էս էրկուս... է ս իրի՞քն. . . Դու հընչի՞ զարկեցիր, ի՞նչ հախով»: 
Ձեռքը գցում է Դավթի մեջքին, բարձրացնում և ասում է. «Ինչպես քեւփք 
տեղն ու տեղ չորցուցի, ք ե զ էլ կը վիրիցում, կը զարկիմ գիտին, վուր չուրա-
նաս»: Բ ա յ ց չի զարկում, ց ա ծ է իջեցնում: Դավիթն անիծում է աւերին. «Ան-
մախ ըլնըս, քու ժառանգն էլ դուս չընկնը. վոր ընկնը' աշխարք կ ՚ավիրի» 3 1 : 
Դրանից հեստ է աւերը փակվում ժայռի մեջ: 

էպոսի Դավթի և Մհերի ճյուղին վերաբերող բոլոր պատումներն էլ վկա-
յում են Դավթի' որդուն տ վ ա ծ անեծքի մասին: «Օձեմանուկ, Արևմանուկ» 
հեքիաթում էլ Արևից ա պ տ ա կ ստացած Արև Մանուկն ասում է. « . . .ինծի մի 
փնտռեք, ես արև չեմ կրնար տեսնալ, մեր քաղսփը և մեր տունը չեմ՛կրնար 
մտնալ, եթե գամ՝ ա ն պ ա տ ճ ա ռ կու մեռնիմ, անիծված եմ»: 

Ինչպես ընդունված է ասել, Մհերի կերպարն էպոսում երկփեղկված է 
Մեծ Մհերի (Առյուծաձև Մհեր) և Փոքր Մհերի միջև: Նրանց երկուսի մեջտե-
ղում Դավիթն է՝ մեկի որդին, մյուսի՝ հայրը: Ո՞վ է նա: «Դավթի ազգ դեվըս-
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տաննիրաց ի» , - ասում է ասացողը 3 2 , իսկ եկեղեցին, ինչպես գիտենք, գեեր 
էր հռչակել հեթանոս աստվածներին: Դավթի կերպարը չէր կարող պ ա տ ա -
հականորեն հայտնվել արևի, լույսի և սրբազան դաշինքի աստվածների 
միջև: Ն ա պետք է կրեր Սիհր-Մհերների աստվածային հատկանիշները: Եվ 
կրում է. Դավիթն էլ, ինչպես հնդիրանական Սիթրա-Սիհբը, դաշինքի աստ-
ված է ու սրբազան երկյուղածություն ունի երդման նկատմամբ: էպոսի 
Դավթի և Մեծ Մհերի ճյուղերին վերաբերող գրեթե բոլոր պատումներում էլ 
նրա, ինչպես և իր հոր մահվան պատճառը երդմնազանցությունն է: Ն ա 
տկարանում է և ապա հաղթվում, որովհետև Չմշկիկ Սոււթանին (կամ ա յ լ ա -
նուններով հայտնի միևնույն գործող անձին) խոստանում է յոթ կամ ութ օր 
հետո գալ և մենամարտել հետը, բայց մոռանում է: Մհերի կերպարը ոչ թե 
երկփեղկվել, այլ եռափեղկվել է սրբազան եռամիասնությամբ: Դավիթն էլ 
երդման և արևի ա ս տ վ ա ծ է, քանզի Արև Միհրի որդին և Արև Սիհրի հայրը 
չէր կարոդ Արև կամ Արև աստծո էմանացիաներից մեկը չդիտվել: 

Հայկական ավանդույթնեյաւմ էլ, թերևս, արևների գժտության թեման 
կապ ունի ցերեկվա և գիշերվա հերթափոխի հետ: Արեգակո օրվա տարբեր 
կեսերին տարբեր ձևով և տեսքով է հայտնվում մարդկանց: Ուրիշ է ա յ գ ա -
բացի նոր ծագող արևի կերպարանքը, միանգամայն այլ է, երբ նա զենիթում 
է գտնվում, բոլորովին այլ տևսք ունի վեբջալույսին, երբ մ ա յ ր է մտնում: 
Կարծես, իրոք, երեք, իրարից տարբեր արևներ ենք տեսնում առավոտյան, 
կեսօրին և մթնշաղին: Այս երևույթը նկատել են նաև բնությունն աստվա-
ծացնող մեր նախնիները ու որպեսզի ինչ-որ կերպ արդարացնեն կենսատու 
լուսաբերի՝ երկնակամարից անհետանալը, հնարել են վերջալույսի Արև 
աստված Փոքր Ահեր - Արև Մանուկի և ցերեկվա Արև աստված Դավթի 
(նրա նախատիպի) գժտության թեման: Արեգակը հալվում է Արարատ լե-
սան ետևում, Փււքր Ահեր - Արև Մանուկը փակվում է Ա ր ա ր ա տ լեոան մեջ: 
Երկնքում չկա այլևս ոչ կեսօրվա և ոչ էլ ա յ գ ա բ ա ց ի Արևը: Մութը պատում է 
երկիրը: Հայտնվում է լուսինը, որը կարծես նվաղած արև փնի: Ն ա Փոքր 
Սհերն է՜ գիշերվա արևը՛ ոչ ա յ ն է մեռած, ոչ այն է' կենդանի: Ա ն ի ծ վ ա ծ է կե-
սօրվա Արևից և միայն գիշերներն է «ժուռ գափս իր ապրուստին», ինչպես 
«Օձեմանուկ, Արևմանուկ» հեքիաթն է ասում: Ի՞նչ անել, որ լույսն ու բարին 
վերւսծնվի: «Արէվ Մանուկին հէքիաթում» Ծաւփկ աղջիկը հանդիպում է «մե-
ռելկւվս» եղած Փոքր ՜աւերին, տեւլափոխում է նրա ոտքերի և. գ լխի մոտ 
ւլրված երկուական կերոններն ու փարչերը և աւեր - Արև Մանուկը կենդա-
նանում է: Ի՞նչ է սա նշանակում: 

Սիթրա-Միհրը որմնաքանդակներում և բարձրաքանդակներում ներկա-
յանում է երկու ջահակիր մանուկների մեջտեւլում, որոնցից մեկի ջահը վեր է 
պարգած, մյոաինը՝ վար: Միհրագետներն այդ ջահերի խորհուրդը հանգեց-
նում են նոր ծագող և մայր մտնող արևի բացատրությանը կամ՜ Ցսւլաստղի 
համաստեւրոթյուն մտնող՝ գարնանամուտն ու պտղաբերումն ավետող և 
Կարիճի համաստեւլությամբ անցնալ՝ ձմռան վերադարձն ազդարարող 
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արևի շրջապտույտը: Մեկ այլ տեսակետով էլ ջահակիրներից մեկը դիտվում 
է ջերմության և կյանքի, մյուսը՜ ցրտի և մահվան խորհրդանիշ33: 

Այդ երկու ջահերն են մեր հեքիաթում ներկայացնում երկու կերոնները: 
Բ ա յ ց դրանց հետ կա նաև երկու փարչ, որոնք նույնպես Արև Մանուկի թա-
լիսմաններն են: Անշուշտ, փարչերն ու կերոնները տիեզերական երկվութ-
յունն են արտահայտում՝ հուր - ջուր տարերքներով, որոնք կարոդ էին 
խորհրդանշել ինչպես գիշերվա և ցերեկվա, այնպես էլ ձմռան ու դարնան 
հակադրությունը: Ամենայն հավանականությամբ, հնում Միհր - Սհերի 
սրբարանում վստվալ ջահերի և ջրով փ սափորների նույնպիսի ծիսական 
տեդավաիաւթյուննեբ են կատարել, որպեսզի նպաստեն «մեոելկոխ» եդած 
սիրելի աստծո վերադարձին: Այդ մասին հուշում է նաև հեքիաթասացը, երբ 
վկայում է, որ նա ժամանակ աո ժամանակ կենդանանում էր, երբ որևէ մեկը 
տեղափոխում էր կերոններն ու փարչերը: 

Երբ Մհեր-Սիհբն ընկալվում է իբրև գարնանաբեր աստված, ինչպես 
նաև իր վրա է վերցնում աշխարհի փրկչի առաքելությունը, նրան սկսում են 
յոթ անծին երինջ զոհաբերել և մի անծին երինջ էլ դնում են արյան առջև, որ 
«էն արունը քշի տ ա ն ի էն էրինջին», որ չուշանա Սհերի գալուստը, ինչպես 
ասվում է «Օձ Մանուկ և Արին Արմանեփն» հեքիաթում: Բայց , ընդհանբւս-
պես, քառասուն անծին երինջ է զոհաբերում նաև ինքը՝ Սհերը, երբ պատ-
րաստվում է կռապաշտ թագավորի Փաշա որդու (վիշապի) վրա կոիվ գնալ: 

Սհերի գարնանամուտն ազդարարող գործառույթը երևան է հանում 
հատկապես նրան նվիրված Տյառնընդառաջ (Տրնդեզ) հայ-ազգային տոնը, 
որի գլխավոր նպատակն է կրակապաշտության միջոցով ազդել սառնամա-
նիքների վրա և հմայական ճանապարհով զորացնել արևի ջերմությունը: 
(Տոնը նշվում է փետրվարի 13-ին)34: 

• + * 
Սհեր-Սիհրը հեռացող ա ս տ վ ա ծ է, բայց երեում է, որ վտխարինելու է ե-

կել հին հայոց Ցորեն հատիկ մեռնալ և հարություն առնող աստծուն: Դ ա 
ակնհայտ է նույնիսկ հացի նկատմամբ նրա ունեցած վերաբերմունքից. « Ե բ 
օր ցորնի հատն էլաւ մեկ մանսուր, գետին կը խայիմնա, Ահերն ու ուր ձին 
կուգան ա շ խ ա ր » : « Դ ժ ո ւ ա ր չէ կռահել, որ սկզբնական վարիանտի համա-
ձայն, Սհերի գալով է հենց սկըսուելու երջանիկ ւրսրաշրջանը, երբ ցորենի 
հատը կարող է փնել և փնելու է մէկ մասուր», - գրել է Թադեոս Աւդալբեգյա-
նը35: Վրացական դիցաբանության մեջ էլ Սհերի զուգահեռ Ամիրանի մասին 
ասվում է. «Ցանկանում է ցանել աշխարհում հավասարությւււն-արդարութ-
յուն, ժողովյպին տալը հացը կաթնով և ոչ թե արյունոտ» 3 : Պատահական 
չէ, որ Սհերին նվիրված Տրնդեզի տոնական ուտեստում գերակշռողը հացա-
հատիկային կերակրատեսակներն էին (խաշիլ, վախինդ, աղանձ): Մհևրի 
(Մեծ Սհերի)՝ հացի ճանապարհը փ ա կ ա ծ առյուծին սպանելու պատմւււթ-
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յւսնն էլ վկայում է, որ նա հացահատիկը հովանավորող աստծո գործա-
ռույթներ անի: 

Միջնադարյան շարականներում Քրիստոսին վերագրում էին Սհերի 
հատկանիշները, ՛ինչպես օրինակ՜ «հուր փ ա յ լ ա կ ն ա ց ե ա լ » , «արեգակն ար-
ղար», «առաւօտ լուսոյ», «լոյս քան գարեւ ա ռ ա ջ » , «լուսատու տիեզերաց», 
«աոաջին լոյս» ե այլն: Իսկ Քրիստոսի մասին հավատալիքներն, ինչպես 
հայտնի է, գգալիորեն ազդված են ոչ միայն Միհրի առասպելից, այ լև մեռ-
նող և հարություն առնող աստվածների (մանավանդ փռյուգական Լեոտի-
սի) պաշտամունքներից և ծեսերից: Սա նշանակում է, որ Մհերն արդեն 
դարս էր մղել հին հայոց մեռնող, հառնող աստծուն, որի սրբարանները վե-
րածվել էին մեհյանների («մեհերյան», «մ]ւհրյան» ստուգաբանությամբ): 

Բ ա յ ց հենց թեկուզ Սհերի առասպելն էլ իր մեջ արտահայտում է մեռնող 
ե հարություն առնող աստվածների օրացուցային առասպելների մոդելների 
հետքերը: Ինչպես փռյուգական Ատտիսը գիշերները կենդանանում և իր 
տարփածուի՛ Մայր աստվածուհի Կիբելեի մոտ էր գնում3 7 , այնպես էլ Արև 
Մանուկը գիշերները ողջանում և ապրում էր Ծաղիկ աղջկա հետ: Իչպես 
Ատտիսի առասպելի մի տարբերակում Կիբելեն իր սիրեցյափն թաղում է 
քարանձավում և ողբում նրա մահը , այնպես էլ հայկական հեքիաթների 
հերոսն է փակվում ժայռի մեջ: Շումերական Դումուզիի աոասպեփ տեքս-
տերից մեկում էլ Դումուզին մեռնում և լեռան մեջ է փակվում 3 9 : 

Uli ուշագրավ հանգամանք ևս. Դավթի անեծքով, Մհերն անժառանգ 
պետք է մնար, իսկ եթե ժառանգ փներ' աշխարհն ավերվելու էր: Այդ ժա-
ռանգի աշխարհ գալու մասին հիշատակում է էպոսի պատումներից մեկը: 
Ն ա աժդահա, դյուցազն է' Հոհանես անունով: Բ ա յ ց Սհերը չճանաչելով, 
սարսափից նետահարում է որդուն: Այդ արարքից հետո ա ն բ ա խ տ հայրն իր 
ապրելն անարժան համարելով, կնոջ' Գոհարի հետ փակվում է Վ ա ն ա ժայ-
ռի մեջ, որտեղից ամեն ուրբաթ օրերին լսվում է նրանց լացն ու կոծը4 0 : Սինչ-
դեռ հեքիաթներում Սհերի վրայից, ինչպես ասացինք, վերանում է հոր ա-
նեծքը: Ն ա ժառանգ է ունենում և վերադառնում ժայռից (լեռից) կամ եթե 
քար էր (լեռ), մարդկային կերպարանք է ընդունում: ժողովուրդը ցնծութ-
յ ա մ բ է դիմավորում նրան: «Որ էկավ, քեֆ. ուրախություն, նաղարա, զուռ-
նա, ուտել, խմել, էլ չափ չկար», - ասում է « Օ ձ Մանուկ և Արին Աբմանեփն» 
հեքիաթը: Հավանաբար, եղել է մի ժամանակ, երբ ժողովուրդն, իրոք, Ահե-
րին մեկընդմիշտ ժայռից դուրս եկած է տեսել, իսկ աշխարհն' ավերված (վե-
րավախված) : Կամ ժայռից դուրս գալուց հետո, Մհերը. չճանաչելով, սպա-
ն ե լ ՚ է որդուն և վշտից կրկին մտել իր ժայռը, ինչի մասին վկայում է էպոսը, 
բայց ոչինչ չեն ասում հեքիաթները: 
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GAGIK MARTOYAN 

THE MYTHICAL L A R E OF MHER-MITHRA IN ARMENIAN FAIRY TAILS 

(Summary) 

F r o m materials of one of a cycle of the Armenian magic fairy tales becomes 
clear, that the hero. c losed in a mountain. Arev Manuk (Child Sun ) is the samc 
as L o w Mher - Mithra, and his father is the s ame as David of Sasun of the Ar-
menian epos "The M a d s of S a s u n " . T h e latter, as well as his son Low Mher and 
his father High Mher too was considered as the god by the Sun. For the ancicnt 
Armenians Mithraism was expres sed in a worship of three suns - morning s, day 
time's and evening\s. Arev M a n u k is the evening sun, which every day is closing 
down behind a mountain and occurring at the night - in an image of the moon. 
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ՀԱՍՄԻԿ Մ Ե Լ Ք Ո Ն Յ Ա Ն 

