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ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

ՎԱՀԱՆ ԲԱՅԲՈՒՐԴՅԱՆ 

XX ԴԱՐԻ 20—30—ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՔՐԴԱԿԱՆ 
ԱՊՍՏ ԱՄՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԹՈՒՐՔ-ԻՐԱՆԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1923 թ. Լոգանի կոնֆերանսում մեծ տերությունների հավաքա-
կան կամքով տապանաքար դրվեց Սևրի դաշնագրի վրա: Այդ կոնֆե-
րանսը հանդիսացավ ոչ միայն հայկական հարցի գերեզմանումը, որն ա-
ռաջին աշխարհամարտի տարիներին և հետպատերազմյան քաղաքա-
կան սակարկումների շրջանում տևականորեն չարչրկվում էր վերսալյան 
համակարգի դիվանագիտական ատյաններում, այլև վերջնականապես 
փակեց քրդական հարցը, որը նույնպես Աևրի դաշնագրի ծնունդ էր, սա-
կայն մեռավ առանց հասակ քաշելու: Միանգամայն իրավացի է Արշակ 
Սաֆրաստյանը, երբ դառնությամբ գրում է, որ չնայած իրենց տված բա-
զում խոստումներին և Աևրի դաշնագրի տակ դրած ստորագրությանը, 
դաշնակցային տերությունները Լոգանում «ծախեցին և Քբդսաանը և 
Հայաստանը» 

Ի տարբերություն հայկական հարցի, որը չնայած իր ձախողմա-
նը, այնուամենայնիվ քննարկման հարց հանդիսացավ Լոգանում, քրդա-
կան հարցը առհասարակ դուրս մնաց քննարկումների օրակարգից, ո-
րովհետև դեոևս 1921 թ. դաշնակիցները փաստորեն հրաժարվել էին 
քրդերի ազգային ինքնորոշման պահանջ աոաջադրելուց2: Կոնֆերան-
սում քրդական հարցը քննարկվեց գւխավորապես որպես Մււսուլի խնդրի 
բաղկացուցիչ մաս: Ի դեպ, Վերսալի կոնֆերանսում անհաջողության 
մատնվելով իր տարածքը Իրաքյան Քրդստանի հաշվին ընդարձակելու 
հավակնությունից, Իրանը Լոգանում կրկնեց իր այդ պահանջը՝ 1922 թ. 
դեկտեմբերի վերջին դիմելով Անգլիայի, Ֆրանսիայի և Իտալիայի ներ-
կայացուցիչներին, որպեսզի նրանք Թեհրանի նկատմաբ դրսևորեն 
«բարյացկամություն» և իրանա-թուրքական «Քրդստանյան սահմանը» 
վերանայեն հօգուտ Իրանի: Որպես իր այգ պահանջի հիմնավորում, ի-
րանական դիվանագիտությունը վկայակոչում էր այն, որ 1919 թ. օգոս-
տոսի 9-ի անգլո-իրանական պայմանագրին համապատասխան, սւնգ-
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լիացիներն իբր 1920 թ. իրենց իասաացելհն վերոհիշյալ հարցում ընդա-
ռաջ գնալ Իրանի ցանկություններին: 

Սակայն անգլիացիների պատասխանը վերին աստիճանի կոշտ 
էր, եթե չասենք կոպիտ: Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի պետա-
կան քարտուղար լորդ Քերգոնը, որը Լոգանում գլխավորում էր անգլիա-
կան պատվիրակությունը, հայտարարեց, որ պարսիկներին առհասա-
րակ ոչ մի խոստում չի արվել, իսկ եթե նրանք վկայակոչում են 1919 թ. 
պայմանագիրը, ապա այն այլևս գոյություն չունի: Դրան լորդ Քերգոնն 
ավելացրեց, որ «այլևս գոյություն չունի նաև Թուրքիսւյում քրդական պե-
տության, կամ քրդական ինքնավար նահանգի ստեղծման հարց՝ ինչպես 
ենթադրվում էր Սևրի պայմանագրում» 3: Նա կտրականապես մերժեց 
նաև Իրանի պահանջը՝ թույլատրելու, որ իր ներկայացուցիչը մասնակցի 
Լոգանի կոնֆերանսին, քանի որ այնտեղ քննարկվելու էր Մոսուլի հար-
ցը, որտեղ իրանական դիվանագիտության պնդումով «Իրանը Թուրքիա-
յի հետ ուներ ընդհանուր շահեր» 4: Այսպխավ լորդ Քերգոնը վրեժ էր լու-
ծում պարսիկներից, որոնց հետևողական պահանջների հետևանքով 
1921 թ. Անգլիան ստիպված էր իր զորքերը դուրս բերել Իրանից: 

Եթե Լոգանից հետո բազմաչարչար հայկական հարցը հանվում 
էր միջազգային դիվանագիտության թղթածրարներից և ուղարկվում ար-
խիվ այն պատճառաբանությամբ, որ Արևմտյան Հայաստանը հայա-
թափ է եղել (չկա հայ, հետևաբար չկա նաև հայկական հարց), իսկ Հա-
յաստանի արևելյան հատվածում պրոբլեմը գտել է լուծում ի դեմս հայ-
կական երկրորդ հանրապետության՝ Խորհրդային Հայաստանի գոյութ-
յան, ապա քրդական հարցին վիճակված էր շարունակել խաղալու քա-
ղաքական մանրադրամի դեր, այս անգամ թուրք նորահայտ ազգայնա-
կանների' միըի ֊քեմալականնեբի ձեռքերում, նոր տառապանքներ բերե-
լով քուրդ ժողովրդին: 

Դեռևս 1921 թ. քեմալականները լծվել էին եռանդուն գործունեութ-
յան, հույս ունենալով քրդերի ազգային ու կրոնական զգացումներն օգ-
տագործել նավթով հարուստ Մոսուլի վիլայեթը անգլո-ֆրանսիական ե-
րախից պոկելու և «նոր Թուրքիային» միացնելու համար: Այդ կարևոր 
գործը գլուխ բերելու հանձնարարությունը Մոաաաֆա Քեմսդը դրել էր 
իր մերձավորագույն զինակիցներից մեկի' գեներալ Օզդեմիր փաշայի 
վրա, որը քանիցս ընդունակություն էր դրսևորել նաև դիվանագիտության 
բնագավառում, գանելով ծագած հարցերի ոչ սովորական լուծումներ: 
Թուրքերին և քբդերին անվանելով «մեկ միասնական կրոնի զավակ-
ներ», գեներալը կոչ էր անում նրանց միավորվել Անկարայի կառավա-
րության շուրջ և արյուն թափել «հանուն հավատի»՝ ընդդեմ իսլամի ոխե-
րիմ թշնամիների և աոաջին հերթիս անգլիացիների5: Միաժամանակ նա 
հաջողությամբ շրջանառության մեջ էր դնում քեմալականների քաղա-

ճ 



քական զինանոցի հիմնական զենքը՝ «հակաիմպերիալիսաական» կար-
գախոսները: Ընդորում քրդական այն բոլոր առաջնորդները, որոնք հրա-
ժարվում էին ենթարկվել քեմալականների կամքին, պիտակավորվում 
էին իբրև «իմպերիալիզմի գործակալնհթ>, «կրոնական ֆանատիկոս-
ներ», «հետսւդիմականնէդւ» ե այլն: 

Իրաքի քրգերին իրենց կողմը գրավելու նպատակով, քեմալական-
ները նրանց ազդեցիկ առաջնորդների հետ ստորագրեցին մի պայմանա-
գիր, որով խոստանում Էին նպաստել Իրաքյան Քրդստանի անկախութ-
յան «սուրբ գործին»: Այսպիսով Անկարան իր համաձայնությունն Էր 
տափս ստեղծելու «անկախ Քրդստան»՝ սակայն Իրաքի հաշվին6: 

20-ական թվականների սկզբին քեմալականների սևեռուն ուշադ-
րության կենտրոնում Էր գտնվում նաև Իրանական Քրդստանը: Այստեղ, 
որպես պատասխան ինքնագլխության ձգտող ցեղերի հնազանդեցման 
իրանական կառավարության հետևողական քաղաքականության, 1922 
թ. կեսերին բռնկեց քրդական մի հուժկու անջատողական շարժում շեք-
քաք ցեղի առաջնորդ Իսմայիլ աղա Սըմկոյի գլխավորությամբ: Ապս-
տամբներն առաջ քաշեցին Իրանի տարածքում անկախ Քրդստանի 
ստեղծման պահանջ7: 

Փաստեր կան այն մասին, որ Իրանական Քրդստանի ազատագր-
մանը ձգտող քրդական ուժերը իրենց ներշնչումն առնում Էին թուրքերից 
ու բոլշևիկներից: Քեմալականներն աշխատում Էին պարսկական շրջան-
ները պահել մշտական ապստամբության մեջ, որպեսզի պարսիկները 
թշնամանան քրդերի հետ և դրանով իսկ թուրքերը ունենան Իրանի գոր-
ծակցությունը ընդդեմ քրդական շարժման: Բացի այդ, քեմալականները 
ձգտում Էիս այդ շարժումներով քրդերի ուշադրությունը շեղել Թուրքիա-
յից և այն կենտրոնացնել Իրանական Քրդստանի վրա8: Թուրքական 
գլխավոր շտաբի վարչության պետ Բասրի-Բեյը 1922 թ. գաղտնի հրա-
հանգ Էր իջեցրել Օզդեմիր փաշային, որտեղ ասվում Էր, որ Սըմկոյի 
հաղթանակը և նրա ազդեցության մեծացումը քրդերի շրջանում չի հա-
մապատասխանում Թուրքիայի շահերին: «Սակայն, ֊ շարունակվում Էր 
հրահանգում, - ներկա պահին նրա հետ թշնամանալը ևս բնավ մեր օգ-
տին չէ: Ուստի դաք մեծ ծառայություն մատուցած կլինեք հայրենիքին, 
եթե կարողանաք խաբել ցեղերին և նրանց տրամադրել Սըմկոյի դեմ, օ-
րինակի համար տարածելով լուրեր, որ Սըմկոն այդ հեղավախությունը 
բարձրացրել Է անգլիացիների վաղերով և քրդերի արյունը թափում է ծա-
ռայելով անգյիացիներին և բացառապես հանուն սեփական շահերի» 9: 

Անկարայում սովետական դեսպան Ս. Արալովի հետ «անկեղծ 
զրույցի» ժամանակ Մուստաֆա Քեմսդը «բարեկամ երկրի» դիվանագի-
տական ներկայացուցչից չէր թաքցնում, որ «Ուրմիսւ լճի շրջակայքում 
բնակվող քրդերը ցանկություն են հայտնել գործելու Թուրքիայի հետ հա-
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մատնդ»: Որ նրանք իրենց տրամադրության տակ ունեն անհրաժեշտ 
քանակությամբ զենք, դրամ և պատրաստ են հանդես գալու «անգլիա-
կան իմպերիալիզմի դեմ»: Այնուհետև ընկնելով քաղաքական խորհրդա-
ծությունների գիրկը, «թուրքերի հայրը» իր զրուցակցին պարզաբանում 
է. «Քրդական հարցը խճողված ու բարդ խնդիր է: Անգլիւսն օգտվում է 
նրանից, որ քրդերը պատկանում են երկու պետության՝ Թուրքիային և 
Պարսկաստանին և խաղում են դրա վրա: Անգլիան ցանկանում է իր տի-
րապետության տակ ստեղծել քրդական պետություն և դրանով իսկ հան-
դես գալ հրամայողի դերում մեր, Պարսկաստանի և Անդրկովկասի 
նկատմամբ... Այժմ քրդական առաջնորդները բաժանվել են. մի մւսսը 
հակված է դեպի Իրանը, մյուսները դեպի Անգլիան, երրորդները դեպի 
մեզ... Սուլեյմանիեում անգլիացիները շեյխ Մահմադին ստիպեցին հան-
դես գալու մեր դեմ... Մենք, թուրքերս, - քմծիծաղով շարունակում է Քե-
մսդը, - նույնպես պարտքի տակ չենք մնում: Քուրդիստանի հարավում 
մենք օգնեցինք քուրդ Ֆեթթիկին և ուրիշներին ապստամբելու անգլիա-
ցիների դեմ» 1 : 

1922 թ. օգոստոսին Ոըզա-խանի զորքերր ջախջախեցին Սըմկոյի 
ապստամբությունը և գրավեցին նրա նստավայրը՝ Չեհրիկ-կալեն, դրա-
նով իսկ միառժամանակ վերջ տալով թուրքերի միջամտությանը Իրանի 
ներքին գործերին: 

Օգտագործելով «երկակի ստանդարտի» քաղաքականություն և 
Իրաքի ու Իրանի քրդերի ազգային իղձերի նկատմամբ ընդունելով «ան-
կախության» ջատագովի կեցվածք, քեմալականները Թուրքական 
Քրդստանում և Արևմտյան Հայաստանի քրդաբնակ շրջանների նկատ-
մամբ ընդհակառակը, իրականացնում էին ավանդական «արյան ու եր-
կաթի» քաղաքականություն, անխնա կերպով ճզմելով անկախության 
որևէ ձգտում և առհասարակ նպատակադրվելով հիմքից վերացնել 
քրդական հարցը: Տարված փնելով «Թուրքիան թուրքերի համար» շովի-
նիստական գաղափարներով, քեմալականները ծրագրեր էին փայփա-
յում Թուրքիան վերածելու ազգային-էթնիկական առումով համատարր 
մի պետության: Ուստի նրանք պատրաստվում էին շարունակել երիտ-
թուրքերի կողմից սկսած Արևմտյան Հայաստանը «խորթ տարրերից» 
սրբել-մաքբելու քաղաքականությունը, կազմելու համար միապաղաղ մի 
Թուրքիա: Այժմ հերթը հասել էր քրդերին, և Սնկաբան որոշել էր իր հաս-
կացած ձևով լուծում տալու քրդական հարցին: 

Ներկայացնելով այդ հարցում Մոսաաֆա Քհմալի քաղաքակա-
նության շրջադարձը դեպի «ծանր ձեռքի» մարտավարությունը, քուրդ 
ազգային գործիչ Քյամուրան Բեդիրխանին նշում էր, որ երբ քրդերը 
նրան հիշեցրին իր ժամաանկին իրենց տված սաատ խոստումների մա-
սին, նա որպես պատասխան քրդերին ցույց տվեց թնդանոթներ և սվին, 
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հրամայեց փակել քրդական դպրոցները, ձերբակալել ազդեցիկ ու հայ-
րենասեր գործիչներին և նրանց հանձնել տխրահռչակ «անկախության 
դատարաններին» !: 1923 թ. հոկտեմբերի 18-ին Թուրքական Ազգային 
Սեծ ժողովը (ԹԱՄէՒ) ընդունեց «ավազակային շարժումները ճնշելու 
վերաբերյալ» օրենք, որը կառավարությանը հնարավորություն Էր տա-
փս ցանկացած շարժում որակել որպես «ավազակային-բանդիտական» 
ե անոդոք դաժանությամբ ճզմել դրանք: 

Այսպիսով, հայերի նկատմամբ արդեն փորձարկված «տոտալ 
մաքրագործման» գործելակերպը մտնում Էր իր հերթական վտւլը: Քրդե-
րը համոզվեցին, որ հայերի ու հույների կոտորվելուց և բիրտ ուժով հրկ-
րից քշվելուց հետո, իրենք Թուրքիայի մեջ մնացել են մենակ և այժմ 
թրքական վտանգը բացառապես կենտրոնացած Է իրենց դեմ: Նրանք 
հասկացան նաև, որ իրենց իսլամությունը ազգայնական քեմալականնե-
րի համար ոչ մի արժեք չի ներկայացնում, առավել ևս հաշվի չեն առն-
վում իրենց նախկին օժանդակությունները թուրքական պետությանը: 
Միաժամանակ նրանք խորապես զղջացել Էին, որ «թուրքի մեռած ժա-
մանակ», այսինքն համաշխարհային պատերազմի եզրափակիչ Էտա-
պում, երբ պարտված Թուրքիան Մադրոսի զինադադարով հանձնվել Էր 
դաշ նսւկից ների ողորմածությանը, իրենք պահը ձեռքից բաց թողեցին և 
չդիմեցին ապստամբության: 

Այս ծանր մտորումները քրդերին մղում Էին ներքին կազմակերպ-
վածության: Դեռևս 1920 թ. աշնանը մի խումբ ազդեցիկ քրդական ա-
ռաջնորդներ՜ ջիբրանլի աշիրեթապետ գնդապետ Խալիտը, Բիթլիսի ե-
րեսփոխան Ափ Ռըզան, Քեմալ Ֆեվզի բեյը, շեյխ Սայիդ Նախշբանդին 
և ուրիշներ ստեղծեցին մի կազմակերպություն, որն ընդամենը հնգամյա 
աշխատանքներից հետո դարձավ կատարյալ մի ցանց, և արմատ բռնեց 
Թուրքիայի քուրդ բնակչության շրջանում, իսկ ամենակարևորը՝ համա-
խոհներ գտավ Իրանում, Իրաքում, Սիրիայում և նույնիսկ Եգիպտոսում: 

1925 թ. փետրվարի կեսերիս արևելյան վիլայեթներում բռնկեց 
քրդերի ապստամբություն շեյխ Սայիդի ղեկավարությամբ: Կարճ ժա-
մանակամիջոցում այն ընդգրկեց 14 վիլայեթ: Ապստամբների թիվը հա-
սավ մոտավորապես 40 հազար մարդու: Նրանց նպատակն Էր ձերբա-
զատվել թուրքական լծից և ստեղծել անկախ քրդական պետություն՝ 
Դիարբեքիր մայրաքաղաքով: Ապստամբության բուն կազմակերպիչը 
"Ciwala Azadi Kurd" («Քրդերի ազատության միություն») կազմակեր-
պությունն Էր12: 

Թուրքիայի Ժալովւպա-Հանրապետական կուսակցության կա-
ռավարությունը շեյխ Սայիդի ապստամբությունը որակեց որպես «հե-
տադիմական», «քրդերի կրոնական մոլեռանդության պայթյուն», որը 
նպատակ ունի վերականգնել խալիֆաթը, սահմանել շարիաթական նոր-
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մեր, տապալել կառավարող «աշխարհիկ-աթեիսաական» վարչակարգը 
ե խափանել Թուրքիայի եվրոպականացումն ու արդիականացումը: Ըն-
դորում թուրքական մամուլը վարչապետ Ափ Ֆեթհի-րեյի ե ներքին գոր-
ծոց նախարար Ջեմիլ-բեյի հրամանով սկսեց բոան քարոզչություն մղել 
այն ստումով, որ քրդերն ապստամբել են օտարերկրյա տերության (իմա՜ 
անգփացիների - Վ. Բ.) սադրանքների հետևանքով՛^: 

Ի դեպ, ապստամբությունն առիթ ծառայեց Ֆեթհի-բեյի կառավա-
րության փովտխման համար, որովհետև ԺՀԿ-ն ծայրահեղ ազգայնա-
կանները նրան մեղադրեցին քրդական շարժումը ճնշելու ժամանակ ցու-
ցաբերած անվճռականության մեջ: 

Ապստամբության շրջանում Սնկաբան հետևողականորեն աշխա-
տում էր Խորհրդային Սիությտն ղեկավարներին ևս ներշնչել հակաքր-
դական տրամադրություններ, քրդական ազգային շարժումը ներկայաց-
նելով որպես պլաիմպերիափսաական, աբևմտամետ, գործակալական: 
Դեռևս 1921 թ. օգոստոսի 4-ին արտաքին գործերի գծով թուրքական կո-
միսար Յուսուֆ Քեմալ-բեյը Գ. Չիչերինին հասցեագրված հուշագրում 
նշում էր, որ անգփացիների նվիրական իղձն է պատնեշ ստեղծել 
Հնդկաստանը պաշապանելու և Մոսուլի նավթը ստանալու համար: «Այդ 
նպատակով, - շարունակում էր նա, - անգլիացիները պլանավորել են 
Սիջագետքի և Սև Ծովի միջև ստեղծել մեկ կամ մի քանի վաքր պետութ-
յուններ, որոնք պետք է գտնվեն բրիտանական հովանու ներքո, քանի որ 
Հայաստանի մասին, որը նախատեսված էր այդ նպատակի համար, 
ներկայումս խոսք անգամ լինել չի կարող, ուստի Անգլիան աշխատում է 
այդ նույն ծրագրի համար օգտագործել, ի միջի այլոց ապարդյուն կեր-
պով, սրիկաների կողմից ղեկավարվող քրդական բանդաները» 14: 

Դժվար է հավատալ, որ Մոսկվան չէր կռահում քեմալականների 
այս «հեղավախական-հակաիմպերիալիստական» ճամարտակություն-
ների թաքնված իմաստը: Սակայն առաջնորդվելով զուտ պրագմատիս-
տական հաշվարկներով, խորհրդային ղեկավարները ոչ միայն ընդու-
նում էին դրանք, այլև տուրք տափս Անկարայի շովինիստական 
նկրտումներին, այդ թվում նաև քրդական հարցում: 

1925 թ. մարտի 3-ին թուրքական կառավարությունը նորից գլխա-
վորեց Իսմեթ Ինենյուն: Այն մշակեց վարչական և քաղաքական միջոցա-
ռումներ շեյխ Սայիդի ապստամբությունը ճնշելու համար: Մուստաֆա 
Քեմսղի պաշտոնական խոստովանությամբ, թուրքական կառավարութ-
յունը ստիպված էր դրա համար ռազմական դրության մեջ պահել կանո-
նավոր զորքերի ութ-ինը դիվիզիա: Թուրքական զորքերի թվական ու 
տեխնիկական գերազանցությունը, միասնության բացակայությունը 
քուրդ առաջնորդների միջև, հասուն քաղաքական կազմակերպության 
բացակայությունը, որն ունենար գործողությունների հստակ ծրագիր, և 
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մի շւսրք այլ պատճառներ կանխորոշեցին քրդական ապստամբության 
պարտությունը: Մինչև 1925 թ. ապրիլի կեսերը ապստամբների գլխավոր 
ուժերը շրջապատվեցին ու ջախջախվեցին Գենջոյի գոգահովտում: 
Շեյխ Սայիդը և ապստամբության մյուս ղեկավարները բռնվեցին Մու-
րադ չայ գետի կամրջի վրա: Հունիսի վերջին նրանք բոլորն էլ «անկա-
խության դատարանի» վճռով կախաղան հանվեցին Դիւսրբեքիրում: 

Հետաքրքիր է նշել, որ այգ ապստամբությանը իրենց եռանդուն 
մասնակցությունն էին բերել նաև Արևմտյան Հայաստանի տարբեր վայ-
րերի հայ, ասորի և չերքեզ բնակչությունը, որի մասին մեզ են հասել ա-
ռանձին կցկտուր տեղեկություններ: Այսպես, 1925 թ. սեպտեմբերի 26-ին 
Դիարբեքիրի «անկախության դատարանը» մահվան դատապարտեց 
Չմշկածագի բնակիչ դարբին Պողոսին, որը մեղադրվեց քրդական ապս-
տամբությանը եռանդուն մասնակցություն ունենալու և Խարբերդում 
ապստամբների օգտին լրտեսությամբ զբաղվելու մեջ: Ընդորում «Հաքի-
միեթի միլլիե» թերթը գրում էր, որ հայ և ասորի կամավորները միանում 
էին ապստամբներին, Քրդստանի հետ միավորված անկախ Հայաստան 
ստեղծելու համար'3: Տեղական նահանգապետի անունով թուրքական 
բանակի հրամանատարության կողմից իջեցված շրջաբերական նամա-
կում ասվում էր, որ «ներշնչվելով մեր դեմ անզուսպ վրիժառության զգա-
ցումներով, հայերն անկասկած սպասում են հարմար առիթի, որպեսզի 
ոչնչացնեն բոլոր ոչ հայկական տարրերին, այդ թվում նաև քրդերին, ո-
րոնց այժմ օգնում են: Մեր տարածքում և մեր մահմեդական ռասայի ոս-
կորների վրա նրանք ցանկանում են վերականգնել նոր Հայաստան» 1ճ: 

Մինչև շարժումը սկսելը, քուրդ ապստամբները ենթադրում էին, որ 
օտար պետությունները օգնություն չեն ցուցաբերի թուրքերին: Աակայն 
դա այդպես չեղավ: Սահմանակից տերություններից ոմանք ուղղակի 
կամ անուղղակի ձևով օժանդակեցին նրանց: Օրինակ, Սիրիայի ֆրան-
սիական իշխանությունները թույլ տվեցին թուրքերին օգտագործել սի-
րիական երկաթուղիները ապստամբության շրջանը զորքեր ու սպառա-
զինություն ուղարկելու համար: 

Շեյխ Սայիդի ապստամբությունը ճնշելուց հեսա թուրքական իշ-
խանությունները քրդերի նկատմամբ սկսեցին կիրառել պետական ահա-
բեկչության և բնաջնջման քաղաքականություն: Անգլիացի դիտորդ 
Արմստրոնգը այդ սաթիվ գրում էր. «Քրդսաանը հրով և սրով ավերա-
ծության ենթարկվեց: Տղամարդկանց տանջում և մահապատժի էին են-
թարկում, կանանց և երեխաներին տանում էին անհայտ աղությամբ և 
սպանում, գյուղերն այրում էին, իսկ դաշտերը ամայացնում: Թուրքերը 
կազմակերպեցին քրդերի մի այնպիսի կոտորած, որը իր դաժանությամբ 
չէր զիջում սուլթանության ժամանակ հայերի նկատմամբ կատարված 
հաշվեհարդարին: Նրանք կոտորում էին ոչ միայն քրդերին, այլև հույնե-
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րին, հայերին, բուլղարացիներին... Դատարանների որոշմամբ զուտ 
զինվորական արագությամբ քյւդերին կախաղան էին բարձրացնում, աք-
սորում ու բանտերը նետում» 1 : 

Այդ անագորույն դաժանությունների նպատակն էր սարսափի մի-
ջոցով անդամալուծել քուրդ ժողովրդի կամքը: Ապստամբությունից հետո 
թուրքերի ե քրդերի միջև բացվել էր շատ խորը մի անդունդ: Հաշտության 
եզր այլևս չէր մնացել: Ողջ քրդությունը վառված էր ատելության ե 
վրեժխնդրության զգացումներով: Թուրք-քրդական հարաբերություննե-
րը սոսկալի կերպարանք էին ստացել: Այդ բոլորը հիմնավորապես հա-
մոզեցին քրդական զանգվածներին ու նրանց ղեկավարներին, որ չդի-
մադրելու դեպքում իրենք դատապարտված են տանելու հայերի ճակա-
տագիրը: 1925 թ. հունիս-հուփսին Իրան-իրաքյան սահմանի հարևա-
նությամբ, Հաքյարիում, ապստամբության դրոշ պարզեց «անկախութ-
յան դատարանի» որոշմամբ կախաղան բարձրացված անվանի քրդա-
կան առաջնորդ Սեյիդ Աբդուլ Դադերի պպին՝ Աեյիդ Աբդուըահը: Վանի 
և Բիթփսի շրջաններում ծավալվեցին թեժ մարտեր քրդական ապս-
տամբների ու կառավարական զորքերի միջև: 1926 թ. աշնանը ջելւափ. 
հասանան, ջիբրան և հայդարան ցեղերը նահանջելով դեպի Արարատ 
լեռը, բարձրացրին նոր ապստամբություն: Մեծ և Փոքր Արարատների 
միջև ընկած թամբարդը, որը թուրքերն անվանում են Քիրե, դարձավ 
քրդական ապստամբական նոր շարժման գլխավոր օջախը և հենակե-
տը: Այստեղ սկսեցին կենտրոնանալ մեծ թվով քրդական ջոկատներ: 
Ողջ 1926-1927 թթ. ընթացքում այդ ջոկատները հանդուգն մարտարշավ-
ներ էին կազմակերպում նաև դեպի Խնուսի, Վարդոյի, Սուշի, Սոլհանի, 
ճապաղջրի, Դերջանի, Գենջի, Լիջեի և այլ շրջաններ: 

Ապստամբների դեմ հսկայական ռազմական ուժեր, այդ թվում 
նաև մեծ քանակությամբ ինքնաթիռներ օգտագործելուց զատ, թուրքա-
կան իշխանությունները լայնորեն սկսեցին կիրառել նաև վարչական մի-
ջոցառումներ: Այսպես, 1927 թ. հունիսի 10-ին ԹԱՍԺ-ը ընդունեց • 
1097 օրենքը քրդերին երկրի արևեոան վիլայեթներից արևմտյան վիլա-
յեթներ տեղահանելու վերաբերյալ1 : Այդ օրենքի համաձայն մեկ միլիոն 
քրդեր աքսորվեցին Արևմտյան Անաւագիւս: Ընդորում Վ. Նիկիտինի ար-
տահայտությամբ, այդ բռնի տարագրությունը իրագործվում էր ճիշտ 
նույն մեթոդներով, ինչպես հայերի դեպորտացումը առաջին համաշ-
խարհային պատերազմի ժամանակ19: 

Արարատի շրջանում քրդական ապստամբական շարժումը նա-
խապատրաստել էր «Հոյբուն» («Անկախություն») ռազմաքաղաքական 
կոմիտեն, որը ստեղծվել էր 1927 թ. օգոստոսին Սիբիայում և Լիբանա-
նում տեղի ունեցած քրդական կազմակերպությունների համագումա-
րում20: Այստեղ ձևակերպվեց «Հոյբունի» քաղաքական ուղեգիծը ե 
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մշակվեց նրա կանոնադրությունը: Ըստ էության «Հոյբունը» վերածվեց 
քաղաքական կուսակցության: Նրա նպատակն էր հռչակվում Թուրքա-
կան Քրդստանի անկախությունը: Կուս՛ակցության յուրաքանչյուր ան-
դամ տափս էր «՛եղբայրության ուխտ» կամ երդում՝ պայքարելու համար 
հանուն անկախ Քրդստանի ստեղծման: Քրդական հարցի վերաբերյալ 
Թուրքիայի սահմաններից դուրս քարոզչություն ծավալելու նպատակով 
«Հոյբունը» արտասահմանում՝ Սիրիայում, Լիբանանում, Եվրոպայի մի 
շարք երկրներում ե ԱՍՆ-ում ստեղծեց կուսակցության մասնաճյուղեր: 
Կուսակցության ծրագրում հատկապես կարևոր ուշադրություն էր դարձ-
վում «իրանական կառավարության և եղբայրական իրանական ժողովր-
դի հետ մշտական եղբայրական հարաբերություններ հաստատելու հար-
ցի վրա» (հոդ. 4): 

«Հոյբունի» գործունեությունը եռանդուն աջակցության արժանա-
ցավ սփյուռքում գործող Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն կուսակ-
ցության կողմից: Հարկ է նշել, որ դեռևս 1926 թվականից սկսած քուրդ և 
հայ գործիչները միմյանց հետ սերտ համագործակցությամբ զբաղված 
էին քուրդ զանգվածների մտքերը պատրաստելով և տարամերժ ուժերը 
հաշտեցնելով: Առհասարակ Հայաստանի առաջին հանրապետության 
կործանումից հետո, 1921 թվականից սկսած, հայ քաղաքական տարա-
գիրները, մասնավորապես Հ 8 Դ ղեկավարները, բոլորում էին վերագնա-
հատության մի շրջան, վերլուծության ենթարկելով անցած և գալիք քա-
ղաքական իրողությունները և կշեռքի վրա դնելով ապագա կարելիութ-
յունները: Դեպքերի ընթացքը համոզել էր քրդերին և վտարանդության 
մեջ գտնվող հայ գործիչներին, որ նախ, եթե պետք է շարունակել պայ-
քարը իրենց ժողովուրդների իրավունքները ոտնահարող Թուրքիայի 
դեմ, ապա անհրաժեշտ է իրար մոտենալ ու հասկանալ միմյանց և ապա, 
մեծ տերությունների տված խոստումների անիրական լինելու պայման-
ներում ավելի իրական արժեք կարող է ունենալ երկու դրացի ժողովուրդ-
ների համագործակցությունը: Անշուշտ այլ հարց է, թե այդ մտահղացու-
մը հիմնված էր քաղաքական հեռանկար պարունակող ստույգ հաշվար-
կի վրա, թե ոչ: Սակայն բոլոր դեպքերում վերոհիշյալ մտածումը աստի-
ճանաբար տեղ էր գտնում երկու կողմերի ղեկավարության մաքի մեջ, 
դաոնալով «անհրաժեշտ ազդակ մը երկու ժողովուրդներու ազատագրա-
կան շարժման» ': 

Այսպիսով դաշնակցությունը կրկին հետապնդեց հայ-քրդական 
համերաշխության գործը և թե Թուրքիայում, թե նրանից դուրս կարողա-
ցավ գտնել քուրդ ղեկավարներ, որոնք ըմբռնեցին միասնության խոր-
հուրդը ընդդեմ «մեծ թշնամու»: Դեռևս 1924 թ. դաշնակցության և 
«Քրդստանի անկախության կոմիտեի» միջև կնքվել էր մի նախնական 
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համաձայնություն, նկատի առնելով Սևրի դաշնագրի սահմաններն ու 
հիմունքները: 

Ըստ այնմ, «Հոյրունի» կանոնադրության մեջ մտցվեց հայերի 
հետ համագործակցության վերաբերյալ հատուկ կետ, որտեղ ասվում էր. 
«բարեկամություն և գործակցություն հայ ժողովրդի հետ, որպես բախ-
տակից ազգի' հանդեպ հասարակաց թշնամին, Հայաստանի և Քուրդիս-
տանի անկաիտւթյանց և հալային ամբողջության վախադարձ ճանա-
չումն ընդունելով որպես անվիճելի նախադրյալ» 2 2 : 

«Հոյբունը» հանդես եկավ 4 կետից բաղկացած մի հայտարարութ-
յամբ, որի 4-րդ կետում ասվում էր. «Համագումարը կը հայտարարն 
հբապարակավ, որ Հայաստանը ու Քուրդիստանը, ուր դարերով բնա-
կած են այս երկու ժողովուրդները, կը մերժեն ենթսւրկվիլ որևէ օտար իշ-
խանության, ձգտելով իրենց անկախության: Եվ որ այդ երկու երկրները 
կը պատկանին միայն հայ և քուրդ ժողովուրդներուն» 23: 

1925 թ. շեյխ Սայիդի ապստամբության շրջանում սփյուռքի հայ-
կական մամույր հայ-քրդական համագործակցությունը գնահատեց որ-
պես երկու դրացի ժոդովուբգների քաղաքական ապագայի առումով 
կարևորագույն խնդիր: Այդ նույն թվականին դաշնակցության բյուրոյի 
նախաձեռնությամբ ընկերվարական միջազգայնականի (սոցինտերն) 
Սարսելի համագումարի դաշնակցության պատվիրակները ներկայաց-
րին մի հիշատակագիր, որտեղ գնահատական էր տրվում քրդական սւ-
զատագրական շարժմանը: Դրանից հետո ևս դաշնակցության ներկա-
յացուցիչը թե Լոնդոնի և թե Ցյուրիխի մեջ տեղի ունեցած համագումար-
ներում մանրամասն ներկայացրել է քրդական շարժումը, պահանջելով 
Քրդստանի ճանաչումը24: 

Իր հերթին «Հոյբունը» ևս քրդական զանգվածների շրջանում 
մղում էր հետևողական քարոզչություն հայ-քրդական բարեկամության 
անհրաժեշտության և կարևորության մասին: 1928 թ. Սուրեյյա Բեդիր-
խանին հրապարակեց մի հայտարարություն, որտեղ ասվում էր. «1927 
թ. հոկտեմբերին քուրդ ժողովրդի և հայ ժողովրդի ներկայացուցիչների 
անունից, որոնք համերաշխորեն միավորվել են ընդհանուր թշնամու' 
Թուրքիայի դեմ, «Հոյբունը» իրականացրեց համընդհանուր հաշտեցում: 
Իմ ժողովրդի անունից հերոսական հայ ժողովրդի նկատմամբ ես արտա-
հայտում եմ իմ խորին համակրանքը և հավաստիացնում նրան, որ մե-
ծագույն հարգանքով եմ վերաբերվում դեպի նրա օրինական ազգային 
իղձը, որպիսին հանդիսանում է միացյալ անկախ Հայաստանը» 25: 

Անրադառնալով «Հոյբւոնի» և դաշնակցության միջև ձևավորված 
համաձայնության դրդապատճառներին, քուրդ ազգային գործիչներից 
Զին նար Սիլոպին գտնում էր, որ «գոյություն չուներ ոչ մի կազմակեր-
պություն և ոչ մի երկիր, որը օգնության ձեռք մեկներ «Հոյբունին» և դրս-
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նորեր բարեկամական վերաբերմունք դեպի նա: Ուստի մենք նպատա-
կահարմար համարեցինք բարեկամություն հաստատել հայերի հետ»: 
Քրդստանի ե Հայաստանի միջև սահմանների որոշման հարցը, ըստ Սի-
]ոպիի, թողնվելու էր «ապագա քրդական և հայկական կառավարութ-
յունների որոշմանը»: Տեղի էր ունեցել նաև պարտականությունների բա-
ժանում: Հայերը իրենց վրա պարտավորություն էին վերցրել նյութական 
օգնություն ցուցաբերել «Հոյբունին», իրականացնել նրա կապը տարբեր 
երկրների քրդական համայնքների հետ, ապահովել կապը Արարատի 
ապստամբների և «Հոյբունի» միջև: Սիլոպին հայտնում է նաև, որ Ամե-
րիկայում և Եվրոպայում հրատարակվող բարյացկամ հայկական մա-
մուլը մեծ ծառայություններ էր մատուցում քրդերի վերաբերյալ կանխա-
կալ կարծիքը վերացնելու, ինչպես նաև հակաքրդական քարոզչությանը 
դիմագրավելու առումով 6: 

Իր հերթին դաշնակցությունը ևս 1929 թ. ապրիլին գումարված իր 
11-րդ ընդհանուր ժողովում ընդունեց մի դիմում, որտեղ ասվում էր. « ժ ո -
ղովը հատկապես ողջունում է քրդերի ապստամբությունը թուրքերի դեմ: 
ժողովը գտնում է, որ այդ շարժումն անհրաժեշտ է հայկական և քրդա-
կան հարցերի լուծման համար և հրավիրում է գիտակից հայության ու-
շադրությունն ու համակրանքը այդ անօրինակ և հերոսական պայքարի 
նկատմամբ» 21: 

Քրդական շարժման նկատմամբ իր համակիր դիրքորոշումն ու ա-
ջակցությունը դաշնակցությունը հիմնավորում էր հետևյալ փաստարկ-
ներով. ա) քրդական շարժումը զարգանում էր Թուրքահայաստանի տա-
րածքում, ուստի ամեն մի հայ, որ հետաքրքրված է իր հայրենիքի ճակա-
տագրով, պետք է համակրանքով վերաբերվի քրդական հարցի նկատ-
մամբ. բ) քրդերի հակաթուրքական պայքարը խոչընդոտ է հանդիսանում 
Թուրքահայաստանում թուրք-մուհաջիրների տեղավորման համար, ո-
րոնք մեծ վտանգ են ներկայացնում հայ ժողովրդի համար, գ) անկախ 
Քրդստանի ստեղծումը խափանում է Թուրքիայի պանթյուրքիստական 
ձգտումների իրագործումը, դ) քրդական շարժումը թուլացնում է Թուր-
քիան և դրանով իսկ նախադրյալներ ստեղծում «միացյալ անկախ Հա-
յաստանի» համար պայքարի ծավալմանը2 : 

Ուշագրավ է ներկայացնել հետևյալ փաստը ևս. 20-ական թվա-
կանների վերջին դաշնակցության ականավոր գործիչներից Ռուբեն 
Տեր-Սինասյանը «Դրօշակ» ֊ ո ւ մ հանդես եկավ «Արիական ցեղերի 
միության մասին» մի հոդվածով, որի տակ հեղինակը հասկանում էր 
հայ-պարսիկ-քուրդ համերաշխ գործակցություն՝ պատնեշելու համար 
թուրքական կառավարությանը: Ոգևորված իր ծրագրի իրագործման հե-
ռանկարով, Ռ. Տեր-Սինասյանը մեկնում է Իրան, անձամբ ղեկավարելու 
համար իր առաջադրած ծրագրի գործադրությունը և լծվում եռանդուն 
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գործունեության24: Նրա ծրագրի շրջանակներում, ինչպես նաե 11-րդ 
ընդհանուր ժողովի որոշմանը համաձայն, դաշնակցության Իրանի 
կենտրոնը «որոշ հանձնարարականներով» գործիչներ էր ուղարկում Ա-
րարատի շրջանը, որոնցից շատերը հենց այնտեղ էլ զոհվեցին: Շահա-
կան կառավարությունը Ատրպատականի թեմակալ առաջնորդ Ներսես 
արքեպիսկոպոս Մելիք-Թանգյանին ե Իրանի դաշնակցական ղեկավա-
րության մի խումբ գործիչների մեղադրեց Արարատի քրդական խնդրի 
հետ մասնակցություն ունենալու մեջ և պալատական նախարար Թեյ-
մուր Թաշի միջոցով նրանց որպես ամբաստանյալների Թավրիզից կան-
չեց Թեհրան սաստելու համար30: 

Այս փաստը անշուշտ վկայում է այն մասին, որ Ռըզա շահի կա-
ռավարությունը հավանություն չէր տափս ոչ միայն «Արիական ցեղերի 
միության» գաղափարին, այլև դաշնակցություն-«Հոյբուն» համագոր-
ծակցությանը: 