Ա Ր Ե Վ Ե Լ Յ Ա Ն Պ Ո Ե Զ Ի Ա Յ Ի Ա Ռ Ա Ն Ձ Ն Ա Հ Ա Տ Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Ի 
Դ Ր Ս Ե Վ Ո Ր Ո Ւ Մ Ը 3 . Վ. Գ Յ Ո Թ Ե Ի « Ա Ր Ե Վ Մ Տ Ա - Ա Ր Ե Վ Ե Լ Յ Ա Ն 

Դ Ի Վ Ա Ն Ո Ւ Մ » 

1819թ. հրատարակվեց 3 . Վ. Գյււթեի «Արևմանս-արևելյան դիվանը», ււ-
րւււմ հեդինսւկը ներկայացնում է Արեմւււտքի և Արևելքի գրականության, 
մասնավորապես, պոեզիայի առանձնահատկությունները: 

Արևմտյան գրականության մեջ ինչպես Գյոթեից առաջ, այնպես էլ հետո 
բազմիցս անւլրադարձել են Արևե[քի թեմային: Դեռևս XV-XVIip}. Արևմուտ-
քի վարած գագաթային քաւլւսքականությունը գրականության մեջ հիմք 
դրեց «ֆիլոօրենտալիզմի» ձևավորմանը, որի ներկայացուցիչները իդեալա-
կանացնում էին արևել յան հերոսներին: Աակայն նրանք արևելյան ֆոնի 
վրա, արևել յան հանւլերձանքով ներկայացնում էին արևմտյան մարդուն, 
նրա մտորումներն ու հույզերը, այսինքն՝ հերոսները արտաքինով արևելյան 
էին, իսկ գադավւարնելավ, ներաշխարհով՝ արևմտյան: Արևելյան մոտիվի 
կիրառման այս ձևը նաև ռոմանտիկների սիրած բանաստեղծական ձևերից 
էր: Սիսւյն Հերդերը, իսկ այնւււհետև նրա բարեկամ ու գրական ժառանգորդ 
Գյոթեն կարուլացան օրգանապես միացնել այս երկու աշխարհամասերի 
մշակույթն ու գրականությունը, «արևմտա-արևելյան» տերմինը օգտագոր-
ծել որպես հոմանիշ «համամարդկայինի»: Այդ են վկայում Հերդերի փիլիսո-
փ ա յ ա կ ա ն հոդվածները, «ժողովուրդների ձայնը» աշխատությունը, Գյոթեի 
«Արևմտա-արևելյան դիվանը»: 

« Դ ի վ ա ն ը » ստեղծվել է 1814-15թթ. և ընդգրկում է 12 գրքեր՝ Մոգանի նա-
մե, Հ ա ֆ ե զ նամե, Ուշկ նամե, Թեֆկիր նամե, Ռենջ նամե, Հիկմետ նամե, 
Թիմուր նամե, Զուլեյկա նամե, Սաքի նամե, Մաթհալ նամե, Պարսիկ նամե 
և Խուլդ նամե: « Դ ի վ ա ն ի » ստեղծման կարևորագույն խթանը հանդիսացավ 
արևելյան բանաստեղծությունների, մասնավորապես, Հաֆեզի ստեղծա-
գործությունների ընթերցումը և ծեր բանաստեղծի սերը երիտասարդ կնոջ՝ 
Սարիանե Յունգի հանդեպ, որը 1814թ. ամււանը ամուսնանում է իրենից 26 
տարի մեծ ֆրանկֆուրտյան հարուստ բանկիրի՝ Յոհան Յակոբ ֆոն Վիլմե-
ռի հետ: Այդ սերը «Դիվանում» կերպարանավախվել է մեծագույն սիրո՝ Հա-
տեմի և Զսւլեյկայի միջև, որը ծեր բանաստեղծին դարձնում է երիտասարդ 
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ւ. այդ երիտասարդացումն է նաե « Դ ի վ ա ն ի » կենտրոնական մոտիվներից 
մեկր: 

«Դիվանում» խաոնված, միահյուսված են արևելյան սովորույթներն ու 
բարքերը արևմտյանի հետ' ստեղծելով արևմտա-արևելյան հարուստ կոլո-
րիտ: Գյոթեն հ ա ճ ա խ է անդրադառնում արևելյան հերոսներին, արևելքին 
բնորոշ մտքերին ու գաղափարներին, սակայն չի կարեփ ասել, որ « Դ ի վ ա -
նի» կառուցվածքն ու բովանդակությունը միայն արևելյան է, քանի որ ժողո-
վածուում առկա են նաև գերմանական ժողովրդական երգի, բանահյուսութ-
յան. անտիկ հունական գրականության տարրեր: Այնուամենայնիվ, պետք է 
նշել, որ Դյոթեն «Դիվանում» պահպանել է արևելյան պոեզիայի թե' բովան-
դակային և թե' կառուցվածքային առանձնահատկությունները. 

1. « Դ ի վ ա ն ը » հարուստ է արևելյան լիրիկական ժանրին բնորոշ բանաս-
տեղծական ձևերով, առավելապես շատ է կիրառվել պարսկական գազելը, 

2. Դյոթեն հաճախ պահպանե] է արևել յան պսեգիաին հատուկ հանգա-
վորումը, օրինակ' aa, bb, cc, 

3. «Դիվանում» , ինչպես արևելյան պոեզիայում առկա է յուրահատուկ 
հարգանք բառի, նրա երկու հիմնական հատկանիշների' իմաստի և բազմի-
մաստության նկատմամբ: Շնորհիվ իր իմաստի' բառը ծառայում է որպես 
թուր, որ կարող է հաղթել նույնիսկ սուզանին (օրինակ' Ֆիրդուսին՝ սալթան 
Մահմուդին), շնորհիվ իր բազմիմաստության, բառը ծառայում է որպես վա-
հան, որը թաքցնում է բանաստեղծության իսկական իմաստը: 

4. « Դ ի վ ա ն ի » առանցքն են կազմում արևելյան պոեզիայի երեք հիմնա-
կան սկզբունքները՛ պոետի կերպարը, բանաստեղծական պատկերը և գե-
րագույն վեհ նպատակին ծառայելու ձգտումը: 

5. « Դ ի վ ա ն ի » բանաստեղծությունները այն չորս տարրերի ոգեշնչման 
արդյունքներն են, որոնք հարյուրամյակներ շարունակ ոգեշնչել են արևել-
յան պոետներին, դրանք են' սերը (ուշք նամե), ատելությունը (ռենջ նամե), 
գինին (սաքի նամե), և թուրը (թիմուր նամե): 

« Դ ի վ ա ն ի » գրքերը թեև կառուցվածքով անկախ են, սակայն ունեն ներ-
քին, բովանդակային կապ, օրինակ' թե' Մոգանի նամեում, թե' Հ ա ֆ ե զ նա-
մեում հիմնական թեման բանաստեղծն է ու նրա ստեղծագործությունը: Այս-
տեղ Գյոթեն առավել շ ա տ է օգտագործել արևելյան բ ա ո ա պ ա շ ա ր (օր.՝ քա-
րավան, թափսման և ա յ լ ն ) և արևելյան բանաստեղծությանը բնորոշ հան-
գավորում (օր.՜ aa, bb, cc): Ուշք նամեում արտացոլված են արևել յան պոե-
զիայում հայտնի սիրահար զույգերի պատմությունները: Թեֆկիր նամեն 
պարունակում է ա շ խ ա ր հ ի և կ յանքի մասին խ ր ա տ ա կ ա ն , ուսումնափց բա-
նաստեղծություններ: Ռենջ նամեին բնորոշ է հակադրսւթյունը, բանավեճը: 
Հիկմեա նամեում հիմնականում ա մ վ ա փ վ ա ծ են արևել յան ծագում ունեցող 
իմաստափց խոսքեր ու ասացվածքներ: Թիմուր նամեն նվիրված է մոնղոլ 
տիրակալ Թիմուրին, ս ա կ ա յ ն որոշ դրվագներում ա ր տ ա ց ո լ վ ա ծ է նաև Ն ա -
պւղեոնի կերպարը: Զուլե յկա նամեն « Դ ի վ ա ն ի » ամենածավալուն գիրքն է, 
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որտեղ ամփոփված են սիրային բանաստեղծություններ: Սիրային բանաս-
տեղծությունները այստեղ մերթ քնքուշ են. մերթ զվարճալի, մերթ էրոտիկ: 
Գրքում իշխում են սերը և կիրքը, որոնք չեն ճանաչում աշխարհագրական 
տարածքներ ե սահմաններ: Եթե « Դ ի վ ա ն ի » մյուս գրքերում մերթ գերիշ-
խում է արևմտյան մոտիվը, մերթ՛ ւսրևելյան. ապա Զուլեյկւսյի գրքում այղ 
անհնար է միմյանցից տարանջատել : Սաքի նամեում ներկայացված է գե-
ւլեցիկ պատանու հոմոսեքսուալ հակումը, պոետը մեծարում է գինին, նրւս 
թուլած ազււեցսւթյսւնը: Մաթհալ նամեում Գյոթեն անդրադառնում է խրատ-
ներին և ճշմարտությւււններին: Պարսիկ նւսմեն նվիրված է պարսիկների 
կրււնին ու պատմությանը, Խուլդ նամեն' իսլամական կլանում պատկերւիսծ 
դրախտին, որը վայելքի վ ա յ ր է: 

1820թ. մայիսի 11-ին Գյսթեն Ցելթերին գրում է. « « Դ ի վ ա ն ի » պոեզիան 
համապատասխանում է իմ ա պ ր ա ծ տարիներին, այն հստակ ակնարկ է սի-
րո, համակրանքի, հիասթափության մասին, որոնք բնպտշ են այս երկու աշ-
խարհներին .. .» 2 : 

« Դ ի վ ա ն ի ն » կցված է նաև արձակ մասը՝ «Գրառումներ և հոդվածներ՝ 
« Դ ի վ ա ն ը » լավագույնս ընկալելու համար»: Իր «Գրառումներում» Գյոթեն 
հանդես է գափս որպես գրականագետ, իսկ «Դիվանում»՝ սրւղես պոետ: Որ-
պես գրականագետ Գյոթեն կարողացավ բազմակողմանի և խորը բնութագ-
րել արևելյան և ամենից առաջ հաֆեզյան պոեզիան, որպես պոետ նա բա-
ցահայտեց արևելյան պոեզիայի առանձնահատկությունները, բառերի, 
նշանների, գույների նկատմամբ տ ա ծ ա ծ արևելյան պոետների խորհրդա-
վոր վերաբերմունքը: 

Գրառումներում, ինչպես ինքն է գրում, նա հանւլևս է գափս որպես ճա-
նապարհորդ, «որ չի կարուլ անտարբեր անցնել արևելյան մարգւսրիտների 
կողքով»3 : Իսկ « Դ ի վ ա ն ո ւ մ » Գյսթեն ոչ թե դիտորդ, Ճանապար1արդ է. այլ 
արևելյան պոեզիայի առանձնահատկությունների կրողն ու արտահայտո-
ղը: 

Գյոթեն, շնորհիվ իր ինքնատիպության և բացառիկ տաղանւփ. կարողա-
ցավ պահպանել արևել յան պոեզիայի առանձնահատկությունները, արևել-
յան հերոսների ներաշխարհը, սակայն միաժամանակ չկււրցնել սևվւական 
ինքնատիպությունը: «Դիվանում» իշխւււմ են ււրւեզիան, սերը, կիրքը, գի-
նին.սբանք համամարդկային զգացմունքներ ու գադավւարներ են, «որոնք 
բնորոշ են թե' Արևելքին, թե' Արևմուտքին»4 : 

1815թ. մայիսի 18-ին Գյոթեն իր հրատարակիչ Քոթային գրում է. «էյս 
ցանկանում եմ, որ ա յ ն հասանելի փնի շատ գերմանացիների.. .» 5 : Սակայն 
նրա այս ցանկությունը չի կաբելի իրագործված համարել, քանի որ «Դիվա-
նը» իր ձևււվ և բովանւրսկությամբ խորթ էր թե' իր ժամանակակիցներին և 
թե' մեր ժամանակակից եվրոպացիներին: Սակայն որպես ազգերի մշա-
կույթների մերձեցման, համամարդկային գրականության ստեղծման վարձ 
« Դ ի վ ա ն ը » իր բացառիկ ւլերն ունի համաշխարհային գրականության մեջ: 
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Վ ե ր ջ ա մ պետք է ցավով նշել, ււր Գ յոթեի « Ա ր և մ տ ա - ա ր և ե լ յ ա ն դիվանը» , 
որն ավելի քան երկու հարյուրամյակ ոգեշնչում է բազմաթիվ պոետների, 
զեռես չի թարգմանվել հայերեն: 

HASMIK MELKONYAN 

THE REFLECTTON OF PECULARITIES OF THE EASTERN POETRY 
IN "WEST-EASTERN DTVAN" OF J .W.GOETHE 

(Summary) 

In 1819 was publ ished the "Western-Eastern Di v a n " o f Goethe.The author 
presents the peculiarity of the west and east lecture and especial ly poetry in it. 
The eastern traditions and customs are mixed, interlaced with wes tem in "Di-
van" , which crcatcs the west-eastem rieh colour. Thanks to Goethes individuality 
and ex d u si vc talent, he could keep the peculiarities o f eastern poetry, the inner 
life o f eastern heros, but in the s a m e time he could s a v e his own individuality. 

Ծ Ա Ն Ո Թ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ 5 Ո Ւ Ն Ն Ե Ր 

1. И. С. Брагинский, Западно-восточный синтез в Диване Гете, Москва, 1988, 
с.572. 