Ինչ վերաբերվում է թուրքական կառավարության դիրքորոշմանը 
հայ-քրդական համագործակցության նկատմամբ, ապա վերջինս ինչ-
պես ե սպասեփ էր, որդեգրեց խիստ թշնամական վերաբերմունք, հան-
ձինս նրա տեսնելով լուրջ սպառնալիք Թուրքիայի ազգային անվտան-
գության համար: Քեմալականները «Հոյբուն» կուսակցությանը և նրա 
անդամներին հռչակեցին որպես «իմպերիալիզմի գործակալներ»: Ան-
կարայում լույս տեսավ պաշտոնական «Կանաչ գիրք» («Հոյբուն-Դաշ-
նակ»), որտեղ զարգացվում էր այն միտքը, որ 1925 թ. շեյխ Սայիդի 
ապստամբությունը ճնշելուց հետո քրդական շարժումը «վերակենդանա-
ցավ» շնորհիվ «Հոյբունի» և դաշնակցության համագործակցության: 
«Հոյբունի» արտակարգ ռազմական ներկայացուցչի հանգամանքով 
1926 թ Արարատի շրջան ուղարկվեց հայտնի քուրդ գործիչ, թուրքական 
բանակի նախկին սպա Իհսան Նուրին, որը գփւավորելու էր Արարատ-
յան շարժումը, որպես «հեղավախական բանակի հրամանատար»: 
Նրանից բացի կային նաև երկու գլխավոր ղեկավարներ, որոնցից մեկը 
ջելափ ցեղի առաջնորդ Իբրահիմ Հըսգե Թեըին էր, իսկ մյուսը Զիլան 
բեյը, որի անվան տակ հանդես էր գափս խնուսցի Արտաշես Մուրադյա-
նը: Վերջինս ապստամբական ղեկավարության մեջ ներկայացնում էր 
«հայկական թևը»: Սակայն մինչև ապստամբության պայթելը, Զիլան 
բեյը «բոլշևիկյան թակարդի մը զոհ գնաց, բանտարկվեցավ և անհայտ 
մնաց, թե ինչ եղավ իր վախճանը» Յ լ: Կազմվեց քաղաքացիական վար-
չակազմ, որը գլխավորեց Հըսգե Թեըին: Ապստամբները հրատարակում 
էին «Աղբի» թերթը: 1930 թ. հունվարին Իհսան Նուրին այդ թերթում հրա-
պարակեց մի հոդված, որով բոլոր քրդերին կոչ էր անում ապստամբնե-
րին օգնություն ցույց տալ զենքով ու պարենամթերքով: Քրդական զին-
ված ջոկատները Իհսան Նուրին վերակազմակերպեց լեռնային հրոսսւ-
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կային պատերազմ մղելու համար: Միաժամանակ նա կապեր հաստա-
տեց Իրանում շահական վարչակարգի դեմ զինված պայքարը վերսկ-
սած Իսմայիլ-ւարս Սըմկոյի հետ: Արարատի ապստամբական կենտրո-
նը Իրանի, Թուրքիայի, Իրաքի ե Սիրիայի քրդերի շրջանում տարածեց 
մի դիմում, որտեղ կոչ էր արվում միավորվել թուրքական լծից ազա-
տագրվելու պայքարում: Դիմումի պատճեն ուղարկվեց Ազգերի Լիգա 2: 

1927 թ. գարնան վերջերին մոտ 10. 000-ոց թուրքական մի բանակ 
Իգդիրի ե Բայագետի կողմից միաժամանակ հարձակում ձեռնարկեց U-
րարատի դեմ: Այսպիսով Արարատի շրջանում սկսվեց առաջին ապս-
տամբությունը: Ընդհուպ մինչև 1930 թ. հունիսը թուրքական կառավարա-
կան զորքերի և քրդական ջոկատների միջև ընթանում էին կատաղի 
մարտեր, որոնց ընթացքում թուրքերը տվեցին մարդկային և նյութական 
խոշոր կորուստներ: Քրդերին հաջողվեց նույնիսկ զգետնել 12 ռազմա-
կան ինքնաթիռներ33: 1930 թ սկզբերին Թուրքիայի բոլոր հյուսիս-արևել-
յան վիլայեթները ըստ էության գտնվում էին քրդերի հսկողության տակ: 
Այդ պայմաններում թուրքական կառավարությունը ստիպված էր ճարպ-
կորեն խուսանավել: Ն ա մի կողմից քրդերի դեմ ուժեղացնում էր ռազմա-
կան ճնշումը, մյուս կողմից հրատարակում ներում՝ քրդական աշիրեթնե-
րը մուորեցնելու և. պառակտելու նպատակով: Սնկաբան որպես ընդհա-
նուր քննիչ Իբրահիմ Թափին ուղարկեց արևելյան նահանգներ, իբր թե 
դրանք բարեկարգելու համար, սակայն իրականում նրա խնդիրն էր ողջ 
քրդաբնակ շրջաններում հայտարարել ռազմական դրություն, ջալպերը 
ավեփ արագ ու անաղմուկ կազմակերպելու համար: Քեմալական այդ 
գործիչը իսկապես դրսևորեց «փայլուն ընդունակություններ» քրդական 
շարժման ղեկավարներին կաշառելու և ծուղակը գցելու արվեստում: Ն ա 
նույնիսկ մի հատուկ պատվիրակություն ուղարկեց Իհսան Նուրիի մոտ, 
առաջարկելով քրդերի համար ընդհանուր ներում, իսկ անձամբ նրա հա-
մար մի բարձր պաշտոն կամ Թուբքիայում կամ արտասահմանում: Այդ 
բոլորի դիմաց ապստամբական բանակի հրամանատարից պահանջ-
վում էր միայն մեկ բան՝ քրդերին մղել հնազանդության: Կտրականապես 
մեբժելով այդ առաջարկը, Իհսան Նուրին հայտարարում է, որ քրդերը 
վերջ կտան պայքպրին միայն այն դեպքում, երբ թուրքական զորքերը 
կպարպեն Քրդստանը և Թուրքիան կճանաչի նրա անկախությունը3 : 

1930 թ. հունիսի սկզբներին պայթեց Արարատի վերջին մեծ ապս-
տամբությունը: Արարատի շրջանից ապստամբները շարունակում էի 
ռազմերթ կազմակերպել դեպի Զիլան, Վան, Բուլանըղ-Մանազկերտ, 
Մուշ, Կաղզվան, Խնուս, Կողբ, Կարս և այլն: Թուրքական կառավարութ-
յունը զենքի կոչեց մեծաթիվ պահեստայինների, ռազմական գործողութ-
յունների շրջանում կենտրոնացրեց հսկայական քանակությամբ կրա-
կային հզորություններ և ինքնաթիռներ: Արևելք ուղարկվեց բոլոր զոբքե-
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րի գրեթե մեկ երրորդ մասը և ծախսվեց մի քանի աասնյակ միլիոն լիրա: 
Անցնելով վճռական գործողությունների, կառավարական զորքերին հա-
ջողվեց ավիացիայի աջակցությամբ քրդերին քշել իրանւս-թուրքակա-
կան սահմանին եղած լեռնային կիրճերը, որտեղից փրկության ճանա-
պարհը մեկն էր՝ անցումը իրանական սահմանը: 

Սակայն Ռըզա-շահ Փեհլևիի կառավարությունը, որն այդ շրջա-
նում շարունակում էր վարել քրդական շարժումները ճզմելու քաղաքա-
կանություն, թույլ տվեց, որ թուրքական զորքերն անարգել անցնեն իրա-
նական սահմանը ե հետապնդեն ապստամբներին մինչև նրանց կա-
տարյալ ոչնչացումը: Բանը նրանում էր, որ դեռևս 1926 թ. ապրիլի 22-ին, 
Խորհրդային Միության միջնորդությամբ, Թեհրանում Իրանի և Թուր-
քիայի միջև կնքվել էր բարեկամության և անվտանգության վերաբերյալ 
պայմանագիր, որի մեջ պարունակվում էին նաև հոդվածներ քրդական 
շարժումները համատեղ ուժերով ճնշելու վերաբերյալ: Պայմանագրի 5 -
րդ հոդվածի համաձայն, կողմերը պարտավորվում էին թույլ չտալ իրենց 
տարածքներում այնպիսի կազմակերպությունների և խմբավորումների 
կազմավորումը կամ ներկայությունը, որոնք նպատակ ունեին խախտե-
լու մյուս կողմի խաղաղությունն ու անվտանգությունը, կամ վտվտխութ-
յան ենթարկելու կառավարման համակարգը, ինչպես նաև այնպիսի ան-
ձանց կամ խմբավորումների ներկայությունը, որոնք իրենց առջև նպա-
տակ են դրել իրենց տրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցներով 
պայքարելու մյուս երկրի դեմ: 

Պայմանագրի 6-րդ կետում ասվում էր, որ սահմանամերձ գոսաւ 
բնակիչների հանգստությունն ու անվտանգությունն ապահովելու հա-
մար, պայմանավորվող կողմերը բոլոր միջոցները կձեռնարկեն, որպես-
զի վերջ տան սահմաններին հարակից տարածքներում բնակվող ցեղերի 
հանցավոր գործողություններին ու սադրանքներին, որոնք կարող են 
վնաս հասցնել երկու երկրների խաղաղությանը35: 

Թուրք-իրանական սահմանների ճշտված չփնելը երկու երկրների 
միջև մշտապես առաջացնում էին թյուրիմացություններ: Ուստի 1929 թ. 
ապրիլին Անկարայում ստորագրվեց կոնվեցիա սահմանների անվտան-
գության մասին: 

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ իրանական և թուրքա-
կան զորքերի կողմից քրդերի նկատմամբ պատժիչ գործողություններ ի-
րականացնելու ժամանակ նրանք անարգել անցնում էին սահմանը և 
փրկություն գտնում մյուս երկրի տարածքում, 1930 թ. Իրանը և Թուր-
քիան կնքեցին մի նոր կոնվեցիա «սահմանային միջադեպերի կարգա-
վորման գծով համատեղ գործողությունների վերաբերյալ», որը ոչ այլ 
ինչ էր, եթե ոչ մի համաձայնագիր անհնազանդ քրդական ցեղերի դեմ 
համատեղ գործողություններ իրագործելու վերաբերյալ 6: Առհասարակ 
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ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին քաղաքական պատճառներով 
Թուրքիան և Իրանը երկուսն էլ շահագրգռված էին հնարավորին չափ 
շուտ վերացնել իրենց գլխացավանք պատճառող քրդական հարցը: 

Հենվելով վերոհիշյալ պայմանագրային իրավասությունների 
վրա, քեմալական պատժիչ զորամասերը Բազիբգյան-6աբըմքայա-Այ-
բեկ-Դոնբաթ-Քիրե գծով շարժվելով առաջ, կտրեցին քրդերի տեղաշար-
ժի բոլոր ուղիները, աշխատելով նրանց վերցնել աքցանի մեջ: Սակայն 
անակնկալ կերպով Մակույի շրջանից իրանական քբդերը Սըմկոյի 
գլխավորությամբ արագ երթով հասան ապստամբներին օգնության: 
Շրջապատման վտանգը, ինչպես նաև Բաշկալայի, Սաբայի, Բաղբիկա-
լայի, Արճեշի, Պատնոցի, Վանի, Զիլյանի և մի շարք այլ շրջաններում 
բռնկած քրդական ապստամբության լուրը ստիպեց թուրքական հրամա-
նատարությանը հապշտապ զորքերը դուրս բերել Իրանի տարածքից, 
դրանք նետելու համար ապստամբական նոր հրդեհի դեմ: Ծավալվեցին 
կատաղի մարտեր, որոնց մասնակցում էին նաև իրանական քրդերի զին-
ված ջոկատները: 1930 հուլիսի 14-ին քրդերի շեշտակի գրոհը Արալըխի 
մոտ կենտրոնացած թուրքական վաշտի վրա ունեցավ այն հետևանքը, 
որ դիմելով մազապուրծ փախուստի, թուրքական այդ զորամասը Ղա-
մար] ուի շրջանում անցավ Խորհրդային Հայաստանի սահմանը և Մոսկ-
վայի կարգադրությամբ միառժամանակ մնաց այնտեղ3 7 : 

Սակայճ չնայած այդ մասնակի հաջողություններին, ապստամբ-
ների ուժերը գնալով նվագում էին, մինչդեռ քեմալականները Արարատի 
շրջանում կենտրոնացնում էին նոր թարմ ուժեր և ավեփ լայնորեն էին 
օգտագործում ռազմական ավիացիան: Միաժամանակ թուրքական հա-
տուկ ծառայություններին հաջողվում էր պառակտել քրդերին և նույնիսկ 
համոզել առանձին ցեղերի իրենց զինված ջոկատներով հանդես գալու 
ցեղակիցների դեմ: 

Նոսրացած ուժերով մինչև սեպտեմբերի 25^ը շարունակելով դի-
մադրությունը, Իհսան Նուրին մի քանի այլ առաջնորդների հետ ստիպ-
ված եղավ անցնել Իրան: Սինչդեռ Իբբահիմ Հըսգե Թեըին, հայտնվելով 
թշնամական շրջապատման մեջ, դաժան ձմեռվա պայմաններում շարու-
նակում էր դիմադրությունը: Քանի որ այլևս անհնարին էր դառնում 
ապստամբներին հարած տեղական բնակչության կերակրելը, Հըսգե 
Թեըին որոշեց «սուրե անցնել բոլոր կիները, անզոր ծերերը և երեխանե-
րը, որով կը մնային հեղավախական զորամասերը, որոնք իրենց հետևի 
բոլոր կամուրջները այրած՝ պետք է կռվեին մինչև վերջին մարդը: Ու 
Հըսգե Թեըին, հեղավախական անգթությամբ մը, կը ձեռնարկեր ամենեն 
առաջ այդ ծրագիրը գործադրել իր ազգականներուն վրա, սւհռեփ ու հու-
զիչ ողբերգության մը տեսարանը բանալով Արարատի բարձրունքներուն 
վրա» 8: 
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Դաժան մարտերից մեկի ժամանակ Իբրահիմ Հըսգե Թեըին ես ս-
պանվեց, իսկ նրա զինակիցները գերի ընկան: Այսպխավ վսսկվեց քրդե-
րի հակաթուրքական պայքարի այդ հերոսական էջը ես. որը տևեց հինգ 
տարի (1927-1931): 

Թեև Արարատի ապստամբությունը չընդգրկեց ամբողջ Քրդստա-
նը և զանգվածային մեծ տարրեր հրապարակ չբերեց, սակայն ի տարբե-
րություն քրդական այլ շարժումների, այն աչքի ընկավ իր քաղաքական 
հստակ ըմբռնումներով և տոկունությամբ: Արդարև, այն կարող է հա-
մարվել քրդական ազատագրական շարժման մեծագույն դրվագը: 

Այդ ապստամբությունը ի չիք դարձրեց Արևմտյան Հայաստանը 
«յուրացնելու» ուղղությամբ քեմալական կառավարության կողմից հղաց-
ված մի շարք մտահղացումներ: Այսպես, դեռևս 1927 թ. Անկարան որոշել 
էր 100. 000 թուրք մոհաջիրնեբ բնակեցնել Արևելյան նահանգներում: 
Այդ նպատակով ԹԱՄԺ-^ւ քվեարկել էր հօգուտ մեկ միլիոն ոսկի բյու-
ջեի39: Ծրագիրը ամբողջապես տապալվեց: 

Պատերազմական ծախսերը Թուրքիայի ֆինանսները հասցրե-
ցին ծայրահեղ լարվածության: Արտաքին փոխառություն հաջողեցնելու 
ոպղությամբ կատարված վարձերն ավարտվեցին կատարյալ ձաիտղ-
մամբ, որի հետևնքով Թուրքիան բախվեց ավելի մեծ դժվարությունների: 
Անկարայում սկսվեց կառավարական ճգնաժամ: Սուր հակասություն-
ներ սկսվեցին թուրքական հանրապետության նախագահ Մուստաֆա 
Քեմափ և վարչապետ Իսմեթ Ինենյուի միջև: Քեմափ հավանությամբ Ա-
փ Ֆեթհի բեյը ստեղծեց «Ազատ հանրապետական կուսակցությունը», ո-
րը խսսարեն քննադատեց Ինենյուի քրդական քաղաքականությունը: 

Արարատի ապստամբությունը ճնշելուն հետևեց դաժան հաշվե-
հարդարը ոչ միայն ապստամբների, այլև առհասարակ քրդերի հետ: 
Պատժիչ զորամասերը կազմակերպում էին զանգվածային կոտորած-
ներ, տեղահանություններ: «Հոյբունի» տվյալներով սպանված ապս-
տամբների թիվը հասնում էր 10-15 հազար մարդու, ավերվել էին 660 
գյուղեր, կրակի ճարակ դարձել 15. 206 բնակավայրեր: Քրդերեն լեզուն 
պաշտոնապես արգելվեց, քրդական հրատարակությունները բռնագ-
րավվեցին ու այրվեցին: Դասագրքերից իսպառ հանվեց «քուրդ» և 
«Քրդստան» բառերը: Այսուհետև քրդերը կոչվելու էին «լեռնային թուբ-
քեp>: Վերջապես Քրդստանը մեկուսացվեց մնացած աշխարհից և օտա-
րերկրացիների մուտքն այնտեղ խստիվ արգելվեց40: 

1930 թ. նեյեմբերի 1-ին հանդես գալով ԹԱՄԺ-ի բացման արա-
րաալության ժամանակ, Մուստաֆա Քեմսդը հայտարարեց, որ Թուր-
քիայի արևելքում տեղի ունեցող իրադարձությունները «սպառնալիք էին 
հանդիսանում մեր անկախության համար» 4 : Իսկ վարչապետ Իսմեթ Ի-
նենյուն ի լուր աշխարհի հայտարարեց. «Այս երկրռւմ միայն թուրք ազգը 

2 0 



կարոդ է պահանջներ ներկայացնել Էթնիկական և ռասայական իրա-
վունքների վերաբերյալ: ՍՈացած տարբերը դրա իրավունքը չունեն»: U-
վելի զազրելի հայտարարությամբ հանդես եկավ արդարադատության 
նախարար Մահմուդ Էսադ բեյը. «Մենք ապրում ենք Թուրքիայում, աշ-
խարհի ամենաազատ երկրռւմ: ... Թուրքը այս երկրի միակ տերն Է: Ծա-
գումով ոչ մաքուր թուրքերը (իմա՛ քրդերը Վ. Բ.) այս երկրռւմ ունեն 
միայն մեկ իրավունք, լինել ծառաներ ու ստրուկներ: Այս ճշմարտությու-
նը թոդ հիշի և'բարեկամը, ե' թշնամին, թող այն իմանան նույնիսկ լեռնե-
րը»: Իսկ «Սիըիեթ» թերթը տպագրեց մի նկար. Արարատ լեոան վրա 
պատկերված Էր մի գերեզման, որի տապանաքարի վրա գրված Էր «այս-
տեղ թաղված Է ենթադրյալ Քրդստանը» 4 2 : 

Հետաքրքիր Է նշել, որ Արարատի ապստամբության առաջին 
շրջանում թուրքական մամուլը մեծ թվով նյութեր Էր տպագրում հայերի 
մասնակցության մասին, բայց կռահելով, որ այդ նյութի լայն լուսաբա-
նումը իրենց շահերի օգտին չէ, «վերեն եկած հրամանի մը հետևանքով 
այլևս բառ մ'իսկ չարտասանեցին, երևի հայ-քրդական միացյալ դատի 
ծանրութենեն զգուշանալով»4 3 : 

Ապստամբության ճնշումից հեստ դաշնակցությունը լծվեց եռան-
դուն գործունեության տեդի ունեցած իրադարձությունների իրական 
պատկերը Եվրոպայի և Ամերիկայի հասարակական կարծիքին հասց-
նելու համար: Այդ կուսակցության ջանքերով արևմտյան մամուլում 
տպագրվեցին ցնցող տեղեկություններ թուրքական անագորույն դաժա-
նությունների վերաբերյալ: Հայկական սփյուռքում կազմակերպվեցին 
հանգանակություններ հօգուտ ապստամբների ընտանիքների: Միաժա-
մանակ դաշնակցությունը դիմումներ էր կատարում Սոցինտերնին, նրան 
հորդորելով հանդես գալ քրդերի պաշտպանության քայլերով44: 

Չնայած այն հանգամանքին, որ Արարատի ապստամբության 
շրջանում Ռըզա Շահի կառավարությունը պայմանագրային հիմքի վրա 
աջակցում էր թուրքական կառավարությանը ջախջախելու համար 
քրդական շարժումները, չբավարարվելով այդ համագործակցության 
ծավալներից, Անկարան իրանական կառավալտւթյանը մեղադրեց 
Թուրքիայի նկատմամբ ոչ բարեկամական վերաբերմունքի մեջ: Այս-
պես, 1930 թ. հուլիսի 8-ին «Հիքիմիեթի միըիե» պաշտոնաթերթը հանդես 
եկավ մի կոշտ հոդվածով, որտեղ մասնավորապես ասվում էր. «Թուրքա-
կան հասարակական կարծիքը չի կարող հասկանալ, թե ինչպես կարող 
էին հարևան պետության տարածքում կազմակերպվել բազմաթիվ բան-
դաներ մեր տարածքի վրա ասպատակ սվտելու նպատակով և ինչպես 
կարող էին այդ բանդաները սահմանն անցնելուց հետո կապեր պահ-
պանել իրենց կենտրոնական կազմակերպության հետ»: Իսկ «Ռեպյուբ-
լիկ» թերթը 1930 թ. հուլիսին էլ ավելի կտրուկ տոնով գրեց. «Եթե Իրանը 
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ի վիճակի չէ ինքը դաս տալ բանդիտներին, որոնք զինվում են նրա տա-
րածքում, ապա նա իրավունք չունի առարկելու, որ այդ դասը տան ու-
րիշները» 45: 

Կ. Սասունին հայանում Է այն տեսակետը, որ Արարատի շրջանի 
ապստամբության ժամանակ գոյություն ուներ թուրք-րուշեիկյան համա-
գործակցություն, որն ուղղված Էր ոչ միայն քրդերի, այլև Իրանի դեմ: 
«Ռուսական զորքերը, - գրում Է նա, -Արաքսը անցան և իրենց աջակ-
ցությունը բերին թրքական բարբարոս զորքին՝ խեղդելու քրդական հե-
ղավտխությունը: Այսքանով չբավականացան, այլ ռուս-թբքական 
միացյալ դիվանագիտությունը ճնշումներ բանեցուց պարսկական կա-
ռավարության վրա, որպեսզի այս վերջինը համաձայն գտնվի վաքր U-
րսդւատը ձգել Թուրքիո և իր զինական ուժով գործակցի Արարատի 
ճնշման: Պարսկաստանը երկար ժամանակ ընգիմւսցավ այս քաղաքա-
կան ճնշումներուն: ժամանակ մը այնքան լարվեցան Պարսկաստանի ե 
Թուրքիո հարաբերությունները, որ մեծ մտահոգության մտանեցին աշ-
խարհը, թուրք ֊պարսկական պատերազմի մը հավանականության 
ւսոջե, որ կրնար միջազգային մեծ բարդություններու դուռ բանալ» : 

Իսկապես Արարատի ապստամբության թեժ շրջանում թուրքա-
կան կառավարությունը դիմել Էր Թեհրանին, պահանջելով իրեն զիջել 
վաքր Արարատի փեշերին գտնվող մի տարածք, պատճառաբանելով, որ 
այն անհրաժեշտ Է Թուրքիային խափանելու համար քրդերի շարժումնե-
րը Իրանից Թուրքիա ե հակառակը, ինչպես նաև վերջնականապես 
ջախջախելու համար ապստամբներին: Սակայն առաջնորդվելով ռազ-
մա֊ստրատեգիսւկան ու քաղաքական- նկատառումներով, իրանական 
կառավարությունը մերժել Էր այդ պահանջը: Թեհրանում մասնավորա-
պես գտնում Էին, որ սահմանի այդ հատվածը ռազմավարական առու-
մով տիրապետող Է հանդիսանում թուրքալեզու ազերիներով բնակեցված 
Ատրպատականի համար, որի նկատմամբ Թուրքիայի ղեկավարները 
փայփայում Էին թաքնված, իսկ երբեմն նաև բացահայտ պանթյուրքիս-
տական հավակնություններ: Թեհրանի համար մտահոգիչ Էր նաև այն, 
որ նշված տարածքով Թուրքիան ուղիղ ելք կստանար դեպի Նա-
խիջևան, որի նկատմամբ այդ ժամանակ հավակնություններ ուներ ինքը՝ 
Իրանը: 

Շահական կառավարության մերժմանը Թուրքական մամուլը իս-
կույն պատասխանեց սուր քննադատական հոդվածներով, նույնիսկ 
կասկածի տակ դնելով թուրք-իրանական բարեկամության ու պայմա-
նագրային հարաբերությունների անկեղծությունը: Իրանի նկատմամբ 
թուրքական ճնշմանը անմիջապես միացավ նաև Խորհրդային Սիությու-
նը: «Բոլշևիկյան կարմիր բանակեն, - գրում Է Կ. Սասունին, զորամասեր 
անցան Ատրպատականի շրջանը և բռնաբարեցին պարսկական հողե-
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րը, պատրվակելով, թե Կովկասի մեջ ապստամբություն հարուցողները 
անցած են պարսկական հողը և բոլշևիկյան բանակը ստիպված է եղեր 
զանոնք հետապնդել: Բայց այս բոլոր գործողությունները, ինչպես նաև 
Թեհրւսնի մեջ բանեցված ճնշումները (բպշևիկյսւն և թրքական դեսպան-
ներու կողմե) ցույց կտտային, թե թուրքերը առիթ մը կը փնտրեին իրենց 
զորքերը մտցնելու Աարպաաական և քրտական շարժման հետ, լուծելու 
նաև համաթրքական ծրագրի մեկ մասը» 47: 

Սակայն քեմալականների պահանջները չէին սահմանափակվում 
միայն նրանով, որ թուրքական զորամասերը մտնեին Մակոփ շրջանը և 
գրավեին վտքր Արարատը: Նրանք պահանջում էին նաև, որ «պարսկա-
կան զորքը գործակցի թրքական բանակին՝ Արարատի գործողություննե-
րու ընթացքին և այդ սահմաններուն վրա գտնված պարսկական զորքե-
րը ենթարկվին թրքական ընդհանուր հրամանատարին» 48: 

Սա ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ Իրանի պետական ինքնիշխանության 
կոպիտ ոտնահարում: Ուստի Իրանը ինքնապաշտպանության նպատա-
կով զորքեր կենտրոնացրեց Ատրպատականի սահմանների վրա, նաև 
այդ քայլով մտադիր փնելով արգելել պարսկահպատակ քրդերի անցում-
ները պետական սահմանը, որպեսզի չմասնակցեն Թուրքիայում ընթա-
ցող քրդական շարժմանը: Միաժամանակ Թեհրանը հասկացրեց Թուր-
քիային, որ իրանական զորքերը փ են վճռականությամբ պաշտպանելու 
հայրենիքի սահմանները, եթե թուրքերը վարձեին ներխուժել Իրան: 

Այս իրադարձությունները հուզել էին միջազգային հասարակա-
կան կարծիքը, որը հանդես եկավ Իրանի պաշտպանությամբ: «Այս հան-
րային կարծիքը և միջազգային միջամտության մը հավանականությունը 
թուրք-պարսկական պատերազմին կը ստիպեին թուրքերը գործնականի 
մեջ ըըալ չափավոր, իսկ խոսքի մեջ՝ ծայրահեղ» 

Սակայն կշռադատելով մի շարք կարևոր հանգամանքներ, Իրանը 
հետզհետե զիջեց իր դիրքերը, գործը ծայրահեղության չտանելու հա-
մար: Ն ա խ դիրքորոշման այգ վտվախության մեջ կարևոր գեր խաղաց 
այն հանգամանքը, որ քրդական ազատագրական շարժումները և առ-
հասարակ «Ազատ Քրդստանի» և քրդական անկախության գաղափարը 
նույնքան վտանգավոր էր Իրանի համար, որքան և Թուրքիայի: Այդ գա-
ղափարի իրականացման դեպքում Իրանը կկորցներ երկրի քրդաբնակ 
ընդարձակ հողամասերը՝ Իրանական Քրդստանը, որի տարածքում կա-
րող էր ստեղծվել «անկախ Քրդստան» և որ ավելի վտանգավոր էր, այդ 
տարածքը կարող էր միանալ Թուրքական Քրգստանին, եթե իհարկե 
այնտեղ ստեղծվեր քրդական անկախ պետություն: Առհասարակ պետք 
է նշել, որ քրդական ապստամբությունը և անկախ Քրդստանի հարցը 
վերջին հաշվով իրար մոտ բերեց այն պետություններին, որոնց տա-
րածքներում քրդական զանգվածներ էին բնակվում և պատմականորեն 
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քրդական երկրամասեր ունեին իրենց տիրապետության տակ: Ինչպես 
հայտնի է այդ պետություններն Էին Թուրքիան. Իրանը. Իրաքը ե Սի-
րիան: Մրաւ կողմից Իրանի համար մտահոգիչ Էր այն հանգամանքը, որ 
Խորհրդային Միությունը քրդական հարցում գործակից Էր Թուրքիային, 
եռանդուն կերպով շահարկում Էր քրդական հարցը և Իրանի նկատմամբ 
ճնշում գործադրելու նպատակով նույնիսկ չէր խորշում ռազմական մի-
ջամտություններից: Թեհրանում հիանալի գիտակցում էին նւսե, որ թեև 
միջազգային հասարակական կարծիքը գործում էր Իրանի օգտին, սա-
կայն ճգնաժամի պարագաներում կարոդ էր սահմանափակվել լոկ բո-
ղոքներով: 

Վերջապես նշված շրջանում Իրանի ներսում ևս ցեղերի ապս-
տամբություններն ընդունել էին սպառնալից թափ: Դեռևս 1929 թ. զենքի 
էին դիմել բահարլու, ղաշղայի և բախթիարական ցեղերը: Այդ շարժումը 
աջակցություն գտավ էն-նեջեֆի և Քարբալայի բարձրագույն շիիթա-
կան հոգևորականության կողմից, որը հրապարակեց հատուկ ֆեթվա, 
որտեղ հավանություն էր տափս «հերիտիկոս կառավարության» դեմ ցե-
ղերի մղած պայքարին: 1929-1933 թթ. ցեղերի զինված ելույթներ էին տե-
ղի ունենում նաև Քրդստանում, Լորեսթանում և Բալուջեսթանում: 

Այս բոլորը ստիպեցին Ռըզա շահի կառավարությանը Թուրքիայի 
նկատմամբ մշակել քաղաքական նոր գիծ՝ այսինքն զոբծակցել նրա հետ 
ընդդեմ քրդության: Ընդորում իրենց երկրների և արտասահմանի հասա-
րակական կարծիքը մոլորության մեջ գցելու համար երկուստեք սկսեցին 
օգտագործել «մանվածապատ դիվանագիտությունը»: 

Այդ բոլորի հետևանքով թուրք-իրանական հարաբերությունների 
զարգացման թափանիվը սկսեց արագորեն պտտվել: 1932 թ. հունվարի 
23-ին Թեհրանում ստորագրվեց արձանագրություն սահմանների 
ճշտման վերաբերյալ, ըստ որի Իրանը Արարատի փեշերին գտնվող հո-
ղի մի նեղ շերտ զիջեց Թուրքիային, որը աննախադեպ կերպով ուժե-
ղացրեց Թուրքիայի ռազմավարական դիրքերը ոչ միայն սահմանի այդ 
հատվածում, այլև թերևս ողջ տարածաշրջանում: Այդ նույն թվականին 
ստորագրվեց նաև թուրք-իրանական պայմանագիր արբիտրաժի և այս-
պես կոչված «հաշտեցման ընթացակարգի» վերաբերյալ50: Իսկ 1932 թ. 
նոյեմբերի 5-ին կնքվեց թուրք-իրանական բարեկամության պայմանա-
գիր, որը ռատիֆիկացվեց 1933 թ. դեկտեմբերի 28-ին: 

Թուրք-իրանական հարաբերությունների զարգացման համար 
նոր խթան հանդիսացավ 1934 թ. Ռըզա-շահի պաշտոնական այցը 
Թուրքիա: Ընդհանրապես Իրանի շահը համակրանքով էր վերաբերվում 
Մոստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի իրականացրած բարեվտիտւմնեբի 
նկատմամբ և շատ հարցերում ընդօրինակում էր նրա կառավարման մե-
թոդները: Այցի ընթացքում Աթաթուրքը բացառիկ ջերմ վերաբերմունք 
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դրսևորեց դեպի Իրանի մենատերը: Նրանք իրար դիմում էին ոչ այլ 
կերպ, քան «եղբայր» արտահայտությամբ: Այդ այցը սկիզբ դրեց թուրք-
իրանական պայմանագրի ու կոնվեցիաների մի ամբողջ շարքի ստո-
րագրմանը, այդ թվում նաև «քրդական հարցի» լուծման վերաբերյալ մի 
համաձայնագրի51. ըստ որի կողմերը համաձայնվում էին փակել իրենց 
սահմանները քրդերի շարժումները մեկ երկրից մյուսը արգելակելու 
նպատակով և պայմանավորվում էին քրդական ապստամբությունների 
բռնկման դեպքում իրենց տրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցնե-
րով «վերականգնել կարգն ու հանգստությունը»: 

1937 թ. հուլիսի 8-ին Թուրքիայի, Իրանի, Իրաքի և Աֆղանստանի 
արտգործնախարարները Թեհրանի Սաադաբադյան պալատում կնքե-
ցին քառակողմ մի համաձայնագիր, որը ստացավ Սաադաբադյան 
պակտ անվանումը: Դ ա ըստ էության մերձավորարևելյան մի իսլամա-
կան դաշինք էր, որի մեջ իր տեղն էր գտել նաև քրդական հարցը: Նրա-
նում չտալով քրդերի անունը, նշվում էր, որ այդ դաշինքը ստորագրած 
պետությունները պարտավորվում են համատեղ պայքար մղել իրենց 
երկրների ազգային անվտանգությանը սպառնացող անջատվողական 
շարժումների դեմ: Ընդորում Սաադաբադյան պակտի ստորագրումից 
հետո քրդական հոծ բնակչություն ունեցող վերոհիշյալ երեք պետութ-
յունները մշտապես «խորհրդակցություններ» էին անցկացնում միմյանց 
հետ երեքի համար էլ հրատապ ու կարևոր քրդական հարցի կապակ-
ցությամբ, մշակելով համատեղ ծրագրեր իրենց երկրներում կամ սահ-
մանակից շրջաններում քրդական ազատագրական շարժումները հա-
մատեղ ուժերով հենց սաղմում խեղդելու համար: 

VAHAN BAYBURDYAN 

THE KURDISH UPRISINGS OF 20-TH CENTURY 20-30-IES AND THE 
TURKISH-IRANIAN RELATIONS 

The Convention of Sevr was revised in 1923 during Lozan Confrence by the 
common wish of Great Powers. As a result the problems of Armenia and Kurdistan 
specified in the articles of the Convention were removed from the agenda of 
international discussions. 

Kemalists, the Turkish nationalists carried on the policy of double-dealing 
Standards: they encouraged the struggle of the Kurds of Iran and Iraq against their 
own govemments. Whereas in Turkish Kurdistan guided by the chauvinistic Slogan 
'Turkey is for the Türks" they carried on the policy of State terrorism, national and 
social oppressions. The Kurdish people answered them with national liberation 
movements. In particular, the strong revolt of Sheikh Said broke out in 1925. Another 
great uprising of the Kurds concentrated near Mount Ararat took place in 1927-1931. 
The Government of Ankara oppressed it with much difficulty. The Kurdish military-
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political committee of Hoybun, a political party vinually prepared and led Chat 
uprising having the aim to free the Kurds from the Turkish yoke and to form 
independent Kurdistan in the territory of Turkey. A close Cooperation existed between 
"Hoybun" and the Armenian Revolutionär}- Dashnakstutyun Party. Correspondingly 
political agreement was concluded between these two parties, and the basis of that 
agreement were the articles of Sevr Convention conceming the Independent Armenia 
and Independent Kudistan. 

The govemments of Mustafa Kemal Ataturk and Rza Shah Pehlevi concluded 
some agreements with the aim of oppressing the Kurdish movements in the their 
countries, which pre-supposed the joint struggle of the two states of Iran and Turkey 
against Kurdish movements. The poütical and military Cooperation of those two states 
made it possible for them to defeat the Kurdish liberation movements in their 
territories. 
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СУРЕН БАГДАСАРЯН 

РОЛЬ АРМИИ В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ТУРЦИИ 
В 1 9 6 0 - 1 9 9 0 - Х ГОДАХ. 

В настоящее время весь мир в той или иной степени испыты-
вает влияние процесса модернизации. В 1960—е годы возникла тео-
рия модернизации, связанная с проблемами взаимоотношений стран 
Запада с новосозданными развивающимися государствами. Именно 
в это время в историографии и политологии вводится в оборот тер-
мин "модернизация", вытесняющий существовавшие ранее термины 
"европеизация" и "вестернизация". Термин "модернизация" отра-
жает тенденцию поиска новых путей и моделей развития новых го-
сударств. Согласно мнению специалистов, модернизация —'это гло-
бальный закономерный процесс, который развивается, однако, не-
равномерно во временных и пространственных рамках1. 

Турция, как известно является одной из первых стран ближне-
восточного региона, пережившей и переживающей процесс модер-
низации. В то же время, было бы неверным оценивать процесс ту-
рецкой модернизации только с точки зрения доминирующего сегод-
ня в науке и политике так называемого "западного" подхода, когда 
события и явления в странах, принадлежащих к ареалам Восточной 
Европы, Ближнего и Среднего Востока оцениваются и комменти-
руются с позиций западной политической и научной традиции. С 
этой точки зрения, конкретные причины, влияющие на характер мо-
дернизационного процесса в политической и общественной жизни 
страны, зависят от характера политической системы и политической 
культуры, сложившейся в обществе. Для Турции в этом контексте в 
течение последних десятилетий доминирующим был фактор армии в 
процессе модернизации. 

Известно, что армия в истории Турецкой Республики являлась 
одним из главных факторов политической жизни страны. Господство 
военных в общественно—политической жизни Турции имеет долгую 
и сильную традицию, связанная как с характером Османской импе-
рии, так и характером процесса рождения и становления Турецкой 
Республики. Исторически для Турции режим стратократии2 является 
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традиционным. Следует учитывать то обстоятельство, что в полити-
ческой традиции и культуре Турции особое место придается воен-
ной славе турецкого государства, существует даже культ военных 
побед и национальных героев во главе с основателем Турецкой Рес-
публики Кемалем Ататюрком. 

Вмешательство армии в политическую жизнь всегда аргумен-
тировалось и аргументируется ее миссией защитницы национальных 
интересов и наследия Ататюрка. Другим важным аспектом влияния 
армии на политическое развитие Турции является традиция, начало 
которой было положено еще в период реформ Танзимата и закреп-
лена Ататюрком, которая рассматривает армию как инструмент ино-
сительпрогрессаимодернизации. Турецкая модернизация традицион-
но проводилась под покровительством армии: "Военые были, — от-
мечает американский исследователь Турции Д. Растоу, — основным 
фактором модернизации Турции"3. 

По нашему мнению, нельзя не согласиться также с определе-
нием американского политолога С. Хантингтона, что "в модернизи-
рующихся государствах военные являются наиболее организован-
ным институтом в стране и благодаря этому армия находится на бо-
лее благоприятной позиции для выражения национальной воли, чем 
партии и группы интересов"4 . По традиции образ современности в 
Турции ассоциируется больше с образом военного, офицера. В от-
личие от других ближневосточных государств, в Турции существова-
ла и существует вестернизированная военная элита, которая обуча-
лась в светских военных училищах и западных военных академиях. 
И эта элита взялась з а исполнение двух миссий: 1) охрана внешних 
границ Республики и ее национального суверенитета, и 2) стимули-
рование политической, социальной и экономической модернизации 
страны. 

После Кемаля Ататюрка больше никто не осмеливался откры-
то выступать з а ограничение этой роли. Более того, армия стала 
хранителем основ и принципов основанного Ататюрком государства. 
Военные постоянно дают почувствовать свою силу в моменты глубо-
ких политических кризисов и вмешиваются в ход событий, когда, по 
их оценке, возникает угроза государственному строю, как, напри-
мер, сепаратизм или религизоный экстремизм. На плечи военных 
была возложена миссия хранителей Республики, которые выступают 
как спасительная сила, когда она оказывается перед явной опас-
ностью, после чего они возвращаются в свои казармы. Как пишет 
армянский исследователь турецкой армии М. Мелконян, "армия 
выступает как важнейший общественно—политический фактор и дер-
жит в своих руках достаточно рычагов воздействия на политическую 
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жизнь страны"5. Особое место этого фактора обусловлено тем, что 
армия служит каналом для социальной интеграции, является систе-
мой многоступенчатой подготовки и селекции офицерских кадров, т. 
е. институтом элиты, проходящей здесь, кроме военного обучения, 
также школу овладения современной техникой, управления и пат-
риотизма. Офицерский корпус стал главной опорой Республики. 

Следует отметить, что как в османскую эпоху, так и в кема-
листкий период в Турции доминировал тип военно—бюрократическо-
го государства. Сегодняшняя же Турция уже вышла из рамок кема-
листкой парадигмы развития, хотя кемалисткая концепция остается 
важной составляющей турецкой общественно—политической жизни, 
но она уже недостаточный фактор для обеспечения дальнейшего 
внутреннего развития и лидирующего места в системе международ-
ных отношений. Посему для современной Турции в течение послед-
них десятилетий был актуален один вопрос — вопрос основ сущест-
вования и развития турецкого государства и общества, вопрос, 
вставший еще в период распада Османской империи — " Ви devlet 
nasil kurtulabiliri" {"Как спасти это государство}"), который и се-
годня актуальней для Турции в смысле осуществления долгосрочно-
го процесса модернизации. И модернизация в период 1960—1990-х 
годов должна была наполнить содержанием идеи демократического 
и правового государства. Но они так и остались формой. Следует 
признать, что незавершенность процесса модернизации и лежит в 
основе внутренних кризисов в стране. 

В турецкой интеллектуальной элите существует точка зрения6, 
что Республика в своем нынешнем виде, когда, с одной стороны, 
провозглашены принципы демократического, правового государства, 
а, с другой стороны, это государство имеет явно не демократичес-
кие черты и сама правящая элита не следует самым простым прави-
лам игры, свойственным демократическому и правовому государст-
ву, выгодна прежде всего именно военным. 

Разрыв же между действительностью и устремлениями об-
щества растет все больше. Вместе с реформами, осуществленными 
Ататюрком, в Республике параллельно шел процесс наложения оп-
ределенных табу, относящихся к толкованию ее определенных ос-
новополагающих принципов и догм, как, например, запрет на тезис 
существования в стране этно—культурного плюрализма и выдвиже-
ние постулата о том, что каждый житель Турции — турок, или ислам 
и исламская культура должны рассматриваться как опасные для 
страны и общества явления, или же, что в Турции не осуществля-
лись этнические чистки, и, наконец, военные должны рассматривать-
ся как хранители этих запретов, и их роль в государственной и об-
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щественной жизни какому—либо обсуждению и пересмотру не под-
лежит. Когда же в 1960—х годах развернулось мощное левое дви-
жение, подчеркивавшее классовый характер турецкого общества, а 
за ними в 197Ö—X и 1980—х подняли свои проблемы исламисты и 
курды, то военные отвечали усилением свого диктата на обществен-
но—политическую жизнь страны. 

Осуществив в мае 1960 г. первый военный переворот в исто-
рии Республики, военные спустя год ушли, приняв Конституцию, ко-
торая устанавливала парламентскую демократию с системой "сдер-
жек и противовесов". Они по сути не только восстановили свои по-
зиции, которые были ослаблены после смерти Ататюрка и пораже-
ния в 1950 г. на первых демократических выборах в Турции кема-
листкой Народно—Республиканской партии, но и поставили страну 
на тот путь развития, который более всего соответствовал мировым 
тенденциям в начале 1960—х: индустриализация общества, технокра-
тизация политической власти, отказ от популизма, экономическая 
автономия. 

Однако процесс модернизации в 1960—1970—х годах так и не 
стал последовательным. Как отмечает турецкий социолог левого 
толка Чаглар Кейдер, "основы гражданского общества были заду-
шены в зародыше, и вновь государственная власть стала угрожать 
тем, чтобы стать всемогущей и всеохватывающей"7 . 

Так, в марте 1971 г. начальник Генерального штаба генерал 
Тагмач выступил в Высшем Военном Совете, заявив, что "сущест-
вующий в стране строй — детище турецких Вооруженных Сил. Сох-
ранение этого строя и обеспечение будущего демократического ре-
жима является нашей первоочередной задачей.. ." . После этого 
военное руководство представило меморандум, который не был 
прямым актом вмешательства. В меморандуме содержалась предуп-
реждение о том, что правительство недееспособно противостоять 
терроризму и проявленеиям экстремизма. Военные вынудили 
премьер—министра С Демиреля уйти в отставку, и кабинет в течение 
двух лет контролировался генералитетом. Тем самым вмешательство 
военных послужило цели пресечения попыток расширения общест-
венной жизни в стране, когда левые и правые партии попытались за-
ручиться массовой поддержкой своих политических и экономичес-
ких программ, используя демократические методы (массовые собра-
ния и митинги, пресса). А конец 1970—х стал периодом проявлений 
террора и политического экстремизма, когда ультралевые и ультрап-
равые вооруженные группировки развернули настоящие уличные 
бои в городах страны. 
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По сути, социально-политическая модернизация страны, ини-
циированная в начале 1960-х годов, получившая формы движения 
за гражданские права и расширение демократии, урбанизации, мар-
кетизации экономики страны, привела в конце 1970—х к обществен-
но—политической фрустрации, которая вылилась в вооруженные 
столкновения. Она столкнулась с препятствием в виде недееспососб-
ности политических сил, их неадекватности сложившимся потреб-
ностям страны и, как следствие, ослаблением государственной 
власти, альтернативой которому стали ультранационалистическое 
движение, которое в условиях гангстерских разборок претендовало 
на то, чтобы выступить как "спасительная сила" нации, защитник 
"национального величия", стремившаяся продемонстрировать не-
состоятельность современной парламентской демократии и появить-
ся на сцене как единственная сила, способная установить порядок в 
стране. 

В результате, когда религиозные и политические столкнове-
ния на улицах достигли своего пика, а меджлис страны не мог в те-
чение нескольких месяцев избрать очередного президента, военные 
посчитали своим долгом вмешаться и 12 сентября 1980 г. осущест-
вили второй военный переворот в истории Республики, после чего 
власть на три года перешла к Совету национальной безопасности. 

Военный режим довольно быстро справился с задачей подав-
ления радикалов и запретил заниматься политической деятель-
ностью прежним политическим деятелям. Пропаганда же режима 
была направлена на то, чтобы укоренить в обществе идею о том, 
что прежние политические, экономические и законодательные инсти-
туты и мероприятия повинны в создавшемся кризисе, поставив этим 
на повестку дня вмешательство военных. А это в свою очередь выд-
вигало необходимость не восстановления прежней, а строительства 
новой государственной и политической систем. "Политические дела 
были оставлены военным, чья программа ссылалась на формулу ке-
малисткой эпохи — "солидарной нации", и намеревалась искоренить 
анархию и терроризм" 9 . Эта формула послужила основой для осуж-
дения демократической практики 1970—х годов и оправдания уста-
новленной Конституцией 1982 г. режима ограниченной демократии, 
опиравшегося на понятия иерархии, порядка, стабильности и нацио-
нального блага. Военный режим СНБ сразу же дал понять, что возв-
ращения к демократии образца 1960—1970-х не будет. Военные 
поставили перед собой цель создать "новую Турцию" . Фактически 
военные лидеры Турции взяли на себя задачу формирования поли-
тических институтов в Турции. Тем самым, осуществляя перевороты, 
армия вынуждена была выполнять "корректирующую акцию": сменя-
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лась политическая система, со сцены выводились прежние полити-
ческие фигуры и приводились новые, после чего армия "возвраща-
лась в казармы" и оттуда внимательно следила з а тем, чтобы эти 
фигуры "вели себя правильно" и соблюдали установленные военны-
ми правила игры. То есть, политическая реконструкция осуществля-
лась в той степени, в которой это было необходимо для беспере-
бойной и эффективной деятельности политического механизма. 

Политическая система сегодняшней Турции до сих пор носит 
глубокий отпечаток военного переворота 12 сентября 1980 года. Ес-
ли после переворота 27 мая 1960 г. военные укрепили политическую 
систему и инициировали процесс политической модернизации, то 
после переворота 12 сентября 1980 г. армия взяла политическую 
систему и общественно—политическую жизнь под свой строгий конт-
роль. Конституция 1982 г. была принята под непосредственным дав-
лением военного режима, содержа значительные ограничения де-
мократических свобод. В Турции есть свободные выборы, многопар-
тийная система, парламент, пресса, но реальная власть в этой стра-
не не находится под демократическим контролем. Военные оправ-
дывали и оправдывают свое вмешательство в политическую жизнь 
мотивами пресечения политического и религиозного экстремизма. 
Так, в в июне 1997 г. генералитет предъявил ультиматум премьер-
министру страны, лидеру исламисткой партии "Рефах" ("Благо-
денствие") Неджметтину Эрбакану, требуя прекратить проведение, 
по их мнению, "происламской" политики и вынудил его этим уйти в 
отставку, что было похоже на "тихий" военный переворот. 

Таким образом, со второй половины 1980—х годов в стране 
действует такая модель власти военных, которая состоит в том, что 
даже ограниченного действия со стороны командования Вооружен-
ных Сил в виде направленных политическим властям угрозы или 
предупреждения бывает достаточно для сохранения ситуации под 
контролем армии. 

Жизнедеятельность турецкого общества в течение последних 
40 лет регламентируется турецкой военной элитой, чья система цен-
ностей и модель поведения во многом отлична от системы цен-
ностей и модели поведения масс. Именно это противоречие стало 
основным препятствием на пути процесса модернизации Турции. 
Многие граждане Республики вынуждены следовать навязанным 
сверху взглядам и нормам политического поведения. Другим пос-
ледствием установления доминанты генералитета в Турции стало от-
чуждение политических сил от их роли в обществе и функций, пос-
кольку они, придя к власти парламентским путем, не получают ее 
реальных рычагов и, следовательно, не несут ответственности з а 
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принимаемые политические решения. По сути, главные проблемы 
страны находятся вне поля влияния политического истеблишмента 
Республики, будучи переданными в ведение военных. Более того, 
как в Турции, так и з а ее пределами существует мнение, что верхуш-
ка Вооруженных Сил Турции — Генеральный штаб - вместе с подчи-
ненной ей Национальной разведывательной организацией (MIT) 
составляют так называемое "тайное государство" ("Derin Devlet"), 
являясь институтами, обладающими реальной властью в стране, для 
которых парламент и правительство служат лишь прикрытием1 . Ге-
неральный штаб выступает как наиболее информированный и опера-
тивный орган власти в стране и определяет векторы внутренней и 
внешней политики Турции, решающим образом воздействуя на при-
нятие политических решений. 

Конституция 1982 г. законодательно закрепила роль армии в 
государстве: ни один орган гражданской власти не осуществляет и 
не может осуществлять какой—либо контроль над военными12. По 
сути, в Турции в отношении армии не действует механизм контроля 
демократического государства, где командный состав армии от-
ветственен перед министром обороны. Здесь начальник Генерально-
го штаба ВС Турции и все высокопоставленные командиры назна-
чаются решениями не правительства, а, по сути, внутренней иерар-
хии самой армии. 

Как отмечает немецкий турколог Уве Штайнбах, военные счи-
тают себя продолжателями курса Ататюрка в деле "воспитания" на-
рода, теми, кто указывает народу путь развития, обеспечивая при 
этом стабильность13. Таким образом, армия является той институ-
циональной силой, которая гарантирует управляемость политических 
процессов в стране, будучи способной быстро решать поставленные 
перед ней задачи: навести порядок в общественной и политической 
жизни, нейтрализовать радикальные политические силы и течения, 
осуществить реструктуризацию государства на всех уровнях. Не слу-
чаен тот факт, что и Первая, и Вторая, и Третья республики были 
основаны военными лидерами. Хотя эти лидеры — Ататюрк, Гюрсел, 
Эврен, трансформировали свою власть в гражданские формы, но на 
деле фактического разделения военной и политической сфер так и 
не произошло. 

Модернизация в Турции действительно далека от своего за-
вершения. Кроме проблем в области снятия вышеуказанных запре-
тов, положения с демократическими свободами, признания прав на-
циональных меньшинств, есть также проблема преобразования го-
ловного органа политического влияния военных - Совета Нацио-
нальной Безопасности. СНБ является тем высшим военно—полити-
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ческим органом Турции, который решает все важнейшие проблемы 
внутри—, внешнеполитической и военной сфер государственной по-
литики14. Его решения и рекоммендации лишь формально обсуж-
даются в правительстве и принимаются к исполнению в первооче-
редном порядке. В рамках СНБ военной элитой принимаются реше-
ния по важнейшим вопросам, которые, согласно Конституции Рес-
публики, относятся к ведению верховной политической власти — Ве-
ликого Национального Собрания Турции и его правительства. Имея 
в своих руках такой мощный рычаг, как СНБ, турецкий генералитет 
пользуется полной политической автономией. Кроме того, благодаря 
последовательным и длительным усилиям военной элиты турецкому 
обществу была инъенктирована идея о том, что только военное ру-
ководство Турции может заниматься "сложной и ответственной за-
дачей" решения проблем национальной безопасности, а вмеша-
тельство гражданских лиц и органов лишь усложняет эти решения. 
Военная элита сосредоточила в своих руках теоретическую разра-
ботку всех проблем, касающихся обеспечения внутренней и внешней 
безопасности страны, и их практическое осуществление. Под конт-
ролем генералитета органы планирования и кризисного регулирова-
ния при СНБ, которые выходили на первый план во время Войны в 
Заливе и после террористической атаки на США 11 сентября 2001 г. 
и развертывания "войны против терроризма" в регионе. 

Нельзя не отметить, что армия, последовательно усиливая 
свои мощь и позиции, неся на себе миссию "модернизатора" стра-
ны, стала сегодня для Турции в какой—то степени тормозом на пути 
политических, социальных и экономических реформ. Заместитель 
начальника Генштаба ВС Турции, генерал Чорекчи в июне 1995 г. 
прямо заявил, что "демократия и права человека мешают нашей 
деятельности, ограничивая борьбу с терроризмом, чего не должно 
быть"15. Как полагает, в свою очередь, турецкий публицист Дженгиз 
Чандар, наследие Ататюрка в руках кемалисткой военно—бюрокра-
тической элиты, контролирующей власть после его смерти, превра-
тились в закостеневшую ортодоксию, которая стала перпятствием 
для дальнейшего демократического и экономического развития Тур-
ции в современном меняющемся мире16. Чандар также считает, что 
политика последователей Ататюрка, в особенности военных, транс-
формировала образ Ататюрка в неприкосновенную национальную 
икону, а кемализм — в негибкую догму. Тогда как усилия политичес-
кого руководства страны должны быть сосредоточены на примире-
нии главных противоречий, а его приоритетом стать завершение мо-
дернизации, т. е. превращение Турции в демократическую, евро-
пейскую, секулярную и мусульманскую страну17. 
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Таким образом, можно заключить, что армия в Турции не яв-
ляется частью государства, она идентична государству. Среди воен-
ной элиты сегодня нет однозначного видения приоритетов развития 
Турции. Одна точка зрения считает, что турецкий народ достатчно 
созрел для того, чтобы справиться с демократическими процессами, 
и во вмешательстве военных в политическую жизнь нет особой нуж-
ды, только в том случае, когда государство оказывается перед яв-
ной угрозой. Другая точка зрения полагает, что только динамичное 
и авторитарное руководство может обеспечить социальную справед-
ливость, массовое образование и экономическое развитие, а пос-
кольку политики не в состоянии гарантировать этого, то это руко-
водство должны осуществить военные. Иными словами, перефрази-
руя Клемансо, генералы считают, что управление государством 
слишком важное дело, чтобы оставлять его политикам. И не будет 
преувеличением сказать, что единство государства в Турции без 
военных окажется под серьезной угрозой. В то же время Турция 
стоит на перекрестке, где ей предстоит сделать трудный выбор 
своей современной идентичности и пути развития в XXI веке. В этом 
плане военное руководство Турции должно адекватно ответить на 
вызовы глобального, модернизирующегося мира в общей евразийс-
кой геополитической и геостратегической системе, напряженность в 
которой особенно возросла с началом нового столетия. 

SUREN BAGHDAS ARYAN 

THE ROLE OF ARMY IN TURKEY'S MODERNIZATION IN 1960-1990S 

At present time ihe whole world feels in either case the influence of 
modernization process. Still in 1960s there was created the theoiy of modemization, 
which was connected with the issues of the relationship between the developed 
countries of the West and the new-independent developing states. Just at that time in 
histoiy and political science it has putted in operation a term "modernization", which 
reflects a tend of searching of new ways and models of development by the modern 
states. 

Turkey is one of the first states in the Middle Eastem region, which went and 
continues go through this process. On our opinion, the concrete causes, which effect 
on the nature of the modernization process in the political and social life of any 
country, depend on the nature of the political system and the established in the given 
society political culture. For Turkey in this context during the last decades there was 
prevailing the factor of the army in modernization process. 

It is a common knowledge, that the army was one of the head factors in the 
history of the Turkish Republic. The army performs as most important social-political 
factor and keeps in its hands the sufficient levers of influence on the political life of 
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the country. The dominance of the military in the social-political life of Turkey 
("stratocracy" regime) has a long and strong tradition, which is connected both with 
the characteristics of the Ottoman empire, and the nature of the Turkish Republic 
establishment. This- tradition considers the army as a modernization's tool and carrier. 
Moreover, founder of the modern Turkey Kemal Atatürk charged the army with the 
role of "driving force" of the country's modernization. That's why the intervention of 
the army into the political life is always motivated by its mission of the guardian of 
national interests and Atatürk's legacy. The military elite constantly gives to feel its 
strength at the moments of deep political crises and meddles with the course of events, 
when, on its evaluation, it emerges the danger for State order, as, for example, 
separatism or religious extremism. 

In modernizing states the military is most organized institution and due to it 
the army stand on more profitable position for the expression of national will, than 
parties and interests groups. The special place of the military in Turkey is conditioned 
also by the use of the army as a Channel for social integration, an institution for elite 
education, which possesses the modern technique and administration means and rules, 
and has real feeling of patriotism. 

Both in the Ottoman epoch, and in the Kemalist period in Turkey it was 
dominated the type of the military-bureaucratic State. But today's Turkey already 
went out of the frameworks of the Kemalist development paradigm, which has 
become an insufficient factor to maintain the further internal development and the 
prevailing positions in the modern international system. 

The modernization of 1960-1990s was called to fill the Turkish State and 
political system by new content of the ideas of demoeratie and lawful State, which, 
however, remained form. In the Turkish intellectual elite there is an opinion that such 
a Republic, where, by one side, there are proclaimed the principles of demoeraey and 
civic society, and, by another side, this State has evidently no demoeratie features, and 
the ruling elite itself does not follow the demoeraey "game rules", is profitable first of 
all for the military. In parallel with the Kemalist reforms in 1920-1930s it went also а 
process of "tabooization", conccrning certain fundamental tenets and principles, as, 
for example, the rejeclion of the existence of cultural and ethnic diversity in the 
country, the breaking with the Islamic legacy. And just фе military is considered as 
guardian of these taboos, and its role in the State and the society life was not subjected 
to any discussion and revision. Every attempt to extend modernization frameworks 
and conditions in 1960-1990s faced to the military's strict answer by the intervention 
into the political life.-Thus the process of modernization in 1960-1970s was not 
successive. Moreover, the modernization, which had the forms of movement for civil 
rights, demoeraey enlargement, urbanization, and marketization of economics, 
brought in the fall of 1970s to a social-political fiustration and to the expressions of 
the extremism and political terrorism, when ultra-left and ultra-right groupings 
arranged the true street fights in the country's towns. The disability of the political 
forces, their irrelevance to the needs of die country and, as a consequence, the 
weakening of State power promoted to new appearance of the only cffective force in 
the country on the political stage - the army. When the military and religious clashes 
on the streets became daily events, and Meclis was not able to elect the new President 
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of the Republic, the Armed Forces considered their duty to intervene and fulfilled 
second military revolulion in September 1980, after that they have held the power 
three ycars. 

The military regime quickJy coped with the task of the quashing of extremists, 
as well as prohibited the political activily of the former political actors, having 
implanled in the social consciousness an idea that the previous political and economic 
institutions and arrangements were cause of the crisis, and this engendered the 
necessary of the establishment of new State and political system. Basing on the 
formula of the Kemalist epoch - "solidarity of nation", the military power convictcd 
the former parliamentarian regime and established by the Constitution of 1982 the 
regime of limited or lutelary demoeraey, where there were free elections, multiparty 
system, parliament, press, but the real power was not under civil demoeratie control. 

Thus, since the 2-nd half of 1980s in Turkey actcd such a model of power, 
where even the limited actions of the Armed Forces Commanders corps in the form of 
the directed to political aulhorities threats or warnings is enough to keep the Situation 
under the army's control. Fulfilling coups the army was forced to perform "correcting 
action": to change the political system, to put out of the stage the former political 
figures and to bring the new ones, after that the army came back in the barracks and 
watched carefully from there that these figures "behave themselves correctly" and 
keep the military's game rules. 

This allows to say that the activity of the Turkish society during last 40 years 
was regulated by the Turkish military elite, whose system of values and bchavior 
model arc mostly different from the system of values and the behavior model of the 
masses. Simullaneously, permanently strenglhening its might and positions, carrying 
the mission of the country's "modernizator", today the army has become for Turkey 
in some degree a hamper on the way of political, social and economic reforms. 

One can conclude that the army in Turkey is not part of the State, it is identical 
to State. And without the military control the unity and the stability of the Turkish 
State would find itself under serious threat. At the same time Turkey is on the 
crossroad, where it must choose its modern identity and way of development in XXI 
Century. In this context the military elite of Turkey must adequately Orient on the role 
of the country in the regional and common Eurasian geopolitical system, in which the 
tension is especiaHy risen with the beginning of the new millenium, and the processes 
of modernization are accelerated. 
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ՌՈՒԲԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

ՊԱՅՔԱՐԻ ՆՈՐ ՓՈՒԼ ՊԱՂԵՍՏԻՆԻ ՀԱՍԱՐ 

Իսրայելի վարչապետ Արիել Շարոնի վարած քաղաքականությու-
նր 2001 թ. սեպտեմբերի 11-ին ԱՍՆ-ում կատարված դեպքերից հետո, 
կարելի է հակիրճ բնութագրել որպես «բոլորն ունեն իրենց Օսամա Բին 
Լադենը, մերի անունը՛ Ցասիր Աբաֆատ է»: Նյու-Յորքում կատարված 
ահաբեկչությունից անմիջապես հետո Շարոնը հույս փայփայելով, որ 
Վաշինգտոնը կպաշտպանի Պաղեստինյան Ինքնավարության (ՊԻ) 
դեմ վճռական ե լայնածավալ իսրայելյան հարձակումը, շտապ հրաման 
տվեց բանակին շարժվելու դեպի պաղեստինյան մի քանի ինքնավար 
քաղաքներ: Մեկ շաբաթ անց Իսրայելի պաշտպանության նախարար 
Բինյամին Բեն Իփեզերր հայտարարեց. «Մենք սպանեցինք 14 պաղես-
տինցի, իսկ աշխարհը չարձագանքեց: Դա իրական աղետ էր Արաֆա-
տի համար» ': 

Սակայն ծայրահեղականների խանդավառությունը երկար չտ-
ևեց: Վաշինգտոնը ձեռնպահ մնաց Իսրայեփ գործողությունները պաշտ-
պանելուց և պահանջեց վերջ դնել հարձակմանը: Շարոնը ստիպված ե-
ղավ դուրս բերել իր ստորաբաժանումները պաղեստինյան քաղաքներից 
և կասեցնել բարձրաստիճան պաղեստինյան գործիչների նպատա-
կսաւղղված սպանությունները, համաձայնել Իսրայեփ արտաքին գոր-
ծերի նախարար Շիմոն Պերեսի և Ցասիր Արաֆատի հանդիպմանը, նե-
րողություն խնդրել Բուշի հասցեին մինչ այդ արված մեղադրանքի հա-
մար, թե, իբր ԱՄՆ նախագահը «զոհաբերում է Իսրայելը, ինչպես Մեծ 
Բրիտանիայի վարչապետ Նեվիլ Չեմբերլենը երկրորդ համաշխարհա-
յին պատերազմից առաջ»: Դրա հետ մեկտեղ Շարոնը խիստ քննադա-
տության էր ենթարկվում իսրայելյան լրատվական միջոցներրի կողմից: 
Անգամ Թել Ավիվի օրաթերթերից մեկը գրեց. «Շարոնի գնացքը դուրս է 
եկել գծերից» 2 : 

2001 թ. հոկտեմբերի 2-ին Բուշը հայտարարեց, որ մշտապես 
ԱՄՆ ուշադրության ներքո է գտնվել Պաղեստինյան պետության ստեղծ-
ման գաղափարը, պայմանով որ կհարգվի Իսրայեփ գոյության իրա-
վունքը3: Որոշ աղբյուրների համաձայն Բուշը մտադիր էր իրագործել 
2000 թ. վերջիս Քփնթոնի կողմից արված հիմնական առաջարկները՝ 
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- Իսրայելյան ուժերի դուրս բերում մինչ 1967 թ. հունիսի 4—ը առ-
կա սահմանները, բացառությամբ այն տարածքներից, որոնք անհրա-
ժեշտ կլինեն իսրայելյան բնակավայրերի բնակչության 80%-ին տեղա-
կայ ելու համար; ՚ 

- Իսրայելի հրեական ե Պաղեստինի պետության արաբական 
ինքնության ճանաչում; 

- Երոաաղեմի բաժանում երկու մասերի4: 
Իսրայելյան ծայրահեղականների համար լուրջ հարված էր նաև 

այն հանգամանքը, որ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Դոնալդ 
Ո֊ամսֆելդը նույն ամսին շրջագայություն կատարեց արաբական երկր-
ներ' նշված ծրագիրը կյանքի կոչելու նպատակով, առանց Իսրայելի հետ 
նախօրոք խորհրդակցելու և նրա կարծիքը հաշվի առնելու: 

«Պաղեստինյան հիմնախնդբի կարգավորումը որոշիչ է, եթե դուք 
ցանկանում եք ապահովել արաբական աշխարհի աջակցությունը ահա-
բեկչության դեմ պայքարում», -ասաց Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի 
Մուբարաքը Եվրոպական Սիության պատվիրակության հետ հանդիպ-
ման ընթացքում5: 

Սակայն Պաղեստինյան կողմը թույլ տվեց լուրջ քաղաքական 
սխալ, երբ 2001 թ. հոկտեմբերի 17-ին Պաղեստինի Ազատագրության 
ժողովրդական ճակատի մարտիկներից մեկը սպանեց Իսրայելի զբո-
սաշրջության նախարար Ռեհավամ Զիվիին՝ ի պատասխան իսրւսյելցի-
ների կողմից Արևմտյան Ավաւմ իրենց ղեկավարի սպանությանը: Այդ 
վբեժխնդբությռւնը պատրվակ հանդիսացավ Շարոնի համար իրադրութ-
յունն էլ ավելի սրելու համար: Սի քանի օրվա ընթացքում իսրայելյան 
բանակը մուտք գործեց Պաղեստինի Ինքնավարության տարածք, սկիզբ 
դնելով վերջինիս բռնազավթմանն ու վտանգելով նրա նախագահ՝ Ցա-
սիր Արաֆատի անձնական անվտանգությունը: Եվ ինչպես Պերեսը 
զգուշացրեց. «Նրանից հետո մենք կանցնենք Համասին, Իսլամական 
Ջիհադին և Հիզբալլահին» 6: Սկսվեց Պ Ի դեմ Իսրայելի քաղաքակա-
նության իրականացման երկրորդ և թերևս ամենավճոական փուլը: 

1991 թ. ավագ Ջորջ Բուշն արգելեց Իսրայեփ վարչապետ Յից-
խակ Շամիրին պատասխանել Բաղդադի կողմից Իսրայեփ վրա ար-
ձակված հրթիռների՜ն, խոստանալով անհատույց բազմատեսակ օգնութ-
յուն Իսրայեփ առաջնային կարիքները հոգալու համար: Այն ժամանակ 
Բուշի խոստումը ոչ միայն ներգործեց, այլև հնարավորություն տվեց Ծո-
ցի պատերազմից հեստ ապահովել Իսրայեփ մասնակցությունը Մսպրի-
դի խաղաղության համաժողովում: Մակայն իսրայելյան բանակի գործո-
ղությունների այս վաւլում Բուշ-կրտսերը ձեռնպահ մնաց իր դաշնակցին 
որևէ խոստում տալուց կամ էլ նրա վրա լուրջ ճնշում բանեցնելուց: 
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Արղյտնքում Շարոնը շարունակեց պատերազմը Պ Ի դեմ: Հստակ 
նպատակ ունենալով էլ ավելի գըգռել իսլամիստներին՝ նոյեմբերի 23-ին 
իսրայելցիները իբականացրեցին Համասի ղեկավարն երից' Աբու սղ-
Հանուդի սպանությունը, քաջ գիտակցելով, որ պատասխանը իրեն սպա-
սել չի տա: Այդպես էլ եդավ' դեկտեմբերի աոաջին օրերին Երուսադե-
մում ե Հայֆայում ահաբեկչության զոհ դարձավ 30 հրեա: Իսրայելի հա-
կահարվածը ինչպես միշտ հավասարազոր չէր՝ բանակը գնդակոծեց 
Ռամալլա1տւմ գտնվող Աբաֆատի կենտրոնակայանը, ոստիկանությու-
նը, տրանսպորտային ե հեռահադորդւսկցության միջոցները: Այսպիսով, 
ռազմական գործողությունները տեղափոխվեցին ՊԻ տարածք: 

Սիջազգւսյին հանրությունը դեռևս չի մոռացել 1982 թ. Բեյբութից 
Արաֆատի և նրա ֆիդայիննեբի հարկադրված հեռացումը, Սաբրա և 
Շատիլա պաղեստինցի փախստականների ճամբարում իրականացված 
սպանդը, երբ իսրայելյան բանակը ոչ միայն չմիջամտեց այլև հովանա-
վորեց լիբսւնանյան ֆսղանգիստների միլիցիայի գործողությունները: 
Կարծես Շարոնն այսօր հույս ունի ավարտին հասցնել այն, ինչ սկսել էր 
դեռևս 20 տարի առաջ: 

Շարոնն, իհարկե, վստահ է, որ Աբաֆատին թողել են իր քմահա-
ճույքին: Այդ իսկ պատճառով, վերհիշելով Լիբանանը, նա այս անգամ 
վարձելու է զրկել Պ Ի առաջնորդին փախուստի հնարավորությունից: 
Իսրայեփ ղեկավարը մի կողմից պահանջեց Արաֆատից, որպեսզի վեր-
ջինս անհապաղ ձեբբակափ և պատասխանատվության կանչի դեկտեմ-
բերին իրականացված սպանության կազմակերպիչներին, մյուս կողմից 
էլ ստեղծեց այնպիսի իրավիճակ, երբ նման պահանջը գործնականա-
պես և քաղաքականապես անհնար է իրականացնել: Շարունակական 
ռմբակոծության արդյունքում ոչնչացված պաղեստինյան ոստիկանութ-
յունը դժվար թե ի վիճակի փնի կատարել Շարոնի պահանջը: Իր հերթին 
հեղինակազրկված Պ Ի իշխանությունը ստանց ժողովրդական աջակ-
ցության, անտարակույս, կզրկվի նաև ահաբեկչական կազմակերպութ-
յունների վրա ազդեցության կարևորագույն լծակից: Բացառված չէ, որ 
Շարոնը Պադեսաինում նաև քաղաքացիական պատերազմ հրահրելու 
նպատակ է հետապնդում: Սիևնույն ժամանակ իսրայելյան վերնախավը 
փակելով դիվանագիտության դռները, աստիճանաբար ձգտում է արմա-
տավորել այն կարծիքը, որ այլևս խաղաղ կարգավորման բոլոր միջոց-
ները սպառված են: 

Ֆրանսիայի արտգործնախարար Հուբեր Վեդրինը խիզախութ-
յուն ունեցավ հայտարարելու, որ Պ Ի վրա հարձակումը, վերջինիս թու-
լացումն ու ոչնչացումը ճակատագրական սխալ կփնի: Ն ա մտավա-
խություն հայտնեց, որ Պ Ի վերացումը, ինչը միանգամայն իրական է 
«կհանգեցնի նրան, որ հուսահատ Պաղեստինցիների հոծ զանգվածը 
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ստիպված կլինի իր բոլոր հույսերը կապել Համասի հետ: Այն ժամանակ 
Իսրայհւի որոշ պաշտոնյաներ մեզ կհայտարարեն. «Տեսնում եք, անհ-
նար է այս մարդկանց հանդուրժել, ուր մնաց նրանց հետ բանակցել» 7: 

Վաշինգտոնը նման որևէ բան իհարկե չասաց: Չնայած երբեմն 
ԱՄՆ-ի կոզմից «Պաղեստինյան պետության» ստեղծման անհրաժեշ-
տության հնչեցմանն ու ՍԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ներկայաց-
ված վւաստաթդթում վերոհիշյալի ամրագրմանը, ինչպես նաև Իսրայե-
լին պաղեստինյան տարածքների բռնազավթումն ու նոր բնակավայրերի 
ստեղծումը դադարեցնելու վերաբերյալ արված կոչեբին8, Շարոն-Պե-
րես-Բեն Իլի եզեր բլոկը կարծես ամենայն վճռականությամբ լծվել է ժ ա -
բոտինսկու «երկաթե պատ» ֊ ի կառուցման գործին: Ավելին՝ ԱՄՆ կող-
մից Իսրայելին արված բանավոր նախազգուշացումներն ու կոչերը աս-
տիճանաբար փոխվեցին «կանաչ լույսի»՝ Սպիտակ Տան հետևյալ հիմ-
նավորումով. «Իսրայելը իրավունք ունի պաշտպանել իրեն» 9: Իսրայել-
յան ղեկավարությունը վստահ է, որ այդ ուղղությամբ կստանա Բուշի 
վարչակազմի, ամերիկյան Կոնգրեսի և լրատվական միջոցների լիակա-
տար աջակցությունը: 

Արաբների և հրեաների միջև բաժանաբար պատի կառուցումը 
լուրջ խնդիր է առաջացրել նաև Եբուսաղեմի Հայոց պատրիարքարանի 
և Իսրայեփ իշխանությունների միջև՝ կապված հին քաղաքի Հայկական 
մասում (Ձիթենիների այգով) նշված պատի կառուցման ծրագրի հետ: 

18 ամիս լռություն պահպանելուց հեստ, ԱՄՆ նախագահը վեր-
ջապես 2002 թ. հունիսի 24-ին պաշտոնապես ելույթ ունեցավ, ներկա-
յացնելով ամերիկյան տեսակետները պաղեստինյան խնդրի կարգավոր-
ման ուղիների վերաբերյալ: Իհարկե, ԱՄՆ նախագահի ելույթն ինքնին 
քաղաքական լուրջ նշանակություն ուներ այն իմաստով, որ Բուշը եր-
կար ժամանակ փորձում էր խուսափել անձնական ներգարվվածաթյռւ-
նից պաղեստինյան խնդրի կարգավորման գործընթացում, այդ նպա-
տակով օգտագործելով պետքաբտոպար Քոլին Փսաւելին կամ էլ հա-
տուկ բանագնաց գեներալ էնթոնի Զինիին: Մակայն հունիսի 24-ի ելույ-
թով ԱՍՆ նախագահը առաջին անգամ անմիջականորեն միջամտեց 
գործընթացին, ընդգծելով խնդրի հանգուցալուծման ամերիկյան վարչա-
կազմի գոնե բանավոր վճռականությունը: Բաշն իր ելույթում խաղա-
ղության հաստատման կռչերի և ՍԱԿ-ի հայտնի բանաձևերի վրա 
հղումներ կատարելու հետ մեկտեղ, հստակ հնչեցրեց Պ Ի ղեկավարութ-
յան, այսինքն 5 . Արաֆատի փոփոխության անհրաժեշտությունը : Հի-
րավի, չտեսնված միջամտություն մեկ այլ ժողովրդի ներքին գործերին, 
հատկապես Պ Ի կայանալիք ընտրություններից առաջ: 

Այդ իսկ պատճառով գործնական որևէ նշանակությունից զուրկ է 
թվում ՍԱԿ-ի և Եվրոպական Միության կամ էլ միջազգային այլ մար-

43 



մինների կողմից Իսրայելի գործողությունների պարբերաբար քննադա-
տության ԱՄՆ-ի ձևական պաշտպանությունը: ԻսբայեչՕիր գոյությանն 
ապահովում է քաղաքականապես պաշտպանված մթնոլորտում: Բուշի 
վերոհիշյալ ելույթը մեծ խանդավառությամբ ընդունվեց իսրայեյյան ներ-
կայիս վարչակազմի կողմից, որը գտնում է, որ ՊԻ ղեկավարությունը 
կորցրել է ժողովրդի վստահությունը և գտնվում է կործանման եզրին: Այդ 
իսկ պատճառով միանգամայն հնարավոր ու անհրաժեշտ է նկատում էլ 
ավելի կարծրացնել իսրայելյան դիրքրորոշումը բոլոր ուղղություններով: 
Հարկ է նաև նշել, որ պսպեստինցինհրի հետ Շսդտնի «կարգավորման» 
ծրագիրը նույնիսկ չի ընդգրկում Արևմտյան Ափի 88-96%-ը, Ղազան 
ամբողջությամբ և Արևելյան Եբուսաղեմի արվարձանները, այլ միայն՝ 
Արևմտյան Ափի 42%-ը, Ղազայի հատվածի 60%-ը, ուր կենտրոնաց-
ված է պաղեստինյան հիմնական բնակչությունը և ոչ մի կտոր Արևելյան 
Երուսաղեմից: Այսպիսով, ըստ հրեա ծայրահեղականների «երկաթե 
պատ» ֊ ի կառուցմանը այնուամենայնիվ խոչընդոտող միակ ուժը դա 
ՊԻ-ն ու նրա անկազմակերպ զանգվածներն են, որոնց անհրաժեշտ է 
ուղղակի բռնորեն ճնշել՛1: 

Իրադարձությունների հետագա զարգացումը դժվար չէ կանխա-
տեսել և այսօր Իսրայեփ պարբերաբար ոչ հավասարազոր հակահար-
վածները պսպեստինյան դիմադրողական գործողություններին, ինչպես 
նաև պաղեստինյան տարածքների շարունակական զավթումը, վկայում 
են այն մասին, որ Իսրայեփ ղեկավարությունը հետևողականորեն իրա-
կանացնում է իր առջև դրված խնդիրը' Պ Ի ոչնչացումը և «երկաթե» պա-
տի կառուցումը: 

Ի՞նչ է կատարվում Մերձավոր Արևելում իրականում: Արդյո՞ք 
ՍիացյալՆահանգները նույնպես հակված են այն մտքին, որ Արաֆատի 
քաղաքական կամ անգամ ֆիզիկական հեռացումը ինքնին հնարավո-
րություն կտա վերականգնել խաղաղությունը Պաղեստինում: Արդյո՞ք 
Պաղեստինում իրավիճակի նման կտրուկ սրումը ձեռնտու է Վաշինգտո-
նին հատկապես այն ժամանակ, երբ ամերիկյան վարչակազմը պատ-
րաստվում է նոր պատերազմի, այս անգամ արաբական երկրի՝ Իրաքի 
դեմ: Միգուցե հենց վերջին հանգամանքով էլ բացատրվում է ԱՄՆ ան-
կարողությունը կամ ցանկության բացակայությունը կասեցնելու Իսրա-
յեփ Պաշտպանության ուժերի գործողություններն ոպղված Պ Ի ֊ ի դեմ: 
Ինչ էլ որ փնեն պատճառները, այնուամենայնիվ, դրանք որևէ կերպ չեն 
հանգեցնում ԱՄՆ հեղինակության ամրապնդմանը Արաբական աշ-
խարհում, հատկապես սեպտեմբերի 11-ից հետո: Եթե արաբական 
եբկրնհրը Աֆղանստանի ռմբակոծումը ինչ որ կերպ մարսեցին, ապա 
Պաղեստինում իրավիճակի վատթարացումը կամ էլ Արաֆատի հեռա-
ցումը իշխանությունից անկանխատեսեփ հետևանքներ կարող է ունե-

44 



նալ ոչ միայն Մերձավոր Արևելքի, այլև ողջ աշխարհի համար: Եթե ու-
րարների մեծամասնությունը այնքան էլ անհանգստացած չեն Օսամա 
րին Լաղենի ճակատագրով, ապա Արաֆատը դեռևս Արարականության 
հզոր խորհրդանիշ է միլփոնափտ արաբների համար: 

Թույլ տալ ՊԻ ոչնչացումը նշանակում է ոչնչացնել գործնակա-
նում Պաղեստինի պետության ստեղծման բոլոր հույսերը: Կարծում ենք, 
որ դասեր քաղելով պատմությունից, Իսրայելի ղեկավարները փորձում 
են այս անգամ չթույլաաբել նոր խաղաղության համաժողովի գումարու-
մը, ինչպես դա կատարվեց Ծոցի պատերազմից հետո: Տրամաբանորեն 
Աֆղանստանռւմ իրականացված ռազմական գործողություններին 
պետք է հաջորդեր 2001 թ. Թաբայում ընդհատված պաղեստինա-իսրա-
յեւյան բանակցությունների վերսկսումը: Ահա այս վերջինի իրականա-
ցումն է ամեն կերպ փորձում տապալել Շարոնի ղեկավարած կառավա-
րությունը: 

Իսրայեփ ղեկավարությանը չի անհանգստացնում նաև այն հար-
ցը թե ինչ կփնի Պ Ի ոչնչացումից հետո, թե ով վերջին հաշվով կփոխա-
րինի Արաֆատին: Կարծում ենք Շարոն-Պերես-Բեն Իփեզեր «ազգա-
յին բլոկի» միակ խնդիրը կայանում է՝ միջազգայնորեն ճանաչված 
պարտնյորից՝ 5 . Արա ֆատից ազատվելը և որպես հետևանք՝ Պաղես-
տինի պետության ստեղծման վերաբերյալ բանակցությունների վերսկս-
ման հնարավորության բացառումը: 

Անկասկած այս ինքնասպան քաղաքականությունը նաև Շարոնի 
սեփական գաղափարախոսության արդյունքն է: Շարոնը կտրականա-
պես դեմ է Պաղեստինյան պետության ստեղծմանը, ինչի մասին նա 
ստիպված է եղել մի քանի առիթով հայտարարել: Ն ա նույնպես մտավա-
խություն ունի, որ կարող է կորցնել Իսրայեփ ծայրահեղ աջակողմյան 
դաշտը և իր դիրքերը զիջել հակառակորդ Բինյամին Նեթանյահուին: 
Շարոնի բանակի սպայակույտի ղեկավար Շաուլ Մոֆագը և նրա տեղա-
կալ Մոշե Ցաալոնը զարգացնում են իրենց սեփական «անզիջում գիծը», 
որը Կնեսետի ձախակողմյան դաշինքի անդամներից մեկը Ցոսսի Բեյփ-
նը որակեց որպես «կիսահեղաշրջում» (quasi putsch) ս : Ի դեպ Իսրայեփ 
խորհրդարանում Աշխատանքի կուսակցության ներկայությունը Շարո-
նի անպատասխանատու քաղաքականության միակ հակակշիռն է: Վեր-
ջինս լուրջ մտահոգություն է պատճառում Իսրայեփ այն քաղաքացինե-
րին, որոնք կողմ են արտահայտվում հակամարտության շուտափույտ 
ավարտին և խաղաղության գործընթացի վերսկսմանը1 : 

Բայց ամենից զավեշտականն այնն է, որ միջազգային հանրութ-
յունը կանգնած լինելով իրական աղետի ստջև, եթե Շարոնի ծրագրերը ի 
կատար ածվեն, շարունակում է պահպանել լռություն, շատ քիչ բացա-
ռություններով: Այն երկրները, որոնք միացել էին ԱՄՆ-ին Իրաքի դեմ 

45 



պայքարում, ողջունում էին Սերբիայի ռմբակոծումը ե աջակցություն էին 
ցուցաբերում Աֆղանստանի դեմ ծավալված գործողությունների ընթաց-
քում, այսօր թույլ են տափս, անգամ ոգեշնչում են Մերձավոր Արևելքում 
ամենահգոր բանակն ունեցող երկրին՝ ի պատասխան Համասի հարձա-
կումների ոչնչացնել ՊԻ-ն ե նրա ղեկավարներին: 

Ստեղծված իրավիճակը չի վերաբերում իսրսւյել]սւն ագրեսիայի 
միայն հիմնական զոհերին՝ Պաղեստինի ժողովրդին: Հարցականի տակ 
է դրված Իսրայեփ պետության ապագան: Միայն Լիկոսփ և նրա կրոնա-
կան ծայրահեղ աջակռղմյա դաշնակիցները կարող են չգիտակցել այն 
պարզ ճշմարտությունը, որ պաղեստինա-իսրայելյան հակամարտութ-
յան մեջ չի փնի լիակատար հաղթանակած մեկ կողմ: 

ժողովրդագետները, ներառյալ իսրայելյան մասնագետ Արնռն 
Աոֆերը նշում են, որ 2020 թ. պաղեստինցիները կկազմեն մեծամասնութ-
յուն Հորդանանի ե Սիջերկրականի միջև ընկած տարածքում, ինչպես 
նաև Կանաչ Գոտու բնակչության 32 տոկոսը14: 

Այդ իսկ պատճառով կարծում ենք Իսրայեփ հարևանությամբ 
Պաղեստինյան պետության ստեղծումը միայն կարող է ապագայում ա-
պահովել Իսրայեփ կենսունակությունն ու նրա հրեական բնույթի պահ-
պանումը: 

Իսրայեփ կողմից սանձազերծված պատերազմը ունի նաև իր ներ-
քաղաքական բարդությունները: Ներկայումս Իսրայեփ աջակողմյան 
քաղաքական շրջանակները քննարկում են ոչ միայն Պ Ի ապագա գո-
յության հարցը, այլև խստորեն քննադատում են Շարոնի կառավարութ-
յան անկարողությունը երկրի տնտեսության մեջ առկա բազմաթիվ 
խնդիրները լուծելու համար: Այսպես, ենթարկվելով Աշխատանքի և Շաս 
կուսակցության ու ծայրահեղ կրոնական ուժերի ճնշումներին, Շարոնը 
ստիպված էր հետաձգել բազմաթիվ բյռւջեաային կրճատումներին վե-
րաբերող իր որոշումը: Հակառակ դեպքում Շարոնի կոափցիոն կառա-
վարության փլուզումն անխուսափելի կլիներ15: 

Այսօր, նշված երկու խնդիրները՝ Պաղեստինի ինքնավարության 
ճակատագիրը և Իսրայեփ տնտեսական ճգնաժամը, սերտորեն փոխ-
կապակցված են: Պ Ի տապալմանն ուղղված ցանկացած քայլ և Պաղես-
տինի ժողովրդի դեմ պատերազմի շարունակումը անտարակույս առա-
ջին հերթին հարվածի տակ կդնի հենց Իսրայեփ տնտեսական աճի հնա-
րավորությունը: 

Կարծում ենք վերոհիշյալով էր նաև պայմանավարված՝ 2002 թ. օ-
գոստոսի 19-ին Թհլ-Ավիվում Պ Ի ներքին գործերի և Իսրայեփ պաշտ-
պանության նախարարների միջև տեղի ունեցած հանդիպման ժամա-
նակ Ղազայի հատվածից իսրայելյան զորքերի աստիճանաբար դուրս-
բերման մասին պայմանավորվածության ձեռքբերումը, պայմանով, որ 
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պաղեստինյան իշխանությունները կձեռնարկեն բոլոր միջոցները տա-
րածքի «բնականոն գործունեությունը ապահովելու ե Իսրայելի դեմ ցան-
կացած ոտնձգություն կանխելու ուղղությամբ»: Այնուամենայնիվ, պետք 
է նշել, որ իսրայեւյան այս հերթական կիսամիջոցները, նպատակսաւղղ-
ված են ոչ թե ավերված Պ Ի տարածքներում իրավիճակի բարելավմանը, 
այլ միտված են աոաջին հերթին միջազգային հանրության աստիճանա-
բար աճող դժգոհությունը նվազեցնելուն: Իսրայելի ղեկավարները քաջ 
գիտակցում են, որ ներկա պայմաններում Պաղեստինի իշխանություն-
ները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն վերահսկելու տարածքները ( Պ Ի հեղի-
նակազրկում, ավերված տնտեսություն, գործուն ոստիկանության, ինչ-
պես նաև ծայրահեղական կազմակերպությունների վրա ներազդելու 
լծակների բացակայություն), ուստիԱ իսրայելյան կողմը կպահպանի 
ցանկացած պահին նորից ուժային միջոցների դիմելու և պաղեստինյան 
տարածքները գրավելու մշտական հնարավորություն: 

Ինչ վերաբերում է պաղեստինցիներին, ապա նրանք անկախ ի-
րենց ղեկավարության դիրքորոշումից, 18 ամիս պայքարի և բազմաթիվ 
զոհաբերություններից հետո, կգնան կարգավորման՝ ոչ պակաս, քան ա-
զատություն և անկախություն ստանալու ակնկալիքով: Ներկայումս 
ակնհայտ է նաև այն, որ Իսրայելի քաղաքական ղեկավարության ողջ 
սպեկտրում չկա որևէ մեկը, որը ի վիճակի է հաշվի առնել այգ փաստը: 
Առանց վերջինիս խորը գիտակցման իրավիճակը սպսանում է դառնալ 
անկանխատեսեփ և հղի լուրջ հետևանքներով: 

Վեյահիշյափց կարեփ է հանգել հետևյալ եզրակացության: 
Աոաջինը, իսրայելյան Կնեսսետում ներկայացված բոլոր քաղա-

քական ուժերը կողմ են «երկաթե» պատի կառուցմանը ու հետևաբար 
պաղեստինցիների նկատմամբ հետապնդումների և ռազմական գործու-
ղությունների սաստկացմանը: 

Երկյւորդ, եթե նույնիսկ Աշխատանքի կուսակցությունն ունի «եր-
կաթե» պատից էլ հեռու գնացող իր սեփական ծրագիրը, այնուամենայ-
նիվ նա հավանաբար ի վիճակի չի փնի կազմել այնպիսի կառավարութ-
յուն, որն ի զորու կլինի գործնականորեն իրականացնել այդ ծրագիրը: 
Կարծում ենք միառժամանակ հետո մենք ականատես կլինենք Իսրայե-
լում Ազգային միասնության կառավարությունների ձևավորմանը՝ թե որ-
քան գործնական կամ զուտ ֆորմալ ցույց կտա ժամանակը: 

Ակնհայտ է, որ պայքարը Պաղեստինի համար թևակոխել է իր 
վճռորոշ և միգուցե վերջնական վաւլը: Սակայն մեկ բանում պետք է 
վստահ փնենք, որ այւդար և շարունակական խաղաղության հաստատ-
ման նախաձեռնությունը երբեք դուրս չի գա Իսրայելից: Սիայն միջազ-
գային հանրության վճռական միջամտությունն ու աջակցությունը կա-
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րող է փրկել Պաղեստինն ու նրա մարտնչող ժողովուրդը «երկաթե» պա-
տով ջախջախվելու դաժան հեռանկարից: 

ROUBEN KARAPETYAN 

A NEW STAGE OF THE STRUGGLE FOR PALESTINE 

Since the creation of the State of Israel in 1948 the Palestinian problem has 
become the core of the Arab-Israeli eonfliet. Düring almost the half Century of wars, 
hatred and bloodsed between the Arabs and Israel the problem of Palestine is still 
remained unresolved. The peaee process initiated at the beginning of 90՝s has brought 
some practica! results together with the hope that eventually the Palestinian State will 
be established alongside with Israe!. 