2. J. В. Metzler, Goethe Lexikon, Weimar, 1999, Տ. 539. 
3. Նույն տեղում, էջ 540: 
4. Goethes sämtliche Werke, Stuttgart, Berlin, 1902. 
5. GoeLhcs Briefe, Hamburg, 1959, Bd. 4, Տ. 114. 
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Գ Ա Յ Ա Ն Ե Շ Ա Գ Ո Յ Ա Ն 

«ԱՐԱՐՉԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ» ԹԵՄԱՆ ՀԱՅՈՑ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ 
ՀԱՐՍԱՆԻՔԻ ՓԵՍԱՅԻ ԾԻՍԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Բազմաշերտ հարսանյաց ծեսռւմ վերակազմվում են նվիրագործության 
մի շարք ծեսեր: Դրանց առկայությունը պայմանավորված է ոչ միայն հար-
սանիքն իբրև անցման ծես՜ հասարակական կարգավիճակի փոփոխություն 
դիտարկելով, այլև հարսանիքում մինչամուսնական նվիրագործման ծեսերի 
կամ նրանց տարրերի ժառանգական կապի շարունակականությամբ: Այսօ-
րինակ ծեսերը ամուսնության ծիսական համալիրից տարբերվում են թե' ի-
րենց կաոուցվածքով, թե' հիմնական առասպելաբանական բովանդակութ-
յամբ: Քանի որ ամուսնական հանդիսությունները հիմնականում վւսվերաց-
նւււմ են զույգի միացումը, ուստի դրանցում կարևորվում է նրանց միասին 
հանդես գալը (հմմտ. օր.՝ թոնրի շուրջը և եկեղեցում կատարվող պսակի ա-
րարողակարգերը, հարս ու փեսային միասին նստեցնելու կամ միմյանց կե-
րակրելու սովորությունները): Սինչդեռ նվիրագործման համալիրն, ընդհա-
կառակը, ենթադրում է փեսայի և հարսի իրարից առանձնացված ծիսական 
և առասպելաբանական տեքստեր: Եթե հարսի նվիրագործումը՝ իբրև կնոջ 
անցման ծես, ավեփ անհատականացված է ու չունի վառ արտահայտված 
հասարակական հնչեղություն1, ապա փեսայինը, որպես տղամարդկանց 
խմբի անցման ծես՝ համայնքային արարողության բնույթ է կրւււմ: Այն պայ-
մանավորված է արխայիկ հասարակություններում հաճախ տղամարդկանց 
անցումնային ծեսերը օրացուցային որևէ տոնին համընկեցնելսվ և դրա ա-
ոանցքը դառնալով : Քանի որ նման տոների բովանդակությունը կապվում է 
տիեզերաստեղծ առասպելաբանության հետ3, ուստի զարմանալի չէ, որ վւե-
սային առնչվող բազմաթիվ ծեսերում ևս առկա է հիշյալ թեմաների արտա-
ցոլումը: Ընդ ււրում, պետք է նշել, որ նվիրագործման ծեսի և տոնի (իբրև 
հիմնական համայնքային ծիսական արարողության) համակցման շնորհիվ 
է, որ կոմունիտաս («անդեմ» երիտասարդների խմբի) անդամը ծեսսւմ վե-
րապրում է առասպելաբանական հերոսի ուղին, և նրան են վերագրվում նա-
խադեպային առաջին արարքները: Տոնի և նվիրագործության հանրագու-
մարը հանգեցնում է նախածեսին' ծիսական դրամայի, որը և ներկայացնում 
է նախադեպի առասպելաբանությունը: Միևնույն ծիսական գործողության 
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տակ կարոդ են թաքնված փնել երեք զուգահեռ համատեքստեր՜ նվիրա-
գործման, նախատոնի ե նախածեսի: Ոյլ թեև դրանը նմանօրինակ կաոուց-
վածք անեն, սակայն տարբեր առասպելաբանական սյուժեներ են ենթադ-
րում: Նվիրագործման առասպելի հերոսի մահը և վերածնունդը մի կողմից 
համապատասխանում է նախատոնի « գ ե ր կ ա ռ ա ց վ ա ծ ք ի » 5 քայքայմանն ու 
կառուցվածքի վերականգմանը 6 , մյուս կողմից՜ նախածեսի «արարչագոր-
ծության» առասպելին, առաջին զոհից տիեզերքի ստեղծման և տիեզերքից 
առաջին մարդու վևրաստեդծման 7 թեմայիս: Եթե նախասանային ենթա-
ւոեքստը հիմնականում արտահայտվում է հարսանիքի վարքային (կամ հու-
զական ) ծածկագրում (այսինքն' գործում), ա պ ա նախածեսի վերակազմ-
ման առումով ավեփ հարուստ տեդեկատվությսւն է պարունակում վերբալ 
ծածկագիրը' այսինքն խոսքը (ինչպես հարսանեկան երգերի տեքստերը): 
Նվիրագործության ենթաւոեքստն ինքնին արտածվում է ծեսի տրամաբա-
նությունից. մտքից, ի նկատի առնելով հարսանիքի բուն գիտակցվող նպա-
տակը. նորապսակների նոր հասարակական կարգավիճակ ձեռք բերելը: 

Տվ յալ հոդվածում կանդրադառնանք միայն նախածեսի՛ աշխարհի և ա-
ռաջին մար/յա արարման թեմային, որն ինչ-որ չափով արտահայտվում է 
փեսայի տեքստում: Այն հիմնականում առնչվում է հարսանիքի թագավորա-
կան ծածկագրին, քանի որ նախադեպային առասպելաբանությունը կապ-
վում 1. ժամանակների սկզբում գործող առաջին մարդու՛ թագավորի հետ : 
Հայոց հարսանիքում փեսայի կերպարի նման մեկնաբանությունն ակն-
հայտ է հենց փեսային տրվող «թագավոր» անվանռւմից' : Սակայն թագա-
վորական տարրորոշիչները (ատրիբուտիկան) ոչ միայն փեսային, այ լև քա-
վորին ու ագապբաշուն են բնորոշ, որ ամենայն հավանականությամբ, հար-
սանիքում ամրագրված տղամարդկանց խմբային նվիրագործման ծեսի ար-
ձագանքն է: Հարսանեկան ծեաււմ թագավորի կերպարի նման շեշտադրվա-
ծությունն է առիթ տ ա փ ս ենթադրելու, որ ա յ ն ավելի հնամենի արմատներ 
ունի, քան փեսայի կերպարը: Վերջինս ոչ միայն թագավորին բնորոշ առան-
ձին հատկանիշներ է ժառանգել , այլ կերպավորում է առասպելաբանական 
ողջ համալիրը՛ թագավորն իբրև միկրոկոսմ, որի մակրոկոսմ տարբերակնե-
րի ամենաբնորոշ խորհրդանիշը տիեզերական ծառն է: Հ ա յ կ ա կ ա ն հարսա-
նիքում այդ դերի կրողը «փեսի ծաո»-ն է («ուռի ճյուղ» 1 0 , վ ա փ խ " , ոտք կամ 
նուրձ12 ևն), որի ստեղծումը հարսանեկան ծեսի որոշ տարբերակներում ըն-
թանում է փեսային թագավոր դարձնելուն զուգահեռ 3 : Թ ե և , ծ ա ռ պատրաս-
տելու և փեսա հագցնելու ծեսերն հ ա ճ ա խ իբրև առանձին արարողություն-
ներ են կատարվում 4, հատկանշական է, որ ծ ա ռ և փեսա գովելիս նույն եր-
գերն են' երգում: Եվ ինչպես ծառ գովելիս են հիշատակվում փեսայի հան-
դերձանքի մասերը1 , այնպես էլ թագավոր գովելիս պարտադիր է « ծ ա ռ ա -
յ ի ն » թեման 1 6 : Այս գովքերի տեքստերը հնարավորություն են տ ա փ ս խոսելու 
հարսանեկան ծառի և, հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ա բ ա ր , փ ե ս ա ֊ թ ա գ ա վ ո ր ի կեր-
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պարների մասին որպես տիեզերական հարացույցների (մոդելների), որոնք 
մի քանի մակալպակներ են միահյուսում. 

1. Աստվածաշնչային աշխարհը, որտեւլ հիշատւսկվում են «լուսեղեն 
պտուղ յ ա յ վ ա ն » , «Աստվածածինը», «առաքյալները», «դբախտ-բախչեն» ե 
«ծով դժոխքը», «մեղավորներն» ու « գ ե տ Յորդանան», «մկրտված աղբ-
յուրն» ու «սուրբ Կարապետն» ե «խնկե ծառը» 1 : 

2. ԵկԽյեցականաշխարհը, սրտեղ նշվում են էջմիածինն ու Երուսաղեմը, 
քահանան ու սարկավագը, վարդապետն ու երիցները, տիրացուներն ու 
«արդար հոգիքն» : 

Ъ.Տիեզերական մակարդակը, որտեղ նորապսակները (հմմտ. մխըսւ-
կոսմ) հանդես են գալիս իբրև լուսատուներ19: 

4. Մեզոկոսմը, մարդկային աշխարհը՜ որի մեկնակետում նորապսակնե-
րին են (թագավորը, թագավորահայրը, ազապները, աղջիկները, հալևոր-
ներն ու պառավները, գեղի գգիրը) 2 0 : 

5. ^u/ujifu/^H/tf հարթությունը, որտեղ փեսայի թագը նմանվում է անվանի 
թագավորների «թագերին» («Դւսվիթ մարգարեի թագին նման ի», «Սոդսւ-
մոն իմաստունու թագ», «Մելքոն, Կասպար, Բաղդասար թագի նման է», 
«Կոստանղին թագավորի», «Ապգար թագավորի», «Սէնաքարիմ թագավո-
րի», «Յովանասի թագավորի», «Տրղւստ թագավորի», «ՄանասԼր թագա-
վոր», «Կիրկեօր Լսւսավորչի»)2 1 : 

6 . ժ ա մ ա ն ա կ ը , որի բաժանումները ևս կրոնական ծածկագրով են ներ-
կայացվում (օր.՜ «քսան ու չորս մաբգարէանց» հմմտ. օրվա 24 ժամի հետ, 
«տասներկու առաքելոց»՝ 12 ամիսների, «երեք հարիւր վացունր վեց հայրա-
պետաց»՜ նահանջ տարվա հետ)2 2 : 

Փեսայի և « ծ ա ռ ի » տիեզերական համատեքստերը հաստատվում են 
նաև այս գովերգների հարց ֊ պ ա տ ա ս խ ա ն կաոուցվածքով, և հարազատ I 
հենց տիեզերաստեղծ ծեսերին, որտեղ արարման սրբազան գործողությունը 
վախարինվում է խոսքով 2 3 : 

Ինքնուրույնություն ձեռք բերելով՝ Հնդկաստանում նման ծեսի խոսքա-
յին մասը, դարձել է որոշակի գեղարվեստական ժանր' brahmodya. հանե-
լուկներ աշխարհարարման մասին: Ինչպես ցույց են տվել Տ.Յ.Եփզարենկո-
վան և Վ.Ն.Տոպորովը, այս հանելուկները արտածված են զոհաբերության 
տիեզերաստեղծ ծեսերից: Այսպես, Պուրուշայի զոհաբերության ծեսերամ' 
ՊւււրւււշամԽ]հայում. ծիսական վարպետների միջև տեղի ունեցած երկխո-
սության ընթացքում մարդու մարմնի մասերը նույնացվում են աշխարհի 
տարրերի հետ : Ինչպես տեսանք, հայկական հարսանեկան գովերգերը 
ևս ենթադրում են միկրո- և մակրոկոսմերի համապատասխանեցումը՝ դիտե-
լով փեսային և « ծ ա ռ ը » իբրև նույնի երկու իզոմորֆներ: Հարց-պատասխա-
նային երգերն ուղեկցում են նաև հայկական ավանդական հարսանիքի փե-
սա սափրելու ծեսը2 , որը, փաստորեն, զոհաբերության ծեսի մի տարբերակ 
է և այսպիսով հանգում է առաջին զոհի առասպելաբանական թեմային: Փե-
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սափն սափրելու արարողակարգում զոհաբերության իմաստը կարելի I 
տևսնե] զոհաբերության ծեսին բնորոշ գործողություններում, այսպես, մինչև 
սափրելր փեսայի այտերին գինով (որն՛ ըստ սիմվոփկ ստածալության, ար-
յան փււխարինււղն Լ) խաչ են անում26 (հմմտ. գոհաբերելուց առաջ մատա-
ղացուի ճակատին արյունով խաչ քաշելու սովորույթի հետ): Նույն զոհաբե-
|ւության իմաստի հաստատումն է նաև ծևսն ուղեկցող «աճուրդը», ըստ որի 
վւեսային սափրելը դիտարկվում Ւ. իբրև «բոստանի» մասնատում՛ բաժա-
նում արարողության մասնակից անձանց միջև27: Զոհի պարտադիր բաշ-
խումը յուրաքանչյուր զոհաբերության ծեսի ամենակարևոր պայմաններից 
է: Զոհի մասնատման թեմայի ձևավւոխված տարր կարելի է համարել փե-
սայի սափրվող մազերից թողնված վերջին վաւնջը համբուրելու սովորույթը: 
Այն համադրելի է երկրագործական գրեթե բոլոր ժողովուրդներին բնորոշ՝ 
դաշտում մնացած վերջին խրձի հետ կապված ծեսերի հետ2 : Հաշվի առնե-
լով վերջիս խրձի/փնջի սրբազան (սակրալ) բնույթը, այն համբուրելն ա-
ղերսվամ 1. զոհին հաղորդակցվելու ծեսին, որտեղ համբույրը փոխարինում է 
զոհի բաշխմանը: Ինչպես նկատել Լ Ս.Բ.Հարա.թյունյանը, նշխարք ուտելը 
նույնացվում Ւ. զոհաբերված հացի' Աստծո մարմինը համտեսելուն: Ըստ 
նշված հեղինակի, այն հիշեցնում է վերջին խրձի այրելը կամ բովված հա-
տիկների մասամբ ւաոելր կամ դաշտով մեկ ցրիվ տալը: Նման սովորութ-
յունները տարածված են եղել մի շարք երկրագործ ժողովուրդներէ այդ 
թվամ' հայերի մեջ2 9: 

է>՜վ վերջապես, թագավորի՝ իբրև զոհի, նկարագիրն անժխտելի է դարձ-
նում սափրելու ծեսի ավարտն ազդարարող կանչը, երբ մակարներից մեկը 
ձայն է տալիս՝ «Թագավորը թառն է», և բոլորը պատասխանում են՝ Աստծու 
գառն Լ՛՝0: Կարելի է նույնիսկ ասել, որ փեսային թագավոր ճանաչելով առա-
ջին զոհի ւսոասպելաբանական կերպարը կապվում (կամ նույնանում) է թա-
գավորի կերպարի հետ: Նման ենթադրության հիմք է տափս նաև այն, որ 
միայն սավդւելու ծեսից հետո է փեսան ճանաչվում թագավոր: Սավւրելու 
ծևսը երբեմն ուղղակիորեն անվանվում է «թագավոր նստել»: Համապա-
տասխանաբար, ծեսն ոպեկցող երգերն էլ դասվում են թագ գովքերի շար-
քին3 1 : Դիտելի է, որ այդ ընթացքում վւեսան ոչ միայն «թագ» (գփւարկ կամ 
պսակ) չի կլաւմ, այլ նույնիսկ իր թագավորական թախտին նստած չէ: Ա-
վանդույթի համաձայն՝ թախտ-գահը պատրաստվում էր առաստաղից կախ-
ված մրգերով, քաղցրավենիքով, բամբակով զարդարված կարպետից: Այս 
ամբողջական կառույցն անվանվում էր « բ ա ղ » : Սրա ձևավախված ժամա-
նակակից տարբերակը՝ հարսի և փեսայի վերևում կախված գորգը, որի վրա 
բամբակով գրված են լինում նրանց անունները (երբեմն նաև՝ երջանկութ-
յան մաղթանքը), գյուղական շրջաններում հանդիպում էր ընդհուպ մինչև 
1990-ական ները, հազվադեպ՛ նաև այսօր: Կարելի է ասել, որ ժամանակա-
կից հարսանիքում ավանդական թախտի և վւեսայի նույնացումն իր յուրօ-
րինակ արձագանքն է գտնում, ինչպես հնդկական brahman-\i տարբերա-
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կւսմ. այն միաժամանակ ե՛ զոհ է, ե' զոհասեղան՜՜: Ի նկատի ունենալով, որ 
վերջին երկուսը նույնանում են նաև տիեզերական ծառի հետ, հայկական 
փեսայի և brahmanփ միջև ենթաղրեփ զուգահեռներն այս իմաստով ավեփ 
ակնհայտ են դաոնում՛' : 

Հայկական հարսանիքում առավել բնորոշ դրսևորում է ձեռք բերում զո-
հաբերության և տիեզերական ծառի թեմաների սերտ կապը: Այսպես, Նա-
խիջևանում «ոտի ճյուղի» հիմքում դնում էին «մի լաւաշ հաց. մէջը սսլ ա-
ծած և ծալած» 3 4 : Եթե հիշենք, որ մինչև մորթելը մատաղացուին սրբագոր-
ծելու համար պարտադիր օրհնած աղ էին կերցնում, ապա դժվար չէ կռա-
հել, որ «ուռի ճյուղի» լավաշն, ամենայն հավանականությամբ, եղել է զոհի 
խորհրդանիշ փոխարինողը: Եվ ինչպես ծառն է աճում գոհից՜ լավաշից, 
այնպես էլ խորհրդանշորեն զոհաբերված փեսան վերածնվում է նոր կար-
գավիճակով: 