This article analyzes the present Situation in Palestine and the future prospects 
of Palestinian Autonomy as well as its leadership. The regional and global 
background to the current phase of the Israeli-Palestinian eonfliet is also included at 
the artricle. What does the future hold in störe for the Palestinian Autonomy? What 
lies behind the uncompromising policy of A. Sharon and his govemment? How will 
be the perspectives of Palestine without Y. Arafat? 

The general conclusion is that at this stage the initiative for the establishment 
of lasting peace will never come from Israel. Only the streng interference of 
intematioanal Community and its assistance could help the struggling Palestinian 
people to avoid the prospect of being smashed by the 'iron" wall. 
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Ա Զ Ա Տ Հ Ա Ս տ ւ Ր Ց Ա Ն 

ՍՈՒԼԹԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՄԱՀՄԵԴԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
(1898-1908 թթ.) 

XIX դ. վերջին ե X X դ. սկզբին սուլթանական կառավարությունը 
հովանավորչական քաղաքականություն էր վարում Արևմտյան Հայաս-
տանի մահմեդական բնակչության նկատմամբ: Ն ա ոչ միայն չէր ոչն-
չացնում Արևմտյան Հայաստանի բնակչության այդ շերտերին, այլև քա-
ղաքական նկատառումներով ստվարացնում էր դրանք: 

Թե ինչ արագությամբ էր բռնակալը առաջ տանում այդ գործը, 
կաբելի է դատել հետևյալ տվյալներից. 1894-4896 թթ. ջարդերից առաջ 
Ադլ ջևսզի 18 գյուղերում քրդեբ բոլորովին չկային: Սակայն 1898 թ. ար-
դեն կային քրդական 108 տնտեսություններ: Համարյա նույն բանը տեղի 
ունեցավ նաև Արճեշի 20 գյուղերում, ուր քուրդ տնտեսությունների քա-
նակը նշված ժամանակամիջոցում 21-ից բարձրացավ 189-ի': Քրդա-
կան տարրը այդպիսի տեմպերով առաջադիմեց նաև Թիմարում, Հայոց 
Ձորում, Արճակում, Բերկրիում, Կարճկւսնում, Մոկսում, Մահմուդիեում, 
Շատախում, Գավաշում, Բաշկալեում, Մեմուրեթ-յուլ-Համիդիեում, U-
լաշկերսաւմ, Սար-սու գավառակում և այլ վայրերում2: Ամենուրեք քրդե-
րը նվաճում էին հայերի գյուղերը, հաստատվում նրանց հողերի վրա: 

Աղբյուրների և գրականության մեջ քրդերի թվաքանակի մասին 
կան իրարամերժ տեղեկություններ: Այսպես Ֆ. Գրյագնովը ենթադրում 
է, որ 1890-ական թվականների կեսերին ամբողջ Թուբքիայում քրդերը 
կազմում էին 1, 5-2 միլ., որից 1, 5 միլ. բնակվում են ասիական Թուբքիա-
յում, ավելի ճիշտ էրզրումի, Դիարբեքիրհ Բիթփսի, Խարբեբդի, Մոսուլի 
վիլայեթներում և Մուլեյմանե սանջակում : 

Վանի ռուսական վախհյուպաաոսը նկատում է, որ 1908 թ. Թուր-
քիայռւմ ապրում էին շուրջ 1, 5 միլ. քուրդ, ընդ որում չի նշում, թե դրա ո՞ր 
մասն էր բնակվում Արևմտյան Հայաստանի վեց վիլայեթներում4: 

Պ. Ի. Ավերյանովը ցույց էր տալիս, որ 1911 թ. Օսմանյան կայս-
րության մեջ հաշվվում են 1. 740. 000 քուրդ, որոնք կազմում են 
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Արևմտյան Հայաստանի բնակչության մոտ կեսը, իսկ մահմեդական 
բնակչության՝ 2/Յ ֊-ը5: Նույն հեդինւսկի պնդմամբ, Արևելյան Անասալիա-
յի որոշ շրջաններում քրդերն ավելի մեծ թիվ են կազմում, հասնելով Բիթ-
լիսի վիլայեթում բնակչության 55%-ի, իսկ Մոսուլի վիլայեթում՝ 64%-ի6 : 

Կ. Պոլսի հայոց պատրիարքարանի տվյալներով, 1912 թ. հայկա-
կան վեց վիլայեթներում ապրում են 678 հազ. քուրդ, որից 242 հազ. 
նստակյաց, 182 հազ. քոչվոր, 140 հազ. ղըլզարաշ, 77 հազ. զազա ե 37 
հազ. եզդի7: 

Թուրքական կառավարող շրջանները իաւսավաւմ էին քրդերի 
թվսւքանակի հրապարակումից, բայց պաշտոնապես հայտարարում 
էին, որ նրանք հայկական վեց նահանգներում կազմում են մեծամաս-
նություն: 

Դժվար չե նկատել, որ այդ հեղինակները քաղաքական նկատա-
ռումներով ուռճացնում կամ նվազեցնում էին Արևմտյան Հայաստանի 
քուրդ ազգաբնակչության թիվը: Ոմանք կարծում էին, որ դրանով կար-
տամղեն միջազգային դիվանագիտությունից հայկական հարցը, մյուս-
ները ենթադրում էին հակառակը: Իրերի նման պայմաններում 
Արևմտյան Հայաստանի քրդերի թիվը կարելի է որոշել միմիայն մոտա-
վոր ճշտությամբ: Բերած տվյալներից եթե իրականությանն ավելի մոտ 
համարենք Պ. Ի. Ավերյանովի տեղեկությունները և դրա հեա միասին 
նկատի ունենանք, որ քրդերի զգալի զանգվածը տակավին գտնվում էր 
իր հայրենիքում, այսինքն՝ Մոսուլի վիլայեթում, Դիաբբեքիրի, Բիթլիսի 
ու Վանի նահանգների հարավային վայրերում, ապա կարելի է համա-
ձայնվել, որ Արևմտյան Հայաստանում քրդերի թվաքանակը պետք է 
տատանվեր 1 միլիոնի սահմաններում: Թերևս հետագայում հետազո-
աողները կարողանան ավելի ճշտել քրդերի թիվը, անկասկած է սակայն, 
որ Արևմտյան Հայաստանում նրանք հայերից քիչ էին և կազմում էին 
երկրի բնակչության երկրորդ խոշոր զանգվածը: 

Արևմտյան Հայաստանում քրդերը բնակվում էին գերազանցա-
պես Վանի, Բիթլիսի ու Դիարբեքիբի վիլայեթներում: Այդ նահանգների 
որոշ շրջաններում նրանք կազմում էին բնակչության նույնիսկ մեծա-
մասնությունը (Հեքյարիի սանջակում, Աբադայի դաշտում, Խոշաբում, 
Մոտկանում, Նորդուզում, Վարղոյում, Խնուսում և այլն8): Խարբերդի և 
էրզրումի վիլայեթներում քյւդերի թիվը համեմատաբար քիչ էր, Ավազի 
վիլայեթներում՝ ավելի քիչ, հասնելով հազիվ 29. 000-ի9 : 

Քրդերի ճնշող մեծամասնությունը ապրում էր գյուղերում, իսկ քա-
ղաքներում՝ խիստ աննշան տոկոսը: Գյուղերում նրանք զբաղվում էին 
անասնապահությամբ ու երկրագործությամբ, իսկ քաղաքներում՝ պաշ-
տոնավարությամբ, մյուլթեզիմությամբ կամ թահսիլդարությամբ, օրամ-
շակությամբ և այլն: 
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Քուրդ գյուղացիության կեսից ավելին վարում էր կիսաքոչվորա-
կան կյանք և ապրում համարյա բացառապես անասնապահությամբ, 
իսկ մնացածը՝ զբաղվում էր երկրագործությամբ10: Կիսաքոչվորական 
քրդերը կոչվում էին աշիրեթական, քանզի դհո պահպանում էին տոհմա-
ցեղային կապերը ե ունեին որոշ ինքնուրույնություն, իսկ երկրագործ 
քրդերը՝ ռայաներ: Սրանք արդեն զրկվել էին այդ կապերից և ընկել պե-
տության ու աղաների իշխանության տակ: 

Ռայա-քրդերը ցրված էին Արևմտյան Հայաստանի տարբեր վայ-
րերում, մինչդեռ աշիբեթական-քրդերը ապրում էին որոշակի տարա-
ծություններում, հանդիսանալով այդ տարածքների փաստացի տերերը: 
Քրդական որոշ աշիրեթներ բազմամարդ էին, իսկ մյուսները՝ սակավա-
մարդ: Բազմամարդությամբ հատկանշվում էին հատկապես ցեղային 
միություններով ապրող քրդերը, իսկ սակավամարդությամբ՝ առանձին 
ցեղերով ու հատկապես համայնքներով ապրողները: 

Սուլթան Համիդը թեպետև պաշտպանում էր քրդերին հայերի դեմ, 
սակայն քրդերի նկատմամբ նույնպես վարում էր շովինիստական քա-
ղաքականություն, ենթարկում ազգային ու սոցիալական ճնշման: Ն ա 
թուլացնում էր քրդերի դիմադրական ուժը, երբ պաշտպանում էր նրանց 
շահագործող վերնախավի շահերը և ոտնահարում աշխատավորական 
զանգվածների կենսական խնդիրները, չեզոքացնում էր քրդերի միավոր-
ման փորձերը, երբ սերմանում էր նրանց առաջնորդների մեջ տևական 
կռիվներ: Բռնակալը ուղղակի և անուղղակի միջոցներով արգելակում էր 
քրդերի ազգային գիտակցության զարգացումը և, պահելով կրոնական 
մակարդակի վրա, ձգտում էր ձուլել նրանց թուրքերի հետ: 

Սուլթան Համխփ կառավարությունը քրդական որոշ զանգվածնե-
րին ենթարկում էր նաև կրոնական հալածանքների11: Նրա հրոսակները 
հետապնդում էին հատկապես եզդիներին, պանք փնելով քրդախոս, դա-
վանանքով սակայն մահմեդականներ չէին: Չտանելով թուրքական իշ-
խանությունների բռնությունները, եզդիները վարձում էին հավատա-
վախվել, սակայն ձգտում էին ընդունել ոչ այնքան իսլամություն, որքան 
քրիստոնեություն, մասնավորապես ուղղափառություն, կամենալով անց-
նել Ռուսաստանի հովանավորության տակ: Ուշագրավ է, որ բացի եզդի-
ներից, թուրքական բռնություններից ազատվելու համար դավանափո-
խության վարձեր էին կատարում նաև քրդական այլ զանգվածներ: Այս-
պես. 1901 թ. Դերսիմի ղըզըւրաշները ներկայացուցիչներ ուղարկեցին 
Բիթփս ու Մուշ, պարզելու համար այստեղի հայերի ուղղափառություն 
ընդունելու հարցը: Եթե իմանային, որ հայերն արդեն դարձել են ուղղա-
փառներ, ապա իրենք ևս պետք է հետևեին նրանց օրինակին: Քրդական 
որոշ զանգվածներ այդպիսի դիրք էին բոնել նաև Վանի վիլայեթում: 
Ռուսական վախհյուպատոս Ա. Թումանսկին, անդրադառնալով քրդերի 
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այդ տրամադրություններին, 1901 թ. նոյեմբերի 27-ին գրում էր. «Իրերի 
վիճակն այդպիսին է նաև Վանի վիլայեթում, որտեղ քրդերը սպասում են 
իմ վերադարձին, որ տան նման խնդրագրեր»1 : 

Սուլթան Համիդը քրդերից զատ Արևմտյան Հայաստանը ձգտում 
էր բնակեցնել նաև թուրքերով: Չգտնելով ուրիշ հնարավորություն, նա 
զարկ տվեց Բալկանների արտամղված թուրքերի և ցարիզմից դժգոհ 
Անդրկովկասի մահմեդականների տեղափոխումներին դեպի իր կայս-
րության արևելյան մասերը: Այդ եկվորները, որոնք հայտնի էին մուհա-
ջիրներ (գաղթականներ) անունով, հաստատվում էին Թուրքիայի և 
Արևմտյան Հայաստանի զանազան վայրերում: Դեռ 1895 թ. սեպտեմբե-
րի 2-ին «Մշակ» ֊ ը գրում էր. «Բալկան գաղթականները շրջապատեցին 
Անատոլիայի հայ գյուղերը և մասամբ անցան դեպի Խարբերդ և Դիար-
բեքիր: Աջառստանի, Արդահանի և ճորոխի ափերի մուսուլմանները և 
Կաղզվանի քրդերն ու թուրքերը շրջապատեցին Ալաշկեբտի, Բասենի, 
Բայազետի, Սանազկերտի հայերին և մյուս մասը մնաց Թոբթումի, Նա-
րիմանի, Քիսքիմի և Տրապիզոնի կողմերում: Իսկ Կարսի նահանգի մոլե-
ռանդ մուսուլմանները բնակվեցին գլխավորապես քաղաքներում, օրի-
նակ՛ Աեբաաոիա, Խարբերդ, էրզրում և Երզնկա, իսկ փոքրամասնութ-
յունը ցրվեց այդ քաղաքների մոտակա գյուղերում» )3: 

Իշխանությունները եկվորներին բնակեցնում էին ոչ միայն փա-
խած ու տարագրված, այլև տակավին իրենց գյուղերում ապրող հայերի 
հողերում և այդպիսով առաջին իսկ օրից ստեղծում թշնամական հարա-
բերություններ մուհաջիրների ու տեղացիների միջև: Հետագա տարինե-
րին սուլթանի սատրապները մուհաջիրների հոսքը դեպի Արևմտյան Հա-
յաստան ավեփ ուժեղացրին: Սիայն 1900 թ. այստեղ բերեցին Ռուսաս-
տանից, ավելի ճիշտ՝ Կովկասից 7000 հոգի, իսկ Բալկաննեբից՝ Բոսնիա-
յից ու Ռումինիայից՝ 895 ընտանիք14: 

Կառավարության վարած քաղաքականության հետևանքով 
Արևմտյան Հայաստանում նկատելի արագությամբ մեծացավ թուրք 
բնակչության թիվը: Կ. Պոլսի հայոց պատրիարքարանը նշում էր, որ ա-
ռաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին հայկական վեց 
վիլայեթներում ապրում էր 666. 000 թուրք15, իսկ Պ. Ի. Ավեբյանովը այդ 
թիվը հասցնում էր մինչև 888. 000-ի, երբ գրում էր, թե հայկական վիլա-
յեթներում 1911 թ. հաշվվում էր 3. 552. 000 մարդ, որի 1/4—ը թուրքեր են16: 
Չնայած դրան, Արևմտյան Հայաստանում իրենց քանակով թուրքերը 
կազմում էին ազգաբնակչության երլարդ խոշոր զանգվածը: Երկրի որոշ 
շրջաննելտւմ նրանք հանդիսանում էին բնակչության մեծամասնությու-
նը (Սվազի վիլայեթում, էրզրումի, Երզնկայի, Դերջանի, Բաբերդի և այլ 
գավառներում17), իսկ այլ շրջաններում՛ վաքրամասնությունը (Բիթփսի, 
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Դիարբեքիրի վիլայեթներում, Վանի վիլայեթի մի շարք վայրերում18): 
Թուրքերի հիմնական զանգվածը հաստատված էր կայսրության այլ 
շրջաններում, գլխավորապես կենտրոնական ու արևմտյան Անատոփա-
յում: Բավական է նշել, որ Ասիական Թուրքիայում նրանց թիվը կազմում 
էր շուրջ 8 միլ19, իսկ Արևմտյան Հայաստանում, ինչպես ասվեց այն չէր 
հասնում նույնիսկ մեկ միլիոնի: 

Արևմտյան Հայաստանում թուրքերի մեծ մասը բնակվում էր գյու-
ղերում և զբաղվում երկրագործությամբ ու անասնապահությամբ, իսկ 
վաքր մասը՝ քաղաքներում և զբաղվում պետական պաշտոնավարութ-
յամբ, զինվորական ծառայությամբ, մյուլթեզիմությամբ, վաճառակա-
նությամբ, արհեստներով, օրամշակությամբ և այլն: Երկրի որոշ քաղաք-
ներում թուրքերը կազմում էին բնակչության մեծամասնությունը: 

Ի տարբերություն Արևմտյան Հայաստանի մյուս ժողովուրղների, 
թուրքերն ազատ էին ազգային ու կրոնական հալածանքներից: Սակայն 
համիղյան դժնդակ պայմաններում նրանք ևս ոչ այն չավավ, ինչ քրդերը 
և մանավանդ հայերը ենթարկվում էին սոցիալական հարստահարումնե-
րի ու կեղեքումների: 

Աբդուլ Հսւմիդի կառավարությունը համեմատաբար մեղմ քաղա-
քականություն էր վարում չերքեզների նկատմամբ: Մահմեդական այս 
զանգվածր թափանցեց Թուրքիա և Արևմտյան Հայաստան Ղրիմի պա-
տերազմից հետո ե մեծ քանակ կազմեց XIX դարի վերջին քառորդում: 
Կառավարության կողմից չերքեզները տեղավորվեցին Արևմտյան Հա-
յաստանի Մանազկերտ, Բուլանըխ, Ախլաթ, Մուշ, Գենջ, Ադլջևազ գա-
վառներում, ինչպես և Խարբերդի, էրզրումի ու Աըվազի վիլայեթների մի 
շարք շրջաններում: Ամենուրեք նրանք ցրված էին քրիստոնյա ու մահմե-
դական բնակչության մեջ, իսկ հաճախ էլ խցկված նրանց գյուղերում20: 
Չերքեզները զբաղվում էին երկրագործությամբ ու անասնապահութ-
յամբ, աճեցնում էին հատկապես ընտիր ձիեր: 

1890-ական թվականների հայկական կոտորածներից հեսա թուր-
քական կառավարությունը չերքեզների նոր ներգաղթ կազմակերպեց դե-
պի Թուրքիա ու Արևմտյան Հայաստան: Կառավարության կողմից 
ստեղծվել էր հատուկ հանձնաժողով, որ նստելով Բիթլիսում, եկվորնե-
րին ոպարկում էր հայաշատ ու տնտեսապես դեռ կայուն գյուղեր, որ 
դրանց միջոցով կարողանան քանակապես նոսրացնել և նյութապես 
հյուծել բնակիչներին: Ականատեսը գրում էր. «Դիտմամբ կը փնարվին 
հայաշատ ու բարգավաճ գյուղեր հոն հաստատելու համար կովկասա-
հայերու վրեժխնգրությամբ թունավորված թաթարները: Այլևս գաղտնի 
չէ, որ թուրք կառավարությունը՝ հայ գյուղերը իսլամ... տարրերու լցնելու 
քաղաքականությունը ամենեն հաջող քայլերեն միայն կը նկատե՝ զա-
նոնք հայերեն պարպելու համար» : 
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Համիդյւսն պաշտոնյաները տեղավորվում էին ներգաղթողներին 
նաև արևմտահայ ազգային ազատագրական պայքարի օջախներում, 
մասնավորապես Տարոնում, որ պատեհ աոիթով օգտագործեն նրանց 
հայկական շարժումների դեմ, շահագրգռելով հայերի շարժական ու ան-
շարժ ունեցվածքներով, գյուղերով ու հողերով: 1902 թ. «Դրոշակ» ^ը 
գրում էր. «Մշո դաշտի գյուղերն են լեցված 3 հազարեն սւվեփ գաղթա-
կան չերքեզներ), որոնք «օր ավուր կը սպասեն Սասնոյ կոտորածին, որ 
երթան ու գրավեն Սասնոյ և Սիմ լեռնաշղթային գեղեցիկ լեռնաբնակ 
հայ գյուղերը, ինչպես ասոնցմե քանի մը հազտբ տուն, 6-10 տարի ա-
ռաջ, եկան և բռնի քար ու քանդ ընելով Վարդոյի և Խանդերսի (Սշոյ 
դաշտի հյուսիսային լեռնաշղթան) լեռնաբնակ հայ գյուղերը, իրենք հաս-
տաավեցան այն տեղերը» 2: Բայց քանի դեռ չէր սկսված Սասանի կո-
տորածը, շարունակում էր թերթը, պաշտոնյաները հարկադրում էին հայ 
գյուղացիներին՛ հոգալ չերքեզների «ապրուստի բոլոր պիտույքները» 23: 

Շարունակելով չերքեզների ներգաղթը դեպի Թուրքիա, սուլթանի 
կառավարությունը գործակալներ էր ուղարկում Կովկաս, որոնք համո-
զում էին լեռնականներին՝ թողնել Ռուսաստանը: Եվ վերջիններս խաբ-
վելով նրանց կեղծ խոստումներից ու դժգոհ լինելով ցարիզմի գաղութա-
յին քաղաքականությունից, ]քում էին հարազատ՛ վայրերը, մեկնում 
Թուրքիա: 

Ի տարբերություն նախորդ տարիների, երբ ռուսական կառավա-
րող շրջանները քաղաքական ու ռազմական նկատառումներով, արգե-
լակում էին լեռնականների արտագաղթը, 90-ական թվականների վերջե-
րից, այլևս չէին խոչընդոտում նրանց: Այժմ ցարիզմը գտնում էր, որ լեռ-
նականների արտագաղթով նախ՝ կստեղծի ազատ տարածություն, որը 
կտրամադրվի կայսրության կենտրոնական շրջաններից տեղահանվող 
գյուղացիներին, երկլարդ՛ կմաքրվի իր թիկունքը թշնամական տարրերից 
և ապագայում Թուրքիայի դեմ պաաերազմելիս, կազատվի ավելորդ 
լարվածությունից: ճիշտ է, ցարական շրջանները չէին անտեսում այն 
հանգամանքը, որ լեռնականները աեդավախվելով Թուրքիա, կդառնան 
իրենց կատաղի թշնամիները և այսպես թե այնպես օգտակար կլինեն 
հակառակորդին, բայց միաժամանակ գանում էին, որ թուրքական կող-
մում նրանք քիչ վտանգավոր կլինեն, քան սեփական թիկունքում: 

Դարագփփն երկու բռնակալները՝ Համիդ П-ն ու Նիկոլայ 11-ը 
Կովկասի և Արևմտյան Հայաստանի ազգաբնակչության տեղաբաշխ-
ման հարցում կարծես հասել էին վախագարձ ըմբռնման: Նրանցից մեկը 
իր երկրից արտամղում էր մահմեդականներին, իսկ մյուսը՝ քրիստոնյա-
ներին, կոպիտ կերպով ոտնահարելով այդ ժողռվուրգների ազգային շա-
հերը: Ուշագրավ է, որ ռուսական կառավարող շրջանները, երբ տեսան, 
որ Թուրքիան հայերի արտագաղթը թույլատրում է նրանց ետ չվերա-
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դաոնալու պայմանով, իրենք էլ սկսեցին նույնը կատարել լեռնականնե-
րի նկատմամբ: Կովկասի գլխավոր կառավարչապետ Գոփցինի 1898 թ. 
փետրվարի 6-ի այն զեկուցագրին, թե երկրամասի մահմեդականներից 
6000 ընտանիք դիմել են իրեն՝ Թուրքիա գաղթելու խնդրագրերով, Ռու-
սաստանի արտաքին գործերի մինիստրը պատասխանեց՝ թույլատրհլ' 
ետ չվերադառնալու պայմանով24: 

Թուրքական կառավարության վարած քաղաքականության 
հետևանքով տասնյակ հազարավոր չերքեզներ արտագաղթեցին Ռու-
սաստանից դեպի Օսմանյան կայսրություն: Աոաջին համաշխարհային 
պատերազմի նախօրյակին հայկական վեց վիլայեթներում նրանց թիվը 
արդեն հասնում էր 62. 000-ի2 5: 

Չենթարկելով կրոնական հալածանքների, սուլթանական իշխա-
նությունները սակայն օգտագործում էին չերքեզների դավանանքը և աշ-
խատում էին թուրքացնել նրանց: Այդ պատճառով էլ չերքեզների համար 
նրանք չէին բացում դպրոցներ և կուլտուր-լուսավորական այլ հաստա-
տություններ, աշխատում էին որքան հնարավոր է հեռու պահել գիր ու 
գրականությունից, ժամանակի քաղաքակրթությունից: Զինելով չերքեզ-
ներին, թուրքական պաշտոնյաները օգտագործում էին նրանց հայերի, 
մասամբ նաև քրդերի դեմ և այդպիսով ավեփ էին բորբոքում ազգամիջ-
յան թշնամությունը: 

Սուլթանի կառավարությունը, ի թիվս քրիստոնյա այլ ժողովուրդ-
ներէ հետապնդում ու հալածում էր նաև հույներին, արգելակում էր 
նրանց լեզվի ու կուլտուրայի զարգացմանը, անարգում էր ուղղափառ 
հավատը, պղծում սրբությունները: Չդիմանալով այդ բոնություններին, 
հույների որոշ մասը՝ մոտ 15. 000 մարդ թողեց պապենական քրիստո-
նեությունը և ընդունեց մահմեդականություն : Սակայն հույների մեծա-
մասնությունը դիմագրավեց համիդյան սարսափներին ե պահպանեց իր 
լեզուն ու դավանանքը: Պ. Ի. Ավերյանովը նշում էր, որ 1911-1912 թթ. 
ամբողջ Թուրքիայում ապրում էր շուրջ 1, 5 միլիոն հույն27, իսկ պատ-
րիարքարանը ցույց էր տափս, որ հայկական վիլայեթներում նրանց թի-
վը կազմում էր 42. 000 մարդ28: Հույներն ապրում էին գերազանցապես 
էրգրումի և Սվազի վիլայեթներում և զբաղվում էին երկրագործությամբ, 
անասնապահությամբ, հանքամշակությամբ, իսկ որոշ տեղերում նաև 
արհեստով ու ստևտրով: 

Սուլթանական կառավարությունը ազգային հալածանքների էր 
ենթարկում Արևմտյան Հայաստանի նաև մյուս ժողովուրդներին՝ պար-
սիկներին (13. 000 մարդ), լազերին (10. 000 մարդ), գնչուներին (3. 000 
մարդ), հրեաներին և այլոց2 : 

Պարսիկները ապրում էին գերազանցապես Վասպուրականում և 
մասամբ Տարոսում ու Բարձր Հայքում, զբաղվում էին առավելապես երկ-
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րսւգործությամբ, ինչպես նաև արհեստներով ու առևայտվ, լազերը բնակ-
վում էին հիմնականում Տրապիզոնի ու մասամբ էրզրումի վիլայեթնե-
րում: Նրանք երբեմնի վրացիներ էին, puijg պատմական հանգամանք-
ների բերումով մահմեդականացել էին, թուրքացել զբադվում էին մեծ 
մասամբ երկրագործությամբ: Հրեաները ապրում էին Վանի վիլայեթի 
Բաշկալե ու Գեսւվաշ շրջաններում, ինչպես և Արևմտյան Հայաստանի 
որոշ քաղաքներում30: Նրանք զբաղվում էին երկրագործությամբ, ար-
հեստներով, առևտրով ու վաշխառությամբ: Ականատեսներից մեկը 
գրում էր, թե հրեա առևտրականները Վասպուրականի որոշ շրջաններ 
բաժանել են իրար մեջ և պարտավորվել են չանցնել միմյանց սահման: 
Նրանք «ամեն առևտրի մեջ անարգել մուտք են գործում, կան այնպիսի-
ներ, որ ամեն գործ կատարում են» ': 

Այդպիսով, թուրքական բռնապետությունը Արևմտյան Հայաստա-
նի ժողովուրդներին, հատկապես ոչ թուրքերին սոցիալական հարստա-
հարման հետ մեկտեղ ենթարկում էր նաև ազգային ու կրոնական հալա-
ծանքների, սերմանում էր նրանց մեջ ազգամիջյան թշնամություն, որ 
կարողանա հեշտությամբ ճնշել ազատագրական նկրտումները, վարում 
էր ուծացման քաղաքականություն, աշխատում էր պահել խավարի ու 
տգիտության մեջ, խոչընդոտելով նրանց նաև հոգևոր առաջընթացին: 
Սուլթանի կառավարությունը դաժան քաղաքականություն էր վարում 
հատկապես հայերի նկատմամբ, դատապարտելով նրանց ֆիզիկական 
բնաջնջման: 

Շնորհիվ նրա այգ քաղաքականության Արևմտյան Հայաստա-
նում X X դ. սկգրին նկատելի արագությամբ մեծացավ մահմեդականնե-
րի, մասնավորապես թուրքերի թիվը, իսկ հայերինն, ընդհակառակը, 
նվազեց32, զգալիորեն սրվեցին ժողովուրդների միջև եղած հակասութ-
յունները, պահպանվեցին նրանց սոցիալ-տնտեսական և կուլտուրական 
տարբերությունները33, կաշկանդվեց եր1աի զարգացումը, շարունակելով 
մնալ գերազանցապես գյուղացիական3 : Ինքնըստինքյան հասկանալի 
է, որ այգ ամենը բացասաբար էին ազդելու Արևմտյան Հայաստանի ժո-
ղովուրդների ազատագրական շարժումների վրա: 

AZAT HAMB ARYAN 

THE NATIONAL POLITICS OF SULTAN GOVERNMENT TOWARD 
MUSLIM POPULATION OF WESTERN ARMENIA (1898-1908) 

Based on unpublished archival materials and other primaiy sources, author 
considers some peculiarities of politics of Ottoman sultan Abdul Hamid II toward the 
Muslim population of Western Armenia, namely Kurds, Türks, North Caucasians. 
The Muslims of Ottoman Empire were regarded by the bloody tyrant as the basis of 
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regime and as allies in the struggle against Armenien national-liberation movement. 
Author coneludes that this politics of oppressive Turkish govemment was aimed to 
increase the percentage of Muslim population, in paiticular Türks, regarding the 
Armenians. 
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բնակվող 1. 740. 000 քրդերից 1. 475. 000-ը համարվում Էին սուննիներ, 200. 
000 ղըզըլբաշներ, 40. 000 հզղիներ, իսկ 25. 000-ը՝ շիաներ (տես նրա նշված 
աշխատությունը, Էջ 13): Ի տարբերություն սուննիների ու շիաների, որոնք 
ապրում Էին երկրի համարյա բոլոր շրջաններում, ղըզըւբաշնհրը ապրում 
Էին գերազանցապես Դերսիմում, իսկ եզդիները՝ վանի ու Դիարբեքիրի 
վիլայեթներում, ինչպես և մասամբ Բիթլիսի վիլայեթում, Ալաշկհրտի ու 
Բայազետի գավառներում: 

12. Հայտնի Է, որ սուննիզմը իբրև մահմեդականության հիմնական ուղղություն 
առաջացել Է VII-VIII դդ. և ավարտվել IX դ.: Նրա կողմնակիցները 
ղուրանի հետ միասին ճանաչում Էին նաև սուննի (այսինքն Մուհամեդի 
ճառերը կամ նրա մասին եղած պատմվածքները պարունակող զրքերի) 
սրբությունը: Իսկ շիիզմը իբրև մահմեդականության երկրորդ ուղղություն, 
աոաջանալով նույնպես VII-VIII դդ., պահանջում Էր, որ Մուհամեդից հետո 
առաջին խափֆը պետք Է համարել Ափին՝ Մուհամեդի հորեղբորորդուն և 
փեսային: Այդ ուղղության կողմնակիցները գտնում Էին, որ սուննիների 
մարգարեները՝ Աբու Բեքիրը, Օմարը և Օսմանը եղել են սոսկ 
բռնատիրողներ: Մահմեդականության այս երկու ուղղությունների 
կողմնակիցները կրոնական քողի տակ վարում Էին իրար դեմ քաղաքական 
պայքար, որն օգտագործվում Էր հարստահարող վերնախավի կողմից: 
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13. Ղըզըլբաշությունը (թուրքերեն նշանակում է կարմիր գլուխ, ի պատիվ իրենց 
12 շիայական իմամների նրանք կրում էին այնպիսի գլխակապ, որն 
ունենար 12 ծիրանագույն գոլեր) հանդիսանում Էր շիիգմի 
այլատեսակա՚նությունը, նրա գլխավոր հենարանը: Պայքարելով 
սուննիների դեմ, ղըզըլրաշները հաճախ դաշնակցում Էին քրիստոնյաների 
հետ և դրա համար վերջիններիս նկատմամբ չէին լցված այնպիսի 
ատելությամբ, ինչպես սուննիները: Ղըզըլբաշների մի մասը 
մահմեդականացած քրիստոնյաներ, ւսվեփ ճիշտ՝ հայեր էին և 
շարունակում էին պաշտել նաև պապենական դավանանքը: Այդ 
հանգամանքը նույնպես մերձեցնում էր դըգըւբաշներին քրիստոնյաների 
հետ: 1911 թ. սեպտեմբերին Վանի անգլիական փոխհյուպատոս 
կապիտան Սիլը գրում էր, որ դըզըլբաշները «քրիստոնեությունը համարում 
են իրենց հավատին մոտ, սիրում են քրիստոնյաներին և հատկապես 
ատում թուրքերին» (ՌԱՔԱ, ֆ. «Քադարխիվ», 1911, ցուց. 482, գ. 719, թ. 
118): Համարյա նույն բանն էր հաստատում նաև Այուրմենյանը, որը 1947 թ. 
հրատարակած իր հուշերում նշում էր, որ Երգնկայի սանջակում 
դըզըլբաշները պաշտում էին Ափին ու Քրիստոսին, գնում էին ուխտի թե 
իրենց էբքենաները (տները) և թե քրիստոնյաների վանքերը: Նրանք 
հայերի հետ միասին ե հայերի պես տոնում էին Վարդավառը, Կաղանդը, 
Զատիկը և այլն (Սյուրմենյան, Երզնկա, Գահիրե, 1947, էջ 200): 

14. Եզդիների կրոնը իր մեջ պարունակում էր հեթանոսական բազմաթիվ 
տարրեր: Րաֆֆին նրանց բնութագրում էր իբրև «մարական ցեղի 
սկզբնական տիպը, մնացած իր մոգական սովորություններով» (տես նրա 
Երկեր, հ. 4, էջ 408): Իսկ Ս. Ա. Եղիազարյանը, խոսելով եզդիների կրոնի 
մասին, ենթադրում էր, որ այն եղել է ինքնատիպ: Բայց որովհետև գրի չի 
աոնվել, այլ ավանդվել է սերունդից սերունդ, ուստի դարերի ընթացքում 
աղավաղվել է կամ ենթարկվել հարևան ժողովուրդների հավատալիքների 
ազդեցություններին: Հենց դրանով է նա բացատրում այն փաստը, որ 
եզդիների կրոնում կան ինչպես զրադաշտական, այնպես էլ 
քրիստոնեության ու մահմեդականության տարրեր: Եզդիները պաշտում 
էին հրեշտակ Սելեկ Թաոսփն, որին պատկերում էին սիրամարգի տեսքով 
(ՌԱՔԱ, ֆ. «Քադարխիվ», 1912, ցուց. 482, գ. 719, թթ. 182-186): Նրանք 
պաշտում էին նաև քրդական դիցաբանության մեջ «աստվածային 
առանձնահատկություններով օժտված» իրենց նախահորը՝ Եզդանին, որը 
իբր թե նախապես թագավորել է երկրի վրա, իսկ հետո բարձրացել երկինք: 
Եզդիները գտնում՜էին, որ հանդերձյալ աշխարհում իրենց հոգիները պետք 
է անբաժան փնեն Եզդու կամ սուլթան Եզդու հոգուց, իսկ դրա համար 
պարտավոր են վաո պահել նրա հիշատակը (Ամինե Ավդալ, Անդրկովկասի 

. քրդերի կենցաղը, Երևան, 1957, էջ 87): 
15. Կային քրդական նաև ուրիշ զանգվածներ, որոնք կանգնած էին տակավին 

տոտեմիզմի մակարդակի վրա: Նրանց կարծիքով իրենց հարազատների 
հոգիները բացի երկինք րարձրանալուց կամ գետնի մեջ մտնելուց կարող 
էին տեղափոխվել նաև բույսերի ու կենդանիների մեջ, փրկել նրանց 
բնության արհավիրքներից, անձնական փորձանքներից ու 
դժբախտություններից, հեռու պահել չարքերից: 1879 թ. «Մշակ» -ի 
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թղթակիցը հաղորդում էր, որ Դերսիմում «շատերուն մեջ կով մը, ոչխար մը, 
գաո մը, ձի մը կապած կը սնուցանեն՝ երբեք չը բանցնելով, ն իրենց մեոած 
հայրը, եղբայրը, որդին է կըսեն, զոր իբր թե իրենք կը ճանչնւսն, որ 
մեոնելեն վերջը հոգին անոնց կացեր է: Սեիտ մը այսպես պահած ձիուն 
վիզը կը շփեր և երբ ձին իրեն կը քսվեր ու կը խաղար, ահավասիկ տեսա՞ր, 
կըսեր ինձի, որ եղբայրս զիս կը ճանչե» («Մշակ», 1879, No 41): 

16. ՌԱՔԱ, ֆ. «Կ. Պոլսի դեսպանությունը», 1901, գ. 1587, թ. 23, ֆ. 
«Քադարխիվ», 1901, ցուց. 482, գ. 711, թ. 10: 