Զոհաբերությանը հաջորդող ծլի, նոր աճի թեմաները հատուկ բուսական 
ծածկագրով զարգանում են փեսայի տարբերակում: Երբ «սափրելու» ծեսն 
անմիջապես շարունակող հագցնելու ծեսի գովերգերում փեսան բազմաթիվ 
ծաղիկների է նմանվում35: Տեղին է նշել նորապսակների երկրորդ ամենա-
տարածված անվանումը՝ «ծաղիկներ» (ընդ որում, առանց որևէ տեսակի 
նախընտրության): Կարելի է ենթադրել, որ ինչպես թագավորն է ընկալվում 
իբրև իդեալականացված առաջին մարդու հավաքական կերպար, խորհր-
դանշելով և' հասարակությունը, և' աշխարհը, այնպես էլ «ծաղիկը»՝ իբրև 
տեսակի բնորոշում (նշեցինք, որ գովերգերում հիշատակվում են բազմաթիվ 
ծաղկատեսակներ), ի դեմս փեսայի (նաև հարսի) որոշակիորեն ընդհան-
րացվում է: Ծաղիկը դառնում է փեսայի առավել ընդունված տարլտրոշիչ՝ 
ատրիբուտ (հմմտ. պարտադիր կրծքին սպիտակ ծաղիկ կրելը): Թագավո-
րին հագցնելու (ծաղկի թեմա) և սափրելու (զոհաբերության թեմա) ծեսերն 
«արարչագործության» գաղափարի շուրջը կառուցված փնելսւ և միևնույն 
ծեսի երկու բաղադրյալ փուլերը կազմելու երևույթը հաստատվում է նաև 
գրեթե նույն հանդիսությամբ փեսային մերկացնելու ու նրան՝ իր զգեստի ա-
ռանձին մասերի հետ մեկտեղ գսվերգելու արարողակարգով: Պակաս 
կարևոր չէ նաև այն, որ ծեսի տարբերակներից մեկում հենց սափրիչն է 
հագցնում փեսայի հանդերձանքը: Այլ խոսքով, մինչև մասերից հավաքելը-
հագցնելը (հմմտ. « ծ ա ռ » զարդարել, կառուցել)՝ մասնատման, բաժանման 
գործողություն էր կատարվում՝ հանդերձների հանելը, ււր կարելի է դիտել 
իբրև սափրելու ժամանակ «բոստանի» վաճառքին զուգահեռ (կամ ալտեբ-
նատիվ) ծես: Այսպիսով՝ հագցնելու ծեսում, բացի աճի աոասպելույթից, առ-
կա է նաև հավաքման (որպես մասնատման հակառակ գործընթաց), առա-
ջին մարգ-թագավորին տիեզերքի տարբեր մասերից կառուցելու Աւնտեգբե-
Լու) առասպելույթը: Տիեզերական տեսանկյունն արտահայտված է փեսա-
յին հագցնելու արարողակարգն ուղեկցող հետևյալ երգում. 
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«Ահա բարձր ւևոներնի կար, 
Մեզի բարակ արև մլւն է ծաթեր 
Ամենուն երդիկն ի վար, 
Սեզի ւբւտնի ներս է ճառագեր, 
Ամենդ ի վար եկեք. 
Թագավորին կապան կապեցեք, 
Լուսնկան աստառ արեցեք, 
Արեգակն երես ձևեցեք, 
Ան մոյա խոշոր աստդ եր, 
Թև եր/1 ւ ն այակմե կապեցեք»i36 

Սակայն փեսայի հագուստներն ավելի հ ա ճ ա խ նկարագրվում են որպես 
ուղղակի տարբեր քաղաքներում 3 7 , հոգևոր (Երուսւալեմ, էջմիածին) կամ 
առևտրական (Ստամբուլ, Թիֆլիս) կենտրոններում պատրաստված: Այս-
պիսով, փեսայի կերպարում արտացոլվում է իրական աշխարհագրական 
երկիրս՛ յուրօրինակ «հայկական գլոբուսը»-. 

Հետաքրքիր է, որ ժամանակակից հարսանիքում ընդհանրացման (ին-
տեգրման) աշխարհագրական սկզբունքը անսպասելիորեն ի հայտ է գալիս 
երաժշտական պոպարիի ձևով, որտեղ հ ա վ ա ք վ ա ծ են հայկական սապոնի-
միկայի որևէ հիշատակում (ինչպես, օրինակ, «Ղարաբաւլցի» , «Երևանի սի-
րուն աղջիկ», « վ ա ն ա ձ ո ր » ևն) պարունակող երգերը: 

Ն ե ր կ ա յ ա ց վ ա ծ փեսա սափրելու և հագցնելու ծեսերի համատեքստւււմ 
նախաօիսային առաջին զոհի և առաջին մարդու արարման առասպելաբա-
նական համապատասխան թեմաների վերակազմությունը թույլ Է տ ա փ ս 
զագւսհևռներ անցկացնել Բ.Լինքոլնի կողմից ա ռ ա ջ ա ր կ վ ա ծ «արարման» 
առասպելաբանական ցիկփ հետ, ըստ որի, աշխարհի հիմքն Է ւրոռնում ա-
ռաջին զոհը, որի մասերից ստեղծվում Է տիեզերքը, ապա՜ տիեզերքի տար-
բեր մասերից նորից վերականգնվում Է առաջին մարդը՜ դառնալով արար-
ման հաջորյլ փուլի ենթադրյալ (պոտենցիալ) զոհը3 8 : 

GAYANE SHAGOYAN 

TIIE THEME OF "CREATION" IN THE BRIDEGROOM'S RITUAL TEXT 
OF THE T R A D m O N A L ARMENIAN WEDDING 

(Summaiy) 

The arlicle discusses the mythological content of the bridegroom "Ur-ritual". 
It is reconstructed on the base of two rituals: of shaving and dressing the bride-
groom as a "king" . Both of them have a context o f creation, but while the ritual 
of shaving has the theme of world unfolding from the primordial sacrifice, the 
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ritual of dressing implies the Integration (creation) of the First Man from the dif-
ferent parts of the universe. Initial unity of these riluals assumes their correlation 
with the mythological "creation cycle" by Bruce Lincoln. 

Ծ Ա Ն Ո Թ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր 

1. Ինչն ըստ Մ֊էլիադեի պայմանավորված է աղջիկների ֆիզիոլոգիական առանձ-
նահատկություններով. դաշտանը որպես հասունության նշան ընդունելը: - տե՛ս 
M.Eliadc, Rites and Simbols of Initiation. The Mysteries of Birth and Rebirth, New 
York, 1958, էջ 41: 

2. Л.А.Абрамян, Первобытный праздник и мифология, Ер., 1983, с.52. 
3. В.Н.Топоров, Праздник, - Мифы народов мира (далее МНМ), М., 1992, с.330. 
4. Կոմանիտասի վերաբերյալ տես В.Тэрнер, Ритуальный процесс, - Символ и 

ритуал, М„ 1983, էջ. 168-230, 246-247: 
5.՛Երբ որեէ ճգնաժամային իրավիճակում անխուսափելի է դաոնում եղած կաոուց-

վածքի քանդվելը (լինի դա տիեզերք թե հասարակություն) անվանում ենք «գեր-
կւսոացվածք»: Վերջինիս ուժեղացումը կամ խստացումը քանդվում է տոնի՝ քսւո-
տիկ վիճակի, ժամանակ: - տե՛ս Լ.Ա.Աբրահամյան, Գ.Հ.Շագոյան, Տոնի շար-
ժընթացը՝ կաոուցվածք, գերկաոուցվածք, հակակւատւցվածք, - «Ազգագրական 
հանդես», Սարդարապատ, 2000 (հրատարակության ընթացքում է): 

6. Ինչպես հայտնի է նախատոնն առավել ամբողջական է հանդիսանում ամանորյա 
տոնում, որի հիմքում ընկած է վերջի, անխուսափելի քաոսի գաղափարը, որը 
համահնչուն է նվիրագործվողի ծիսա-աոասպելաբանական սպանությանը: 

7. B.Lincoln, Death, War, and Sacrifice, Chikago & London, 1991, p.168-184. 
8. Թագավորն իբրև առասպելաբանական կերպար տե՛ս Н.В.Брагинская, Царь, -

МНМ, С. II, М., 1992 (ե այնտեղ նշված գրականությունը): 
9. Նորապսակների կերպարը՛ իբրե իդեալական արխետիպային զույգ (հմմտ. ա-

ռասպելաբանական թագավոր և թագուհի), արտահայտված է, օրինակ, ավան-
դական տարւսզում (հարսանեկան զգեստը որպես ավանդւսկան տարազի 
աոավել կատարյալ նմուշ - հմմտ. П.Г.Богатырев, Функция национального 
костюма в Моравской Словакии, - իր գրքում. Вопросы теории народного ис-
кусства, М., 1971, էջ 303; Г.С.Маслова, Народная одежда в восточносла-
вянских традиционных обычаях и обрядах XIX - начала XX вв., М., 1984. էջ. 
41-42: Н ժամանակակից «բարձր նորաձևության» ււլրիմա մոդելի հարսանեկան 
զգեստն է: 

10. Եր.Լալւսյան, Վալսս Աղա, - «Ազգագրական հանդես» (այսահետև ԱՀ), գիրք Բ, 
Թիֆլիս, 1897, էջ 129; նույնի Գոդթն, ԱՀ, գիրք XII, Թիֆլիս, 1904, էջ 125: 

11. Եր-Լալայան, Բորչալու, ԱՀ, գիրք IX, Թիֆփս, 1902, էջ 235: 
12. ՎԱՊետոյան, Սասնա ազգագրություն, Եր., 1963, էջ. 250-259: 
13. Տե՛ս Л.А.Абрамян, Р.В.Пикичян, Греческая свирель, австралийская гуделка и 

армянская зурна: генезис музыкального инструмента в ритуально-мифологи-
ческом контексте, - ՊԲՀ, 1991,2,(133), էջ.180-182. 

14. Հաճախ քաւխրը ծառը պատրաստած է լինում մինչև ւիեսա սափրելու և հագցնե-
լու ծեսերը (տե՛ս Քաջբերունի, Ընտանեկան կյանք և սովորութխններ, ԱՀ, գիրք 
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VH-Viri, Թիֆփս, 1903, էջ. 41-42), երբեմն քավորի տանը միայն իրար են ամ-
րացնում ծւսռի փայտերը իսկ զարդարում՝ փեսայի տանը (անդ, էջ 58): 

15. Տե՛ս, օրինակ. 
«էսթագն իրխաչ, էս թագն իր խաչ, 
Խաչի կոթնիր խաչ ու մաչ, Խաչի կոթնիր խաչ ու մաշ. 
Գղւսկդ էր բուխարի Չուխւսդ իր ալ մահուդ ՚ 
Արևիդ իր կանանչ: Արևդ իր կանանչս: 

•Քւսջբերունի, նշվ. աշխ. էջ 42-45: 
1Ճ. Տե՛ս, օրինակ. 

«Սուրբ Կարապետի սուրբ զօրութենով, 
Զօրութենով, ծառս ծաղիկ է. 
Ծա ո ծաղկեցավ, ծաո կայնեցսսկ 
Կանանչ ու կարմիր»: 
Ա.Սխիթարեանց, Փշրանք Շիր ակի ամբարներից, - էմինեան ազգագրական 
ժողովածու, Մոսկուա-Ալեքսանդրապօլ, 1901, էջ 246: 

17. Տե՛ս Քաջբերունի, նշվ. աշխ. էջ 59-60: 
18. Անդ, էջ 61: 
19. 

«Արեգակ նոր շաղեշաղ Արեգակ նոր շաղեշաղ, 
Ինչու՛ նման էր: Այն թագուհին Էր. 
Լուսնեակ սոր արև ելաւ, Լուսնեակ նոր սարն եղաւ, 
Ինչու ՛նման Էր: Այն թագավորն Էր»: 
Անդ, էջ 61: 

20. Անդ, էջ 62-63: 
21. Անդ, էջ 43: 
22. Տե՛ս անդ, էջ 44: 
23. Տե՛ս Ф.Б.Кейпер, Древний арийский словесный поединок, - Труды по ведий-

ской мифологии, М., 1986, էջ 47-100: 
24. Տե՛ս Т.Я.Елизаренкова, В.Н.Топоров, О ведийской загадке типа brahmodya, -

Паремиологические исследования, М., 1984. 
25. Հմմտ. օր. «Փեսային նստեցնում էին աթոռին, երկու ագապբաշիները մի-մի մոմ 

ձեոքերին կանգնում էին փեսայի աջ ու ձախ կողմերում, սափրիչը ւսծեփն ձեռ-
քին կանգնում էր փեսայի ետևը, նրա կողքին կանգնում էր զովք ասողը, ինչպես 
նաե գյոււփ գզիրը' օղիով լի բաժակը ձեռքին: Թագը գովողը կանչում է նորափե-
սայի հարազատներին.. .» Երգի առաջին մասում, որն ուղեկցում է ւիեսայի դեմ-
քի մի կողմը սափրելով, հիշատակվում են փեսի հարազատները («խեր» , «մեր», 
«աղա-քյւսվոր», «ճոճ քավորկին», «խրոխպերներ», «քոյր» , «քեոիյներ» ու «խոր-
քայրներ»), այսինքն ներկայացված է ընտանեկան ասպեկտը; դեմքի մյուս կող-

. մը սաւիրեւուց' անդրադառնում են սրբազան ոլորտին («Իսուս-Քյըրիստոս», 
«Աստվածածին», «Սըվւ-Կարապետ»), սրբիչով երեսը մաքրելն էլ ուղեկցվում է 
այն պատմական հերոսների հիշատակումով, որոնց հայ եկեղեցին դասել է 
ււրբերի շարքը («Լուսավորիչ», «Քսւչ Վւսրթան»): - տե՛ս Ս.Ավագյան, Արճակ, 
ՀԱԲ, N 8, էջ 65-66: Այսպիսով, սաւիրելա ծեսի թագ գովքերում ներկայացված են 
«հայկական տիեզերքի» առնվազն երեք հարթություններ՝ հասարակական, կրո-
նական, պատմական: 

26. Եր.Լւսլւսյան, Գ անձակի գավառ, - ԱՀ, Օ-իրք Զ , Թիֆփս, 1900, էջ 254: 
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27. Եր. Լալայաս, Մուշ-Տարօն, ԱՀ, Գիրք XXVI , Թիֆլիս, 1916, Ig 165: 
28. М.Элиаде, Очерки сравнительного религиоведения, М., 1999, §128: "Сила" 

урожая. - Ծիսական մորուքի վերաբերյալ ամվւոփաղիրը տե՛ս Славянские 
древности, Этнолингвистический словарь, М., 1995, т.1, էջ 231-234: 

29. Տե՛ս С.Б.Арутюнян, Отражение древне-восточной жертвенной жатвенной ми-
фологии в загадке о пшенице, - ԼՀԳ-, 1969, N11 , Էջ75: 

30. Տե՛ս Եր.Լալւսյան, Նոր-Բայազետի գավառ. ԱՀ, գ1տք XVI. Թիֆլիս. Ю07, էջ 23: 
31. Տե՛ս Ս-Սվւսգյան, նշվ. աշխ., էջ 65: 
32. В.Н.Топоров, О брахмане. К истокам концепции, - Проблемы истории 

языков и культуры народов Индии. М., 1974. 
33. Նման տեսանկյունից հարցը քննարկվել է նաե մի այլ հալվածում, տե՛ս Г.А.Ша-

гоян, Опыт реконструкции ритуально-мифологического контекста одного 
магического о б р я д а армянской свадьбы, - Հայ ազգագրության ե 
հնագիտության խնդիրներ, Եր., 2000 (հրատարակության ընթացքում): 

34. Եր.Լալայան, Նախիջեւանի գաւառ, - ԱՀ, գիրք XII, Թիֆլիս, 1904, էջ 129: 
35. Տե՛ս օր. 

« Թագաւոր, ի՛՞նչ բերեմ քէ նման, 
Քո կանանչ արեուդ նման, 
էն բալասան ծաղիկն՝ որ կբացուի, 
Բաց ուի արեուդ նման»: 
Նույն տեքստը կրկնում է, փոխելով մանուշակ, խնկի ծաղիկ, անթառամ, շուշան, 
նռնենի, բրաբիոն, նունուֆար, ոսկեծաղիկ ե այլն: - Քաջքեյimßji, նշվ. աշխ., 
էջ63-64: 

36. Ա.Քեչյւսն, Ակն ե Ակնցիք, Փարիզ, 1952, էջ 259: 
37. «Ազապբաշին փեսի հանդերձներից մեկը, օրինակ՝ չուխան վեր բարձրացնելով 

բղավում է. - «Տէրտէր, օրհնեա ի Տէր, ջամիաթ անկւսջ էրէք, մեր թագավորն ի՛՛նչ 
ունի», շյւջասլատողները միաբերան ձայն են տափս «ի՞նչ ունի»: - «Մէկ լաւ չու-
խայ անի, Ատամբօլա բուրդն է, Ինկլիզի մանածն է, Ֆուսնկնզի գործածն է. 
Թիֆլիսա ձեւսծն է, թարգի Փիլոսի կարածն է ու Աստխա օրհնածը. Աստուած 
շնորհավոր անէ»: - տե՛ս Ա. Մխիթարեւսնց, Փշրանք Շիրւսկի ամբարներից, էջ 
146: 

38. Bruce Lincoln, Death, War, Sacrificc, Chicago & London, 1991, p. 168-184. 
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Ն Ո Ր Ա Յ Ր Պ Ո Ղ Ո Ա Յ Ա Ն 

Թ Յ Ո Ւ Ր Ք Ա Կ Ա Ն Բ Ա Ր Բ Ա Ռ Ն Ե Ր Ի Վ Ր Ա Հ Ա Յ Ե Ր Ե Ն Ի Թ Ո Ղ Ա Ծ 
Ա Զ Դ Ե Ց Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ը 

Թյուրքական բարբառներ ասելով նկասփ ունենք Հայաստանում և հա-
րակից տարածքներում բնակությսւն հ ա ս տ ա տ ա ծ թյուրքական ցեղերի ու 
ժողովատների լեզուներն ու բարբառները, որոնց հետ հայերն ունեցել են 
անմիջական ու երկարատև շփումներ: 

Հայերենի ու թյուրքական բարբառների շփումների ու փոխազդեցութ-
յունների մասին առաջին զրավոր վկայությունները վերաբերում են 5-րղ դա-
րի հայ մատենագրությանը: Սակայն իբրև լեզվական լայն երևույթ ա յ դ 
շփումները սկսվում են 11 ֊ ր դ դարից, երբ Հ ա յ կ ա կ ա ն լեռնաշխարհ ներթա-
վւանցեցին թուրք-սելջուկները: Ավելի ուշ Կիրակոս Պատմիչը (13-րդ դար) 
մււնղոլ-թաթարների լեզվի մասին խոսում է որպես նոր-նոբ ծ ա ն ո թ ա ց ա ծ 
երևույթի և ասում է. «Այլ եւ խօսք նոցա խ ժ ա կ ա ն ք անծանօթք ի մէնջ, քան-
զի կոչէին զանունն Աստուծոյ Թ ա ն կ ր ի եւ զքոյր՝ ա ք ա ճ ի . . . Եւ զայլ այսպիսի 
խժականք անուանք, զոր ի բազում ամաց մեզ անծանօթ, իսկ այժմ ա կ ա մ ա յ 
ծանուցեալ» 1 : 

Նու յն շրջանի միջնադարի հայ մատենագիրների երկերում հանդիպում 
են թյուրքական ցեղերի ու նրանց լեզվի մասին այլ հիշատակությունների 
ևս. որոնց վրա հենվելով կարելի է պնդեյ, որ թուրքերեն վախաոյալ բառերը 
հայերեն խոսակցական լեզվի մեջ արմատավորվել են մոտավորապես 13-
14-րդ դարերից: 

Եթե միջնադարում թուրքերենից հայերենին ա ն ց ա ծ բառերը հ ա յ տ ն ի են, 
քանի որ դրանք ամրագրվել են հայ մատենագրության մեջ, ա պ ա նույն ժա-
մանակահատվածում (11-13դդ.) հայերենից թյուրքական բարբառներին 
վ ա խ ա ն ց վ ա ծ բառերն ուղղակի չեն պահպանվել՜ Հ ա յ կ ա կ ա ն լեռնաշխար-
հում բնակված թյուրքերի գրավոր աղբյուրների չգոյության պ ա տ ճ ա ռ ո վ : 
Բ ա ց ի այդ, հայ լեզվաբանները գրական լեզվի ու բարբառների ուսումնասի-
րություններում ավելի շ ա տ ուշադրության են արժանացրել հայերենում 
թուրքերենից կ ա տ ա ր ա ծ վտխաւաւթյուններին, և հայերենից թյուրքական 
բարբառներին ա ն ց ա ծ բառերի (թուրքական և հատկապես ադրբեջանական 
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գրականության մեջ դրանք անվանվում են արմենիզմներ) ամփոփ վերլու-
ծություն չի արվել: 

Թյուրքական բարբառների վրա հայերենի թոդած ազդեցությունը բազ-
մաբնույթ է: Այստեղ փորձում ենք վերհանել 1) թուրքերեն գրավոր աոաջին 
հիշատակարանների, 2) հայերեն ու թյուրքական բարբառների շփումների. 
3) թուրքախոս հայերի, 4) հ ա յ ա տ ա ռ թուրքերեն գրականության և 5) հայոց 
տեղանունների միջոցով թյուրքական բարբառներին անցած հայերենի լեզ-
վական փաստերը: 

1. Թուրքերեն առաջին գրավոր վկայություններից «Քիթաբի Դ ա գ ա 
Գ ո բ զ ա դ » ավանդազրույցում արդեն հանդիպում են հայերեն բառեր՝ azna-
vur- հայերեն ազնավուր, al- հայ. ՝ ալք (անսովոր կերպարանքով ոգի), arkan-
արկան, arguru-Արկուոի, guvan(mak)-cy^uiն(ք), gut (նաև՝ gutsus, £սէ1ս)-գութ? 

takyr- թագավոր, kalisa- եկեղեցի, holik- հոլիկ Ա այլն՛ ընդամենը 19 փոխա-
ռություն2: Ավանդազրույցի հնագույն տարբերակը թեև պահպանվել է 15-րդ 
դարից, սակայն ենթադրվում է, որ դրա կորած բնագիրը 11-12-րդ դարերից 
է: Նշանակում է, արդեն այդ դարերում հայերենից փոխառյալ որոշակի 
թվով բառեր կային, որոնք թյուրքական բարբառներում քաղաքացիություն 
ստանալու շնորհիվ մուտք էին գործել նաև բանահյուսռւթյան, մի փոքր ուշ՝ 
գրավոր խոսքի մեջ: Հայերեն բառեր պարունակող գրավոր մեկ այլ աղբյուր 
է Շ ա մ ա խ ի ի բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ Իմադդին Նասիմիի (14-րդ դար)՝ ժողովրդական 
լեզվով գրված « Դ ի վ ա ն ը » ՝ աղու, գութ, թագավոր, տավար հայերեն բառե-
րով: 

Դ ժ վ ա ր չէ նկատել, որ առնվազն երկու բառ (գութ, թագավոր) կրկնվում 
են նշված երկու աղբյուրներում, ինչը նշանակում է, որ հայերեն վախաոաթ-
յունները թյուրքական բարբառներում պատահական ու տեւլային բնույթ 
չէին կրում և ընդունված էին տ ա ր ա ծ ք ի թյուրքախոս հանրության կալմից: 
Նույն երևույթը նկատվում է նաև հետագայում. 19-րդ դարում, օրինակ, հա-
յերեն վտխառյալ միևնույն բառը կրկնվում է թե Օսմանյան Թուրք այ ի, թե 
ներկայիս Ադբբեջանի տարածքների թուրքախոսների մոտ: 

Այն, որ հայերեն բստերի վախսաումը դիպվածային բնույթ չէր կրում և 
դրանք տարածվում էին թյուրքական մի շարք բարբառներում, ապացուց-
վում է նաև նրանով, որ հայերեն միևնույն բառերն օգտագործում էին, թուր-
քախոսների հետ մեկտեղ, նաև այլ լեզուներ կրողները: Օրինակ, Սղերւփ 
թուրքախոս, ինչպես նաև արաբաիաս հանրությունը (արաբներ, հայեր, 
թուրքեր և այ լք ) ունեին անդէր (անտեր), անսքամ (անզգամ), բաւփխսա 
(պատուհաս), խաչըրկեթ (խաչերկաթ), կղզաաբ (կեղծավոր), շրթան (չոր-
թան), պատիճ (պատիժ) և այ լ բառեր , որոնք կրկնվում էին բնակավայրից 
բնակավայր, խոսվածքից խոսվածք: 

Թուրքական միջնադարյան աղբյուրներում հանդիպսղ հայերեն թագա-
վոր բառը կիրառել է նաև ա ր ա բ պատմիչ Ռաշիդ-էդ-Դինը՝ պարսկերեն 
գրված «Թարիիւ-ալ-Աֆրանջ»-ում (Ֆրանկների պատմություն): Ն ր ա այս 
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երկում Թաքֆուր-լւ հատուկ անուն է, որու) նկատի է առնում Կիփկիայի (Ար-
մինիաթ-սղ-սուղբա) հայ թագավորին (ամենայն հավանականությամբ՝ Հե-
թում 2-րդին կամ Լեոն 3-թդին): Կամ' հնդեվրոպական ծագման հայերեն 
տավար (գրաբարում՝ տուար) բառն ունեն հայերի հետ շ փ վ ա ծ գրեթե բոլոր 
թյուրքական ժողովուրդները, թաթար, tuar, ադրբ. ե թուրք, davar, թուրքմեն, 
dovar (փոքր անասուն), իսկ կարակալպակ, tuvar (մատաղ անասուն) կարող 
էր Հ ա յ ա ս տ ա ն ի ց « տ ա ր վ ա ծ » լինել թյուրքական այլ ցեղերի միջոցով: Մեկ 
այլ օրինակ, թյուրքական բարբառները հայերենից են վերցրել գութան բա-
ռը. որն ադրբեջանական բարբառներում (kotan) «մեծ հողատարածք, ա-
ր ո տ » իմաստն է ձեռք բերել: Հայերեն Գսւթանասաբ տեղանունն ըստ այդմ 
պատճենվել է Քյոթանդաղի: 

2. Թյուրքական բարբառներին ա ն ց ա ծ հայերեն բառերի ու լեզվական 
այլ միավորների հավաքման գիտական ա շ խ ա տ ա ն ք ը սկսվեց 19-րդ դարի 
վերջին, ե այս հարցում նախաձեռնությունը Հ ր ա չ յ ա Աճառյանինն է: 1898թ. 
Կ.Պոլսի «Բիւրակն» հանդեսում նա կոչով դիմում է Արևմտյան Հ ա յ ա ս տ ա ն ի 
բանասերներին և ուսուցիչներին՝ բ ա ր բ ա ռ ա յ ի ն բառեր, առհասարակ՝ բար-
բառների վերաբերյալ լեզվական նյութեր հավաքելու և հրապարակելու 
խնդրանքով: Դ ր ա ն անմիջապես հետևում են տ ա ս ն յ ա կ հրապարակումներ, 
գյուղերից ու քաղաքներից հոդվածներ են ուղարկվում «Բխրակն»-ին , որոն-
ցում ներկայացնում են նաև տեղացի թուրքերի ու թուրքախոս այ լ ժողո-
վուրդնեբի վ ա խ ա ռ ա ծ հայերեն բառերը (նման հրապարակումներ կարեփ է 
հանդիպել «Բիւրակնի» 1898-1900 համարներում): Լեզվագիտական այս 
շարժման արդյունքը ապշեցնող էր. հավաքվում են հարյուրավոր բառեր, ո-
րոնք լեզվաբանական հետագա ուսումնասիրության ատաղձ էին: Հ.ԱՃաս-
յ ա ն ն իր այս ոլորտի պրպտսւմների մի մասը ներառում է « Հ ա յ ե ր ե ն արմա-
տ ա կ ա ն բառարանում», իսկ 1926թ. Բաքվում կ ա յ ա ց ա ծ մի գիտաժողովի 
ժամանակ ներկայացնում է հայերենից թուրքական լեզուներին ա ն ց ա ծ 200-
ի հասնող մի բառացանկ: 

Ը ս տ «Բիւրսւկն»-ի նյութերի, Օսմանյան Թուրքիայի թյուրքական մի 
շարք բարբառներում հանդիպում են հայերեն բառեր: Ալբիստանի թուրքերի 
մոտ մ ն ա ց ա ծ հայերեն բառերից են (փոխառյալ բառերը բերում ենք հայե-
րեն տառադարձությամբ), արստաղ-աոաստաղ, բալաւար-դոան վերին մա-
սի սեմը, զաւար-ձավար, թոռուն-թռռն, հէնէք-հանաք, հէաիկ-հատիկ, սող-
ձոդ, փէկ-բակ, քէթէ-գաթա, քէօս-գոց և այ լն : Եվդոկիայի թուրքերի մոտ 
մ ն ա ց ա ծ հայերեն բառեր, քէօմ-գոմ, չէմիչ-չամիչ, պօտուճ-պատիճ, քէօշկէբ-
կոշկար, կոշկակար, թօոուն-թոռն, ախըռ-աիառ, փէօչ-պոչ, հէզէն-հեծան, 
քիւրխքենտ-քարուքանդ և այ լն : Արևմտյան Հ ա յ ա ս տ ա ն ի ց մինչև Կ . Պ ո փ ս 
տ ա ր ա ծ վ ա ծ թյուրքական այ լ բարբառների վ ա խ ա ռ ա ծ հայերեն բառերից 
են նաև. ապուր, առու, ա վ ա զ ա ն , բազուկ, բ ա բ ի , բփթ, բրուտ, գամ, գերան, 
գոգնոց, դեղթափ, գոց, թել, թերմաշ, թոնիր, իփկ, խ ա չ , խարշ, խոփ, կոթ, 
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հով, մւսզ, մածուն, մարագ, ն|ւգակ. շիվ, պարան, պււպոկ, սայլ, սոխարած. 
վիկ(ն), փարախ, փեթակ, քարուկիր ե այլն : 

Բազմաթիվ հայերեն րաոեր են պահպանվել ադրբեջաներենում: Ադրբե-
ջանցի լեզվաբան Մ.Շիրափևն իր երկու աշխատություններում4 արմենիզմ-
ներ է համարում ընդամենը 5 բառ՝ անդըբ (անտեր), բաբբւվ (պառավ), մա-
քիյ (մաքի), հախչիխ (աղջիկ), դըղա (տղա): Մյսւս լեզվաբանները ևս ամեն 
կերպ փորձում են չտեսնելու տալ հայերեն բառերի առկայությունն իրենց 
բարբառներում կամ գրական ադրբեջաներենում): 

Սակայն իրականում արմենիզմների թիվն ադրբևջաներերում շատ ավե-
լի մեծ է: Օրինակ, ադրբեջաներենի Նախիջևանի բարբառը, Դմանիսի, Ղա-
զախի և այլ խոսվածքները փոխառել են ասմա (հայերեն՝ ասում ա ձևից), 
անտեր, հիմ(ք), հերիկ, աղջիկ (հախչիխ), պահակ, աղբյուր, կամ, եղան, 
սամի, չորթան, հոտաղ, գոմ, թառ, բանջար, մարագ, ավելուկ, թոռ, խաշու, 
խորթ, խոփ, ծեփ, կոճակ, կոտ, կուլա, հորովել, սրբիչ և տասնյակ այլ բա-
ռեր: զուտ բարբառային հայ բառերից՝ քաղալակ (կալով), կուտ, շատարար, 
վաղանել (հասունանալ), խաշիլ, շիթ (թեթևամիտ), ճողոպուր (ընկույզ) և 
այլն: Խորհրդային շրջանից են ադրբեջաներենին անցել՝ աշխատօր, շա-
բաթօր( յակ), դաշտավարական, նախագահ բառերը5: Գրական ադրբեջա-
ներենի տարբեր բառարաններ են մտել 24 հայերեն բառեր՝ անտեր, հատիկ, 
խաչ , հիմ(ք), շեն, սալ, բանջար, թաթիկ, թաղ, թել, լինգ, խաչաջուր, տնկի և 
այլն: 