17. «Մշակ», 1895, No 100: 
18. Տես «Դրոշակ», 1900, No 10, էջ 145-146: 
19. Տես Հայկական ՍՍՀ ԿՊՊԱ, ֆ. «Քաղվածքների ֆոնդ», գ. 39, թթ. 12-13: 
20. Պ. Ի. Ավերյանով, նշված աշխատությունը, էջ 10: 
21. Տես Վրացական ՍՍՀ ԿՊՊԱ, ֆ. 71, զ. 118, թ. 183, Ա-Դո, նշված 

աշխատությունը, էջ 168, 186, 193,218: 
22. Տես Մալխաս, Ներկա սովը և իր պատճառները, էջ 24: 
23. Տես Պ. Ի. Ավերյանով, նշված աշխատությունը, էջ 8: 
24. Տես Վրացական ՍՍՀ ԿՊՊԱ, ֆ. 1087, գ. 585, թ. 1, В. Тейлор, Путешествие по 

Армении, Курдистану и Верхней Мессопотамии в 1866 г., Тифлис, 1873, 
стр. 65. «Դրոշակ», 1902, No 8, էջ 121, Պ. Ի. Ավերյանով, նշված 
աշխատությունը, էջ 20-22, «Ազատամարտ», 1909, No 19: 

25. «Դրոշակ», 1906, No 11, էջ 166, տես նաե 1907, No 4, էջ 63: 
26. «Դրոշակ», 1902, No 8, էջ 121: 
27. «Դրոշակ», 1903, No 2, էջ 25: 
28. Տես ՌԱՔԱ, ֆ. «Թուրքական սեղան (նոր)», գ. 2419, թ. 5: 
29. Հայկական ՍՍՀ, ԿՊՊԱ, ֆ. «Քաղվածքների ֆոնղ», գ. 39, թթ. 12-13: 
30. Տես Պ. Ի. Ավերյանով, նշված աշխատությունը, էջ 16: 
31. Տես Հայկական ՍՍՀ, ԿՊՊԱ, ֆ. «Քաղվածքների ֆոնդ», գ. 39, թթ. 12-13: 
32. Տես Պ. Ի. Ավերյանով, նշված աշխատությունը, էջ 16: 
33. Տես Հայկական ՍՍՀ, ԿՊՊԱ, ֆ. «Քաղվածքների ֆոնդ», զ. 39, թթ. 12-13: 
34. Տես Վրացական ՍՍՀ ԿՊՊԱ, ֆ. 1087, գ. 585, թ. 19: 
35. «Աշխատանք», 1912, No 28-75, էջ 7: 
36. Ուշագրավ է, որ երկրի մի շարք շրջաններում գյուղերի հայկական 

անունները, պահպանվեցին՝ նույնիսկ այն բանից հետո, երբ նրանցում 
արտամղված հայերի փոխարեն հաստատվեցին թուրքեր ե այլ 
մահմեդականներ: Որոշ տեղերում նորեկները փոխեցին հայկական 
գյուղերի վերջին վանկերը, հարմարեցնելով դրանք իրենց 
արտասանությանը (տես «Դրոշակ», 1903, No 6, էջ 84): 

37. Չնայած կաոավարության կողմից կիրառվող դաժան հետապնդումներին 
արևմտահայերը, շարունակելով պահպանել ու հնարավորության 
սայմաններում աոաջ մղել իրենց ազգային արժեքները, հոգևոր 
կուլտուրան, նաև XX դ. սկզբին գտնվում էին հասարակական 
համեմատաբար բարձր մակարդակի վրա ե ավեփ կարևոր դեր էին խաղում 
երկրի տնտեսական, քաղաքական ու կուլտուրական զարգացման գործում, 
քան իրենց հարևանները: Լինչը նշում էր, որ հայերի «առաջադիմությունը 
որոշում է ամբողջ երկրի առաջադիմությունը, իսկ արտագաղթը երևան է 

60 



բերում երկրի անկամ» (Линч, Армения, Тифлис, 1970, т. II, стр. 548): 
Հայերը ազդում ու ներգործում էին հասարակական դեռ ցածր մակարդակի 
վրա կանգնած մահմեդականների վրա: Դրա հետևանքով Բարձր Հայքում, 
Տարոնում, Վասպուրականում ու Փոքր Հայքում թուրքերն ու քրդերը 
աշխատում էին ընդօրինակել հայերի կենցաղը, իսկ որոշ տեղերում 
նույնիսկ խոսում ու աղոթում էին հայերեն: Սալխասը նշում էր, որ Վանում 
«թուրքերեն շատերը, մասնավորաբար խաոն թաղերու բնակիչներէն մանր 
խանութպանները, ոստիկաններեն ոմանք հայերեն կը խոսեին, այնքան որ 
զորավոր էր հայերենի ազդեցությունը քաղաքին մեջ: Հազվադեպ չէին այն 
պարագանները, երբ ուրախության ժամանակ թուրքերը հայկական երգեր 
կը երգեին» (Մալխաս, ճամբուս վրա, հ. ԷԼ, էջ 94-95): 1909 թ. Ա-Դոն գրում 
էր. «Տաճիկ ժողովուրդը թե տեմպերամենտով և թե կենցաղով անհամեմատ 
բարձր է կանգնած մահմեդական մյուս տարրերից, մասնավորապես 
քրդերից, բայց որպես տիրող տարր, որը կոչված է իբր աոաջ մղելու 
երկիրը, մտավորապես և տնտեսապես շատ ետ մնացած է և կուլտուրապես 
անհամեմատ ավեփ ստոր աստիճանի վրա կանգնած, քան հայ 
ժողովուրդը, չնայած քաղաքական և սոցիալական այն ծանր 
պայմաններին, որի մեջ գտնվում էր վերջինս: Շնորհիվ այդ 
ետամնացության, տաճիկ ժողովուրդը... հաճախ եղել է գործակից այն 
վայրագությունների, որ տեղի են ունեցել մահմեդական մյուս տարրերի 
կողմից» (Ա-Դո, նշված աշխատությունը, էջ 250): 

38. Արևմտյան Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը ապրում 
էր փոքր գյուղերով: Դեո 80-ական թվականներին ամեն մի հայ գյուղ միջին 
հաշվով ուներ՝ Բալոտւմ՜ 33, 1 տնտեսություն, Քըդիում՝ 26, 2, 
Չւսրսանջակում' 24, 0, Մուշում' 34, 3, Բասենում՝ 27, 7, Խնուսում՝ 17, 7, 
Վարդոյում' 21, 6, Խարբերդում՝ 40, 9 տնտեսություն և այլն: (տես А. М. 
Колюбакин, Материалы для военно—статистического обозрения 
Азиатской Турции, Тифлис, 1821, т. III, ч. I, отд. 2—ой, стр. 313). 
Անշուշտ, կային գյուղեր, որոնց ունեցած տնտեսությունների քանակը 
անցնում էր 400-500-ից, բայց դրանց թիվը փոքր էր: էլ ավեփ փոքր էին 
քրդական ու ասորական գյուղերը: Ինչ վերաբերում է թուրքերին, ապա 
նրանց մասին չունենք տեղեկություններ: Օգտվելով գյուղերի 
սակավամարդությունից, իշխանություններն ու աղաները հեշտությամբ 
ճնշում էին նրանց բնակիչների ելույթները: Ուստի գյուղերի 
սակավամարդությունը նույնպես ուներ բացասական նշանակություն 
ազատագրական շարժումների համար: 
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АНУШ ОГАНЕСЯН 

ИЗ ИСТОРИИ ПРОСВЕЩЕНИЯ В ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ (XIX в.) 

Появление первых научных обществ в Османской империи бы-
ло теснейшим образом связано с социально—экономическими и по-
литическими процессами, происходившими в стране в эпоху нового 
времени. 

Смолкнувший под стенами Вены победный клич османского 
войска (1683 г.) знаменовал начало конца военно—политического 
могущества Турции. Еще раньше наметился кризис ее феодального 
строя, приведший к XIXb. к необратимому отставанию страны от пе-
редовых государств Западной Европы. Порта, называемая некогда 
"блистательной", постепенно попадала все в большую зависимость 
от европейских держав, которые в середине XIXB. начали борьбу з а 
"османское наследство". 

Отдельные государственные деятели, видевшие безнадежное 
отставание своей страны, неоднократно пытались провести ряд ре-
форм, чтобы спасти государство от распада и раздела1 . Однако ре-
формы эти носили верхушечный характер: они не затрагивали основ 
существующего строя. Проводившие их представители феодального 
класса видели в этих реформах лишь средство сохранения империи, 
укрепления своей власти в новых исторических условиях. 

Проведение реформ, рост международных связей Османской 
империи привели к появлению в стране представителей интеллиген-
ции, получивших светское образование, хорошо знакомых с дости-
жениями западной культуры, из среды которых вышли первые ту-
рецкие просветители. 

Подобно западным мыслителям XVIII в., полагавшим, что 
достаточно просветить людей, чтобы добиться установления идеаль-
ного строя, представители турецкой интеллигенции также придавали 
огромное значение развитию просвещения и культуры. Они считали 
одной из основных причин отсталости своей страны недостаточное 
развитие образования и знаний, а основой экономических и куль-
турных успехов Запада — как раз высокий уровень просвещения . 
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В целях более широкого ознакомления с культурными дости-
жениями Запада, в Османской империи еще в годы правления султа-
на Махмуда II появляются первые так называемые "научные круж-
ки". Так, в Стамбуле появилось "Научное общество" ("Cemiyet-i 
Ilmiye"). Это общество, а скорее кружок, было создано группой уче-
ных, собиравшихся на даче одного из них — Исмаила Феррух— 
эфенди в Ортакее. Цель его: изучать поэзию, прозу, историю и 
"истинные науки" ("gercek ilimler") 3. Деятельность этого кружка, од-
нако, не оставила заметных следов — он вскоре распался. 

Уже на первом этапе проведения танзиматских реформ у ту-
рецких государственных деятелей зародилась идея о необходимости 
создания в Турции научного центра. Учредителями его стали Муста-
ф а Решид-паша и его единомышленники4. Этот центр получил наз-
вание "Encümen-i Dani$" — "Комитет по делам знаний". Открытие 
"Комитета" было обставлено со всей помпой. На торжественном 
открытии его 18 июля 1851 г. присутствовал сам султан Абдул—Мед-
жид, Мустафа Решид-паша, были приглашены представители иност-
ранных посольств. Очевидно, такая помпезность объяснялась жела-
нием Порты продемонстрировать перед лицом "просвещенной Евро-
пы" свою готовность следовать по пути вестернизации5. 

"Комитет по делам знаний" был создан по образцу "Фран-
цузской Академии". В его состав вошли 40 "действительных членов" 
и 30 "членов корреспондентов". Среди иностранных членов "Коми-
тета" значились такие видные ориенталисты, как историк—австриец 
Хаммер, лингвист—француз Бианки, англичанин Редхауз6 . Включе-
ние в состав "Комитета" таких государственных деятелей как Муста-
ф а Решид-паша, министр иностранных дел Али—паша должно было 
продемонстрировать то большое значение, которое Порта придава-
ла этому мероприятию. 

Перед "Комитетом" были поставлены правительством задачи: 
содействовать развитию литературы и науки, подготавливать к изда-
нию труды по турецкому языку, османской истории, переводить кни-
ги с иностранных языков. 

Первыми трудами "Комитета" были "Грамматика османского 
языка" ("Kavaid-i Osmaniye"), составленная Ахмедом Джевдет—па-
шой (историограф) и Фауд—пашой (впоследствии министр иностран-
ных дел) и арабско—персидско—турецкий словарь Редхауза 7 . 

В 1854 г. султану Абдул—Меджиду были преподнесены пер-
вые три тома "Истории Османской империи", составленные Ахме-
дом Джевдет—пашой по поручению "Комитета"8 . Остальные тома, 
доводившие описание событий до 1826 г. были изданы в 1861—1884 
гг. Этот труд включил в себя материалы предшествующих хроник, а 
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также новые архивные документы: тексты дипломатических догово-
ров, султанские фирманы и т. д. История Джевдета написана в це-
лом в духе традиционной османской историографии: сохранен тот 
же династийный принцип изложения, больше преобладает описа-
тельность событий, чем их оценка и анализ. Однако, для нас инте-
ресным является то, что в "Истории Джевдета" впервые в турецкой 
историографии появляются отголоски пробуждающегося национа-
лизма турок. В предисловии он пишет об истории ислама, в которой 
два "великих миллета" — арабы и турки — сыграли "важную роль". 
Османская империя, пишет он, возродила силу и мощь ислама, при-
дала ему жизненную силу. Произошло это благодаря некоему "осо-
бому национальному характеру турок". Туркам от природы присущи, 
якобы, такие человеческие достоинства, как храбрость, стойкость, 
благородство, способность к восприятию достижений культуры и 
распространению ее среди других народов. Благодаря этим качест-
вам турки смогли создать обширную Османскую империю. 

В предисловии к "Kavaid-i Osmaniye" Ахмед Джевдет пишет о 
том, что "турецкий язык - один из древнейших языков мира". На 
нем "говорили наши славные предки, создавшие высокие цивилиза-
ции в Центральной Азии". Позднее он подвергся значительному ара-
бо—персидскому влиянию. Нужно постараться вернуть ему его преж-
нюю "чистоту", — считал он. 

Ахмед Вефик в своих лекциях знакомил слушателей с труда-
ми европейских ученых, посвященных истории тюркоязычных наро-
дов, читал свои переводы с чагатайского. Этот интерес к "своим 
братьям по языку и крови" (Ахмед Вефик) также был связан с про-
буждающимся национализмом турок. Другим фундаментальным тру-
дом стала "История османского государства" Хайрулла—эфенди — 
вице—президента. 

Об истории Хайрулла-эфенди чешский ориенталист Шлехта-
Вшерд писал: "Характерный момент, который выгодно отличает этот 
труд от всех предыдущих османских историй — это дыхание терпи-
мости и относительная беспристрастность... Выражение иронии и 
слепого презрения к европейским государствам и обычаям, как и 
вообще к христианству здесь почти полностью отсутствуют. Вместе с 
тем, постоянные вплетения синхронной истории Европы в повество-
вание об османских событиях и важность, которая впервые этому 
придана, являются неслыханным новшеством, поскольку прежние 
местные историографы совершенно не удостаивали заграницу своим 
вниманием и даже новые делают это лишь поверхностно и ограни-
ченно"9. 
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Отметим также, что в этот период было издано несколько 
исторических сочинений, написанных в отдаленном прошлом, ряд 
книг по математике, астрономии, географии, физике, медицине. 

В основном, это были компиляции или переводы научных книг 
и учебных пособий, написанных европейскими специалистами. Одна-
ко, они требовали от специалистов—турок определенных знаний, 
выдвигали задачу разработки своей научной и технической термино-
логии. 

В 1862 г. "fcnciimen-i Dani§" прекратил свое существование, 
перестав пользоваться финансовой поддержкой государства. 

В 60—ые гг. представителями турецкой интеллигенции были 
основаны общества, деятельность которых была гораздо успешнее. 
Наиболее значительным из них было "Османское научное общест-
во" — "Cemiyet-i Ilmiye-i Osmaniye", созданное в 1861 г. сторонни-
ком европеизации Турции Мехмедом Тахиром Мюнифом10. 

Устав общества был определен султанским указом от 3 июня 
1861 г. Общество ставило перед собой цели: 

1. Заниматься распространением знаний и наук в пределах Ос-
манской империи путем издания собственных и переводных сочине-
ний, чтением публичных лекций и т. д. 

2. Общество должно выпускать журнал "Mecmua-i Fünun" — 
"Журнал наук". 

3. Общество должно воздерживаться от обсуждения религиоз-
ных проблем и тем, касающихся современной политики11. 

Ежемесячный взнос членов общества составлял один меджи-
дие. Эти взносы и ежемесячные отчисления Министерства народного 
просвещения составляли финансовую основу деятельности общест-
ва. 

В июле 1862 г. в качестве печатного органа этого общества 
вышел первый номер ежемесячного журнала "Mecmua—i Fünun". Он 
являлся первым научно—популярным журналом Турции, пропаганди-
ровавшим науку и культуру Запада, в нем печатались оригинальные 
и переводные обзоры по истории отдельных стран, статьи по лите-
ратуре, языкознанию, естественным наукам12. Любопытна статья об 
английской культуре, написанная Шевки, одним из деятельных сот-
рудников журнала. В ней он указывает на тесную связь движения 
науки с требованиями времени — преобладание опыта над умозри-
тельными изысканиями. Для проведения своих идей авторы часто 
прибегали к схоластическим приемам: статья строилась таким обра-
зом, что один задавал вопросы, а другой разъяснял его недоумения. 

При "Обществе" была создана типография, публичная биб-
лиотека, насчитывавшая до 600 томов и читальня при ней13. Общест-
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во открыло курсы английского и французского языков, а с 1863 г. 
оно организовало чтение бесплатных публичных лекций. (Стамбульс-
кий университет открылся лишь спустя 6 лет). В. А. Гордлевский от-
мечал, что "эти лекции первого свободного университета в Турции, 
из которых слушатель узнавал об успехах знания на Западе, сыгра-
ли в образовании османского общества большую роль՞1 4 . 

31 декября 1869 г. в здании университета была проведена 
первая публичная лекция, на которой присутствовали более 300 слу-
шателей, в том числе великий везирь и другие государственные дея-
тели. Это была лекция по физике и химии, прочитанная Дервиш—па-
шой, получившим образование в Европе15. Литератор и историк Ах-
мед—Вефик—эфенди читал лекции по истории, придворный врач Са-
лих-эфенди - естествознанию. 

Однако чтение публичных лекций не превратилось в система-
тические курсы. Многие из лекций, сопровождавшиеся опытами, 
воспринимались аудиторией как чудеса и фокусы1 6 . Такое восприя-
тие было естественным результатом уровня подготовки слушателей. 
И все же эта популяризаторская деятельность "Османского научного 
общества" была существенным шагом вперед в культурной жизни 
Турции. 

В 60—ые годы в Турции развернулась борьба з а создание ли-
тературного турецкого языка, понятного народу и освобожденного 
от чрезмерно многочисленных арабо—персидских лексических и 
грамматических заимствований. Эта борьба нашла отражение в пуб-
лицистике "новых османов" 1 7 , а также в попытках реформы алфави-
та. Первый проект этой реформы был разработан азербайджанским 
просветителем Мирзой Фатали Ахундовым и в 1863 г. представлен 
на рассмотрение "Османскому научному обществу"1 8 . В 1863—1864 
Гг. в одной из стамбульских школ велось преподавание по текстам, 
снабженным новыми дополнительными знаками . 

Конец существованию общества положил большой пожар, во 
время которого погибла и типография общества (1866 г.). 

Таким образом, возникновение в Турции в XIXB. ряда обществ 
было новым фактором общественной и культурной жизни страны. 
Эти общества способствовали созданию и распространению книг по 
османской и зарубежной истории, литературе, пробуждали интерес 
публики к достижениям культуры на Западе. 

Новым явлением в общественной мысли Турции стало расп-
ространение таких понятий, как "патриотизм", "отечество", "нация". 
Эти понятия были отголосками зарождающегося национализма ту-
рок. Первые проблески национального самосознания турок отрази-
лись в трудах историков, членов научных обществ. Они положили 
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начало новому явлению в турецкой историографии: именно в это 
время турецкие историки, писавшие ранее только об истории ислама 
и Османской империи, начинают изучать историю других народов, 
главным образом тюркоязычных, пытаясь отыскать свои этнические 
корни. Переняв у европейских просветителей идею о том, что исто-
рия есть философское воспитание опытом прошлого, историки об-
ществ пытались найти в собственной истории примеры для подража-
ния. Они приписывали туркам некую "особую роль" во всемирной 
истории. Эти пока еще нечеткие тенденции развились впоследствии 
в новых исторических условиях в националистическую концепцию 
истории, нашедшую отражение в трудах "Турецкого исторического 
общества". 

ANUSH HOVHANISSYAN 

FROM THE HISTORY OF ENLIGHTENMENT IN THE OTTOMAN 
EMPIRE (19™ CENTURY) 

The appearance of the first scientific societies in the Ottoman Empire was 
connected with the reform movement named Tanzimat. Reforms covered social-
economic sphere, as well as the field of culture and education. On the processes of 
development in the field of culture and education caused by the interior problems at 
the same time influenced the penetration of westem ideas. That was evoked by the 
rise of international relations of the Empire and the increasing penetration of the 
westem capital in the Turkish economy. 

The ideas of European Enlightenment were widely spread and thanks to the 
efforts of the Turkish enlighteners in 50-s of the 19,b Century the first scientific 
societies appeared in the Ottoman Empire ("Cemiyet-i Ilmiye"). This societies 
promoted the publication and circulation of books on local and foreign history, and 
awakening of the interest to the achievements of the westem culture. 

Using the foreign searches, especially Turkish ones, the article analyzes the 
histoiy of the appearance of the first scientific societies (cultural and historical) in the 
Ottoman Empire in the 19lh Century. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Имеются в виду реформы Селима III, Махмуда II, танзиматские 
реформы. Вот что писал британский посол в Константинополе 
Стрэдфорд Каннинг в своем донесении лорду Пальмерстону 7 марта 
1832 г.: "Турецкая империя со всей очевидностью идет к своему 
распаду, и сближение с европейской цивилизацией дает ей 
единственную возможность удержать ее хоть на какое—то время". См. 
U. Heyd. The Ottoman "ulema" and westernization in the time of Selim III and 
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ԱՐՏԱԿ Հ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

ԵՐՈՒՍԱՂԵՍԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՀԱՐՑԸ ՍԱԿ-ՈՒՄ 

Արաբա֊իսրայելական, դեռևս վերջնականորեն չկարգավորված 
հակամարտության ֆոնի վրա առանձնապես խիստ սրությամբ է դրված 
Եբուսաղեմի կարգավիճակի հարցը: Չնայած կնքված բազմաթիվ հա-
մաձայնագբերին և պայմանագրերին՛, Եբուսաղեմի շուրջ հակամար-
տող կողմերը դեռ չեն եկել ընդհանուր հայտարարի: Իսկ դա խոսում է 
այն մասին, թե որքան կարևոր և առանցքային տեղ է գրավում Երուսա-
ղեմը արաբ և հրեա ժոդովուրդների կյանքում և շուրջ 55 տարի տևող ա-
րաբա-իսրայելական հակամարտության մեջ: 

Երեք հազար տաբի առաջ Հուդայական անապատի ծայրամա-
սում գտնվող Եբուսաղեմ քաղաքը նվաճվեց հրեաների թագավոր Դւսվի-
դի կողմից, որը այդ քաղաքը դարձրեց ոչ միայն իր թագավորության 
մայրաքաղաքը, այլև հոգևոբ-մշակութային կենտրոնը2: Այդ իրադար-
ձությունը շրջադարձային հանդիսացավ քաղաքի պատմության համար, 
քաղաք, որը մինչ այդ ոչինչով առավել չէր ավելի հին ու ավելի հայտնի 
պաղեստինյան քաղաքներից, այնպիսիներից՝ ինչպիսիք էին Մեգիդոն, 
Երիքովը Ն Աշքելոնը3: Դավիդի որոշումը՝ Երուսաղեմ տեղավտխել 
հրեաների գլխավոր սարբ մասունք հանդիսացող տապանը, որը հետա-
գայում Սողոմոնի կառավարման տարիներին տեղադրվեց «սրբության 
սրբոց» հանդիսացող տաճարում4 խիստ բարձրացրեց Եբուսաղեմի նշա-
նակությունը: Հենց այս քաղաքում, համաձայն երեք կլան ների գաղա-
փարախոսության, տեղի են ունեցել համաշխարհային պատմության 
կաբևռրագույ ն իրադարձությունները: 

Երուսաղեմը նվաճվել է ավեփ քան 80 անգամ, հաճախ է ավերվել 
և վերականգնվել՝ երբեմն փոխելով իր արտաքին տեսքը5: Երուսաղեմի 
պատմության դրամատիկ զարգացման լավագույն արտացոլում է հան-
դիսանում տարբեր ժամանակներում քաղաքին տրված տարբեր անվա-
նումները6: 

Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին՝ 1917 թ. 
դեկտեմբերի 11-ին Պաղեստինյան ճակատում գտնվող անգլիական 
զորքերի հրամանատար գեներալ Ալենբին մտավ Երուսաղեմ: Քաղաքի 
իշխանությունը անցավ անգփական ռազմական ադմինիստրացիային: 
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Քաղաքը կառավարելու առաջին իսկ օրերից անգլիացիները մի շարք 
քայլեր ձեռնարկեցին պատերազմից քայքայված Երուսաղեմում իրավի-
ճակը կարգավորելու նպատակով7: 

1920 թ. անգլիական կառավարությունը վերացրեց ռազմական 
կառավարումը քաղաքում ե հաստատեց քաղաքացիական վարչակազմ՝ 
գերագույն կոմիսարի գլխավորությամբ: 1923 թ. Ազգերի Լիգան պաշտո-
նապես հաստատեց բրիտանական մանդատը Պաղեստինի վրա' ընդգ-
ծելով հրեական ազգային օջախի ստեղծման անհրաժեշտությունը՛1: 
Անգւիացիները Երուսաղեմում ստեղծեցին քաղաքացիական ե դատա-
կան հաստատությունների կանոնակարգված ցանց: 1924 թ. առաջին 
անգամ ընտրվեց քաղաքային խորհուրդ, որի կազմի մեջ մտան չորսա-
կան ներկայացուցիչներ երեք կրոնական համայնքներից՝ հրեական, 
քրիստոնեական ե մուսուլմանական: Քաղաքապետ նշանակվեց մուսուլ-
մաններից, իսկ նրա տեղակալներ դարձան մեկ հրեա և արաբ քրիստոն-
յա9 : Իսկ քաղաքացիական աշխաաակազմի ղեկավար նշանակվեց Ե-
րուսաղեմի նախկին ռազմական նահանգապետ՝ գնդապետ Ռոնալգ 
Սթորսը, որը ավելի շատ արաբամետ կողմնորոշում ուներ1 : Եբուսաղե-
մի դաոնալը Պաղեստինի մանդատային տարածքի վարչական կենտ-
րոն՝ հանգեցրեց տեղի բնակչության շահերը արտահայտող երկու հիմ-
նական խմբավորումների (արաբական ե հրեական) միջե լարվածութ-
յան ուժեղացմանը: Նհրհամայնքային կրոնական հարցերի լուծման 
նպատակով անգլիացիները թույլատրեցին հրեաներին ստեղծել Գերա-
գույն կրոնական խորհուրդ (Ռաբինատ), իսկ մուսուլմանները ստեղծե-
ցին Գերագույն մուսուլմանական խորհուրդը11: Որպես գործադիր օր-
գան Երուսաղեմում հրեաների ինքնակառավարման համար 1921 թ. 
ստեղծվել էր Ազգային կոմիտեն (Վաադ Լեումմի), իսկ ավելի ուշ այս-
տեղ հաստատվեցին սիոնիստական շարժման գլխավոր կազմակեր-
պությունները՝ Հրեական Գործակալության Գործադիր Կոմիտեն, 
Հրեական Ազգային Ֆոնդը: Միաժամանակ ուժեղանում Էր Եբուսաղեմի 
արաբական երկու հայտնի տոհմերի (Հուսեյիննեբի ե Նաշաշիների) ազ-
դեցությունը Պաղեստինի արաբական բնակչության վրա: Այդ հանգա-
մանքը հաշվի առնելով 1921 թ. գերագույն կոմիսարը Երուսաղեմի իսլամ 
կրոնապետի պաշտոնին նշանակեց Ամին ալ-<ուսհյնին, որը հաջորդ 
տարի ընտրվեց Գերագույն մուսուլմանական խորհրդի նախագահ: Այս-
պիսով, Երուսաղեմը դաոնում Է պաղեստինյան արաբների ազգային 
շարժման կենտրոն և 1936 թ. այստեղ ստեղծվում Է Արաբական Գերա-
գույն Կոմիտեն: 

Երուսաղեմի բնակչությունը արագորեն աճում Էր ե ավելանում 
Էին նոր թաղամասեր, որոնք մեծամասամբ պահպանում Էին կրոնա-հա-
մայ նքային սկզբունքով կատարված աշխարհագրական բաժանումը 
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(բրիտանական մանդատի շրջանում Երուսաղեմում կառուցվեցին 36 նոր 
թաղամասեր)12: 

Հրեական թաղամասերի նմանօրինակ ինտենսիվ աճը Երուսաղե-
մում չէր կարող չհարուցել արաբների դժգոհությունը, որը ի վերջո հան-
գեցրեց զինված բախումների արաբների ե հրեաների միջև: 1928 թ. սեպ-
տեմբերին վեճ առաջացավ Երուսաղեմի Արևմտյան պատի (լացի պատ) 
հետ կապված: Հրեաները արգելափակոց տեղագրեցին աղոթք անող 
կանանց և տղամարդկանց միջև, որը հարուցեց Մուսուլմանական Գե-
րագույն Խորհրդի խիստ դժգոհությունը: Լարվածությունը արագորեն 
վերաճեց զինված բախման' 1929 թ. օգոստոսին13 հանգեցնելով բազմա-
թիվ գոհերի ինչպես արաբական, այնպես Էլ հրեական բնակչության 
շրջանում: 

1936 թ. իրադրությունը Երուսաղեմում նորից լարվեց՝ կապված 
Գերմանիայից դեպի Պաղեստին հրեական մեծ ներգաղթի հեա: Մուսուլ-
մանական Գերագույն Կոմիտեն Ամին ալ-<ուսեյնի գլխավորությամբ 
հայտարարեց համընդհանուր գործադուլ սկսելու և հարկերը չվճարելու 
մասին այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի կասեցվել հրեաների ներգաղ-
թը14: Պաղեստին ժամանած բրիտանական կառավարական հանձնաժո-
ղովը Պիփ գլխավորությամբ՛ առաջարկեց Պաղեստինը բաժանել արա-
բական և հրեական պետությունների, իսկ Երուսաղեմում, Բեթղեհեմում և 
Նազարեթում հաստատել միջազգային վերահսկողություն կամ ման-
դատ15: Հանձնաժողովը առաջարկեց Բալֆուբի հռչակագբի16 դրույթնե-
րը չտարածել Երուսաղեմի վրա, և որ քաղաքի բնակիչներն իրենք ընտ-
րեն իրենց քաղաքացիական պատկանելիությունը1 : Սակայն 1938 թ. 
նոյեմբերին բրիտանական կառավարությունը այս ծրագրի իրականա-
ցումը համարեց պրակտիկորեն անիրականանալի18: Ամբողջ 1937-38 
թթ. ընթացքում Երուսաղեմում զինված բախումները շարունակվեցին19: 

Անգփական իշխանությունները, զինված բախումներին վերջ տա-
լու նպատակով, ստիպված Արաբական Գերագույն Կոմիտեին հայտա-
րարեցին օրենքից դուրս, պաշտոնազրկեցին այդ կազմակերպության 
նախագահ ալ-Հուսեյնին, ինչպես նաև Երուսաղեմի քաղաքագլուխ Խա-
փդիին՝ նրա վտխարեն քաղաքագլուխ նշանակելով հրեա Դանիել Օս-
տերին20: Սակայն սկսած 1939 թ. Անգփան վախեց իր վերաբերմունքը 
արաբների հանդեպ: Բրիտանական կառավարությունը 1939 թ. մայիսի 
17-ին հրապարակեց հաշվետվություն Պաղեստինի վերաբերյալ (Սպի-
տակ գիրքը)2 1 : Սպիտակ գիրքը, ըստ Էության, չեղյալ էր հայտարարում 
բրիտանական կառավարության խոստումը հրեաներին՝ նպաստել Պա-
ղեստինում հրեական ազգային օջախի ստեղծմանը: Միաժամանակ 
Սպիտակ Գիրքը նախատեսում էր դեպի Պաղեստին հրեական ներգաղ-
թի սահմանափակում, հրեաների կողմից հողերի գնման սահմանափա-
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կում, ե նույնիսկ անկախ Պաղեստինյան պետության ստեղծում տաս 
տարի անց : Հրեաները դիմեցին զանգվածային գործադուլների ե սադ-
րիչ գործողությունների: Սկսված երկրորդ համաշխարհային պատերազ-
մը միառժամանակ թուլացրեց լարվածությունը Երուսաղեմում: Սակայն 
1944 թ. վերջին պարզ դարձավ, որ Անգլիան չի հրաժարվելու այն քաղա-
քական կուրսից, որ նախատեսված էր 1939 թ. Սպիտակ գրքում: Երու-
սաղեմի կարգավիճակի հարցը մնում էր անհայտ: Այսպիսի պայմաննե-
րում հրեական զինված կազմակերպություններր23 սկսեցին ռազմական 
սադրիչ գործողություններ ձեռնարկել բրիտանական իշխանությունների 
դեմ : Բրիտանական իշխանությունները քաղաքի որոշ մասերում 
մտցրին արտակարգ դրություն ե Երուսաղեմի, ինչպես նաև ողջ Պաղես-
տինի հարցը ստիպված էին տեղավախել ՍԱԿ : 

ՍԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի արտակարգ նստաշրջանում, որը 
տեղի ունեցավ 1947 թ. ապրիլի 28-ից՝ մայիսի 15-ը, ստեղծվեց հատուկ 
հանձնաժողով, Կանադայի, Չեխոսլովակիայի, Գվատեմալայի, Նիդեո-
լանդների, Պերուի, Շվեդիայի, ՈՒրուգվայի, Հարավսլավիայի, Հնդկաս-
տանի, Իրանի և Ավստրալիայի ներկայացուցիչներից, որը պետք է ներ-
կայացներ ծրագրեր պաղեստինյան հարցի, այդ թվամ նաև Երուսաղեմի 
կարգավիճակի, լուծման վերաբերյալ: Հատուկ հանձնաժողովը ուղևոր-
վեց Պաղեստին26: Այս ընթացքում Պաղեստինյան հարցերով ՍԱԿ-ի 
հատուկ հանձնաժողովը առաջ քաշեց երկու ծրագիր: Առաջինը կոչվում 
էր «մեծամասնության ծրագիր» 27 և առաջարկվել էր Կանադայի, Պերո-
ւի, Գվատեմալայի, Նիդեռլանդների, Չեխոսլովակիայի և Ուրուգվայի, 
ներկայացուցիչների կողմից: Այն նախատեսում էր տնտեսական միաս-
նության պահպանման հիմքի վրա Պաղեստինը բաժանել արաբական և 
հրեական ինքնուրույն պետությունների՝ Երուսաղեմը թողնելով միջազ-
գային հսկողության տակ: 

Երկրորդ ծրագիրը, որ առաջարկվել էր Հնդկաստանի, Իրանի և 
Հարավսլավիայի ներկայացուցիչների կողմից և կոչվում էր «վտքրա-
մասնության ծւսգիր» , նախատեսում էր ստեղծել միասնական պաղես-
տինյան պետության՝ կազմված 2 ինքնավար մասերից, Երուսաղեմ մայ-
րաքաղաքով: Այս նախագիծը պաշտպանում էին ԽՍՀՄ-ը և արաբա-
կան երկրները: Այս առաջարկությունների ուսումնասիրության համար 
ստեղծվեցին երկու ենթակոմիաեներ: 

Իր հերթին Անգլիան պարտավորվում էր ընդունել և ի կատար ա-
ծել ՍԱԿ-փ այն որոշումը, որը միաժամանակ կընդունեին և' արաբները, 
և' հրեաները: Անգլիայի ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ Անգլիան իր 
զորքերը Պաղեսաինից դուրս կբերի ամենաուշը մինչև 1948 թ. օգոստոսի 
1-ը: ՍԱԿ-ի Գւխավոբ Ասամբլեայի 2-րդ նստաշրջանում՝ 1947 թ. սեպ-
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տեմբերի 16-նոյեմբերի 29-ը, բախումը այս 2 ծրագրերի շուրջը ավելի 
ակնաոու դարձավ: 

Երուսաղեմի կարգավիճակի շուրջ ՍԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեան 
իր առաջին բանաձևը հրապարակում է 1947 թ. նոյեմբերի 29-ին29: Դ ա 
No 181 (II) բանաձևն էր : Համաձայն այդ բանաձևի Երուսաղեմը պետք 
է ստանար հատուկ միջազգային կարգավիճակ, այսպես կոչված corpus 
separatum, լիներ միասնական և գտնվեր ՍԱԿ-ի վերահսկողության 
տակ: Անգյիական կառավարությունը հայտարարեց, որ դուրս է բերելու 
իր գինված ուժերը Պաղեստինից: Երուսաղեմում, որը շարունակում էր ի-
րավաբանորեն մնալ Մեծ Բրիտանիայի իրավասության տակ, սկսվեցին 
գինված բախումներ: 1948-49 թթ. աբաբա-իսրայելական պատերազմը 
հարցականի տակ դրեց ՍԱԿ-ի կողմից Երուսաղեմին տրված կարգա-
վիճակը31: Հին քաղաքի հրեական թաղամասերը հայտնվեցին մեկու-
սացված վիճակում, իսկ Նոր քաղաքը բաժանվեց գռտիների, պանք վե-
րահսկվում էին կամ արաբների կամ հրեաների կողմից : 1948 թ. մայիսի 
14-ին քաղաքը թողեցին վերջին բրիտանական զորքերը: Նույն օրը Ա-
րաբական Լեգեոնը՝ կազմված սիրիական, լիբանանյան, իրաքյան, ե-
գիպտական և հոբդանանյան զինված ուժերից, շրջափակեց Երուսաղե-
մը արևելքից, հյուսիսից և հյուսիս-արևմուտքից: 

Այսպիսի պայմաններում, ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ, 1948 թ. հունի-
սի 11-ին կնքվեց զինադադար, ըստ որի արևելյան Երուսաղեմը հայտն-
վեց Հորդանանի, իսկ արևմտյան Երուսաղեմը՝ Իսրայեփ վերահսկո-
ղության տակ: ՍԱԿ-ում շարունակվում էին Երուսաղեմի կարգավիճակի 
շուրջ քննարկումները և ՄԱԿ-ի միջնորդ Ֆոլկ Բեռնադուռը, անարդյու-
նավետ համարելով Երուսաղեմի կարգավիճակը որպես corpus 
separatum, առաջարկեց Երուսաղեմը ամբողջովին հանձնել Հորդանա-
նին33: Այգ առաջարկությունը խիստ բացասական արձագանք ունեցավ 
ՍԱԿ-ում, որը հակված էր պահպանել քաղաքի միջազգային կարգավի-
ճակը: 

1948 թ. սեպտեմբերի 11-ին ՍԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեան ընդու-
նեց՝ 194-րդ բանաձևը կրկին հաստատելով Երուսաղեմի միջազգային 
կարգվիճակը 4: 

1949 թ. դեկտեմբերի 9-ին ՄԱԿ-ի Գփաւվոր Ասամբլեան երրորդ 
անգամ ընդունեց բանաձև Երուսաղեմի կարգավիճակի վերաբերյալ: 
Քաղաքին դարձյալ տրվում էր միջազգային կարգավիճակ, corpus 
separatum35: Այգ նախագծին կողմ քվեարկեց 38, դեմ՝ 14, ձեռնպահ՝ 7 
երկրներ: Այդ ընթացքում քաղաքի կարգավիճակի հարցի շուրջ քննար-
կումները և իրադարձությունների հետագա զարգացումները հանգեցրին 
նրան, որ և' Իսրայելը, և' Հորդանանը հրաժարվեցին ՄԱԿ-ի վերոհիշյալ 
բանաձևերի իրականացումից: 

! 