3. Հայերեն բառերը թյուրքական բարբառներին էին վախանցվում նաև 
թուրքախոս հայերի միջոցով: Տարբեր պատճառներով իրենց մայրենի լե-
զուն մասամբ կամ ամբողջությամբ մոռացած և թուրքերենով հաղորդակց-
վող հայերը շարունակում էին պահպանել նաև հայերեն տասնյակ այնպիսի 
բառեր, որոնց համարժեքները թուրքերենում գոյություն չունեին: (Ի ղ ե պ ֊ փ ս -
լամ ընդունած հայերը շարունակում էին պահպանել նաև իրենց նախկին՝ 
քրիստոնեական կրոնի ծեսերի ու հավատալիքների ինչ-ինչ դրվագներ ու 
նաև դրանք վախանցում էին թուրքերին: Այդպիսի մի օրինակ է մահմեդա-
կան հայերի ու թուրքերի մոտ թոնրում լավաշը թխելիս խաչակնքվելը): 

Անկյուրիայի թուրքախոս հայերի մոտ պահպանված բառերից են՝ ա-
ճար, աւանակ (անմիտ), բանճւսր, եաղ ( յ ս ս 1) ե այլն, պանք գործածում էին 
նաև տեղի թուրքերն ու հույները6, Սղանայի թուրքախոս հայերի մոտ պա-
պ ա նվա ծ հայերեն բառերից են' ախաս-աղ ու հաց, անէս-անեծք, զարզաթ-
թար-ծաոզարդար, ժամղօս-ժամկոչ, իրիսկին-երեցկին, իրիշինկ-երշիկ, կօշ-
նակ-կոչնակ, մուճճուխ-միջուկ, մաննօս-մատնոց, սէբօն-սիրուն, քեամուք-
քամուք, օշնեալ-օրհնեալ և այ լն : 

Սակայն պետք է զգույշ մոտենալ այս վախառություննեբին այն իմաս-
տով, որ հ ա ճ ա խ նույն լեզուն (ասենք՝ արաբերենը կամ պարսկերենը) կա-
րող է աղբյուր լինել թե' հայերենի, թե' թյուրքական բարբառների համար: 0 -
րինակ, պարսկական ծագում ունեցող հետևյալ բառերը փոխառել են և' հա-
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յերենը, ե' թուրքերենը, հայերեն մոմ - թուրքերեն մում, բրինձ-բիրինճ, գոմեշ-
քէօմիւշ, խմոր-խամուր ե այլն: Պարսկերենից են թուրքերենին անցել նաև՝ 
թաս, ոահան, աէֆ (դափ), չըըըգ (չարխ), քէմէր (կամար), քէօր (կույր), սէ-
փէթ (սապատ)'և այլն: Հունարենից թւէւրքերենին են անցել՛ անիսոն, լոտոս, 
պակսիմատ, մաղադանոս ե սօդն: Ն շ վ ա ծ բառերն իրենց համարժեքներն ա-
նեն հայերենում և բնականաբար հայերենից չէ, որ անցել են թյուրքական 
բարբառներին: 

Թյուրքական բարբառների հայերեն փոխառություններն իրենց բառի-
մաստներով բաշխվում են մի քանի հիմնական իմաստային դաշտերում, ո-
րոնցից առանձնանում են հողագործության, արհեստների հետ կապվսղ 
բառերն ու հասկացությունները: Ն ա խ ա պ ե ս քոչվոր կենցաղավարություն 
ունեցող թյուրքական ցեղերը հարևան ժողովուբղներից, հայերից վերցնելու 
բավականին բան ունեցան, ինչպես հայերենից՝ գութան, թոնիր, հերկ, գոգ-
նոց, գերան, հերկ, խոփ, կամ և այլն : 

4. Մեծ թվով հայերեն բառեր են պահպանվել հ ա յ ա տ ա ռ թուրքերեն գրա-
կանության մեջ: Դ ր ա ն ք թեև անմիջական կ ա պ չունեին բարբառների հետ, 
սակայն կարող էին թուրքախոսների կողմից հայերեն բառերի յուրացման 
միջավայր ստեղծել: Այս գրականության սկիզբը դրվում է 15-16-բդ դարե-
րից՝ աշուղական, պատմական, կրոնադավանական և այլ բովանդակութ-
յ ա ն ձեոագիր գրքերով: 1727թ.-ից տպագրվում են հ ա յ ա տ ա ռ թուրքերեն 
գրքեր, և առաջիններից է Մխիթար Սեբաստացու քերականությունը : Հե-
տ ա գ ա 250 տարում տպագրվում է մոտ 1200 անուն նման գիրք և մի շարք 
պարբերականներ: 

Հ ա յ ա տ ա ռ թուրքերեն գրականությունը տպագրվում էր ն ա խ և առաջ 
թուրքախոս հայերին հասկանալի ինչ-որ գրականություն մատուցելու, հա-
յերենը մոռացած հայերին կրթելու համար: Կաթոլիկություն տարածելու 
նպատակով այս եղանակից օգտվում էին նաև լատինադավան հայերը: Եվ, 
բնականաբար, հայերեն բազմաթիվ բառեր էին սպրդում ա յ դ գրականութ-
յ ա ն մեջ, որոնք հասկանալի էին հայերին ու հիմք էին դառնում թուրքախոս-
ների մոտ տարածվելու համար: 

Այս գրականության շարքում, իբրև հնագույն նմուշներից մեկը, հիշա-
տակելի է Խ ի կ ա ր Իմաստունի խրատների դփչաղեբեն հ ա յ ա տ ա ռ թարգմա-
նությունը: Այն 17-րդ դարի է, պատրաստվել է Ղրիմից Լեհաստան գաղթած 
դփչաւլախոս հայերի համար և պարունակում է, ինչպես ցույց են տափս 
նախնական դիտարկումները, հայերեն բազմաթիվ բառեր, ինչպես' ճար-
տար, հիշատակ, գերեզման(կա), անզգամ(լարկա) , լեղհ, բամբաս(ել) , վար-
ձանք, վարձություն, արդար, փառք, ագահ, ք ա ջ և ա յ լ ն : Ի ս կ 1791թ. Կ.Պոլ-
սում տ պ վ ա ծ մի գիրք կրում էր «Անկիւրլիւ սուրբ Թէափւոոն նահատակըն 
վէ էնտի կուսանքլարըն պատմութխնու» վերնադիրը: 

Հ ա յ ա տ ա ռ թուրքերեն հսկայածավալ գրականության և մամուլի ուսում-
նասիրությսւններից հիշատակելի են Հ .Աաեփանյանի, Է.Աևորդյանի աշ-
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խատսւթյսւննեբը': Մեր տվյալներով, Անկարայի պետական համալսարանն 
է ձեռնամուխ եղել այդ գործին և մասնագետների պատրաստման նպատա-
կով ուսանողներ է գործոսլել Սանկտ Պետերբսւրգի արևելագիտության 
ինստիտուտում սովորելու համար: 

5. Հայերենից մի ստվար խումբ բառեր թուրքերենին են անցել տեղան-
վանական փոխառությունների միջոցով: Պատմական Հայաստանի տա-
րածքում բնակություն հաստատած թյուրքական ցեղերը յուրացրին բնիկ 
տեղանունները մի քանի ճանապարհով: ա) Իմաստային պատճենումներ, 
որի դեպքում թուրքերը պարզապես թարգմանեցին իրենց հանդիպած տե-
ղանունները, ինչպես՜ Ազնվաձոր տեղանունը պատճենմամբ դարձավ Գյս-
զալդարա, Արեգունի-Գյունեյ, Ճերմակավան-Աղքիլիսա, Վարդահովիտ-
ԳյուԱիդուզ, Դարբնիկ-Դեմուրչի և այլն: 

բ) Իմաստային-հնչյունական պատճենումներ. Աղբեըք-Աղբուլադ. Զա-
րեհավսւն-Զարաֆխանե, Կորս ձոր (գետ) ֊Քյոո աո և այլն: 

գ) Այս շարքում մեծ խումբ է կազմում տեղանվան համապատասխանե-
ցումը թուրքերենի հնչյունական կանոններին: Օրինակ, հայկական Ակն տե-
ղանունը դարձավ Ագին և հնչյունական այգ կառուցվածքով մտավ թուրքե-
րենի մեջ: Այդպիսի տեղանուններից են՝ Բաբերդ-Բայբարթ. Կումայրի-
Գյումրի, Ձագաձոր-Զանգեզուր, Արագած-Ալագյազ, Կապան-Ղավւան, 
Գոմք-Գոմուր, Ագարակ-էղրեկ, Կարմիր-Կէմիբ, Ընկուզեկ-ԷնկյուզԷք, Սե-
ւավերակ-Սեւէբէկ, Գանձակ-Գյանջա, Ջերմսւկ-Չէրմիկ, Ջերման-Չէբմէ, Ո-
ղական-Ախկան, Աևան֊Սեյվան(կալա), Գավառ-Գեւէռ, Պաբտավ-Բարդա, 
Կապաղակ-Կարալա (վերջին երկուսը՝ արաբերենի միջնորդությամբ)10 և 
այլն: 

Հայերեն մի շարք փոխառյալ բառեր դարձան նաև թուրքերեն բաղադր-
յալ տեղանունների բաղադրիչներ, ինչպես՝ Խաչլու, Խաչդաշ, Խաչդաղ, 
Խաչբուլաղ. Վաբդանլու, Դաշխաչ, Լոբդարա, Վանքգյոլ. Վանքդադ և այլն: 

Լեզուների փոխազդեցությունը եբկկալմանի բնույթ է կրում, տարբերութ-
յունը միայն փոխառությունների (բառային, իմաստային, քերականական) 
չափի մեջ է: Նույնը վերաբերում է նաև հայերենի ու թյուրքական բարբառ-
ների շվտւմնեբին: Հայերեն գրավոր հին աղբյուրներում պահպանվել են 
170-ի հասնող թուրքերեն բառեր, հայ բարբառները թուրքերենից ավելի 
շատ բառեր են վախառել. Պոլսի բարբառում դրանց թիվը հասնում էր 4000-
ի, Վանի բարբառում՝ 2100-ի, Ղարաբաղի բարբառում և Երեանի խոսված-
քում՝ մոտ 800-ականի և այլն, սակայն գրական հայերենը պահպանել է հա-
մագործածական դարձած միայն 20 թուրքերեն բառ՝ ալոճ, բաբաթ, բեկ, ե-
լակ, երշիկ, խամաճիկ, չոքել, տոպրակ և այլն: 

Իսկ հայերենից թյուրքական բարբառներին անցած բառերի քանակը 
մեր բառացանկում անցնում է 300-ից (ճշգրտված լիարժեք ցանկը կներկա-
յացնենք առաջիկայում), թեև այս թիվն էլ վերջնական համարել չի կարելի, 
և ուսումնասիրությունները պետք է շարունակվեն, նկատի ունենալով, որ 
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յուրւսքանչ յար փււխառյալ բ ա ռ իր հետ ք ա ղ ա ք ա կ ր թ ա կ ա ն որոշակի տ ա ր ր 
է փոխանցում փոխառու լեզվին ու ժողովրդին: 

NORAIR POGHOSYAN 

THE INKLUENCE OF ARMENIAN ON T U R K I S H DIALECTS 

(Summary) 

In ihe course o f Iong-lasting contacts with Armenians the Turkish tribes that 
had settled down in Armenia have borrowed numerous words f r o m Armenian 
(the so-cal led Armenisms) . T h e s e words have p a s s e d to Turkish dialects through 
oral language, and partially, through written sources , which are examined in this 
article. Accord ing lo the author, the overall number of A r m e n i s m s in the Turkish 
dialects exceeds 300 . 

Ծ Ա Ն Ո Թ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր 

1. Կիրակոսի բառացանկում ընդգրկված է մոնղոլական 50 բառ, որն այդ լեզվի մա-
սին ամենահին գրավոր հիշատակությունն է: 

2. Ո-.Բաղրսւմյան, Հայերեն բաոեր «Քիթաբի Դադա Գորգուդում», ՊԲՀ, 1974, N 1, 
էջ 162-174: 

3. Բիւրակն, 1899, N8, էջ 116: 
4. ՍւՇիրալիե, Բաքվի բարբառը, Բաքու, 1957, Ադրբեջաներենի բարբառագիտութ-

յան հիմունքներ, Բաքու, 1962 (երկուսն էլ արղբեջաներեն լեզվով): 
5. Գ.Բադ1ւրով, Հայկական Խ Ս Հ Սիսիանի շրջանի ադրբեջանական խոսվածքը, 

Բաքու, 1966, Մ.Շիրալիե, Ադրբեջանական լեզվի բւսրբաոներն ու խոսվածքնե-
րը, Բւսքու, 1983, ԱՀյուսեյնով, Ադրբեջաներենի բարբառագիտություն, Բւսքու, 
1967, էջ 100 (բոլորն էլ՛ ադրբեջաներեն լեզվով): 

6. Բիւրակն, 1898, N 45-46, էջ 788-790: 
7. Սխիթար Սեբաստացի, «Դուռն քերականութեան աշխարհաբւսո լեզուին հայոց, 

շարադյւեցեալտաճկական լեզուաւ», Վենետիկ, 1729: 
8. Հմմտ. ԱՍւսրւոիրոսյան, Պատմութիւն եւ խրատք Խիկարայ իմաստնոյ, գիրք Բ, 

Երեան, 1972, էջ 189-196: 
9. Э.Севортян, Документы на половецком языке XVIb . , М., 1967; Հ.Ատեփանյան, 

Հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլ, Եր., 1987. 
10. Տե՛ս նաև՝ Ն.Պողոսյան, Հայաստանի բնակավայրերի վերանվանման ներկա 

փուլը, Հանդես Երևանի համալսարանի, 1997, N 2, էջ 85-90: 
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Գ Ո Հ Ա Ր Վ Ա Ր Դ Ա Ն Յ Ա Ն 

Բ Ա Հ Ա Յ Ի Ն Ե Ր Ի Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ր Մ Ա Ն Հ Ա Մ Ա Կ Ա Ր Գ Ը 