73 



Դեռ 1948 թ. օգոստոսի 2-ին հրեական զորքերի հրամանատար 
Դավիդ Բեն Գարյոնը հրապարակել էր С 12 հռչակագիրը, ըստ որի 
արևմտյան Երուսաղեմը հայտարարվում էր օկուպացված տարածք, որի 
վրա տարածվում էր Իսրայելի իրավասությունը: Իսկ 1948 թ. դեկտեմբե-
րի 13-ին Հորդանանի պառլամենը օրենք ընդունեց արևելյան Երուսա-
ղեմի անեքսիայի մասին 6: 

ՍԱԿ-ի՝ 1949 թ. դեկտեմբերի 9-ին ընդունած բանաձևից երկու օր 
անց, դեկտեմբերի 11-ին, Իսրայելի վարչապետ Դավիդ Բեն Գուրյոնը 
հայտարարեց, որ Երուսաղեմը հանդիսանում է Իսրայելի անբաժան մա-
սը և հավերժական մայրաքաղաքը և, որ ՍԱԿ-ի ոչ մի բանաձև չի կարող 
վախել այդ պատմական փաստը: Իսրայեփ կառավարությունը որոշում 
ընդունեց Կնեսետը (պառլամենտը) արևմտյան Երուսաղեմ տեղափոխե-
լու մասին: Իսրայեփց հետո, 1950 թ. ապրիլին Հորդանանը արևելյան Ե-
րուսաղեմը հռչակեց Հաշիմյան թագավորության երկրորդ մայրաքա-
ղաք" : 

1950-1967 թթ. ընթացքում Եբուսաղեմի կարգավիճակի շուրջ 
ՍԱԿ-ը որևէ արմատական որոշում կամ բանաձև չընդունեց: Սինչդհռ 
քաղաքի տարածքը ընդարձակվում էր, իսկ բնակչության թիվը աճում 
էր38: Երուսաղեմի կարգավիճակի հարցը նորից քննարկման առարկա 
դարձավ 1967 թ. աբաբա-իսրայելական պատերազմից հետո39, երբ ամ-
բողջ Երուսաղեմը գտնվում է Իսրայեփ վերահսկողության տակ: 

Corpus separatum կարգավիճակի փոխարեն ԱՍՆ-ը ՍԱԿ-ում ա-
ռաջարկեց Երուսաղեմի կարգավիճակի հարցը քննարկելիս, որպես 
հիմք ընդունել այն, որ քաղաքը պետք է փնի միասնական և նրա հետա-
գա կարգավիճակը պետք է որոշվի հակամարտող կողմերի առաջար-
կություններից ելնելով: Սիաժամանակ ՍԱԿ-ը առաջարկեց կողմերին 
խուսափել միակողմանի քայլերից՝ քաղաքի կարգավիճակը որոշեփս: 

Սակայն, Իսրայելն արդեն 1967 թ. հունիսի 28-ին վախեց Երու-
սաղեմի սահմանները ի հաշիվ արվարձանային հրեական բնակավայ-
րերի: Քաղաքի տարածքը երկու անգամ մեծացավ, իսկ բնակչության 
մեջ մոտ երեք անգամ գերակշռեցին հրեաները: Քաղաքը փաստացիո-
րեն դարձավ միասնական: 1980 թ. հուփսի 30-ին Իսրայելը պաշտոնա-
պես անեքսիայի ենթարկեց ամբողջ Երուսաղեմը՝ քաղաքը հայտարա-
րելով Իսրայեփ միակ և անբաժանելի մայրաքաղաքը: 

Երուսաղեմի կարգավիճակի շուրջ հետագա քննարկումները ար-
դեն կատարվում էին արաբա-իսրայելական հակամարտության կար-
գավորման ընդհանուր ֆոնի վրա: Ընդ որում Եբուսաղեմի կարգավիճա-
կը քննարկեփս՝ ավեփ շատ խոսվում էր արևելյան Երուսաղեմի և ոչ թե 
ամբողջ Եբուսաղեմի մասին: 
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1993 թ. կնքված Օսլո-1, 1995 թ. Օսլո-2, և 1998 թ. Ուայ-Փլսւն-
թեյշնի պաղեսաինա-իսրայելական համաձայնագրերում40 Երուսաղեմի 
հարցը դիտվում էր սոսկ որպես խնդիր, որը պետք է քննարկվի սւբաբա-
իսրայելական հակամարտության կարգավորման վերջնական փուլում: 
Ընդ որում, նման մոտեցումը չէր արգելում Իսրայեփն շարունակել հրեա-
կան նոր թաղամասերի կառուցումը արևելյան Երուսաղեմում: Այդ հան-
գամանքը լարվածության լուրջ աղրյուր էր, քանզի փոփոխության էր են-
թարկվում դեմոզրաֆիական իրավիճակը հօգուտ հրեաների: 

Իսրայելա-պաղեստինյան հետագա բանակցությունները և միջ-
նորդությունները ցույց տվեցին, որ, իրոք, հակամարտող կողմերի հա-
մար, ամենադժվարը Եբուսաղեմի կարգավիճակի հարցն է: ԱՄՆ-ի նա-
խագահ Բիդ Քփնթոնը՝ 2000 թ. հուլիսի 11-14-ը Քեմփ Դևիդում հանդես 
եկավ Իսրայեփ և ՊԱԿ-ի միջև վերջնական պայմանագիր կնքելու շուրջ 
առաջարկություններով: Քեմփ-Դևիդում Եբուսաղեմի կարգավիճակի 
շուրջ քննարկումներ սկսելու ժամանակ կողմերը տարաձայնություններ 
ունեցան այն խնդրի շուրջ, թե համարվու՞մ են արդյոք Երուսաղեմին 
շրջապատող արվարձանները արևմտյան ափի մասը, թե ոչ: Այդ տա-
րածքը կազմում է արևմտյան ափի 7%-ը և պաղեստինցիները, բնակա-
նաբար, պնդեցին, որ այդ տարածքները համարվեն արևմտյան ափի 
անբաժան մասը: Քփնթոնը առաջարկեց Պաղեստինյան ինքնավարութ-
յանը հանձնել սկզբում արևմտյան ափի 73%-ը (առանց վերոհիշյալ 7 
տոկոսի) իսկ հետագա 10-25 տարվա ընթացքում մինչև 94%-ը (ստանց 
արևելյան Երուսաղեմի)41: Բանակցող կողմերը կտրուկ կերպով մեբժե-
ցին Քփնթոնի առաջարկությունները և Քեմվւդևիդյան բանակցություն-
ները ավարտվեցին անարդյունք: Բիյյլ Քփնթոնը, որը ցանկանում էր 
մինչև իր նախագահության ժամկետի ավարտը հասնել իսրայելա-պա-
ղեստինյան համաձայնագրի կնքմանը, 2000 թ. դեկտեմբերի 24-ին հան-
դես եկավ նոր առաջարկությամբ՝ 42 Արևելյան Երուսաղեմը բաժանել 
մուսուլմանական, հայկական կամ քրիստոնեական և հրեական մասերի: 

Պաղեստինցիները ստանալու էին արաբական թաղամասերը, նե-
րառյալ Հարամ-աս-Շարիֆը, արևելյան Երուսաղեմի 25%-ը և արևել-
յան Երուսաղեմի արաբական արվարձանները: Իսրայելը պահելու էր 
հայկական և հրեական թաղամասերը և արևելյան Երուսաղեմի հրեա-
կան արվարձանները, ներառյալ արևմտյան պատը: (Այստեղ բաց էր 
մնում հաղորդակցության հարցը): Ինչպես սպասվում էր, մերժվեցին 
նաև այս առաջարկությունները: 

Այսպխտվ, ինչպես տեսնում ենք, Երուսաղեմի կարգավիճակի 
հարցը ՍԱԿ-ի կողմից գրեթե դադարում է քննարկման առարկա լինե-
լուց: Վերջին տասնամյակներում ՍԱԿ-ը Երուսաղեմի կարգավիճակի 
հարցը քննարկելիս՝ սահմանափակվում է սոսկ բանաձևերի ընդունու-
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մով, որոնք պարզապես կոչ են անում Իսրայեփն դադարեցնել Արևելյան 
Երուսաղեմում հրեական նոր թաղամասերի շինարարությունը և չեն 
անդրադառնում քաղաքի կարգավիճակի կամ պատկանելիության հար-
ցին: 

Մեր կարծիքով Երուսաղեմի կարգավիճակի հարցը քննարկելիս 
պետք է հաշվի առնել հետևյալ երեք հայտնի իրողությունները՝ 

1. Երուսաղեմի փաստացի դրությունը, այն Է քաղաքի՝ ամ-
բողջովին Իսրայեփ վերահսկողության տակ գտնվեւը: 

2. Արաբների պահանջները: Պաղեստինցիները ոչ մի կերպ 
չեն ուզում հրաժարվել Արևելյան Երուսաղեմից, որը համարում են ապա-
գա պաղեստինյան պետության մայրաքաղաք: 

3. ՍԱԿ-ի բանաձևերը Երուսաղեմի կարգավիճակի վերաբեր-
յալ, որոնք իրավաբանորեն հաստատում են քաղաքի միջազգային կար-
գավիճակը: 

Ինչպես տեսնում ենք վերոհիշյալ երեք դրույթները գրեթե ամբող-
ջովին հակասում են միմյանց: Այդ ստումով, մեր կարծիքով Երուսաղեմի 
կարգավիճակի որոշման հարցում լավագույն տարբերակ կարոդ Է լինել 
ԱՍՆ-ի նախկին նախագահ Բիլլ Քփնթոնի նախագիծը: Կարծում ենք 
Երուսաղեմի կարգավիճակի վերջնական որոշումը կնպաստի նաև իս-
րայելա-պաղեստինյան հակամարտության վերջնական կարգավորմա-
նը: 

ARTAK H. HOVHANNISYAN 

THE STATUS OF THE JERUSALEM IN THE UNO 

Jerusalem has emerged as a major point of contention in Israel's negotiations 
with its Arab neighbors, particularly the Palestinians. Claims of historic, religious and 
legal rights to the city have been asserted by the various parties to the eonfliet and, 
accordingly, these three aspects should be reviewed: The Observation that, "Jerusalem 
is holy to three religions," tends to mislead, since Jerusalem is holy to Jews, Muslims 
and Christians in fundamentally different ways. Jerusalem contains sites holy to 
Muslims and Christians, and is one of many locations of religious significance to 
them. Israel has advanced a cohercnt case, based upon the preeepts of international 
law, for sovereignty over Jerusalem. The Palestinians, for their part, have failed to 
offer any legal grounds in support of their Claim to the city. Their Claim seems to be 
based solely on their desire to possess it. Throughout history, the Jewish People has 
maintained a presence in Jerusalem, ever since King David established the city as his 
capital nearly 3,000 years ago. 

Following the World War I victoiy of the Allies in the Middle East, Britain 
occupied Mandatory Palestine, including what is now Jordan, which was separated 
from the rest of Mandatory Palestine by Colonial Secretary Winston Churchill and 
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given to the Hashemite family of Arabia in 1921 — assuming military and 
administrative control for the area. 

This Situation was endorsed by the international Community, and in 1922 
Britain was awarded the Mandate for Palestine by the League of Nations which 
emailed, among other things, the fostering of a Jewish National Home in the territory, 
as proposed by the Balfour Declaration. 

On 29 November 1947, the United Nations General Assembly voted for 
partition Mandatory Palestine into Jewish and Arab states, and to make Jerusalem а 
"separate body" (corpus separatum) under a special international regime, with 
"suitable guarantees for the protection of Holy Places." 

The Jews accepted the resolution, but the Arabs both those living inside and 
beyond the territory of the Mandate rejected the partition resolution and the plan to 
international ize Jerusalem, thereby nullifying the proposal. 

From a legal perspective, the departure of the British in May 1948 left 
Jerusalem's status undetermined. The end of the 1948-49 Arab-Israeli war found the 
western part of the city in Israeli hands, and the eastern part (including the Old City) 
controlled by Jordan. In 1949, Israel and Jordan signed an armistice, dividing 
Jerusalem into two demarcated zones. These lines, however, were seen by both sides 
to be temporary until а peace treaty could be concluded; neither party viewed the 
ceasc-flre lines as permanent borders. 

On 30 July 1980, the Israeli Knesset adopted the Basic Law: declaring 
Jerusalem, as the Capital of Israel. 

Between July 11-24, 2000, U. S. President Clinton, Israeli Prime Minister 
Ehud Barak and PNA Chairman Yasser Arafat met at Camp David in order to 
negotiate a final settlement of the Palestine-Israel eonfliet based on the Oslo accords. 
The city will be divided along the principle of "Arab sections to the Arabs, Jewish 
sections to the Jews. " The Palestinians will get the Arab neighborhoods of East 
Jerusalem and the Arab quarter of the Old City, including the Temple Mount (Haram 
—as—Sharif). Israel will keep the Jewish neighborhoods and the Jewish and Armenien 
quarters of the Old City, including the Western Wall. The issue of how to Unk up the 
patchwork of Arab and Jewish neighborhood remains a thorny one. The negotiations 
ended in failure with a bland communique, since the sides could not agree about the 
issue of Jerusalem. The Palestinians demanded sovereignty over all of East Jerusalem, 
including the Haram-As-Sharif (Temple Mount). 

- ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

4. 1993 թ. կնքվեց Օսլո 1, 1995 թ.' Օսլո 2, 1997 թ.՝ Հեբրոնի, 1998 թ.՝ Ուայ-
. Փլսւնթեյշնի պայմանագրերը, որոնցով պաղեստինցի արաբները ստացան 

որոշակի տարածքներ ե ինքնավարություն Հորդանան գետի արևմտյան 
ափում ե Ղադայի հատվածում: 

5. Авдиев В. И., История древнего Востока, изд. 3, М. 1970. 
6. Струве В. В., История древнего Востока, М. 1941. 
7. Авдиев В. И., История древнего Востока, изд. 3, М. 1970. 

Աստվածաշունչ, Գիրք Թսւգավորաց: 

77 



8. Краткая Еврейская Энциклопедия, Иерусалим, изд. Общество по 
исследованию еврейских общин, т. 2, Иерусалим, 1982. 

9. Եգիպտացիները այն անվանել են Ռաշափմամ, հրեաները՝ Իրշսւլոմ 
(խաղաղության քաղաք), հույները՝ Երոսոլիմա, հ ռ ո մ ե ա կ ա ն կայսր 
Ադրիանոսը' էլի Կապիտոփնա, արարները' Մադինատ Բայտ ալ Մակդիս 
(Տաճարի քաղաք) կամ Էլ-Կուդս (Սուրբ): 

10. Եգիպտոսից Երուսաղեմ ուղարկվեցին սննդամթերք, իսկ տիֆի ե 
խոլհրիայի համաճարակի դեմ պայքարելու նպատակով ստեղծվեցին 
պոփկփնիկաների ցանցեր և ամբուլատոր կետեր: Ընդ որում այդ 
օգնությունից օգտվեցին 2000 հայեր, որոնք փախել էին թուրքական 
ջարդից: 

11. The Balfour Declaration, London, 1961. Http: //www. ariga. com/., Mandate For 
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ՆԻԿՈԼԱՅ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ՀԱՐՑԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԼԻԲԱՆԱՆՅԱՆ ՍՈԴԵԼԸ 

Աշխարհի երեք մայրցամաքների՝ Ասիայի, Եվրոպայի ե Աֆրիկա-
յի վրա տարածված երբեմնի Օսմանյան կայսրությունը էթնիկական ա-
ոումով միատարր կազմավորում չէր: Ն ա տարբեր ազգությունների, 
կրոնների և հարանվանությունների, քաղաքակրթությունների կրողների 
մի խայտաբղետ խառնարան էր: Նրա տարածքներում թուրքերի հետ 
միասին բնակվում էին ասորիները, արաբները, բուլղարները, հայերը, 
հրեաները, հունգարացիները, հույները, սերբերը ե սլավոնական այլ ժո-
ղովուրդներ, քրդերը ե ոչ թուրք էթնիկական այլ խմբեր ե կազմավորում-
ներ, որոնք կազմում էին կայսրության բնակչության մեծամասնությունը: 

Օսմանյան կայսրության կազմավորման առաջին օրվանից ազ-
գային հարցը հանդիսացել է նրա ներքաղաքական կյանքի ամենասուր 
հիմնախնդիրներից մեկը, որը մշտապես ցնցել է այդ պետության գոյութ-
յան հիմքերը և ի վերջո դարձել է նրա կործանման հիմնական պատճառ-
ներից մեկը: 

* * * 

Հայկական հարցը, որպես համաօսմանյան ազգային հարցի օր-
գանական մաս, անցել է զարգացման երեք վւուլ ե յուրաքանչյուր ւիու-
լում ունեցել իր առանձնահատկությունները և բնորոշ գծերը, որոնք եր-
բեմն համընկել են Օսմանյան կայսրությունում ազգային ընդհանուր 
հարցի հեա, իսկ երբեմն էլ՝ էականորեն տարբերվել նրանից: 

Նման ընգհանբություն-տարբերությունները տիպական էին ոչ 
միայն հայկական հարցին, այլև հունական, ասորական, բալկանյան, ա-
րաբական և այլ ազգային հարցերին: 

Ի հավելումն, պետք է նշել, որ հայկական հարցը յուրաքանչյուր 
վաւլում ունեցել է իր կոնկրետ բովանդակությունը, լուծման ձևերն ու մե-
թոդները: 

Առաջին վաւլն ընդգրկում է պատմական մի մեծ ժամանակաշր-
ջան, XVII դարից, Պարսկաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև 
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Կասբե Շիրինի պայմանագրից, որով Արեելյան Հայաստանն անցավ 
պարսկական, իսկ Արևմտյան Հայաստանը' Օսմանյան տիրապետութ-
յան ներքո, մինչև Բեոլինի 1878 թ. միջազգային կոնգրեսը: 

Այս փուլի յուրահատկությունը կայանում է նրանում, որ հայկա-
կան հարցը ներքին, նհրօսմանյան հարց էր: Հայերը չունեին հատուկ 
կարգավիճակ: Նրանք իրավական, քաղաքական և քաղաքացիական ա-
ոամով գտնվում էին նույն վիճակում, ինչ վիճակում գտնվում էին կայս-
րության մյուս ոչ թուրք, քրիստոնյա բոլոր ժողովուրդները: Դ ա մի բաոով 
կարեփ է բնութագրել որպես իրավազուրկ վիճակ: Նրանք համարվում 
էին «ոայյա»' հարկատու, ոչ փաբժեք, տիրապետող թուրք ազգին ստո-
րադաս և նրա հետ համեմատած երկրորդ կարգի ժողովուրդ: Հանուն 
արդարության հարկ է նշել, որ ծանր վիճակում էին գտնվում նաև ոչ 
թուրք մահմեդական ժողովուրդները, մասնավորապես մահմեդական սւ-
րաբները, ինչպես նաև քրդերը: 

Օսմանյան կայպտւթյում տիրում էր սուլթանի՝ փադիշահի կամքը, 
իսկ տեղերու մ տեր ու տնօրեն էին վափները և փաշաները: Գործում էին 
մահմեդական իրավունքի՝ շարիաթի օրենքներն ու սովորույթային իրա-
վունքի՝ ադաթի նորմերը, որոնք իրավական ստումով չէին պաշտպանում 
հայերի և մյուս քրիստոնյա ժողովուրդների շահերը: 

Հայերը, ինչպես և մյուս քրիստոնյաները, զրկված էին զենք կրե-
լու, դատարանում վկայություն տալու, անգամ ձի նստելու իրավունքնե-
րից: Դրանից կարող էին օգտվել միայն թուրքերը կամ մահմեդականնե-
րը, որոնց հանդիպելիս հայերը և մյուս քրիստոնյաները պարտավոր էին 
նրանց զիջել ճանապարհը: Նման ստորացուցիչ սահմանափակումները 
և արգելքները շատ ու շատ էին: 

Քրիստոնյաները, այդ թվում և հայերը, չունեին անձի և գույքի ան-
ձեռնմխելիություն, քանի որ Օսմանյան կայսրությունում գործող օրենք-
ները, նորմերը և սովորույթները նման երաշխիքներ չէին տափս: 

Կար նաև կրոնի հարցը: Օսմանյան կայսրությունում սովորական 
երևույթ էր հայերի կրոնական զգացմունքների ոտնահարումը: Կրոնա-
կան հալածանքները, բռնի թուրքացման քաղաքականությունը, հայերի 
ծանր սոցիալ-տնտեսական վիճակի հետ միահյուսված, հաճախ ստի-
պում էին նրանց դավանավախ լինել: ճիշա է, դա հայերի մոա միաժա-
մանակյա զանգվածային բնույթ չկրեց, ինչպես վրացիների մոտ, սա-
կայն այնուհանդերձ, դրա վտանգը մշտապես կախված էր նրանց 
գլխին: 

Համանման մղձավանջային վիճակում էին գտնվում սաանց բա-
ցառության Օսմանյան կայսրության մյուս բոլոր քրիստոնյա ժողովուրդ-
ները: Ահա թե ինչու պատմագիտական գրականության մեջ ընդունված է 
Օսմանյան կայսրությունը բնութագրել որպես ժոդովռւրդների բանտ: 
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Օսմանյան իշխանությունները, բացի վերոնշյալներից, որոնք կի-
րառվում էին բոլոր ոչ թուրք ժալովուրդների, մասնավորապես, քրիստոն-
յաների նկատմամբ, ունեին նաև առանձնահատուկ քաղաքականություն 
հայերի նկատմամբ: Մենք նկատի ունենք երկու կարևոր հանգամանք: 

Առաջին, սուլթանական իշխանությունների քաղաքականությունը 
Արևմտյան Հայաստանի վաբչաաաբածքային բաժանման հարցում: 
Նրանք XVII—XIX դդ. բազմիցս վերաձևում և վերակազմավորվում էին 
Արևմտյան Հայաստանի մարզերը, մինչև որ գտնվեց այն տարբերակը, 
որն առավելագույնս էր համապատասխանում նրանց շահերին: Դրա 
հիմքում դրված էր հայկական շրջանները կոտորակելու, ւպտհելու գա-
ղափարը, այն հաշվով, որ դրանք միացվեն թուրքական շրջաններին և 
այդ ուղիով «վաքրացնեն» բան հայկական տարածքները և նրա հայ 
ազգաբնակչության տոկոսային հարաբերակցությունը թուրք, քուրդ և 
մահմեդական այլ ժալովուրդների համեմատությամբ: 

Երկրորդ, սուլթանական կառավարությունը Արևմտյան Հայաս-
տանը զավթելուց հեստ անմիջապես ձեռնամուխ եղավ նրա ժողովրդագ-
րական կազմի շեշտակի վավտխությանը, նպատակ ունենալով արհես-
տականորեն նվազեցնել հայերի թվաքանակը նրանց բնօրրանում: Ն ա 
խրախուսում և հովանավորում էր ոչ հայկական էթնիկական տարրերի՝ 
թուրքերի, քրդերի, չերքեզների և այլոց ներթափանցումը կամ վերաբնա-
կեցումը Արևմտյան Հայաստանում: Նրանց ավագանու ձեոքն էին անց-
նում հայերին պատկանող հողերը, որտեղ նրանք տեր ու տնօրեն էին: 
Նրանց արվում էին զանազան արտոնություններ, որի հետևանքով հայե-
րը ոչ միայն տնտեսապես, այլև իրավական տեսակետից կախման մեջ 
էին ընկնում իրենց հայրենիքի տարածքներում նորահաստատ մահմե-
դական փաշաներից, աղաներից ևբեգերից: 

Թուրքերի, քրդերի և չերքեզների բնակեցումը հայկական շրջան-
ներում և տեղաբնիկ հայերի պապենական հողերի բռնագրավումը հար-
ցի մի կողմն էր: Հարցի մյուս կողմն այն էր, որ Օսմանյան իշխանութ-
յուններն անընդհատ բախումներ և ընդհարումներ էին հրահրում եկվոր 
մահմեդականների և տեղաբնիկ հայերի միջև, արհեստականորեն 
նրանց լարում միմյանց դեմ, պաշտպանելով նորաբնակներին ընդդեմ 
հայերի: Դեռ ավեփն. օսմանյան իշխանությունները շաա հաճախ քրդե-
րի և չերքեզների ձեռքով էին իրականացնում հայերի ջարդերը: 

Այսպիսին էր ընդհանուր գծերով սուլթանական կառավարության 
քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ XVII-XIX դարերում: 

Այսպիսով, եթե բնութագրելու փնենք հայկական հարցի բովան-
դակությունն առաջին փուլում հայերի ազգային խնդիրների տեսանկյու-
նից, ապա կարելի է ասել, որ հայերը հետամուտ էին երեք կարևոր նպա-
տակների: Առաջին, պահպանել Արևմտյան Հայաստանի տարածքներն 
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իրենց ձեռքում ե կանխել դրանց բռնագրավումը թուրքերի, քրդերի ե չեր-
քեզների կոդմից: Հայերի ելակեան այս հարցում այն էր, որ տարածքնե-
րի կորուստն անխուսափելիորեն կհանգեցներ հայերի անհետացմանը, 
քանի որ տարածքն Է այն միակ հուսալի հիմքը, որի վրա կարող Էր գո-
յություն ունենալ տվյալ ժողովուրդը, որպես Էթնիկական ինքնություն: 

Երկրորդ, պահպանել Արևմտյան Հայաստանի հայկական Էթնի-
կական-ազգային և կրոնական դիմապատկերը, դիմագրավել նրա դհ-
մոգրաֆիական կազմը արհեստականորեն փոփոխության ենթարկելու 
օսմանյան կառավարողների քաղաքականությանը: 

Երրորդ, դիմակայել հայերի Էթնիկական և կրոնական ձուլման 
բոլոր փորձերին, որ դրսևորվում Էին Օսմանյան կայսրությունում՝ կառա-
վարման բոլոր մակարդակներով: 

* * * 

1870-ական թվականների վերջերին 1880-ական թվականների 
սկզբներին հայկական հարցը թևակոխեց իր զարգացման երկրորդ վտւ-
լր: Այս վաղում հայկական հարցը դադարեց նեբօսմանյան ներքին հարց 
լինելուց և վերածվեց միջազգային հարցի, դաոնալով միջազգային դի-
վանագիտության քննարկման առարկա և ավեփ մեծ՝ Արևելյան հարցի 
բաղկացուցիչ մասը: 

Երկրորդ վաղում, որն ընդգրկում է 1878-1914 թթ., ստաջ քաշվե-
ցին հայկական հարցի լուծման մի քանի տարբերակներ: 

Սկզբնական շրջանում, ընդհուպ մինչև 1908 թ. երիտթուրքական 
հեղավւոխությունը, հայկական հարցի ամենատարածված մալելը բարե-
նորոգումների մոդելն էր, որ պարբերաբար առաջ էր քաշվում եվրոպա-
կան մեծ տերությունների, ինչպես նաև զանազան քաղաքական ուժերի 
կողմից: 

Այս մոդելն առաջին անգամ պաշտոնապես առաջ քաշվեց 1877-
1878 թթ. ռուս-թարքական պատերազմից հեստ, 1878 թ մարտի 3-ին, 
Սաամբուփ մերձակա Սան Սաեֆանո բնակավայրում ստորագրված 
հաշտության պայմանագրի 16-րդ հոդվածով1 և Բեռլինի կոնգրեսի 1878 
թ. հուլիսի 13-ին ընդունված տրակաաաի 61-րդ հոդվածով: Այդ պայմա-
նագիրը, որն ամրագրեց Օսմանյան կայսրության ռազմական պար-
տությունը և մի շարք տարածքային կորուսաներ Բալկաններում և Կով-
կասում, պարունակում էր հատուկ հոդված Արևմտյան Հայաստանում 
բարենորոգումներ կիրառելու վերաբերյալ: Դ ա հենց 16-րդ հոդվածն էր, 
որտեղ արձանագրված էր, որ «Բարձր Դուռը պարտավորվում է անհա-
պաղ կենսագործել հայաբնակ մարզերի տեղական կարիքներից հա-
տուցվող բարելավումներ և բարենորոգություններ, և զերծ պահել հայերի 
անվտանգությունը քրդերից և չերքեզներից» 2: 
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Պայմանագիրը պարունակում էր ևս մի շատ կարևոր կեա. կողմե-
րը համաձայնվեցին, որ Ասիական Թուրքիայում, այսինքն՝ Արևմտյան 
Հայաստանում, ռուսական զորքերը կմնան վեց ամիս ժամանակով, որի 
ընթացքում այնտեղ պետք է կիրառվեին բարեվախումները: Ռուսական 
զորքերի ներկայությունը բարեվտիտւմների իրականացման յուրօրինակ 
երաշխիք էր: 

Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը հայկական հարցի լուծման հե-
ռանկարների տեսանկյունից, ընդհանուր առմամբ արժանի է դրական 
գնահատականի: 

Սուլթանը և Օսմանյան կառավարությունն այդ պայմանագրով 
ընդունում էին հայերի անասելի ծանր վիճակը, նրանց անապահով 
դրությունը և քրդերի ու չերքեզների բացասական դերակատարությունն 
այդ հարցում: 

Նրանք պաշտոնապես պարտավորվում էին շտկել դրությունը, 
հայերի գոյության համար ստեղծել կյանքի նորմալ պայմաններ և սան-
ձել քրդերի ու չերքեզների խժդժությունները: 

Եվ այս ամենն ամրագրված էր միջազգային փաստաթղթում, որի 
տակ դրված էին սուլթանական Թուրքիայի պաշտոնական ներկայացու-
ցիչների ստորագրությունները: 

Սան Ստեֆանոյում ստորագրված պայմանագիրն, անշուշտ, ու-
ներ նաև թերություններ և վրիպումներ: Նրանում խոսք չկար Արևմտյան 
Հայաստանում վարչական ինչ-որ միավոր ստեղծելու մասին, որը կա-
րող էր ռեֆորմների կիրառումը և այդ սահմաններում հայկական հարցի 
լուծումը դնել իրավական հիմքի վրա, որն իր հերթին հարցի լուծումն ա-
վեփ հուսալի կդարձներ: 

Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը ռուսական դիվանագիտության 
հաղթանակն էր, որը խիստ անհանգստացրեց եվրոպական մրցակից 
պետություններին: Նրանք վախենում էին, որ Օսմանյան կայսրությունը 
կընկնի լիակատար կախման մեջ Ռուսաստանից և Արևելյան հարցում 
գոյություն ունեցող ստրատեգիական հավասարակշռությունը կփոխվի 
հօգուտ Ռուսական կայսրության, իսկ դա հակասում էր նրանց շահերին 
և նրանք դա թույլ տալ չէին կարող: 

Այդ գործում հատկապես ակտիվ էին Անգփան և Ավսարո-Հուն-
գարիան, որոնք վայելում էին Գերմանիայի և նրա կանցլեր Բիսմարկի 
աջակցությունը: Նրանց հաջողվեց հասնել այն բանին, որ հրավիրվի 
հատուկ կոնգրես, որը բացվեց Բեռլինում 1878 թ. հունիսի 13-ին և տևեց 
մինչև հուլիսի 13-ը: Կոնգրեսում Անգլիային և Ավստրո-Հունգաբիային, 
Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Իտափայի աջակցությամբ հաջողվեց վե-
րանայել Սան Ստեֆանոյի որոշումները, թուլացնել Ռուսաստանի դիր-
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քերը, և, ընդհակառակը, ուժեղացնել իրենց դիրքերը և ազդեցությունը 
Օսմանյան կայպաւթյան վրա3: 

Բեռլինի կոնգրեսը, Սան Ստեֆանոյից հետո, երկրորդ անգամ 
անդրադարձավ հայկական հարցի լուծման բարենորոգումների մոդելին: 

Բհռլինի կոնգրեսում ստորագրված տրակտատի 61-րդ հոդվածը 
ամբողջությամբ նվիրված էր այդ խնդրին, որը, սակայն, սկզբունքային 
մի շարք հարցերում տարբերվում էր Սան Ստեֆանոյի 16-րդ հոդվածից, 
ե այդ ի վնաս հայերի էր: Դ ա է վկայում նրա բովանդակությունը. 
«Բարձր դուռը հանձն է առնում հայաբնակ վայրերում անհապաղ իրա-
գործել տեղական կարիքներից բխող բարելավումներ և բաբեվախումներ 
ե ապահովվել հայերի անվտանգությունը չերքեզներից ու քրդերից: Այդ 
նպատակով ձեռնարկած միջոցառումների մասին Բարձր դուռը պար-
տավոր է պարբերաբար հաղորդել պետություններին, որոնք պետք է 
հսկեն դրանց գործադրությունը» 4: 

Եթե Սան Ստեֆանոյի պայմանագրով ռեֆորմները պետք է իրա-
գործվեին Արևմտյան Հայաստանում, ռուսական զորքերի ներկայության 
պայմաններում, որը, ինչպես նշվեց, որոշակի երաշխիք էր իսկապես 
դրանց իրագործման համար, ապա ըստ Բեռլինի տրակտատի, ռուսա-
կան գորքերը դուրս էին բերվում և ամեն ինչ թողնվում էր սուլթանի հայե-
ցողությանը: Ն ա միայն պարտավորվում էր պարբերաբար պետություն-
ներին հաղորդել իր ձեռնարկած քայլերի մասին: Վերջիններս ձեռք էին 
բերում միայն հսկողական ֆունկցիաներ: 

Զավեշտականն այն էր, որ տերությունները սուլթանին էին հանձ-
նարարում «ապահովել հայերի անվտանգությունը չերքեզներից ու քրդե-
րից», այն դեպքում, երբ ինքը սուլթանն էր քրդերի ու չերքեզների հակա-
հայկական բոլոր գործողությունների գւխավոր հրահրողը: Դրա լավա-
գույն օրինակն այն է, որ հենց Բեռլինի կոնգրեսից հետո, 1891 թ. սուլ-
թան Աբդուլ Համիդ 11-ի հրամանով ստեղծվեց բացառապես քրդերից 
կազմված և օսմանյան կառավարության հաշվին պահվող հեծելազոր, ռ-
րը նրա անունով կոչվեց «Համիդիե»: 30 գնդերից կազմված այդ հեծելա-
զորի գփւավոր նպատակը հայկական ջարդեր կազմակերպելն էր, որը 
նա «փայլուն» կերպով դրսևորեց հատկապես 1894-1896 թթ. հայկական 
կոտորածների ժամանակ: 

Հատկանշական է նաև այն, որ Աբդուլ Համիդ 11-ի հատուկ հրա-
մանով արգելվեց կայսրության ողջ տարածքում «էրմենիստան»' «Հա-
յաստան» անվան օգտագործումը: 

Իսկ եթե նկատի առնենք նաև այն հանգամանքը, որ մեծ տերութ-
յունների միջև մշտապես գոյություն ունեին տարաձայնություններ և հա-
կասություններ, ապա հասկանալի կդառնա, որ այդ տարաձայնություն-
ներից սուլթանը կարող էր օգտվել և, իրոք, փայլուն կերպով օգտվեց ռե-
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ֆոբմները ձախողելու և իր ջարդարարական քաղաքականությունը շա-
րունակելու համար: 

Այլ կերպ ասած, Բեոլինի տրակտատով վերացվեց Արևմտյան 
Հայաստանում ռեֆորմների իրականացման համար Սան Ստեֆանոյի 
ստեղծած մեխանիզմը և դրա վախարեն իրական ոչինչ չառաջարկվեց: 
Դժվար է չհամաձայնել Մուսա Պրենսի այն կարծիքի հետ, որ հայկա-
կան հարցը Բեռլինի վեհաժողովում ընդունված որոշումների զոհը դար-
ձավ, քանի որ «անգլո-զերմանական մրցակցությունը և բիսմարկային 
մաքիավելիզմը թույլ չտվեցին Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի 16-րդ -
հոդվածի իրագործումը» : 

Այդուհանդերձ, հայկական հարցի լուծման բարենորոգումների 
մոդելը, որպես այդպիսին, ուներ որոշակի առավելություններ: 

Նախ, այդ մոդելի առաջադրումն ինքնին խոստովանության Էր 
սուլթանի կողմից այն մասին, որ Օսմանյան կայսրությունում հայերի վի-
ճակն իրոք ծանր Էր և գոյություն ուներ հայկական հարց, որը լուծում Էր 
պահանջում: 

Երկրորդ, այս մոդելը ձևականորեն ընդունելի Էր հայկական հար-
ցի մեջ ընդգրկված բոլոր երեք կողմերի համար՝ արևմտահայության, եվ-
րոպական պետությունների՝ Անգլիա, Ավստրո-Հունգարիա, Գերմանիա, 
Ռուսաստան, Ֆրանսիա, և Օսմանյան կայսրության համար: 

Երրորդ, նա մշտապես նկատի Էր առնում որոշակի տարածք և, 
ըստ Էության, ընդգրկում Էր Արևմտյան Հայաստանի հիմնական շրջան-
ները՝ Էրզրումի, Խաբբերդի, Սվազի, Բիթլիսի, Վանի, Դիարբեքիրի, իսկ 
մեկ այլ տարբերակով՝ նաև Տրապիզոնի, վիլայեթները: 

Բարեվախումների մոդելը, սակայն, կատարման և իրագործման 
մեխանիզմի ստումներով, ուներ նաև մի շարք Էական թերություններ: 
Ն ա այդպես Էլ չունեցավ իրական և ազդեցիկ լծակներ, որոնք բարենո-
րոգումների վերաբերյալ ընդունված և միջազգային փաստաթղթերում 
ամրագրված բազմաթիվ որոշումեբի իրականացումը դարձնեին պար-
տադիր, անկասելի և անշրջելի: Եվրոպական պետությունները բավա-
րարվում Էին ընդունված որոշումներով և լոկ զանազան հայտարարութ-
յուններով և հարկ չէին համարում իրենց իսկ ձևակերպումներով ընդուն-
ված որոշումների իրագործման համար դիմել գործնական և արդյունա-
վետ քայլերի: 

Ինչ վերաբերում էր Օսմանյան կայսրությանը, ապա նրա կառա-
վարողներն այս հարցում մշտապես վարել են երկդիմի քաղաքականութ-
յուն: Նրանք մի կողմից հրապարակայնորեն ընդունում էին հայկական 
շրջաններում բարեվախում ների անհրաժեշտությունը և իրենց ստորագ-
րությունը դնում միջազգային համապատասխան փաստաթղթերի տակ, 
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իսկ մյուս կողմից մեծ եռանդով ե արտակարգ ջանասիրությամբ իրա-
գործում հայկական ջարդեր: 

Արդյունքն եղավ այն, որ գործեց ոչ թե բարենորոգումների, այլ 
հայերի զանգվածային կոտորածների մոդելը: 

* * * 

Երկրորդ փուլում եբեան եկավ հարցի մեկ այլ տարբերակ՝ Օս-
մանյան կայսրության ապակենտրոնացման մոգելը, որն առանձնապես 
մեծ տարածում գտավ 1908 թ. երիտթուրքական հեղաշրջումից հետո: 
Դրան նպաստեց այն հանգամանքը, որ երիտթուրքերը ասպարեզ իջան 
XVIII ֆրանսիական հեղափոխության հռչակած «Ազատություն, եղբայ-
րություն, հավասարություն» լոզունգների ներքո: Կայսրության բոլոր ժո-
ղովուրդները ցնծությամբ դիմավորեցին սահմանադրությունը վերա-
կանգնելու ե արյունարբու սուլթան Ադբուլ Համիդ 11-ի դաժան վարչա-
կարգը վերացնելու երիտթուրքերի խոստումները: Մարդիկ կարծում էին, 
որ նոր դարաշրջան է սկսվում Օսմանյան կայսրության պատմության 
մեջ: Դրանց մեջ էին նաև հայերը: 

Օսմանյան կայսրության ապակենտրոնացման գաղափարը իր 
ջերմ կողմնակիցներն ունեցավ կայսրության համարյա բոլոր ժալո-
վուրդների, անգամ թուրքերի քաղաքական առանձին գործիչների մոտ: 

Այդ սկզբունքի ջերմ կողմնակից էր սուլթան Աբդուլ Համիդ 11-ի 
զարմիկ, իշխան Աաբահէդդինը, որը մեծ հեղինակություն էր վայելում 
երկրռւմ: Ն ա մտահոգ էր Օսմանյան կայսրության հետամնացությունը 
հաղթահարելու և այն առաջադեմ ու զարգացած պետության վերածելու 
հարցով: Նրա կարծիքով դրա համար անհրաժեշտ էր, բացի այլ քայլե-
րից, արմատապես վտխել ազգային քաղաքականությունը ոչ թուրք ժո-
ղովուրդների նկատմամբ: Աաբահէդդինը կողմնակից էր, որ բոլոր ոչ 
թուրք ժողովուրդներին տրվի լայն ինքնավարություն: Դհռ ավեփն, նա 
գտնում էր, որ ազգային ծայրամասերին կաբելի է ինքնավարություն 
տալ և այդ հիման վրա ստեղծել իբավահավասարազոր պետական կազ-
մավորումների կոնֆեդերացիա: 

Սա, անշուշտ, շատ համարձակ տեսակետ էր, և Սաբբահէդդինը, 
փաստորեն իր ժամանակից առաջ էր ընկել: Հետագայում, ազգային 
հարցում Սաբբահէդդինի հայացքների պաշտպանությամբ հանդես ե-
կավ 1911 թ. ձևավորված «Ազատություն և համաձայնություն» կուսակ-
ցությունը, որը հավանություն տալով Օսմանյան կայսրության ապա-
կենտրոնացման սկզբունքին, առաջադրեց «Բալկանյան երկրները' բալ-
կանյան ժողովուրդներին», «Արաբական երկրները՝ արաբներին», «Հա-
յաստանը՝ հայերին» և «Քրդստանը քրդերին» լոզունգները, որոնք 
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պետք է դաոնային Օսմանյան կայսրության ներքին ինքնավար շրջան-
ներ6: 

Ապակենտրոնացման սկզբունքն իր եռանդուն պաշտպաններն 
ունեցավ հատկապես արաբական երկրներում, որոնք դրա մեջ էին տես-
նում իրենց բազմաթիվ քաղաքական, տնտեսական, ազգային ե մշակու-
թային հարցերի լուծման բանալին: Արաբների դիրքորոշումը շատ 
կարևոր էր, քանի որ նրանք Օսմանյան կայսրության ժալովուրդների 
շարքում թվաքանակով ամենաշատն էին: 1912 թ. Կահիրեում արաբները 
հիմնեցին Օսմանյան կայսրության վարչական ապակենտրոնացման՜ 
«Լամարքազիա» կուսակցությունը, որն իր բաժանմունքներն ուներ Սի-
բիայում, Լիբանանում, Պաղեստինում, Իրաքում և այլուր: Նրա ղեկա-
վարն էր արաբական հայտնի փիլիսոփա, սոցիոլոգ և հրապարակախոս 
Ո-աֆիկ ալ-Ազմը: 

«Լամարքազիայի» ծրագրային պահանջն էր Օսմանյան կայս-
րության արաբական և մյուս ոչ թուրքական վիլայեթների վերածումն 
ինքնավար նահանգների՝ իրենց տեղական կառավարությամբ և նահան-
գային օրենսդիր ժողովներով: Նման կարգավիճակ էր նախատեսվում 
նաև հայկական վիլայեթների համար՝ դիտելով այդ ստեղծված պայ-
մաններում հայկական հարցի լուծման լավագույն տարբերակ: 

Օսմանյան կայսրության ապակենտրոնացմանը կողմնակից էին 
նաև հայերը, պաշտպանելով նրա երկու տարբերակներն էլ՝ Սաբբահէդ-
դինի և «Լամաբքագիայի» առաջադրած մոդելները: Այս հարցում սերտ 
հարաբերություններ հաստատվեցին հայերի և արաբների միջև, սատար 
կանգնելով միմյանց: Դրա լավագույն դրսևորումն եղավ Արաբական ա-
ռաջին կոնգրեսը, որը գումարվեց «Լամարքազիայի» նախաձեռնութ-
յամբ 1913 թ. հունիսի 18-23-ին Փարիզում: Նրանում Եգիպտոսի, Սի-
րիայի, Լիբանանի, Իրաքի և Պաղեստինի հայրենասիրական կազմա-
կերկությունների ներկայացուցիչների և ազգային-քաղաքական գործիչ-
ների հետ միասին մասնակցում էր նաև արևմտահայերի պատվիրակը: 
Կոնգրեսը վերստին հավաստեց արաբների դիրքորոշումն Օսմանյան 
կայսրության ապակենտրոնացման հարցում: 

Արաբական առաջին կոնգրեսն իր քննարկումների ժամանակ 
անդրադարձավ հայկական հարցին և նրա լուծման տարբերակին: Նրա 
ընդունած բանաձևի 8-րդ կետը հատուկ նվիրված էր հայկական հար-
ցին, որտեղ ասված էր. «Կոնգրեսը հավանություն է տափս և պաշտպա-
նում օսմանյան հայերի պահանջները, որոնք հիմնված են ապակենտրո-
նացման սկզբունքների վրա և նրանց պատվիրակի միջոցով ողջույն 
հղում նրանց» 7: 

Հանդես գալով Արաբական կոնգրեսի բանաձևի վերոնշյալ 8-րդ -
կետի քվեարկության ժամանակ, կոնգրեսի նախագահ, «Լամարքազիա-
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յի» հիմնադիրներից ե ղեկավարներից մեկը, արաբական ազգային-ա-
զաաագրական շարժման ականավոր գործիչ Աբդել Համիդ Ջահրակին, 
որը 1916 թ. կախաղան հանվեց երիտթուրքական տրիումվիրատի ան-
դամ, հայ ե արաբ ժալովուրդների դահիճ Ջեմալ փաշայի հրամանով, 
հայտարարեց. «Մեր հայ եղբայրների դրությունը նման է մեր դրությանը: 
Նրանք այնպիսի մարդիկ են, ինչպես ե մենք, նրանք արտագաղթում են, 
ինչպես ե մենք, նրանք մտածում են այնպես, ինչպես ե մենք, նրանք 
պահանջում են այն, ինչ մենք ենք պահանջում: Եվ մենք ցանկանում ենք 
հաջողություն մեգ ե նրանց, ե մենք միասնական ենք ապակենտրոնաց-
ման պահանջի մեջ» 8: 