Աշխարհի նորագույն կրոններից մեկը' բահայականությունը (բահայի 
հավատքը), ծնունդ է առել 1 9 ֊ ւ պ դարում՛ Պարսկաստանում: Այն ծագել Լ 
Բ ա բ ի ասմունքից: Շիրազցի երիտասարդ վաճառական Սեյեդ Ալի Մսւհա-
մադը, որը հայտնի է Բ ա բ (արաբերեն՝ «դարպաս») անունով. 1844թ. մայիսի 
23-ին իրեն հայտարարեց Աստծո պատվիրակ, որից հետո իր աշակերտնե-
րին ուղարկեց երկրի տարբեր կողմեր՝ ավետելու ուրիշ, ավելի մեծ պատգա-
մաբերի' «նրա, ում ի հայտ կբերի Աստված» 1 , մոտալուտ գալուստը: Դ ա սւ-
ռաջ բերեց մուսուլմանական հոգևորականության թշնամանքը, որը քարո-
զում էր, թե ա ս տ ծ ո մարգարեն միայն Մսւհամեդն է և ով կբացասի դա, կեն-
թարկվի մահապատժի: Բաբն իր վարդապետության պատճառով հրապա-
րակայնորեն գնդակահարվեց 1850թ. հուլիսի 9-ին Թավրիգում: Մի քանի 
տարիների ընթացքում մահապատժի ենթարկվեցին նոր դավանանքի հա-
զարավոր հետևորդներ2 : Բաբի առաջին աշակերտներից մեկը՝ իրանցի 
ազնվական Միրզա Հուսեյն Ալին, որն իրեն անվանեց Բահաուլլահ (արա-
բերեն՝ « Ա ս տ ծ ո վատք») , հայրենիքում հալածվելով, աքսորվեց Բաղդազ, 
ուր 1863թ. ապրիլի 21-ին Ռիզվան պարտեզում իրեն հայտարարեց Աստծո 
մարգարե, որի գալստյան մասին պատգամել էր Բաբը 3 : Բահաուլլահը շա-
րունակեց և մեծապես զարգացրեց Բաբի ուսմունքը և բեղմնավոր գրչի ու ե-
ռանդուն գործունեության շնորհիվ այն տարածեց նաև այլ երկրներում, 
դառնալով նոր կրոնի անվանագիրը: Ն ա կյանքից հեռացավ 1892թ.' նշա-
նակելով իր ա վ ա գ որդի Աբդուլ-Բահային (արաբերեն՛ «Փառքի ծառա») իր 
գործի շարունակող և խոսքի թարգման 4 : 

Ն ո ր կրոնի սկզբնավորումից հետո՝ մոտ մեկուկես հարյուրամյակի ըն-
թացքում, ա յ ն տարածվել է աշխարհի համարյա բոլոր երկըներամ և այսօր 
ունի շուրջ վեց միլիոն հետևորդ: Բահայիների սուրբ գրքերը թարգմանվել են 
մի քանի հարյուր լեզուներով: Բահայիները իրենց կրոնը համարում են հա-
մաշխարհային կրոն, ընդունում են բոլոր ազգերի եղբայրությունն ու հավա-
սարությունը, միաստված են, և Աբրահամին, Կրիշնային, Մովսեսին, Զրա-
դաշտին, Բուդդային, Քրիստոսին և Մուհամեդին դիտում են որպես այդ 
միակ աստծո մարգարեներ, ընդ որում, վերջին մարգարեն Բահաուլլահն է, 
իսկ Բաբը՝ նրա նախակարապետը 5 : 
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Հետաքրքրական հ, որ այս նոր կրոնը չունի հոգևորականներ: 
Վարչական առու մա] րահայիների համայնքը բաղկացած է նշանակով]ւ 

մարմիններից, որոնք կոչվում են Q-իտնականնեբ և ընտրվող խորհուրդնե-
րից, որոնք կոչվում են Ղեկավարողներ: 

Նշանակովի մարմիններ. Նշանակովի մարմիններն են՜ Աստծո Գործի 
Ձեռքերը, Ուսուցման միջազգային կենտրոնը, Մայրցամաքային խորհրդա-
կանների խորհուրդը և Օժանդակ խորհրդի անդամները: 

Բահաուըահը և Աբդուլ-Բահան իրենց հավատքի ամենաեբևելի 
հետևորդներին անվանել են Աստծո Գործի Ձեռքեր: Ն ր ա ն ց պարտակա-
նություններից էր բահայի հավատքի տարածումն ու պաշտպանումը: Աբ-
ւբսլ-Բահան իր կտակում պարզաբանել է նրանց նշանակման կարգը և 
պարտականությունները. « Ա ս տ ծ ո Գործի Ձեռքերը որոշվում և նշանակվում 
են Աստծո Գործի Պահապանի կողմից: Ն ր ա ն ք պետք է ենթարկվեն Պահա-
պանին և կատարեն նրա հրամանները. . . Աստծո Գործի Ձեռքերի պարտա-
կանությունները կայանում են նրանում, որ տարածեն Աստվածային բուր-
մունքը, ազնվացնեն մարդկային հոգիները, նպաստեն լուսավորությանը, 
կատարելագործեն մարդկանց բնավորությունները և պահպանեն մշտապես 
և ամենուր մաքրություն և հբաժալաւմ ամբալջ երկրայինից: Ն ր ա ն ք վար-
քագծով, բարոյականությամբ, արարքներով և բառերով պետք է արտահայ-
տեն իրենց վախը Աստծո առջև: Աստծո Գործի բոլոր Ձեռքերը գտնվում են 
ւԼստծո Գործի Պ ա հ ա պ ա ն ի ղեկավարության տ ա կ » 6 : 

Աստծո Գործի Ձեռքերին նշանակել է Աբդուլ Բահայի թոռ և բահ այի 
հավատքի Պահապան Շալի էֆենդին: Ն ա 1951-57թթ. ն շ ա ն ա կ ե լ է Աստծո 
Գործի 32 Ձեռքեր2 , որոնցից այժմ ողջ են 2-ը: Շողի էֆենդիի մահից հետո 
համայնքի կառավարումը ստանձնեցին Աստծո Q-ործի Ձեռքերը մինչև 
1963թ.' Արդարության համաշխարհային տ ա ն անդամների առաջին ընտ-
րությունները8: Այսուհետ Աստծո Գործի Ձեռքերին առնչվալ հարցերը 
պետք է վերաբերեն նաև Արդարության համաշխարհային տանը 9 : Բա-
հաուլլահի կտակի համաձայն՝ Արդարության համաշխարհային տանը 
տրված էր անսահմանափակ իրավունք բահայի համայնքի կարիքների բա-
վարարման համար հիմնելու ց ա ն կ ա ց ա ծ կառավարման ինստիտուտ 1 : Ար-
դարության համաշխարհային տունը 1968թ. ստեղծեց հատուկ ինստիտուտ, 
որը կոչվեց «Խորհրդականների խորհուրդ» և գործում է մայրցամաքային 
մակարդակով" : Խորհրդականները նշանակվում են հավատի ամենաակ-
նառու հետևորդներից՝ 5 տ ա ր ի ժամանակով: Մայրցամաքային խորհուրդը 
կարող է ունենալ 7-16 անդամ 2 : Խորհրդականների խորհուրդնեբի գործելու 
տարածքները որոշում է Արդարության համաշխարհային տունը և յուրա-
քանչյուր խորհուրդ պետք է ընդգրկի որևէ մայրցամաք ամբողջությամբ 1 3 : 
Հ ա յ ա ս տ ա ն ի բահայիների համայնքը մինչև Ազգային հոգևոր ժողովի 
1995թ. ընտրությունները գտնվում էր Ռուսաստանի տարածաշրջանային 
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|ւարհրդականների խորհրդի, այնուհետև՛ Ասիայի խսրհրդւսկանների 
խորհրդի իրավասության տակ: 

Խորհրդականները իրենց աստիճանով ավելի բարձր են, քան Ազգային 
հոգևոր ժալովների անդամները:. Խորհրդականի աստիճանը և պաբաավո-
րությունները թույլ չեն տալիս նրան ընտրվել Տեղական կամ Ազգային ժո-
ղովնեյաւմ: է?թե նա ընտրվում է Արդարության համաշխարհային տան ան-
դամ, ուրեմն չի կարոդ մնալ խորհրդականի պաշտոնում: Խորհրդականները 
զբաղեցնում են ավելի ցածր դիրք, քան Աստծո Գործի Ձեոքերը. սակայն ու-
նեն նույն հանձնաասյթները՝ հավատի տարածում և պաշտպանում՛ : 

Յուրաքանչյուր խորհրդի իարրդականների թիվը որոշում Լ Արդարութ-
յան համաշխարհային տունը15: Ներկայումս կան 81 մայրցամաքային 
խորհրդականներ, 9 միջազգային խորհրդականներ և 2 Աստծո Գործի Ձեո-
քեր16: 

1954թ. Շողի էֆենդիի հավանությամբ Աստծո Գործի Ձեռքերը յուրա-
քանչյուր մայրցամաքում նշանակեցին իրենց ներկայացուցիչներին: Շուփ 
էֆենւփն նրանց անվանել է Օժանդակ խորհրդի անդամներ ', որոնք այժմ 
նշանակվում են Արդարության համաշխարհային տան կողմից, Խորհբդա-
կաննեբի մայրցամաքային խորհրդի հավանությամբ: Օժւսնւրսկ խոբհրւփ 
ամեն մի անւրսմ ունի ծառայության իր տարածքը, որից դարս նա չի կարոդ 
գործել, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրան հատուկ լիազորել են 
խորհրդականները: Օժանդակ խորհրդի անւլամները լինում են երկու բնույ-
թի՛ հավատքի պաշտպաններ և հավատքի տարածողներ: Յուրաքանչյուր 
երկրռւմ պարտադիր պետք է լինեն օժանդակ խորհրդի այս երկու անդամ-
ները՛8: Աակայն Հայաստանի Հանրապետության բսւհայիների համայնքը 
ունի Օժանդակ խորհրդի միայն մեկ անդամ՝ հավաւոքի պաշտպան, քանի 
որ ըստ ՀՀ «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մա-
սին» օրենքի 8-րդ և 17-րդ հոդվածների, քարոզչությունը արգելվում է: Այժմ 
աշխարհում կան 700-ից ավեփ Օժանդակ իարհուրդների անդամներ19: 

Այսպիսով, ներկայումս Ազգային և Տեղական հոգեոր ժողով ներին զու-
գահեռ գոյություն ունի վարչական կարգի առանձին ճյուղ, որը կատարում է 
հատուկ գործառույթներ՝ մայրցամաքային, տարածաշրջանային և տեղա-
կան մակարդակով: 

1973թ. հունիսին Արդարության համաշխարհային տունը հայտարարեց 
ևս մի նոր ինստիտուտի ստեղծման մասին: Այդ մարմինը կազմված էր 
Աստծո Գործի Ձեռքերից և 3 խորհրդակա ն ներից: Այն ամբողջ աշխարհում 
հետևում և համաձայնեցնում է Մայրցամաքային խորհրդականների 
իարհբւփ գործերը, խորհրդականների և Օժանդակ իարհուրդների անդամ-
ների միջոցով օգնում Աստծո Գործի Ձեռքերին իրենց պարտականություն-
ների կատարման մեջ20: Այդ նոր ինստիտուտը Ուսուցման միջազգային 
կենտրոնն է: 1988թ. Արւրպաւթյւսն համաշխարհային տանը ավելացրեց Ու-
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ասցման միջազգային կենտրոնի անդամ-իարհւպականների թիվը' հւսսցնե-
|inj այն ինի : 

Ընտրովի խորհուրդներ. Բահայիների համայնքները ղեկավարում են 
Տեղական ե Ազգային հոգևոր ժոդովները, որոնց ընտրությունները տեղի են 
ունենում ամեն տարի ապյփւի 21-ից մայիսի 2-ը, ի պատիվ Ռ-իզվան պար-
տեզում Բահսաւլլահի հայտնության: Նրանց լիազորությունները և պար-
տականաթյունները շարադրված են Բահաուլլահի, Արւրււլ-Բահայի, Շող1ւ 
էֆենդիի գրքերում և ձևակերպված են Արդարության համաշխարհային 
տան կայմից: 

Ընտրություններին մասնակցում են 21 տարեկանից սկսած այն բահւսյի-
ներր, որււնք ապրում են տվյալ բնակավայրում: Տեղական հոգևոր ժսղովնե-
րի անդամների թիվը ինն է և ընտրությունները կատարվում են բոլոր այն 
բնակավայրերում, որոնցում բահայիների քանակը անցնւսմ է իննից, իսկ 
երբ ուղիղ ինն է, ապա նրանք Տեղական հոգևոր ժողով են կազմում՝ համա-
տեղ հայտարարության միջոցով22: Ընտրությունները կատարվում են ամեն 
տարի միայն ապրիլի 21-ին: Եթե այդ օրը չի ընտրվում Տեղական հոգևոր 
(յոդով, ապա մինչև հաջորդ տարվա ընտրությունները համայնքը ղեկավա-
յաււՏ ե Ազգային հոգևոր ժողովի կողմից նշանակված, տվյալ բնակավայրի 
հինգ հավատացյալներից կազմված վարչական կոմիտեն: 

Ընտրաթյուններին թեկնածուներ չեն առաջադրվում և չի տարվում նա-
խընտրական քարոզչություն, ցանկսղի չէ երկու անձանց (նույնիսկ ամու-
սինների) խորհրդակցելը, ինչը կարող է ազդել ընտրությունների վրա: Ընտ-
րություններն անցկացվում են գաղտնի քվեարկությամբ: Քվեաթերթիկը ան-
վավեր կարող է համարվել այն դեպքում, եթե այն պարունակում է իննից ա-
վե|ի կամ պակաս անուն կամ նույն անվան կրկնություն23: 

Երբ տվյալ երկրռւմ Տեղական հոգևոր ժւպովների թիվը հասնում է 5-ի, 
ապա Արդարության համաշխարհային տան որոշմամբ կարւպ են կայանալ 
տվյալ երկրի Ազգային հոգևոր ժողովի ընտրություններ, որին մասնակցում 
են այղ երկրի բոլոր բահայիները: Ազգային հոգևոր ժողովի անդամների թի-
վը նույնպես ինն է: 

Հայաստանում Ազգային հոգևոր ժողովի առաջին ընտրությունները տե-
ղի են ունեցել 1995թ.: Բահայիների համայնքների անւլամնեբը ընտրում են 
իրենց Ազգւսյին համագումարի պատգամավորներին, որոնց ընդհանուր թի-
վը որոշում է Արդարության համաշխարհային տունը24 (Հայաստանում 
1995-98թթ՝ 9-ական, 1999-2000թթ՝ 19-ական պատգամավոր): Բահայիների 
ււզգւսյին համագումարը տևում է երեք օր25, առաջին օրը հին Ազգային 
հոգևոր ժողովը, խորհրդատուն, օժանւրսկ կոլեգիայի անդամը, պատգամա-
վորները և այն բահայինեբը, ովքեր մասնակցում են համագումարին, 
քննարկում են համայնքի խնդիրները, առաջարկություններ անում ընտրվե-
ի ք Ազգւսյին հոգևոր ժալովին: Այս ամենը գրի է առնում նիստի քարտոսլա-
րը, որն այն ընտրություններից հետո հանձնում է նորընտիր Ազգային 
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հոգևոր ժուլովին: Երկրորդ օրը առավոտյան խորհրդատուն բացատրում է 
ընտրություններին վերաբերուլ մանրամասներ, իսկ օրվա երկրորդ կեսին 
գաղտնի քվեարկությւսմբ և ձայների մեծամասնությամբ ընտրվում են Ազ-
գային հոգևոր ժողովի անդամները. որոնք հաջորդ օրը խորհրդականի և օ-
ժանգակ խորհրդի անդամների հետ քննարկում են ւսռաջիկա տարվա 
ծրագրերը և բյուջեն: 

ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՈՒՆ 

I Ъ Ш Ш Ч Г М Г Э О Л » - Օ է ՝ 8 ն Ա Կ Ա ն ն 0 0 ՜ ՜ 1 

ԱԱՏՕՈ О П Г О Г ЭППЯОР 

МЩММВИ; 

Ազգային հոգևոր ժողովի իրավազորության տարածքը որոշում է Արդա-
րության համաշխարհային տունը: 