Երիտթուրքական կառավարողները, որոնք խիստ կենտրոնացած 
պետական համակարգի կողմնակիցներ էին և ոչ թուրք ժալովուրդների 
հանդեպ վարում էին ջարդերի ե բռնի թուրքացման քաղաքականություն, 
կտրուկ դեմ էին ապակենտրոնացմանը, դա համարելով կործանարար 
կայսրության գոյության համար: Նրանք հանդես էին գափս թռւբքիզմի' 
կայսրության բոլոր ժալովուրդների ձուլման, բռնի թուրքացման կամ վե-
րացման և այդ ուղիով «մաքուր» թուրքական «ազգի» ձևավորման քա-
ղաքականությամբ: Նրանք ոչ միայն մերժում էին ապակենտրոնացումը, 
այլև հալածանքներ սկսեցին նրա ջատագովների դեմ, որից չխուսափեց 
անգամ իշխան Սաբբահեդդինը: Վերջինս անվերապահ սպանությունից 
խուսափելու համար, փախավ իր հայրենիքից և հանգրվանեց Շվեյցա-
րիայում: 

Այժմ անդրադառնանք փբանանյան կամ ավեփ ստույգ «լեռնալի-
բանանյան մոդելի» էության բացահայտմանը և հայկական հարցի լուծ-
ման համար նրա կիրառման վարձին: 

Լեռնափբանանում XVIII դարի վերջին և XIX դ. կեսերին քրիս-
տոնյա և մահմեդական տարբեր համայնքների, մասնավորապես մարո-
նիների և դրուզների միջև, որոնց շատ հաճախ միանում էին նաև սուննի, 
շիա, ինչպես նաև քրիստոնյա տարբեր համայնքներ, պարբերաբար տե-
ղի էին ունենում արյանափ բախումներ ու ջարդեր: Դրանք շատ հաճախ 
հրահրվում էին Ատամբուլի, ինչպես նաև եվրոպական պետությունների, 
մասնավորապես Անգփայի և Ֆրանսիայի կողմից: Անգփան սովորա-
բար հովանավորում էր գրազներին, իսկ Ֆրանսիան կանգնած էր քրիս-
տոնյա-մարոնի համայնքի թիկունքում: 1845 թ. մայիսին բռնկվեց հեր-
թական բախումը մարոնի և դրուզ համայնքների միջև, որը վերածվեց 
զանգվածային սպանդի: Արյունալի բախումների զոհ դարձան տասն-
յակ հազարավար մարդիկ, հիմնահատակ կործանվեցին տասնյակ գյու-
ղեր և այլն: «Խաղաղություն հաստատելու» պատրվակով միջամտեցին 
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թուրքական զորքերը, պանք պաաժիչ գործողություններ կիրառեցին 
«անհնազանդների» նկատմամբ՝ պատճառելով նոր մարդկային զոհեր: 

1860 թ. գարնանը բռնկվեցին դրուզական-մարոնիական նոր բա-
խումներ, պանք վերածվեցին զանգվածային ջարդերի: Մարոնինեբի ե 
դրուզների զինված խմբերը միմյանց կոտորում էին Բեյրութում, Զահ-
լեում, Սայդայում, Դեյր ալ-Կամարում: Համարյա ողջ Լիբանանի տա-
րածքում ավերվեց մոտ 60 գյուղ ե բնակավայր: Նույն թվականի հուլիս 
ամսին ջարդեր սկսվեցին Դամասկոսում ե նրա շրջակայքում: Այստեղ 
մահմեդական մոլեռանդները, երբեմն թուրքական զինվորների ուղղակի 
մասնակցությամբ, կազմակերպեցին քրիստոնյաների լայնածավալ 
ջարդեր, որի ընթացքում սպանվեց 20. 000 մարդ, ոչնչացվեց 380 քրիս-
տոնեական գյուղ, 540 եկեղեցի, 40 տաճար ե այլն: Մեծ էին նաև մահմե-
դականների և դրուզների զոհերը և կորուստները : 

Ստեղծված պայմաններում, 1860 թ. սեպտեմբերի 5-ին, Անգլիան, 
Ռուսաստանը, Ավստրիան, Պրուսիան և Ֆրանսիան ստեղծեցին միջազ-
գային հանձնաժողով, որին նրանց ճնշման ներքո անդամակցեց նաև 
Օսմանյան կայսրությունը: Հանձնաժողովի նպատակն էր բացահայտել 
տեղի ունեցած կոտորածների պատճառները և պատժել մեղավորներին: 
Աակայն նրա գւխավոր խնդիրն էր ձեռք առնել այնպիսի միջոցներ, որը 
կկանխեբ նման իրադարձությունների կրկնումը և մշակեր Լիբանանի 
կառավարման նոր վարչաձև կամ նոր կարգավիճակ՝ ստատուտ: 

1861 թ. հունիսին հանձնաժողովն ավարտեց այդ քաղաքական-ի-
բավական փաստաթղթի մշակումը, որը ստացավ «Լիբանանի օրգանա-
կան ստատուտ» անվանումը: Ն ա ստորագրվեց 1861 թ. հունիսի 9-ին, 
Աաամբուլում, Օսմանյան կայսրության և վերոնշյալ եվրոպական պե-
տությունների միջև որպես կոնվենցիա: Ըստ այդմ, Լեռնափբանանը 
դառնում էր ինքնավար նահանգ' մութասարիֆիյա, որը ղեկավարում էր 
քրիստոնյան նահանգապետը՝ մութասարիֆը: Մութասարիֆը նշանակ-
վում էր սուլթանի կողմից: Ն ա կարող էր փնել միայն քրիստոնյա և նրա 
թեկնածությունը պետք է հավանության արժանանար եվրոպական պե-
տությունների կողմից: Վերջիններս, հանդես էին գափս որպես Լեռնալի-
բանանի ինքնավարության երաշխավորներ՛0: 

Լեոնափբանանի առաջին կստավաբիչ-մութասաբիֆ հաստատ-
վեց հայազգի Կարապետ Աբթին Դաադյանը, պետական գործչին բնո-
րոշ բարձր հատկանիշներով օժտված և արդարամիտ մի անձնավորութ-
յան, որի ջանքերի շնորհիվ խաղաղություն հաստատվեց նրան վստահ-
ված ինքնավարությունում: Ն ա շատ բարի հիշողություն է թողել Լիբա-
նանի պատմության մեջ, իսկ նրա գործունեությունը արժանացել այնպի-
սի հեղինակավոր մասնագետների գրական գնահատականին, ինչպես 
Քամալ Սսղիբին, Ֆիլիպ Հիթթին, Ա. Կրիմսկին և այլն: 
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Համաձայն Օրգանական ստատուտի, մութասարիֆին կից 
ստեղծվում էր Վարչական խորհուրդ, կազմված 12 հոգուց՝ երկուական 
ներկայացուցիչ վեց հիմնական կրոնական համայնքներից՝ մարոնիա-
կան, դրուզական, սուննի, շիա, ոպղափաո քրիստոնյաների և հունա-ու-
նիթորական: Նրա իրավասությունների մեջ էր մտնում հսկողությունը 
հարկերի հավաքման, բաժանման ե ծախսերի վրա: 

Լեոնսղիբանանը բաժանվեց 6 շրջանների՝ մուղիրիյա, որոնց 
գլուխ կանգնեցին մուղիրները, որոնցից երեքը՝ մարոնի, մեկը՝ գրուզ, մե-
կը՝ ոպղափաո ե մեկն էլ՝ ունիթոբական: Օրգանական ստատուտը սահ-
մանում էր նաև պաշտոնների բաժանման սկզբունքն ըստ կրոնական 
համայնքների, այն հաշվով, որ նրանց իրավունքները չոտնահարվեն: 
Լեոնափբանանը ստանում էր սեփական ոստիկանություն և դատական 
համակարգ ունենալու իրավունք11: 

Ահա այսպիսին է ընդհանուր գծերով փբանանյան մոդեփ բովան-
դակությունը: 

Լեռնալիբանանի Օրգանական ստատուտը, որը գոյություն ունե-
ցավ մինչև 1914 թ., իր ժամանակի համար առաջադիմական քայլ էր և, 
կարելի է ասել, աննախադեպ երևույթ մի այնպիսի հետամնաց, ռազմա-
ֆեոդալական պետությունում, ինչպես Օսմանյան կայսրությունը: 

Լեոնափբանանը, մնալով Օսմանյան կայսրության կազմում, 
ստացավ իրոք ինքնավարության կարգավիճակ, որը նվազագույնի 
հասցրեց սուլթանական իշխանության միջամտությունը մաթասարի-
ֆության ներքին գործերին: Երկրամասում հաստատվեց խաղաղություն 
և համագործակցություն տարբեր կրոնական համայնքների միջև և ար-
ձանագրեց որոշակի առաջադիմություն տնտեսական, սոցիալական և 
կրթական-մշակութային մարզերում: 

Լեոնափբանանի մոդելը, որոշ վափոխություններով, հետագա-
յում, 1877-1878 թթ. ռուս-թուբքական պատերազմից հետո, կիրառվեց 
Բուլգարիայի հարցում: 1878 թ. Բեռլինի տրակտատով, Բուլղարիան բա-
ժանվեց երկու մասի: Սի մասում ստեղծվեց բուլղարական ինքնավար 
պետություն: Ն ա իրավունք ստացավ ընտրել իր իշխանին, որը, սակայն 
հաստատվելու էր օսմանյան սուլթանի կողմից՝ եվրոպական պետութ-
յունների համաձայնությամբ: Բուլղարիան ստացավ իր Օրգանական 
ստատուտը՝ Սահմանադրություն ունենալու իրավունքը: 

Բուլղարիայի մյուս մասը՝ Արևելյան Ռումհփան, մնալով անմիջա-
կանորեն օսմանյան սուլթանի իշխանության տակ, ստացավ վարչական 
ինքնավարություն: Կառավարիչ նշանակում էր սոււթանը, որն անպայ-
ման պետք է փներ քրիստոնյա, իսկ նրա թեկնածությունն անպայման 
պետք է արժանանար եվրոպական պետությունների հավանությանը12: 
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Ինչպես տեսնում ենք, կառավարման այդ, լիբանանյան մոդելր՝ 
Օսմանյան կայսրության այս կամ այն տարածքում վարչական ինքնա-
վար միավորի ստեղծումը, սուլթանի կողմից նշանակվող քրիստոնյա 
կառավարիչով ե եվրոպական պետությունների համաձայնությամբ, ո-
րոնք միաժամանակ այդ ինքնավարության երաշխավորներն էին, ունե-
ցավ իր նախադհպհրը, որը շատ կարևոր հանգամանք էր միջազգային 
իրավունքի մեջ: Այդ մայելը սկզբունքորեն ընդունել]! էր սուլթանի համար 
և կիրառվում էր Օսմանյան կայսրության արաբական և բալկանյան տի-
րույթներում: 

Արևմտահայերը դեմ չէին, որ իրենց արվեր նույն սկզբունքների 
վրա խարսխված վարչական ինքնավարություն: «Ոգեշնչված լիբանան-
յան նախադեպով, ֊ գ ր ո ւ մ է այս հարցի լավատեղյակ Մուսա Պրենսը, -
հայերր ցանկանամ էին ստանալ մի համեստ վարչական ինքնավարութ-
յուն պակաս հավակնորդ, քան Լեոնափբանանի միջազգային ստատու-
տը» 1 : 

Հայկական հարցի լուծման այս տարբերակին կալմ էին հայկա-
կան տարբեր քաղաքական և կրոնական գործիչներ, այգ թվում և հայ-
կական շրջաններում մեծ հեղինակություն վայելող Կոստանդնուպոլսի 
Հայոց պատրիարք Ներսես Վաբժապետյանը: Բեռլինի կոնգրեսին հայ 
պատվիրակության ներկայացրած Հուշագիրը պարունակում էր Լեոնա-
փբանանի մոդելի սկզբունքային դրույթները, որը, սակայն, անգամ 
քննարկման առարկա չդարձավ կոնգրեսում: 

Կողմերը այս տարբերակին կրկին վերադարձան 1912-1914 թթ.: 
Դ ա կապված էր այն նոր բարենպաստ իրադրության հետ, որ ստեղծվել 
էր 1912-1913 թթ. բալկանյան պատերազմների և Թուրքիայի պարտութ-
յունների հետ: 

Օգտվելով նպաստավոր իրավիճակից, Ամենայն Հայոց կաթողի-
կոս Գևորգ Հինգերորդը դիմեց ռուսական կառավարությանը՝ վերստին 
արծարծել հայկական բարենորոգումների հարցը: Ընդառաջելով հայերի 
հոգևոր առաջնորդի խնդրանքին, ցարական կառավարությունը մշակեց 
հայկական բարենորոգումների նախագիծ, որի հիմքում դրված էին Լեո-
նափբանանի ինքնավարության հիմնադրույթները: Նախագիծը 1913 թ. 
ներկայացվեց եվրոպական մեծ տերություններին և քննարկման առար-
կա դարձավ Ստամբուլում հավատարմագրված նրանց դեսպանների ժո-
ղովում նույն տարվա հուլիսի 3-24—ը: 

Ո՞րն էր ռուսական առաջարկության բովանդակությունը, որը մե-
ծապես հաշվի էր սաել նաև Կոստանդնուպոլսի Հայոց պատրիարքարա-
նի մինչ այդ ներկայացրած նախագծի գլխավոր դրույթները: 

Առաջարկվում էր հայկական վեց վիլայեթները՝ էրզրումի, Բիթլի-
սի, Խարբերդի, Ավազի, Վանի և Դիարբեքիրի, միավորել և ստեղծել մեկ 
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Հայկական նահանգ, որի գլուխ կանգնած էր լինելու նահանգապեաը: 
'Ьш նշանակվում էր սուլթանի կողմից, եվրոպական պետությունների 
համաձայնությամբ, հինգ տարի ժամկետով, պետք է լիներ օսմանահ-
պատակ քիրստոնյա կամ եվրոպացի: Նահանգապետի ձեռքում էր 
կենտրոնացված ամբողջ գործադիր իշխանությունը: Նրան կից ստեղծ-
վում էր Վարչական խորհուրդ ե վեց խորհրդականներ, երեք քրիստոնյա 
և երեք մահմեդական, ընտրվում էր նախագահական խորհուրդ, որտեղ 
քրիստոնյաները և մահմեդականները նույնպես ներկայացված էին հա-
վասար քանակով և այլն: 

Նախագիծը պարունակում էր նաև այլ կարևոր առաջարկություն-
ներ, որոնցից արժե հիշատւսկել «համիդիեի» վերացման, հայերի 
բռնագրաված հողերը նրանց վերադարձնելու կամ փոխհատուցելու, 
Հայկական նահանգում Բալկաններից գաղթած մահմեդականների 
բնակեցման արգելման առաջարկությունները և այլն: 

Այս նախագիծը լավագույնն էր այն բոլոր առաջարկություններից, 
որ մինչ այդ երբևէ ներկայացվել էր հայկական հարցը լուծելու համար: 

Եվրոպական տերությունները տարբեր դիրք գրավեցին ռուսա-
կան առաջարկության նկատմամբ: 

Անգփան և Ֆրանսիան սկզբունքորեն ընդունեցին այդ առաջար-
կությունները: Ինչ վերաբերում է Գերմանիային, Ավստրո-Հունգարիա-
յին և Թուրքիային, ապա նրանք դեմ դուրս եկան դրան: Նրանք հատկա-
պես վճռականորեն դեմ էին վիլայեթների միավորմանը և միասնական 
Հայկական նահանգ ստեղծելուն, տերությունների համաձայնությամբ 
նահանգապետ նշանակելուն, այսպես կոչված նահանգային և տեղա-
կան (հոլովներում, ինչպես նաև պետական պաշտոններում քրիստոնյա-
ների և մահմեդականների թվական պարիտետի հաստատմանը և այլն: 

Գերմանիան իր դաշնակիցնեի հետ միասին առաջարկեց որպես 
բանակցությունների հիմք ընդունել թուրքական նախագիծը, որտեղ բա-
ցակայում էր Հայկական նահանգ ստեղծելու կետը: Դրա փոխարեն ա-
ռաջարկվում էր վերականգնել վեց վիլայեթների կարգավիճակը: Թուր-
քիան ըստ էության դեմ էր նաև եվրոպական վերահսկողության հաս-
տատմանը՝ կապված.պաշտոնյաների նշանակման և նախագծի կենսա-
գործման հետ: 

Նախատեսված երկու նախագծերի շուրջ սկսվեց դիվանագիտա-
կան պայքար, որը տևեց մոտ մեկ տարի: Այդ պայքարում Անգփան և 
Ֆրանսիան ակտիվ չէին, հակառակ Գերմանիայի և նրա դաշնակիցնե-
րի, որոնք ուժեղ ճնշում էին գործադրում Ռուսաստանի վրա: Վերջինս 
հարկադրված գնաց զիջումների: Սակայն, այդուհանդերձ, նրան հաջող-
վեց ստիպել Թուրքիային 1914 թ. հունվարի 26-ին ստորագրել համա-
ձայնագիր հայկական բարենորոգումների վերաբերյալ: 
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Համաձայնագիրը հիմնական, տերիաորիալ-վաբչակաոավար-
ման հարցում, մերժելով թե Հայկական միասնական նահանգի ստեղծ-
ման և թե վեց վիլայեթների մինչ այդ գոյություն ունեցող կարգավիճակի 
պահպանման առաջարկությունները, ընտրեց նոր տարբերակ: 
Արևմտյան Հայաստանը բաժանվեց երկու գոսաւ: Աոաջին գոսաւ մեջ 
միավորվեցին էրզրումի, Ավագի (Աեբասաիայի), և Տրապիզոնի վիլայեթ-
ները, իսկ երկրորդ գուոու մեջ՝ Բիթլիսի, Վանի, Խարբերդի և Դիարբեքի-
րի (Տիգրանակերաի) վիլայեթները: Աոաջին գոսաւ կենտրոն էր դառնում 
էրգրումը, իսկ երկրորդ գոսաւ կենտրոն՝ Վանը: Յուրաքանչյուր գոսաւ 
ղեկավար էր նշանակվում Ընդհանուր տեսուչը, որը պետք է լիներ օտա-
րերկրացի, այսինքն նա չէր կարող լինել թուրքահպատակ: Ընդհանուր 
տեսուչին նշանակում էր օսմանյան կառավարությունը եվրոպական մեծ 
պետությունների երաշխավորությամբ: 

Ընդհանուր տեսուչը, լինելով տվյալ գուոու կառավարիչը, ստա-
նում էր գործադիր իշխանությունն իրականացնելու որոշակի լիազորութ-
յուններ: Ն ա իրավասու էր աշխատանքի ընդունել և ազատել պաշտոն-
յաներին, լուծել հողային վեճերը և այլն: 

Տեղական խորհուրդների անդամներն ընտրվելու էին քրիստոնյա-
ների և մահմեդականների միջև թվական հավասարության պահպան-
ման սկզբունքով: Այդ նույն սկզբունքով էին նշանակվելու նաև պաշտոն-
յաները: Կողմերը համաձայնության եկան վերացնել «Համիդիեն» և նրա 
վւոխարեն ստեղծել պահեստային հեծելազոր և այլն : 

Այս համաձայնագիրը, չնայած մի շարք կարևոր հարցերում մի 
քայլ ետ էր համեմատած ռուսական նախագծի հետ, այնուամենայնիվ, 
դա ևս ընդունելի էր հայերի համար: Ն ա ստեղծում էր որոշակի կարգա-
վիճակ և կառավարման համակարգ հայության համար, որը, չնայած իր 
թերություններին, այդուհանդերձ, ավեփ նախընտրեփ էր, քան թե Կայս-
րությունում և նրա հայկական շրջաններում տիրող կամայականություն-
ները և անարխիան: 

Փաստորեն, փբանանյան մոդելով հայկական հարցի լուծումր տե-
ղափոխվում էր բոլորովին նոր հարթություն, ստեղծվում էր իրավական 
նոր դաշտ՝ ամրագրված միջազգային պայմանագրով: Դրվում էին կայս-
րության շրջանակներում հայկական տարածքների ինքնավարության 
հիմքերը, նվազագույնի հասցնելով իշխանությունների միջամտությունը: 

Թուրքական կառավարությունը եվրոպական տերությունների 
համաձայնությամբ Առաջին գոսաւ Ընդհանուր տեսուչ նշանակեց Հո-
լանդիայի քաղաքացի Վեստենենկին, իսկ Երկրորդ գոսաւ Ընդհանուր 
տեսուչ՝ Նորվեգիայի քաղաքացի՝ Հոֆին: Նրանք երկուսն էլ ժամանեցին 
Կռնստանգնուպռփս, պատրաստ մեկնելու իրենց նշանակման վայրը և 
անցնելու իրենց պարտականությունների կատարմանը: Հոֆը նույնիսկ 
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ժամանեց իր նստավայրը Վան: Ինչ վերաբերում էր Վեստենենկին, ա-
պա նա մնաց Կոստանդնուպոփսում ե չհասցրեց մեկնել էրգրում: Եր-
կուսն էլ չհասցրեցին անցնել իրենց պարտականությունների կատար-
մանը: Շուտայ սկսվեց Աոաջին համաշխարհային պատերազմը ե Թուր-
քիան ու Ռուսաստանը, Անգլիան ե Ֆրանսիան հայտնվեցին հակադիր, 
թշնամական խմբավորումներում: Օգտվելով դրանից, Թուրքիան չեղյալ 
հայտարարեց հայկական բարենորոգումների վերաբերյալ 1914 թ. հուն-
վարյան ոուս-թուրքական համաձայնագիրը, իսկ Հոֆին ե Վեստենեն-
կին արտաքսեց երկրից: 

Թեև պատմությունը «եթե» չի սիրում և դյուրին է պատմության հե-
տոներից դատողություններ անել, սակայն, կարծում ենք, որ սխալված 
չենք լինի, եթե ասենք, որ հայերը երբեք այդքան մոտ չեն եղել իրենց հա-
րաբերությունները օսմանյան իշխանությունների հետ նոր սկզբունքների 
վրա կառուցելու ե սկզբունքային բնույթի նոր քայլ կատարելու հայկա-
կան հարցի լուծման ուղղությամբ, ինչպես 1914 թ. ռուս-թուրքական 
պայմանագրի ստորագրումից հետո, որը խարսխված էր լիբանանյան 
մոդելի վրա: Սա, հավատացած ենք, կարող էր դառնալ շրջադարձային 
արևմտահայության և ընդհանրապես համայն հայության պատմության 
մեջ: Նման եզրակացության համար հիմք է հանդիսանում այն իրողութ-
յունը, որ լիբանանյան մոդելը և' Լիբանանին և' Բուլղարիային առաջնոր-
դեց դեպի անկախություն: Երկուսն էլ դարձան անկախ պետություններ: 
Իսկ ինչու" չէր կարող նույնը պատահել նաև Հայաստանի հետ: 

Ամվտփելով, կարող ենք ասել, որ արևմտահայությունը ձգտել է 
իր հարցը լուծել Օսմանյան կայսրության շրջանակներում: Նրա համար 
ընդունելի են եղել և բարենորոգումները, չնայած դրա որոշակի ամորֆ 
լինելուն, և ապակենտրոնացումը, և Լեոնափբանանի ինքնավար ստա-
տուտի տարբերակը: 

Դժբախտաբար, զանագան հանգամանքների բերումով, այդ 
տարբերակներից և ոչ մեկը հնարավոր չեղավ կենսագործել: Գործադր-
վեց միայն մի տարբերակ՝ զանգվածային կոտորածների տարբերակը: 

Եվ ջարդերի ղողանջների ներքո Հայկական հարցը մտավ իր 
զարգացման երրորդ և ամենաողբերգական՝ Ցեղասպանության, վաւլը 5: 

NIKOLAY HOVHANNIS Y AN 

THE LEBANESE MODEL OF SOLUTION OF ARMENIAN QUESTION IN 
THE OTTOMAN EMPIRE 

There were several projects for the Solution o f the Armenien question in the 
Ottoman Empire-implementat ion o f reforms in the Armenien regions decentralization 
of the Empire, etc. 
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The paper deals with a model, which was used in the Ottoman Empire for 
Solution of national question, known as the "Lebanese model". It was first used in 
1861, when the Mount Lebanon received some kind of autonomy under the head of а 
Christian Governos (Mutasarrif), appointed by the Ottoman Sultan by 
recommendation of European powers, who were the guarantees of the autonomy. 

Later, after the Berlin congress, 1878, this model was used for the Solution o f 
the Bulgarian crisis. 

So , the Lebanese model could become an universal method for the Solution o f 
numerous complicated national questions within Ottoman Empire. The Armenien 
question was one o f them. 

When there were failed all attempts to resolve the Armenian question on the 
principles of administrative reforms or decentralization of the whole Empire, it was 
made an attempt to reach that aim through implementation of the Lebanese model. 

On January 26, 1914, the Russian govemment, at last succeeded to make the 
Ottoman Sultan to conclude an Agreement on the principles of reforms in Westem 
Armenia on the base of the Lebanese model. 

According to this agreement, Westem Armenia was divided into two zones. 
The first zone consisted of the vilayets of Erzrum, Sivas and Trapezund with the 
center in Erzrum city, while the second zone included four vilates of Bitlis, Van, 
Kharberd and Diyarbekir, Van city as its capital. There were appointed Govemors or 
General Inspectors for each zone- Vesteenk, a Dutch Citizen, for the second zone, and 
Hoff, a Norvegian Citizen, for the second zone. The General Inspectors were 
appointed by the Sultan govemment by recommeudation of the European Great 
powers. It was one of the couditions of the Lebanese model. 

' The General Inspectors had right to carry out plenipoleutiaiy for excecutive 
power in their zones. There were organized Local Coucils, whose members were 
elected from the Christians and Muslims on the principle of the equal representation. 
This principl was established also for the official employees. 

This model was the best model which whenever had bcen suggestcd for the 
Solution of the Armenian question. Its implementation could open new page in the 
history of the Armenian people and in the Armenian-Turkish relations. 

But, unfortunately, the Ottoman powers, after the beginning of the First World 
War, annuled the Russian-Turkish Agreement of January 26,1914. And instead of the 
Lebanese model the Ottoman powers for the Solution of the Armenian question had 
organized and implemented the Genocide of the Armenians. 
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РЕМ КАЗАНДЖЯН 

СОВЕТСКО-КЕМАЛИСТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1920 г. 
И ВОПРОС АРМЕНИИ В СВЕТЕ СЕКРЕТНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ МОСКОВСКИХ АРХИВОВ 

История советско—турецких (советско—кемалистских) отноше-
ний 1920—1921 гг., являющихся в те годы важным фактором между-
народных отношений на Ближнем Востоке, уже тогда, по ряду при-
чин, искажалась официальной пропагандой России, Турции и Арме-
нии, что не могло в последующем не отразиться на историографии 
вопроса. С другой стороны, строгая засекреченность многих доку-
ментов того времени, в том числе внутренней переписки партийных 
и государственных деятелей, не позволяла выявить подлинные моти-
вы этих отношений. 

Абсолютно не претендуя на исчерпывающее освещение расс-
матриваемой проблемы, автор имеет целью привлечь внимание чита-
теля к выявленным в последние годы новым документам из некогда 
секретных архивов. 

После Октябрьской революции 1920 год явился поворотным 
во взаимоотношениях между Россией и Турцией, с одной стороны, и 
Россией и Арменией — с другой, что было обусловлено целым ря-
дом факторов и не в последнюю очередь тем, что с установлением 
в конце апреля 1920 г. в Азербайджане Советской власти Россия 
территориально вплотную подошла к Армении, а также Турции, в 
связи с чем перед ней со всей неизбежностью встал целый ряд воп-
росов, требующий неотложного решения. 

Как прямой результат этого взаимная неприязнь Республики 
Армения и России, вызванная западной ориентацией первой и боль-
шевистским режимом второй, и категорический отказ их признавать 
друг друга сменились для второй необходимостью признания д е -
факто Первой республики, как соседнего с советскими странами го-
сударства. Тем более, что в тот период Россия, вследствие мировой 
и гражданской войн, была слишком слаба, чтобы продолжать конф-
ронтацию с образовавшимися в мае 1918 г. закавказскими буржуаз-

98 



ными суверенными государствами, и, кроме того, намеревалась ис-
пользовать территорию Армении для транзита в Турцию. "Перед на-
ми встанет также вопрос об Армении, — писал народный комиссар 
иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерин В. И. Ленину 28 апреля 1920 
г. — Она как раз у нас на пути, и надо будет добиться того, чтобы 
она хотя бы не мешала нам. (...) Надо будет добиться такого отно-
шения к нам Армении, чтобы она нам не противодействовала. Ей 
также мы должны будем давать хлеб. Вопрос о договоре с Арме-
нией встанет таким образом очень скоро" 1 . 

С другой стороны, в лице кемалистов советское руководство 
видело "прогрессивный и демократический элемент в мусульманст-
ве", а потому считало, что "вовлечение турецких националистов в 
поток демократических движений на Востоке чрезвычайно усиливает 
наше (т. е. России — Р. К*) положение" и "сильно продвигает вперед 
наше разрешение восточных вопросов"2 , каковые обстоятельства 
выдвигали кемалистскую Турцию в отдельные периоды чуть ли не на 
главную роль, как союзника3 большевиков в восточной политике 
последних. Кроме того, в правительственных кругах считали, и не 
без оснований, что ". . . их (кемалистов — Р. К4 гибель может по-
вести к временному, но чрезвычайно сильному развитию самого 
реакционного панисламизма и фанатизма, с заострением против 
нас", т. е. России, и что "объявление священной войны с султаном 
во главе против нас в случае победы этих реакционных элементов 
над кемалистами, может подвергнуть и Баку (тогда уже советский — 
Р. К..) и вообще наше положение на юго-востоке новым серьезным 
испытаниям"4. Поэтому, как не раз впоследствии отмечал Чичерин, 
"наше тогдашнее сближение с национальной Турцией было и для 
последней и для нас актом самосохранения"5 . Более того, именно 
исходя из всех этих соображений Политбюро ЦК РКП (б) в конце 
июля 1920 г. согласилось с предложением Чичерина, что "советиза-
ция Армении (Россией — Р. КД настоятельно необходима", т. к. 
"без нее у нас нет настоящего контакта с Турцией", а "гибель кема-
листов нанесла бы нам сильнейший удар на Востоке" 6 (в первой де-
каде августа того же года данное решение, однако, было отмене-
но7). 

И тем не менее следует отметить, что в рассматриваемый пе-
риод советско—турецкие отношения, как явствует из многочислен-
ных архивных документов того времени, не были столь "дружест-
венными и братскими", как считается до сих пор. Еще в марте 1920 
года Политбюро ЦК РКП (б) приняло к руководству предложение 
Чичерина о том, что "ислам, как и всякая церковь, его традиции и 
его идеология ... враждебны нам в международной области ... Про-
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тивоположность большевизма и панисламизма стала уже фактом 
международным ...", а поэтому "... к панисламизму мы должны от-
носиться, как к враждебной силе, с которой возможны такие же 
временные сделки, как с какой-нибудь эстонской или польской 
буржуазией, и не больше"; и далее — "мы не можем рассчитывать 
на длительный союз с силою, по существу нам враждебною, и мы 
себя можем только компрометировать попытками таких союзов, при 
которых мы политически всегда окажемся обманутою стороною и 
принципиально придадим силы реакционной идеологии", в силу чего 
"мы должны с большею осторожностью... взвешивать каждый свой 
шаг, когда мы имеем дело с мусульманским миром и, в частности, 
панисламизмом"8. 

Более того, кардинальные взаимоисключающие расхождения 
позиций большевиков и кемалистов в целом ряде принципиальных 
вопросов, в том числе относительно Армении, со всей определен-
ностью выявились уже с первых же дней установления советско—ту-
рецких отношений, когда в своем первом обращении к В. И. Ленину 
от 26 апреля 1920 года Кемаль—паша сообщал, что они "... прини-
мают на себя обязательство соединить всю нашу работу и все наши 
операции с российскими большевиками..." и, в частности, предлагал, 
что "если советские силы предполагают открыть военные операции 
против [буржуазной] Грузии... и предпринять изгнание англичан с 
территории Кавказа", то "Турецкое Правительство берет на себя 
военные операции против империалистической Армении и обязы-
вается заставить [буржуазную] Азербайджанскую Республику войти 
в круг советских государств" . Ленин не ответил (!). Вместо него 
наркоминдел Чичерин в ответном письме констатировал, что РСФСР 
стоит на точке зрения предоставления "... Турецкой Армении ... пра-
ва самим определить свою судьбу..." и что "Советское Правительст-
во надеется, что дипломатические переговоры позволят Великому 
Национальному Собранию [Турции] установить между Турцией, с од-
ной стороны, и Арменией ... — с другой, точные границы, которых 
требуют справедливость и право народов на самоопределение", — и 
ни словом о предложении турок своими силами советизировать Ар-
мению10. 

О не столь "дружественных и братских" отношениях в расс-
матриваемый период свидетельствует также письмо Чичерина в По-
литбюро ЦК РКП (б) от 28 июня 1920 г., из которого явствует, что 
советская сторона всячески оттягивала выдачу туркам оружия — 
вплоть до того, что даже стали опасаться, что дальнейшее "... про-
медление, после данных обещаний, заставит Мустафу Кемаля смот-
реть на нас (т. е. на Россию и большевиков — Р. К.), как на болту-
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нов и обманщиков, а что еще существеннее, революционная Турция 
может быть раздавлена, между тем как помощь, незначительная, с 
точки зрения даже наших слабых ресурсов, имела бы и практически 
и морально большое значение"1'. В связи с этим 29 июня Политбю-
ро принимает решение поручить заместителю председателя Реввоен-
совета Республики Э. М. Склянскому и замнаркома индел РСФСР Л. 
М. Карахану "достигнуть завтра же соглашения по вопросу о Турции 
и Афганистане"12. Однако в тот же день Чичерин обращается к Ле-
нину с новым письмом, которым было приостановлено рассмотрение 
вопроса об оказании туркам помощи: "По мнению Наркоминодела 
для окончательного решения вопроса о передаче туркам оружия, — 
говорилось в нем, — надо подождать приезда в Ангору тов. Элиа-
вы13 и получения от него нами первых донесений", и далее — "Толь-
ко непосредственно через нашего представителя нам возможно бу-
дет достаточно выяснить себе положение, чтобы принять решение о 
том, можем ли мы выполнить наше обещание передачи оружия тур-
кам или же это оружие пойдет прямо или косвенно на борьбу про-
тив нас (! — Р. КД "1 < . В том же документе указывается на "... бес-
конечные проволочки (со стороны РСФСР ! — Р. КД в наших пере-
говорах с турками и постоянные отсрочки отъезда нашего предста-
вителя в Ангору" (Анкару) 15, что еще раз .подтверждает нашу мысль 
о не столь "дружественных и братских" отношениях между Россией 
и Турцией в затрагиваемый период. 

Положение не изменилось и в последующем. Лишь 7 августа 
1920 г., судя по протоколу совместного заседания представителей 
наркоматов иностранных дел и внешней торговли РСФСР и Рев-
военсовета Республики, с одной стороны, и официальной делегации 
кемалистов, с другой, в советских руководящих кругах приступили к 
рассмотрению просьбы турок о помощи, однако в качестве первоо-
чередной задачи постановили не более как "установить минимум (! 
— Р. КД тех военно—технических материалов, без которых в настоя-
щее время Турция абсолютно не может обойтись"16, что скорее бы-
ло предпринято для отвода глаз, нежели имело целью решение воп-
роса. По крайней мере, в письме от 12 августа того же года на имя 
В. И. Ленина Г. В. Чичерин, прося его о приеме "сильно настаиваю-
щей на том" турецкой правительственной делегации и "не оскорбить 
их отказом" (!), отмечал, что "в других отношениях мы очень 
плохо идем им навстречу" и в случае отказа в приеме данное 
обстоятельство "окончательно убедило бы (кемалистов — Р. КД в 
крайней холодности нашего отношения к ним"17. 

* Здесь и ниже все подчеркивания произведены нами. 
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Правда, после приема делегации Лениным (14 августа 1920 г.) 
в вопросе об оказании помощи туркам наметился некоторый прог-
ресс, но ненадолго и не в объеме запрашиваемого ими, в связи с 
чем Чичерин в письме Ленину от 28 сентября того же года обращал 
внимание последнего на "замечающееся разочарование кемалистов 
(имеется в виду турецкое руководство вообще — Р. К.), вызванное 
недостаточностью и запоздалостью нашей помощи . Днем поз-
же, 29 сентября, еще не зная19 о начале турецкого наступления на 
Армению20, пленум ЦК РКП (б), в работе которого участвовали В. И. 
Ленин, Н. И. Бухарин, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, К. Б. Радек, А. 
И. Рыков, Л. Д. Троцкий и др., постановил "оказать фактическую по-
мощь деньгами и оружием кемалистам", а относительно ассигнования 
золота — "в принципе одобрить, о деталях и размере поручить сгово-
риться с т. Крестинским (секретарем ЦК РКП (б) — Р. K J "2 1 . 

Из приведенных документов, таким образом, следует, что пер-
вая, незначительная партия оружия была послана правительством 
РСФСР Турции в период между серединой августа и концом сентяб-
ря 1920 г. 2 . Причем заранее было оговорено, что оно предназна-
чается "для западного фронта" кемалистов23, т. е. не должно было 
быть направлено против армян. Вторая такая партия должна была 
быть предоставлена в первой половине октября того же года, когда 
в Москве ошибочно еще полагали, что турки "ограничатся линией 
Сарыкамыш — Шахтахты" (подробно о последнем см. ниже). Одна-
ко по получении сведений о крупномасштабных военных действиях 
Турции против Армении эта партия оружия была приостановлена в 
пути 4 и выдана им только в середине декабря, когда прекратилась 
турецко—армянская война и Армении со стороны турок уж более 
ничто не угрожало25, о чем еще в начале ноября 1920 г. указыва-
лось в советских директивах: "Нашу будущую помощь туркам ста-
вим в зависимость от приостановки их наступления на Армению", 
"мы продолжаем давать туркам оружие только в том случае, если 
они, первое, прекратят наступление", заключат "перемирие с Арме-
нией"26. Впрочем, даже после того, как Армении уже ничто не угро-
жало со стороны Турции, в российских правительственных кругах 
полагали, что "возобновление отпуска (туркам оружия — Р. КД не 
очень желательно"27. Что же касается золота, то оно было передано 
министру иностранных дел Турции Бекиру Сами в Москве лишь в се-
редине ноября 1920 г., но затем в пути также отобрано и "постепен-
но" возвращено начиная с середины декабря, по прекращении воен-
ных действий турок28. 

Справедливости ради следует, однако, отметить, что в те го-
ды, отчасти вследствие недостаточности развития коммуникаций, 
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многие вопросы, параллельно с действиями Центра, решались на 
местах, в соответствии со сложившейся обстановкой и зачастую без 
ведома и даже вопреки планам правительства*9. К числу последних 
относится также факт передачи Турции руководством дислоцирован-
ных в Закавказье российских частей летом 1920 г., в ответ на обра-
щение к ним турецкого командования, оружия и золота из собствен-
ных запасов и без ведома Москвы: "Мы рассматриваем XI армию, — 
говорится в донесении ее командования Центру в конце июня - на-
чале июля 1920 г., - как основной стратегический резерв револю-
ционного движения на Востоке", а потому сочли необходимым "по 
собственной инициативе" и "без соответствующих директив" 
оказать Турции помощь30. На то же указывает также телеграмма 
полномочного представителя РСФСР в Армении Б. В. Леграна от 7 
августа 1920 г. на имя Г. В. Чичерина, в которой, в частности, гово-
рится, что "армейское командование (российских войск в Закав-
казье — Р. К.) вместо выполнения прямых указаний полученной ди-
рективы31 выступает с самостоятельной политикой, противоречащей 
нашей (т. е. РСФСР - Р. К.) общей политической линии" 2. 

Впоследствии российское руководство, поставленное перед 
свершившимся фактом, засчитало предоставленное советским 
командованием оружие и золото в общий итог оказанной Тур-
ции помощи, что и породило ложное мнение о передаче прави-
тельством РСФСР последней летом 1920 г. большой партии оружия 
и золота. 

Другим аспектом рассматриваемой проблемы, характеризую-
щим тогдашнее состояние советско—турецких отношений, является 
позиция правительства РСФСР в вопросе армяно—турецких отноше-
ний, когда одна из сторон выступает как союзница Антанты, а дру-
г а я — в качестве приверженца России. 

Выше мы уже говорили, что РСФСР считала себя в опреде-
ленном смысле правопреемницей бывшей Российской империи, в си-
лу чего не должна была и не могла оставаться равнодушной к экс-
пансионистской политике кемалистской Турции по отношению к Ар-
мении. Тем более, что после майских событий 1920 г. в Армении и 
Грузии было очевидно, что ситуация в этих государствах может пов-
ториться, и в таком случае круг советских республик, несомненно, 
расширится, что в свою очередь неминуемо приведет к усилению 
советского строя как в целом, так и в каждой отдельной стране. 

В соответствии с данной концепцией правительство РСФСР в 
июле 1920 г. обязало кемалистское руководство отказаться от пла-
на нападения на Армению33. "Мы надеемся, — телеграфировал в 
том же месяце Чичерин Г. К. Орджоникидзе, — что и в дальней-
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шем нам удастся предотвратить продвижение турок в пределы 
Армении. Наша миссия в Турции ставит своей задачей энергич-
но потребовать у турецкого правительства отказа от каких—ли-
бо военных действий на бывших русско—турецких границах"՝14. 
Более того, когда летом того же года кемалисты предложили 
РСФСР начать совместные военные действия против Республики Ар-
мении в районе Нахичевана, им дали понять, что "не дело турок ... 
определять, куда и в каком количестве мы должны идти"35. 

Такой же позиции российское руководство придерживалось и 
на первой московской советско—турецкой конференции в июле—ав-
густе 1920 г., когда потребовало передать буржуазной Армении 
часть территории Турецкой Армении36: тогда из—за отказа Турции 
удовлетворить это требование Россия не согласилась подписывать с 
нею договор о дружбе и братстве37. (Кстати, в этот период, как и в 
последующем, на второй московской советско—турецкой конферен-
ции в феврале—марте 1921 г., правительство РСФСР, по свиде-
тельству Чичерина, "тщательно избегало слова «союз» " и "система-
тически отказывалось" ввести его в заголовок русско—турецкого до-
говора, на чем упорно настаивали кемалисты38). 