Վարչական կարգի գերագույն մարմնի' Արդարության համաշխարհային 
տան. առաջին ընտրությունները տեւլի են ունեցել Բահաուլլահի հայտնութ-
յ ա ն հարյուրամյակի հոբել յանի ժամանակ՝ 1963թ. աււլրիլի 21-ին, որ 
մասնակցում էին 56 Ազգային հոգևոր ժողովների ներկայացուցիչներ" 
Ընտրությունները տեղի են ունենում 5 տարին մեկ անգամ, բսւհայիների մի-
ջազգային համագումարի ժամանակ, գաղտնի քվեարկությամբ : Չմաս-
նակցելու դեպքում Ազգային հոգևոր ժողովների անգամները փակ ծրարով 
տեղյակ են ւււա1աւմ, թե ում են տափս իրենց ձայները: Արդսղաւթյան հա-
մաշխարհային տան անգամների թիվը ինն է: Այն գտնվում է Իսրայելի Հայ-
ֆա քաղաքում: 

1972թ. Արւրորությւսն համաշխարհային տունը հրապարակեց իր կանո-
նադրությանը. որում նշված էին նրա նպատակները, պարտավորություննե-
րը և լիազորությունները, ինչպես նաև Միջազգային համագումարի անց-
կացման կարգը, որի հիմնական խնդիրներն են՝ Արւրսրության համաշխար-
հային տան ւսնդամների ընտրությունը, հանձնարարությունների և առա-
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բարկությունների պատրաստումը Արդարության հ ա մ ա շ խ ա ր հ ա յ ի ն տ ա ն ը 
քննելու համար: 

1978թ. ապրիլին Հ ա յ ֆ ա յ ո ւ մ տեւլի ո ւ ն ե ց ա ծ չորրորդ Ս ի ջ ա զ գ ա յ ի ն հա-
մագումարին մասնակցեցին 123 Ա զ գ ա յ ի ն հոգևոր ժւպովների անդամներ, 
իսկ 1988թ. 148 Ազգային հոգևոր ժոգովներից Ս ի ջ ա գ գ ա յ ի ն համագումարին 
մասնակցեցին 132-ր2 : 

1992թ. Հ ա յ ա ս տ ա ն ո ւ մ ևս կազմավորվել է բ ա հ ա յ ի ն ե ր ի հ ա մ ա յ ն ք , որը 
30.09.1994թ. Հ Հ կառավարութ յանն առընթեր կրոնի գործերի պ ե տ ա կ ա ն 
խորհրդում գրանցվեւ Լ որպես « Ե ր և ա ն ի բ ա հ ա յ ի ն ե ր ի հ ա մ ա յ ն ք » , իսկ 
12.12.1996թ. վերագրանցվել է « Հ ա յ ա ս տ ա ն ի բ ա հ ա յ ի ն ե ր ի հ ա մ ա յ ն ք » սւն-
վամբ: 

Հ ա յ ա ս տ ա ն ի բ ա հ ա յ ի ն ե ր ի թիվը ըստ Ա զ գ ա յ ի ն հոգևոր ժողովի կողմից 
ներկայացվող տվյալների , 1997թ. 2 0 0 էր, 1998թ.՝ 260 , 1999թ.՝ 380 , իսկ 
2000թ. ' 500: Ի ղեպ, համայնքում բ ա ց ի հայերից , կան ն ա և ա յ լ ա զ գ ի հ ա վ ա -
տ ա ց յ ա լ ն ե ր ( ա յ գ թվում' 4 ասորի, 2 եզդի, 10 ասս, 1 վրացի, 2 հրեա. 3 ուկ-
րաինացի) : 

2000թ. ապրիլի 21-ին Հ ա յ ա ս տ ա ն ի բ ա հ ա յ ի ն ե ր ի համայնքներում տեղի 
ունեցան ընտրություններ, որոնց ժ ա մ ա ն ա կ ընտրվեցին 23 Տ ե ղ ա կ ա ն 
հոգևոր ժալովներ (1997թ.՜ 17): Ի ս կ Ա զ գ ա յ ի ն հոգևոր ժողովի ընտրություն-
ները տեղի ունեցան մայիսի 1-ին՝ Երևանում: 

GOI-IAR V A R D A N Y A N 

THE GOVERNANCE OF BAHA'I COMMUNTITES 

(Տս штату) 

One of the modern religions - Baha'i faith, was founded in Persia in 19-th 
Century by one of the followers of Bab-Bahanrllah. There are about 6.000.000 
believers of this faith in different countries. This modern religion has no priests. 
The administration of international baha՝i Community consists of the appointed 
bodies - The Scientists '(The Learned) and elected councils - Administrators (The 
Rulers). The appointed bodies are - The Hands of the Cause of God, The Inter-
national Teaching Centre, Continental Board of Counsellors and the Auxiliary 
Board Members. The elected councils are: The Local Spiritual Assemblies, The 
National Spiritual Assemblies and Universal House of Justice. In 1992 there was 
also founded the Armenian Baha'i Community of Armenia, the members of 
which by 2000 reached approximately 500. The Community is governed by The 
National Spiritual Assembly and also by 23 Local Spiritual Assemblies. 
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Ծ Ա Ն Ո Թ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր 

1. Хэтчер У. С , Мартин Дж. Д., Новая мировая религия, Санкт-Петербург, 1995, 
стр. 39; Эсслемонт Дж. Э., Баха-Улла и новая эра, Екатеринбург, 1991, стр. 
25; Баха-Улла, Москва, 1992, стр. 5; Բահա-Ուըահ, Երեան. I996. էջ 5; Пер-
кинс М., Хейнсворт CD., Вера бахай, Москва, 1992, с. 10. 

2. Ատրպետ, Հալածանք բաբիզմի դեմ. Տարազ, Թիֆլիս, 1903, N 25-32: 
3. Эсслемонт Дж. Э., с.34; Баха-Улла, с.14-18; Բւսհա-ՈւԱահ, էջ 13-16; Перкинс 

М., Хейнсворт Ф. , с. 21; Хэтчер У. С., Мартин Дж. Д., с.52. 
4. Faizi G., TheBaha i Faith, New Delhi, 1990, р. 19; Эсслемонт Дж. Э., с. 57; Хэтчер 

У. С., Мартин Дж. Д, с.65. 
5. Там же, с.102; Перкинс М., Хейнсворт Ф., с.35. 
6. Воля и Завещание Абдул-Баха, Санкт-Петербург, стр. 15; The Covenant of 

Bahaullah, London, 1963, р. 101; Хэтчер У. С., Мартин Дж. Д, с. 176; Перкинс 
М., Хейнсворт Ф. , с.62. 

7. Там же, с.63; Эсслемонт Дж. Э, с.277; Վարչական կարգը (ժողովածու բահւսյի 
ակադեմիայի համար), կազմող Ո-եյհանի Ֆ., Երևան, 1996, էջ 41, ինչպես նաև 
Административный порядок (Сборник для академии бахай), составитель 
Рейхани Ф. , Душанбе: 

8. Перкинс М., Хейнсворт Ф., с.63. 
9. Там же, с.64; Վարչական կարգը, էջ 34. 
10. Хэтчер У. С., Мартин Дж. Д, с. 176. 
11. Перкинс М., Хейнсворт Ф. , с.64. 
12. Хэтчер У. С., Мартин Дж. Д, с. 17 6. 
13. Վարչական հարգը, էջ 46: 
14. Նույնը, էջ 47-48: 
15. Նույնը, էջ 45: 
16. Община бахай: основания, цели и намерения, Хайфа, 1990, с.16; ԲահայակաԱ 

համայնքը, հիմունքները, նպատակները և մտադրությունները, Երևան,1996, էջ 11: 
17. Хэтчер У. С., Мартин Дж. Д, с. 176; Перкинс М., Хейнсворт Ф., с.63. 
18. Վարչական կարգը, էջ 51: 
19. Община бахай... , с.7; Բւսհայական համայնքը..., էջ 12: 
20. Перкинс М., Хейнсворт Ф. , с.19; Վարչական կարգը, էջ 43-44: 
21. Նույնը, էջ 44: 
22. Նույնը, էջ 10: 
23. Նույնը, էջ 13: 
24. Նույնը, էջ 32: ՝"՝ 
25. Перкинс М„ Хейнсворт Փ. , с.69. 
26. Там же, с.61. 
27. Վարչական կարգը, էջ 37: 
28. Перкинс М., Хейнсворт Ф. , с.62. 
* Իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում ՛Հայաստանի բսւհայիների համայնքի օ-

ժանդակ խորհրդի անդամ տիկին Անահիտ Նալբանդյանին՝ ցուցաբերած ւս-
ջակցության համար: 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Ինստիտուտի կողմից (Պրոֆ. Ն. Հովհաննիսյան) 5 

Ն Ո Ր Ե Վ Ն Ո Ր Ա Գ Ո Ւ Յ Ն ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

Ք Ն Ա Ր Ի Կ Ա Վ Ա Գ Յ Ա Ն 
Թուրքիայի հայոց պատրիարքարանի դիվանի փաստաթղթերը 
ԱՄՆ-ի հայ գաղութի վերաբերյալ (XIX դ. վերջ - X X դ. սկիզբ) 7 

Ն Ո Ր Ա Ա Ր Ի Մ 5 Ա Ն 
Հայոց ցեղասպանությունը ե սիրիական սփյուռքի մամուլը 16 

ԱՈՒՐԵՆ Բ Ա Ղ Դ Ա Ս Ա Ր Յ Ա Ն 
Թուրքիայի քաղաքական ընտրանու ընդհանուր 
բնորոշ գծերը (1920-1930 թթ.) 21 

ԱՈՒՐԵՆ Բ Ա Ղ Դ Ա Ս Ա Ր Յ Ա Ն 
Թուրքական Հանրապետությունում քաղաքական մոդեոնացման 
առանձնահատկությունների խնդրի շուրջ (1920-1930ական թթ.) 28 

Ա Ր Ա Մ Գ Ա Ս Պ Ա Ր Յ Ա Ն 
Նոր միտումներ ԱիացյալՆահանգների մերձավորարեելյան 
քաղաքականության մեջ (1978-1979թթ. իրանական 
հեղափոխությունից հետո) 37 

Հ Ա Յ Կ Դ Ե Ս Ո Յ Ա Ն 
Դարաբաղյան հակամարտությունը թյուրքալհզու պետությունների 
վախհարաբերությունների համատեքստում 46 

Կ Ա Ր Ե Ն Դ Ո Լ Ի Ն Յ Ա Ն 
Իրանամ ԱՄՆ-ի դեսպանատան գրավումը ե ամերիկա-իրանյան 
հարաբերությունների ճգնաժամային փողը 53 

Գ Ո Հ Ա Ր Ի Ս Կ Ա Ն Դ Ա Ր Յ Ա Ն 
. Ամերիկյան օգնություններն Իրանին' որպես իրանա-ամերիկյան 

հարաբերությունների կարևորագույն գործոն 61 
Ք Ր Ի Ս Տ Ի Ն Ե Կ Ո Ս Տ Ի Կ Յ Ա Ն 

Սյունիքի Օրբելյսւնները XVTII-XIX դարերում 70 
Ա Վ Ա Գ Հ Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Յ Ա Ն 

Քրդական գործոնի աշխարհաքաղաքսւկան դերը 79 
Լ Ի Լ Ի Թ Հ Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Յ Ա Ն 

Լիբանանի կրոնա-համայնքային համակարգը 88 
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ԱՐՏԱԿ Հ Ո Վ Հ Ա Ն Ն Ի Ս Յ Ա Ն 
Օսլո 2 համաձայնագիրը որպես պաղեստինյան հակամարտության 
կարգավորման հերթական քայլ 46 

Տ Ա Թ Ե Վ Ի Կ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 
Քրդական աշխատավորական կուսակցության կազմավորման 
հարցի շուրջ 104 

ԴԱՎԻԹՎԻՐԱԲՅԱՆ 
1973թ. արաբա-իսրայելյւսն պատերազմը ե Հորղանւսնի 
դիրքորոշումը 112 

ԱՐՄՔՍ Փ Ա Շ Ա Յ Ա Ն 
Իսլամական Կոնֆերանս կազմակերպությունը, կաոուցվածքը 
Ն հիմնական նպատակները 118 

Հ Ի Ն Ե Վ Մ Ի Ջ Ի Ն ԴԱՐԵՐ 

ԱՐՍԵՆ Բ Ո Բ Ո Խ Յ Ա Ն 
Հարավային Հայաստանի առնչությունները Հյուսիսային Սիրիայի 
հետ Ք.ա. 3-2-րդ հազարամյակների սահմանին 125 

ԱՐՏԱԿ ԱՈՎԱԻՄՅԱՆ 
Կարեոր մի ուղղում (Կարմիր բլուրի սեպագիր սալիկներից 
մեկի աոնչությամբ) 133 

ԱՐՏԱԿ Ս Ա Ր Գ Ս Յ Ա Ն 
Արդինի-Մոա սսիրի տեղորոշման շուրջ 140 

Ե Ր Վ Ա Ն Դ Գ Ր Ե Կ Յ Ա Ն 
Մանայի թագավորության վարչա-քւսղաքական միավորների ե 
դրանց տեղադրության շուրջ 153 

Վ Ա Ջ Գ Ե Ն Ղ Ա Ջ Ա Ր Յ Ա Ն 
Մի քանի սեպագիր համակարգերի կոմպյուտերացումը 173 

ՄՈՒՐԵՆ Մ Ա Ր Տ Ի Կ Յ Ա Ն 
Խաղխաղի ճակատամարտի նշանակությանը ոազմարվեստի 
պատմության մեջ 181 

Տ Ի Գ Ր Ա Ն Ա Ի Ք Ա Յ Ե Լ Յ Ա Ն 
Ազգերի կերպարները միջնադարյան արաբւսլեզու 
աղբյուրներում (IX-X^ij.) 188 

Գ Ա Յ Ա Ն Ե ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ 
Քրիստոնյա համայնքների իրավական կարգավիճակը մահմեդական 
իրավագ1ւտությւսն մեջ 196 

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ Ե Վ ԿՐՈՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ՅՈՒԼԻՍ Ա Ն Տ Ո Ն Յ Ա Ն 
Սուրբ Սարգսի պաշտամունքի հարցի շուրջ 202 
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ԱՍԱՆ Դ Ր Բ Ո Յ Ա Ն 
Հայաստանում կազմավորվող գրական քրդերենի գեղարվեստական 
ոճի մի քանի հարցերի շուրջ 210 

Ե Կ Ա Տ Ե Ր Ի Ն Ա Խ Ա Չ Ա Տ Ր Յ Ա Ն 
Հսւվւաոախևաթյան կրոնահոգեբանական հայեցակետի շուրջ 215 

Ն Ա Ի Ր Ա Կ Ա Ր Ա Պ Ե Տ Յ Ա Ն 
Տահա Հուսեյնի «Օրերը» ինքնակենսագրական երկը և 
եգիպտական գրականությունը 221 

ՋԱՐՈԻՀԻ ՀԱՍԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ 
Հայրենիքի ընկալման գաղափարի շուրջ 225 

Գ Ա Գ Ի Կ Ս Ա Ր Տ Ո Յ Ա Ն 
Մհեր-Սիհրի առասպելի շերտը հայկական ժողովրդական 
հեքիաթներում 232 

ՀԱՍՄԻԿ Մ Ե Լ Ք Ո Ն Յ Ա Ն 
Արևելյան պոեզիայի առանձնահատկությունների դրսևորումը 
Յ.Վ.Գ-յոթեի «Արեմտա-Արևելյան դիվանում» 244 

Գ-ԱՅԱՆԵ Շ Ա Դ Ո Յ Ա Ն 
«Արարչագործության» թեման հայոց ավանդական հարսանիքի 
ւիեսայի ծիսական տեքստում 248 

Ն Ո Ր Ա Յ Ր Պ Ո Ղ Ո Ս Յ Ա Ն 
Թյուրքական բարբառների վրա հայերենի թողած ազդեցությունը 257 

П-ՈՀԱՐ Վ Ա Ր Դ Ա Ն Յ Ա Ն 
Ր-ահայիների ղեկավարման համակարգը 264 
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