Однако во второй половине августа 1920 г., когда, с одной 
стороны, подписанное РСФСР с Арменией Соглашение от 10 ав-
густа, по определению Чичерина, "герметически отделяло" первую 
от Турции и "делало невозможным" "всякий контакт" с нею39, а с 
другой стороны — армянское правительство категорически отказы-
валось предоставить России транзит в Турцию, чем создавалась оп-
ределенная угроза существованию кемалистов, а стало быть и до-
полнительные трудности для советского государства, находящегося 
в состоянии войны с Антантой, — в этих условиях российское руко-
водство, в целях открытия коридора между обеими странами, столь 
жизненно необходимого в тот период для них, согласилось с пред-
ложением турок временно занять последними полосу Сарыкамыш — 
Шахтахты, имея в виду, что "оно может сделать дашнаков вообще 
более сговорчивыми" в вопросе транзита . При этом в советских 
кругах полагали, что линия Сарыкамыш — Шахтахты есть "прибли-
зительно пограничная" и "не угрожает (! — Р. К.) независимости Ар-
мении"41, равно как, что, возможно, "турки бравируют и ничего не 
займут, а если займут и начнется резня, вмешаемся мы и прекра-
тим" 2. Впрочем, вскоре, когда Турция еще не начала военные 
действия против Армении, в Москве от этого плана отказались, о 
чем поставили в известность кемалистов: "Предложения Карабекира 
в данный момент несвоевременны, — говорилось в срочной телег-
рамме Г. В. Чичерина Б. В. Леграну от 17 сентября 1920 г., -
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обстановка не благоприятствует, пусть он в настоящее время воз-
держивается от таких действий" . 

Начавшееся 28 сентября 1920 г. 44 турецкое наступление на 
Армению, о котором в Москве стало известно лишь в первых числах 
октября, в российских правительственных кругах, вследствие 
недостаточности информации45, поначалу восприняли как осу-
ществление кемалистами упомянутого выше плана занятия по-
лосы Сарыкамыш — Шахтахты. Тем не менее часть российского 
руководства была склонна считать, что во избежание ответных 
действий Запада необходимо "передать туркам решительное пре-
достережение против продвижения внутрь Армении, ибо это вызо-
вет вмешательство Антанты"46. В противовес данной точке зрения И. 
В. Сталин считал такой подход к вопросу "неподходящим". "Пола-
гаю, — писал он И. В. Ленину, — что продвижение турок льет воду 
на нашу мельницу"47. Однако возобладала первая точка зрения. "По 
поводу турецкого наступления, — говорилось в директивах советско-
го правительства от 5 октября представителю РСФСР в Закавказье 
Г. К. Орджоникидзе, — прежде всего имейте в виду, [что] мы... ни в 
коем случае не должны быть вовлекаемы в военные действия. Свя-
житесь возможно скорее с кемалистами, укажите — мы считаем 
несвоевременными и опасными операции, которые могли бы спрово-
цировать правительства Антанты. Употребите все усилия, чтобы 
предотвратить возможность таких столкновений. Убедите кема-
листов воздержаться от военных операций, простирающихся 
дальше предусмотренных ранее (имеется в виду полоса Сарыка-
мыш — Шахтахты — Р. К.). Считайтесь с невозможностью в настоя-
щее время военного вмешательства в Армении... Будьте крайне 
осторожны в ваших сношениях как с кемалистами, так и с армяна-
ми и грузинами, чтобы не дать вовлечь нас в активные действия. 
Систематически проводите мирную политику, чтобы не до-
пустить серьезного кризиса в Закавказье"48. 

Аналогичной позиции несогласия с действиями Турции в отно-
шении Армении правительство РСФСР придерживалось и в после-
дующем. "Мы должны исходить из того, что... всякий кризис в За-
кавказье для нас абсолютно нежелателен. Мы должны высту-
пать абсолютно как миротворцы для успокоения борющихся 
элементов и для предотвращения кризисов. Турецкое наступле-
ние может сыграть провокационную роль по отношению к Антанте. 
(...) Вообще все, что может служить успокоением, должно быть на-
ми поддерживаемо. При Ваших сношениях с дашнаками отвечайте 
им категорически, что мы вовсе не желаем, чтобы Армении был на-
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несен какой—либо ущерб. Мы готовы поэтому, если дашнаки поже-
лают, выступить в качестве посредников", — писал Чичерин полно-
мочному представителю РСФСР в Армении Б. В. Леграну 9 октяб-
ря49. То же он повторил и в телеграммах Леграну от 12 октября50 и 
в Тифлис Л. Н. Старку от 14 октября для сообщения Леграну: "Чи-
черин просит передать Вам следующее: по поводу турецкого наступ-
ления имейте в виду, что мы ни в коем случае не должны быть 
вовлекаемы в военные действия. Свяжитесь с кемалистами, 
укажите им - мы считаем несвоевременными, опасными воен-
ные операции, которые могут провоцировать Антанту. Будьте 
крайне осторожны в сношениях с кемалистами, также армянами, 
чтобы не дать возможность вовлечь нас в активные действия. 
Систематически проводите мирную политику, чтобы не до-
пустить серьезного кризиса в Закавказье. Укажите армянам [на] 
нашу готовность быть посредниками между ними и кемалистами . 

Днем раньше Чичерин вновь связывается с Орджоникидзе: 
"Надо указать кемалистам, что с их стороны крайне неосторож-
но давать повод Антанте для десанта в этих местностях, ибо 
Антанта может [по]желать ухватиться за такой случай. Надо по 
мере возможности устранять кризисы на Кавказе"52. 

На основании этих директив Орджоникидзе 14 октября дает 
указание ответработникам посольства РСФСР в Грузии Л. Н. Старку 
и С. И. Кавтарадзе: "Если есть какая-нибудь возможность, сообщи-
те командованию кемалистов, что Чичерин настаивает на том, 
чтобы кемалисты не двигались вперед" . Спустя два дня от пос-
ледних был получен ответ, что—де «они имели в виду только заня-
тие территории от Карса до Ардагана (?! — Р. К.), населенной му-
сульманами», и "дальше идти не собираются, если армяне не будут 
проявлять активность"54, однако такое объяснение не удовлетворило 
советское руководство. "Если имеете контакт с турками, — телегра-
фировал Чичерин российским представителям в крае, — указывайте, 
что их наступление на Каре и Ардаган и их приближение к Батуму 
играет провокационную роль, создавая повод для наступательных 
действий Англии и для захвата [ею] Батума"55. 

19 октября Чичерин вновь телеграфирует Орджоникидзе: 
"Продолжение турецкого наступления [на Армению] крайне не-
целесообразно. Постарайтесь убедить их не делать этого. Они 
сами наносят этим вред, ибо только провоцируют вмешательство 
Антанты, создавая повод. Имеются сведения о попытках Антанты 
втянуть Грузию и Армению против нас в связи с планом наступления 
на Баку. Продвижение турок вглубь Армении создает для этого поч-

106 



ву" ' \ При этом глава внешнеполитического ведомства России не 
исключал, что, может быть, "турки вряд ли пойдут дальше", но на 
всякий случай считал необходимым рекомендовать "об этом не де-
лать никаких заявлений, чтобы не ошибиться (! — Р. К.) "5 7 . 

Весьма характерна также позиция правительства РСФСР в 
этот период в отношении Армении, что особенно ярко проявилось в 
директивах Г. В. Чичерина советскому представителю в Армении Б. 
В. Леграну от 26 и 29 октября 1920 г.: "Иностранные радио сооб-
щают, — говорилось в первом из них, — будто бы Вы представили 
Армении ультиматум. Мы не должны выступать с угрозами. Это 
противоречит нашей линии. Мы должны выступать как мирот-
ворцы. Нынешнее состояние наших сил в Закавказье также не поз-
воляет нам выступать угрожающе. Подчеркивайте, что мы мирот-
ворцы, заявляйте правительству (Армении — Р. К.) и в печати, 
что мы не угрожаем. Подчеркивайте, что у нас нет союза с тур-
ками (! — Р. К.), но что мы желаем воспользоваться нашим влия-
нием в целях умиротворения. Исходя из этого, мы предлагали и 
продолжаем предлагать посредничество. Одновременно требуем от 
Армении прекращения союза с Антантой, но не в форме ультима-
тума или угрозы. Это есть условие для каких бы то ни было дру-
жественных актов с нашей стороны. На таких же основаниях тре-
буем свободного транзита через Армению для товаров в запечатан-
ных вагонах, но речь идет именно о товарах, а не о войсках. Невоз-
можно требовать свободного прохождения наших войск через Ар-
мению, да это и бесцельно при нынешнем состоянии наших сил в 
Закавказье: Ноту Армянскому правительству представьте именно в 
таком духе. Мирное предложение услуг, а не угрозы. Требование 
транзита и разрыва с Антантой свяжите с нашими мирными услуга-
ми, не вводя никаких угроз или ультиматумов"58. О том же гово-
рилось и во втором документе: "Как общеполитические сообра-
жения, так и наше стратегическое положение и состояние на-
ших военных сил заставляют нас вести в Закавказье осторож-
ную политику миротворцев, стараться улаживать и устранять 
всякие конфликты и кризисы и воздерживаться от слишком 
резкого обострения вопросов. (...) Нам не следует выступать с 
ультиматумами, т. е. с угрозами. Это не соответствует нашему 
военному положению на Кавказе и это противоречит жизнен-
ным требованиям нашей политики вообще, как и в местном 
масштабе. Наша политическая физиономия не должна иска-
жаться грозными ультимативными выступлениями. (...) Как раз 
в период турецкого продвижения вперед нам еще важнее (! — 
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Р. К.) воздерживаться от такого .рода воинственных выступле-
ний, чтобы не могло казаться, будто бы мы в союзе с ними отк-
рываем военные действия. Лучше тянуть со всеми текущими 
вопросами в Армении, чем вызывать там кризис в отношениях 
с ней. Конечно, нам очень важно достигнуть транзита через Арме-
нию и очень важно оторвать ее от Антанты, но нельзя пытаться 
достигнуть этой цели грозными воинственными выступлениями. На-
ше требование транзита и изменения ориентации Армении надо пов-
торять постоянно, но в форме дружелюбной. Предлагая посредни-
чество между Арменией и Турцией, вполне целесообразно его обус-
лавливать изменением ориентации Армении и предоставлением нам 
права транзита. (...) Если такая более мягкая постановка вопроса 
поведет к более затяжному положению, это все-таки лучше, 
чем выступление в грозной форме перед общественным мне-
нием всех стран"59. 

Судя по письму Чичерина Леграну от 5 ноября 1920 г., з а от-
сутствием достаточных и достоверных сведений60 российскому руко-
водству "в данный момент ... еще не ясно, наступают ли турки на 
почве советской ориентации с целью приближения к нам или же они 
наступают на почве перемены своей политики и закулисного согла-
шения с Антантой, для того, чтобы начать завоевательную политику 
на Кавказе по образцу 1918 г. в качестве компенсации за потери на 
Западе". "Эта неясность, — пишет далее Чичерин, — заставляет нас 
быть сугубо осмотрительными. В то же время эта опасность (! — Р. 
К.) заставляет нас серьезно считаться с возможною ролью Арме-
нии и Грузии, как барьера против наступательной политики ту-
рок"61. 

На первых порах не внесло ясности в данный вопрос и прибы-
тие 1 ноября И. В. Сталина в Баку, командированного по решению 
пленума ЦК РКП (б) с целью "упорядочить всю нашу (т. е. России и 
большевиков — Р. К.) политику на Кавказе и на Востоке"62. По край-
ней мере 3 ноября, не разобравшись в обстановке, он телеграфиро-
вал Чичерину: "Об угрозах (со стороны Турции — Р. К.) по отноше-
нию к Армении и Грузии не слыхал", и далее — "Предупреждаю, 
во—первых, что слухи о размерах наступления турок преувеличи-
ваются агентами Антанты преднамеренно, почему к слухам следует 
отнестись спокойно"63. 5 ноября в телеграмме из Баку на имя В. И. 
Ленина и Г. В. Чичерина Сталин и Г. К. Орджоникидзе подтвержда-
ли "отсутствие какой бы то ни было связи с правительством Кема-
ля" и что из находящихся в Баку ответработников "ни Элиава (полп-
ред РСФСР в Турции — Р. К.), ни Комитет действия (имеется в виду 
образованный в сентябре 1920 г. на съезде народов Востока Коми-
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тет пропаганды и действия — Р. К.) не сумели добиться установле-
ния связи с Турцией, представители Кемаля, сидящие в Баку, тоже 
оторваны от Кемаля", а посланные в Турцию лица "до сих пор не 
удовлетворяют требованиям связи, между тем как ясно, что оста-
ваться в неведении о делах Турции в настоящее время, когда пози-
ция Кемаля может измениться в невыгодном для нас направлении, 
нельзя"64. Они также констатировали, что кроме как сообщений гру-
зинской миссии в Баку и "армянских источников", "других источни-
ков, заслуживающих полного доверия, у нас нет", и рекомендовали, 
как "абсолютно необходимый" шаг, "немедленную отправку в Тур-
цию полномочных лиц с целью рекогносцировки и информирования 
Москвы в срочном порядке"65. В тот же день Сталин направил Лени-
ну новую телеграмму, в которой обращал его внимание на то, что 
"положение в Турции не ясно, оно может стать опасным, если 
состоится соглашение Кемаля с Антантой, ибо нейтрализация Кема-
ля облегчит поход Антанты на Баку", одновременно подчеркивая 
необходимость "тщательной разведки и выяснения положения в 
Турции"66. 

В этой сложной обстановке и условиях неведения, равно как 
противоречивости поступающих в Москву сведений и в силу ряда 
других причин, правительство РСФСР в первый период турецко—ар-
мянской войны 1920 г. не предпринимало никаких активных дейст-
вий к приостановлению турецкого наступления, разве что во избежа-
ние обострения обстановки на Кавказе и, в частности, по отноше-
нию к Армении, пыталось морально воздействовать на Турцию в 
целях прекращения ею военных действий. Еще "не решено, — 
писал Чичерин Леграну 5 ноября, — как далеко идти в наших требо-
ваниях, если мы возьмем на себя посредничество, и как далеко идти 
в ответственности, которую мы можем на себя взять. Тут примеши-
ваются и политические и специальные военные соображения. Надо 
выяснить, насколько мы сильны, и надо выяснить, насколько наша 
общая политика и роль в ней турецких националистов может ослож-
ниться решительным выступлением против последних (! — Р. К.) 
в случае принятия Арменией наших требований"67. 

Однако уже 6 ноября 1920 г., по мере того, как прави-
тельству РСФСР становилось ясно об истинных мотивах турец-
кого наступления, в его политике по отношению к Армении 
происходит резкий поворот в сторону последней. "Турки заяв-
ляют, что хотят—де освободить Армению от дашнаков. Это жульни-
чество (! — Р. К.). Надо приостановить передачу им оружия68, пока 
не заключат перемирия" с Арменией, — говорилось в записке Чиче-
рина Леграну от 7 ноября69. Тогда же в разговоре по прямому про-
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воду с Леграном Чичерин вновь подтвердил точку зрения прави-
тельства на развивающиеся события: "Турки выпустили воззвание о 
том, что освобождают Армению от дашнаков. Итак, они намере-
ваются захватить всю Армению. Чтобы этому помешать (! - Р. К.) 
комиссия Мдивани70 должна ехать к туркам немедленно (! - Р. К.) 
... Поэтому мы послали комиссии Мдивани телеграфный мандат и 
письменные мандаты дошлем курьером'"1. 

Впрочем, такой поворот дела не исключался еще в начале ту-
рецкого наступления: "Пока турки не продвигаются вглубь Армении, 
пока турки остаются на линии Сарыкамыш — Шахтахты, нет особен-
ного [повода] для вмешательства, — говорилось в телеграмме Чиче-
рина Леграну от 5 октября, — но если они пойдут дальше, при-
дется что-нибудь сделать", и далее - "Армения за последнее 
время все больше превращается в орудие наступательной политики. 
Антанты, но мы не можем позволить ее раздавить"72. Представи-
тель Центра в Закавказье Г. К. Орджоникидзе, в свою очередь, так-
же поднимал в этот период вопрос о необходимости "обеспечить 
Армении нашими войсками неприкосновенность со стороны 
Турции"73. 

В начале ноября, в соответствии с новым курсом, российским 
руководством были намечены два пути решения проблемы. "... Надо 
вопрос решить политически, — телеграфировал Чичерин Сталину в 
Баку 6 ноября 1920 г., — мы считаем, что Вам надо решить вопрос 
на месте. Есть две возможности, максимальная, спасти Армению це-
ной ее советизации... другая возможность минимальная, требовать 
з а наше посредничество транзита и откола Армении от Антанты, ан-
нулирования ее договора (имеется в виду Севрский договор74 — Р. 
К.). Обе возможности базируются на принятых эвентуально поста-
новлениях75. Полагаем, что Вам надо принять решение немедленно. 
Посредничество, значит посылать войска, ибо если не будет войска, 
будут посылать любезные ответы, но делать по—своему, а если бу-
дет хоть один красноармеец, турки его не тронут. Надо быстро 
действовать, пока Антанта не влезла"7 6 . 

8 ноября Чичерин вновь обращает внимание Сталина на то, 
что "нельзя терять ни минуты, ввиду напряженности положе-
ния"77. Днем позже Сталин отвечает, что "основная слабость — от-
сутствие связи и проверенных сведений" и что "если Александро-
поль будет взят78, наиболее вероятной считаю комбинацию о макси-
мальных требованиях", т. е. советизацию Армении. "Во всяком слу-
чае, — продолжал в той же телеграмме Сталин, — придется действо-
вать по обстановке... Одно несомненно: нужно немедля двинуть 
воинские части к границам Армении и при необходимости войти с 
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ними в Эривань"75. На это Москва ответила, что "занятие Эривани 
или даже всей Армении может, конечно, оказаться необходимым, и 
эта возможность предусматривалась ... Также и для предотвращения 
поголовной резни оно может оказаться необходимым. Действовать 
придется может быть быстро. (...) В данный момент главное иметь 
наготове некоторые силы у границ Армении, чтобы моментально 
их двинуть, если понадобится"80. Однако известие о падении 
Александрополя заставило представителей Центра в Закавказье 
принять меры еще до того, как был получен ответ Москвы. "В связи 
с наступлением Кемаля на Армению вероятнее всего, что нам при-
дется вмешаться для спасения Армении (! — Р. К.), - телеграфи-
ровал Орджоникидзе члену Реввоенсовета Кавказского фронта В. 
А. Трифонову. — Может быть придется советизировать [Армению] 
... Такой приказ фронт может получить от Главкома через несколь-
ко дней. Поговори с Гиттисом (командующий Кавказским фронтом 
— Р. К.) и сообщи, что можно перекинуть. Жду ответа"8 1 . 

Тем не менее, как свидетельствуют архивные документы, пра-
вительство РСФСР в этот период старалось в качестве первейшей 
своей задачи использовать вариант переговоров с Турцией. 11 нояб-
ря, в связи с обращением к нему Армении с просьбой о помощи, 
оно срочно известило по радио руководство Турции, что "принимает 
на себя посредничество и с этой целью отправляет в район военных 
действий полномочного представителя", подчеркнув при этом, что 
"рассчитывает, что дальнейшие военные действия будут приостанов-
лены"82. "Когда турки остановятся, — разъяснял Чичерин в разгово-
ре по прямому проводу с Леграном, — остальное будем обсуждать 
исподволь"83. Тогда же в телеграмме главы российского внешнепо-
литического ведомства Сталину сообщалось, что "в наших (т. е. 
РСФСР — Р. К.) условиях посредничества надо предлагать времен-
ное занятие турками тех местностей, которые они заняли, оконча-
тельное же установление государственной границы между Турцией и 
Арменией должно быть поручено той же смешанной комиссии с на-
шим участием, которая должна будет определить территорию Ту-
рецкой Армении"84, из чего следует, что в рассматриваемый пе-
риод правительство РСФСР намеревалось потребовать от Турции не 
только освобождения территории первой Армянской Республики, но 
и, по крайней мере, части Турецкой Армении. 

Одновременно были приняты меры к вооруженной защите 
Армении от дальнейшего посягательства турок. ". . . Сталин и Орджо-
никидзе настаивают на немедленной отдаче директивы XI армии о 
сосредоточении частей армии в районе Казаха для движения на 
Эривань, — сообщал член РВС Кавфронта Трифонов главкому воо-
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руженных сил России С. С. Каменеву и заместителю председателя 
РВС Республики Э. М. Склянскому в ночь на 11 ноября. - Такая 
поспешность объясняется взятием турками Александрополя. Приказ 
армии о сосредоточении частей, по их мнению, должен быть отдан 
не позже завтрашнего II/XI утра"85. В ответ главкомом в тот же 
день были даны указания Сталину: "По политическим соображениям 
весьма возможна необходимость занять нашими частями Эривань, 
для чего теперь же должна быть принята соответственная группи-
ровка 11 армии с целью сосредоточить ударную группу в районе Ка-
заха. Дабы быть готовыми [к] этой операции, приказываю теперь же 
отдать соответственные распоряжения"86. Но пока это были всего 
лишь подготовительные работы: "О дальнейших действиях после-
дует особая директива, без которой ничего фронту предпринимать 
нельзя", - предупреждал главком87. 

Имея в виду, что "перемирие между турками и армянами не 
состоялось и военные действия возобновились", Чичерин 15 ноября 
телеграфировал Сталину: "убедительно просим сообщить нам точно 
о положении и вообще нас информировать непосредственно. Поло-
жение серьезно, нужен ежедневный контакт. (...) Когда мы получили 
известие о заключении перемирия, я сообщал Вам, что в результате 
мы должны влиять уже на заключение окончательного мира между 
Турцией и Арменией и что мы должны настаивать на транзите для 
нас через Армению, на предоставление установления окончательной 
турецко—армянской границы смешанной комиссии с нашим 
участием. Но повидимому перемирие не состоялось, и мы должны 
опять прилагать усилия к прекращению военных действий"88. В 
тот же день Сталин и Орджоникидзе сообщают Мдивани, что по 
всей вероятности "англичанам не удалось еще приручить кема-
листов", и хотя "этот вывод нужно тщательно проверить на месте", 
советуют пока не ссориться с Кемалем и не требовать немедленного 
отвода турецких войск к границе 1914 г., а "ограничиться созданием 
смешанной комиссии с нашим большинством по вопросу об от-
воде турецких войск"; одновременно запрашивают, "не согласятся 
ли турки отвести войска при условии советизации Армении и пре-
доставления им Батумского округа с тем, чтобы Батум был открыт 
для нас и для турок вместе?"8 9 . 

Продвижение турок вглубь Армении привело советское руко-
водство еще к одному, важному для него выводу: создавалась угро-
за захвата ими советского Баку — не только столицы союзной Рос-
сии республики и важного в те времена стратегического пункта на 
Востоке, но и богатого нефтеносного района. Выше мы уже говори-
ли, что в создавшейся ситуации Москва рассматривала Армению и 
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Грузию "как барьер против возобновления наступательной политики 
турок" по образцу 1918 г. То же подтвердил и Сталин в телеграмме 
Ленину от 16 ноября по ознакомлении на месте с положением дел: 
"Опасность может угрожать Баку с трех сторон. (...) Вторая опас-
ность: опасность со стороны Турции, если Турция утвердится в 
Армении и получит общую границу с Азербайджаном (!! — Р. 
К.). Для предотвращения этой опасности, — советовал Сталин, — 
нужно использовать нынешнюю ситуацию, советизировать Армению, 
нужно вклиниться армянским советским клином между Тур-
цией и Азербайджаном"90. 23 ноября в разговоре по прямому про-
воду с Лениным Сталин еще раз подчеркнул, что приближение кема-
листской Турции к границам советского Азербайджана "особенно 
опасно" и "угроза со стороны турок Азербайджану растет изо дня 
в день", и "турки при желании могут занять всю Армению б е з тру-
да" 9 1 . Представитель Москвы в Закавказье Г. К. Орджоникидзе, в 
свою очередь, также подтверждал, что в связи с продвижением ту-
рок вглубь Армении "обстановка становится довольно сложной" и 
грозит "большой кавказской войной", что требует от РСФСР во что 
бы то ни стало "сейчас же врезаться клином" между Турцией и 
Азербайджаном, т. к. "эти трудности ... могут еще более ухудшить-
ся, если Дилижан будет занят турками"92 (в те дни турецкие войс-
ка уже были на подступах к Караклису). 

Таким образом, сохранение Армении становилось для 
российского руководства, помимо прочего, важной стратегичес-
кой задачей. Тем более, что в этот период стал более явственней 
проявляться отход Турции от "дружественного и братского союза" с 
Россией — так, что 30 ноября В. И. Ленин и И. В. Сталин по поруче-
нию Политбюро ЦК РКП (б) даже запрашивали своего спецпредста-
вителя в Турции Буду Мдивани (П. Г. Мдивани), "можно ли считать, 
что кемалисты пока еще не отошли от нас к Антанте", дав директи-
ву "разоблачать двуличие кемалистов"93. 

В соответствии с указанными исходными положениями и вви-
ду крайней срочности и важности вопроса, советское правительство 
еще 7 ноября 1920 г., т. е. до официального извещения о принятии 
обязанностей посредника, уполномочило Буду Мдивани, Дж. Корк-
масова и Б. Шахтахтинского "вести переговоры и заключить согла-
шение с представителями турецкого национального правительства по 
вопросу о приостановки военных действий между Турцией и Арме-
нией"9 . 11 ноября оно вновь телеграфно подтвердило полномочия 
первого из них по данному вопросу 5. 25 ноября, в связи с несколь-
ко изменившимися обстоятельствами, были подтверждены полномо-
чия остальных "на ведение переговоров с Правительством Армянс-
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кой Демократической Республики и Большого96 Национального Соб-
рания Турции по вопросам, вытекающим из современного военно-
политического положения между обоими Государствами, а равно 
принимать по соглашению с уполномоченными этих последних пра-
вительств меры, могущие повести к восстановлению мирных 
взаимоотношений между Армениею и Турциею՞97. Командиро-
ванный на Кавказ член Политбюро ЦК РКП (б) и представитель РВС 
Республики Сталин, в свою очередь, торопил Мдивани "выехать в 
Каре немедленно, не дожидаясь возвращения" и доклада ранее 
посланного в Турцию делегата, и обязывал его "в день раз по край-
ней мере сообщать сведения ... о делах в Турции, Армении"98. При 
этом, как явствует из телеграммы Г. В. Чичерина Г. К. Орджоникид-
зе от 26 ноября, для советского правительства "особенно важным" 
оставалось требование, "чтобы армяно—турецкое разграничение бы-

w »QQ 
ло передано смешанной комиссии при нашем участии . 

Однако тем временем события в Армении стали развиваться 
по совершенно другому сценарию, крайне затруднившему Мдивани 
связь с Баку и Москвой: по требованию турецкой стороны армяно-
турецкие переговоры были начаты в Александрополе100. В связи с 
этим 24 ноября в 5 ч. утра Мдивани, изменив маршрут, был уже в 
Александрополе, в 11 ч. встретился с главой турецкой делегации, 
командующим Восточным фронтом Карабекиром, от которого уз-
нал, что его не допускают к переговорам: "Он (Карабекир — Р. К.) 
сообщил, — телеграфировал Мдивани в тот же день Сталину и Орд-
жоникидзе, — что Ангорское правительство считает наше (т. е. рос-
сийское — Р. К.) посредничество излишним, так как армяне приняли 
все условия турок", и что "он получил предписание из Ангоры вести 
переговоры непосредственно только с армянами"101. Вследствие это-
го Мдивани не мог быть в курсе дел относительно хода александро-
польских армяно—турецких переговоров и влиять на них102 и уже 28 
ноября телеграфировал своему руководству: "Все, что можно [бы-
ло] сделать здесь в Александрополе, мною сделано. Дальнейшее 
мое пребывание здесь считаю излишним...", хотя и предупреждал 
при этом, что "столь назревшие вопросы не позволяют дальше 
ждать 

В сложившейся обстановке и имея в виду крайне тяжелые 
требования, предъявляемые Турцией Армении на Александропольс-
ких переговорах, советскому руководству ничего иного не остава-
лось, как идти на ее советизацию, оговорив последнее условиями, 
что "внутренняя советизация Армении не [по]требует присутст-
вия русских войск в Армении" (телеграмма В. И. Ленина и И. В. 
Сталина от 30 ноября 1920 г. по поручению Политбюро ЦК РКП (б) 
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на имя Г. К. Орджоникидзе и П. Г. Мдивани) 104. В тот же день Чи-
черин обратился в Политбюро ЦК РКП (б) с письмом, в котором 
предлагал послать Мдивани директивы "удерживать их (турок — Р. 
К.) от завоевания оставшейся еще незанятой части Армении". "Пос-
ле того, как мы пошлем тов. Мдивани эти директивы, — продолжал 
в том же письме Чичерин, — нам нужно будет выработать те предло-
жения, которые мы сделаем туркам. (...) Мы полагаем, что в догово-
ре с турками надо будет гарантировать независимость Грузии и Ар-
мении, причем границы последней будут определены смешанной ко-
миссией с нашим участием, включая и необходимую часть турец-
кой Армении"105. Спустя несколько дней, 3 декабря, Чичерин до-
полняет свое обращение в Политбюро новым письмом: "Турки от 
нас ожидают дальнейшей помощи вооружением и золотом, и мы, 
таким образом, имеем еще могущественный способ воздействия на 
них. (...) Мы могли бы обещать туркам возобновление нашей помо-
щи, если они удалятся из Армении. Надо иметь в виду, что Каре 
есть ключ к Баку ... Независимость некоторой части Турецкой 
Армении следует по—прежнему добиваться, но не ультимативно, 
чтобы это не было камнем преткновения для дружественных отно-
шений с турками"106. 

Из всего сказанного со всей неоспоримостью, таким об-
разом, следует, что со стороны правительства РСФСР, при всех 
ошибках и просчетах, ни разу не было совместных с Турцией 
действий против первой Армянской республики и попыток 
уничтожить последнюю как государство и что с самого начала 
оно было против турецкого наступления и экспансии армянс-
ких земель. "Никаких наступательных операций с нашей стороны 
против Армении не было и нет", — подтверждал Г. К. Орджоникид-
зе в депеше на имя советника советского диппредставительства в 
Эривани О. И. Силыня от 17 ноября 1920 г. 1 . 

В то же время не исключаем, что есть доля правды и в словах 
полпреда РСФСР в Армении Б. В. Леграна, высказанных в его те-
леграмме Г. В. Чичерину от 28 ноября 1920 г.: "У нас нет ничего по-
хожего на определенную линию в армяно—турецком вопросе и мы 
плетемся в хвосте событий"108, что требует дальнейшего исследова-
ния. 
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REM GHAZANDJYAN 

THE SOVTET-KEMALIST RELATIONS IN 1920 AND THE QUESTION OF 
ARMENIA UNDER THE LIGHT OF SECRET DOCUMENTS IN MOSCOW 

ARCHIYES 

On the basis of many documents, in general then top secret archives of the 
former USSR, the most part of which circulates first time, in a given paper there are 
opened formerly the unknown pages of the Soviet-Turkish relations. which reject 
being tili today mythos about the "fiiendship and brotherhood" relations between 
Soviel Russia and Kemalist Turkey and their so called common actions against 
bourgeoise Armenia as an Entente's ally. 

Elucidating in the paper documents testify about extremely negative attitude 
of the Russian govemment to the Kemalists' expansionist policy and intervention in 
Armenia in 1920, as well as the practic steps of the Soviet leadership on the defense 
of Armenia against the Türks and hindering of them to the boundaries of Soviet 
Azerbayjan as a threat of the capture of Baku by the Türks. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Центральный государственный архив документов общественных и по-
литических организаций Республики Армения (ЦГАДОПО РА), ф. ЦК 
КПСС, д. 44—3/3—а, л. 7. Справедливости ради, однако, следует приз-
нать, что до подписания с Арменией тифлисского соглашения от 10 ав-
густа 1920 г. этот принцип зачастую нарушался, что, видимо, было 
обусловлено также тем, что правительство РСФСР, по всей вероят-
ности, рассматривало Закавказье в качестве территории бывшей Рос-
сийской империи, на которую распространяется ее юрисдикция как 
правопреемницы. 

2. РГАСПИ, ф. 64, оп. 1, д. 21, лл. 126, 145; ф. 5, оп. 2, д. 315, лл. 252-
253. 

3. Согласно доктрине большевиков, "победить более могущественного 
противника можно только при величайшем напряжении сил и при обя-
зательном, самом тщательном, заботливом, осторожном, умелом ис-
пользовании как всякой, хотя бы малейшей, "трещины" между врага-
ми, всякой противоположности интересов между буржуазией разных 
стран, между разными группами или видами буржуазии внутри отдель-
ных стран, — так и всякой, хотя бы малейшей, возможности получить 
себе массового союзника, пусть даже временного, шаткого, непрочно-
го, ненадежного, условного" (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 41, с. 
55). В этой связи см. также РГАСПИ, ф. 5, оп. 1, д. 2054, л. 5; ф. 17, 
оп. 3, д. 64, л. 1. 

4. РГАСПИ, ф. 64, оп. 1, д. 21, л. 145. 
. 5. Цит. по: Документы внешней политики СССР. Т. IX. М., 1964, с. 116. То 

же было заявлено Г. В. Чичериным также и на XIV съезде ВКП (б) 

116 



(1925 г.), впервые опубликованном в 1991 г. — ж. "Кентавр", М., 1991, 
октябрь—декабрь, с. 122—123. 

6. Архив внешней политики Российской՛ Федерации МИД РФ (АВП РФ), 
ф. 04, оп. 5г, п. 321', д. 54875, л. 33; РГАСПИ, ф. 17, оп. 3, д. 99, л. 1. 

7. РГАСПИ, ф. 64, оп. 1, д. 25, Л. 140; ф. 85, оп. 109, д. 15, л. 97. 
8. РГАСПИ, ф. 5, оп. 1, д. 2054, л. 5 (то же: оп. 2, д. 314, л. 2) ; ф. 17, 

оп. 3, д. 64, л. 1. Полный текст док. опубл.: Ռեմ Ղազանջյան, 
Բուշեվիկնհրը ե երիտթուրքերը, Ереван, 1998, с. 15-17. 

9. АВП РФ, ф. 132, оп. 3, п. 2, д. 1, л. 11 (Цит. по: А. Н. Хейфец. Со-
ветская Россия и сопредельные страны Востока в годы гражданской 
войны. М., 1964, с. 107. То же: Г. Б. Гарибджанян, Е. К. Саркисян. К 
вопросу о характере национально—освободительной войны в Турции в 
1919-1920 г. - ж. "Вестник архивов Армении", 1982, № 3, с. 163). 
Официальная публикация письма Кемаля—паши В. И. Ленину от 26 ап-
реля 1920 г. осуществлена без данного абзаца — ж. "Международная 
жизнь", М., 1963, № 11, с. 147—148, публикация Г. С. Шишмаревой. 

10. Цит. по: Документы внешней политики СССР. Т. II. М., 1958, с. 554— 
555. Другие публикации документа содержат стилистические различия 
в его тексте: газ. "Правда", 1920, 9 июня; Ю. В. Ключевский и А. Са-
банин, Международная политика новейшего времени в договорах, но-
тах и декларациях. Ч. III. Вып. I, М., 1928, с. 26—27; Мустафа Кемаль, 
Путь новой Турции. Т. III, М., 1934, с. 299—300; Внешняя политика 
СССР. Сб. док. Т. I, М., 1944, с. 455—456; ж. "Международная жизнь". 
М., 1958, № 2, с. 152. 

11. РГАСПИ, ф. 5, оп. 2, д. 314, с. 12. 
12. РГАСПИ, ф. 17, оп. 3, д. 92, л. 8. 
13. Iii. 3. Элиава (1883—1937) — партийный и государственный деятель. 8 

июня 1920 года постановлением Политбюро ЦК РКП (б) был назначен 
полпредом РСФСР в Турции, однако в течение целого года по разным 
причинам ни разу не был в стране аккредитации, а посольство прибы-
ло в Анкару только в ноябре 1920 г., что также свидетельствует о 
состоянии советско—турецких отношений тех лет (РГАСПИ, ф. 2, оп. 2, 
д. 361, л. 9; ф. 5, оп. 2, д. 315, лл. 20-21; ф. 17, оп. 3, д. 86, л. 4; д. 
101, л. 1; д. 141, л. 1 и др.). 

14. РГАСПИ, ф. 2, оп. 2, д. 332, л. 3. 
15. Там же, л. 1. 
16. АВП РФ, ф. 0132, оп. 3*, п. 102, д. 1, л. 6. 
17. РГАСПИ, ф. 2, оп. 1, д. 15016, л. 1. 
18. РГАСПИ, ф. 5, оп, 1, д. 2055, л. 20. 
19. Как явствует из многочисленных документов того времени, связь меж-

՛ ду Москвой и Закавказьем и, в частности, Арменией, находилась в 
крайне неудовлетворительном состоянии. Еще в конце июля 1920 г. в 
телеграмме С. М. Кирову (Тифлис) для Б. В. Леграна Г. В. Чичерин 
признавался: "Нас сейчас очень затрудняет недостаток связи с Вами. 
Тщетно пытаемся наладить ... телеграфную связь". В сентябре—октяб-
ре он вновь сетует на плохую связь: "Мы страшно оторваны и от Тиф-
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лиса и от Эривани, телеграф действует отвратительно, телеграммы за-
держиваются по неделям и часто совсем не доходят. Радио посы-
лать прямо в Тифлис мы не можем, приходится посылать окружным 
путем, через Саратов, и мы не уверены в их дохождении и переда-
че нашему представительству. Сношения с Эриванью по радио сов-
сем не налажены", "контакт с Вами очень плох, не знаю, как бьггь с 
Вами, если не будут приезжать от Вас специальные посыльные во Вла-
дикавказ", "информация от Вас получается отрывочная, по большей 
части искаженная так, что нам далеко не все ясно" и т. д., и т. п. 
(РГАСПИ, ф. 64, оп. 1, д. 21, лл. 24, 173, 283, 316 и др.). Я уж не гово-
рю о том, что по свидетельству Чичерина в Москве получали диамет-
рально противоположную информацию: "Наш кратковременный опыт 
на Кавказе, — писал глава внешнеполитического ведомства 10 августа, 
— отличается тем, что мы по одному и тому же вопросу получаем диа-
метрально противоположные версии", "вообще нет вопроса, по кото-
рому не было бы диаметрально противоположных версий" (там же, лл. 
312-313). 

20. Судя по всему, о начале турецкого наступления на Армению в Москве 
стало известно не раньше 4—5 октября 1920 г. (см. РГАСПИ, ф. 2, оп. 
1, д. 15621; ф. 17, оп. 3, д. 111, л. 1). 

21. РГАСПИ, ф. 17, оп. 2, д. 36, лл. 1 - 2 , 4. 
22. Рассчеты произведены по: Российский государственний военный архив 

(РГВА), ф. 109, оп. 3, д. 72, л. 425; ф. 33988, оп. 2, д. 290, л. 212; 
АВП РФ, ф. 0132, оп. 3", п. 102, д. 1, л. 6; ф. 0148, оп. 4, п. 4, д. 23, л. 
42; РГАСПИ, ф. 558, оп. 1, д. 2002, л. 1; д. 5578, л. 2; ф. 64, оп. 1, д. 
21, 209, 211, 212, 278 и др. 

23. РГАСПИ, ф. 64, оп. 1, д. 21, л. 221. 
24. См. также ссылку 68. 
25. АВП РФ, ф. 04, оп. 39, п. 232, д. 53001, л. 6; РГВА, ф. 33988, оп. 2, д. 

290, лл. 192; РГАСПИ, ф. 2, оп. 2, д. 459, л. 1; ф. 64, оп. 1, д. 21, л. 
278; ф. 558, оп. 2, д. 1, лл. 1—2; Докуметы внешней политики СССР. Т. 
III, М., 1959, с. 374, 380. Признавая "важность для нашей общей поли-
тики наших отношений с турецкими националистами", РСФСР, тем не 
менее, даже после прекращения турецко—армянской войны (2 декабря 
1920 г.) и установления в Армении Советской власти продолжала еще 
некоторое время отказывать Турции в выдаче оружия, что, согласно 
записки И. В. Сталина в Политбюро ЦК РКП (б) от 10 декабря 1920 г., 
привело к "раздражению турок и порче отношений с ними" и послужи-
ло, как явствует из резолюции Л. Д. Троцкого, причиной снятия запре-
та (РГАСПИ, ф. 2, оп. 1, д. 15016, л. 1; ф. 558, оп. 1, д. 2018, л. 1; 
РГВА ф. 33988, оп. 2, д. 290, лл. 192, 199). 

26. АВП РФ, ф. 0148, оп. 4, п. 4, д. 23, л. 42; РГАСПИ, ф. 64, оп. 1, д. 21, 
лл. 209, 211, 212; ф. 558, оп. 1, д. 2002, л. 1. 

27. РГАСПИ, ф. 85, оп. 14, д. 49, л. 18. 
28. РГАСПИ, ф. 64, оп. 1, д. 21, л. 278; ф. 558, оп. 1, д. 1992, л. 1; Доку-

менты внешней политики СССР. Т. III, с. 374. 
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29. На эту особенность указывает также известный английский историк 
Алан Буллок в своем исследовании "Гитлер и Сталин": "После Граж-
данской войны во многих обширных районах России местные ... власти 
взяли в прйвычку действовать по собственному усмотрению" (А. 
Буллок. Гитлер и Сталин. Пер. С англ. Т. I. Смоленск. 1998, с. 168). 
Применительно к закавказской действительности в этом плане 
представляют интерес сборник документов "Большевистское руко-
водство. Переписка. 1912-1927". (М.: РОССПЭН. 1996. С. 134-135 и 
др.) ; исследование акад. Г. А. Аветисяна (см. Г. А. Аветисян, Э. Л. 
Даниелян, А. А. Мелконян. История Армении, Ереван, 1999, с. 211— 
212) ; труды проф. М. А. Персица "Застенчивая интервенция. О советс-
ком вторжении в Иран и Бухару в 1920-1921 гг. " (М., 1999, с. 130-
151 и др.), известного московского ученого Н. Ю. Ульченко (С. Ф. 
Орешкова, Н. Ю. Ульченко. Россия и Турция. Проблемы формирова-
ния границ. М., 1999, с. 93—134) и ряд других. 

30. РГАСПИ, ф. 64, оп. 1, д. 25, л. 162. В этой же докладной отмечается, 
что с их стороны "помощь (турецкому командованию в ответ на их об-
ращение — Р. К.) не могла быть полной, ибо ресурсы армии ограни-
чены и с трудом покрывают свои потребности". 

31. По всей вероятности, имеется в виду утвержденная на заседании По-
литбюро ЦК РКП (б) 7 июля 1920 года "Инструкция членам РВС Кав-
казского фронта и нашим дипломатическим представителям в Грузии, 
Армении и Турции" (РГАСПИ, ф. 17, оп. 163, д. 78, лл. 9 -12 . Опубл. 
по тексту оригинала: Рем Казанджян. К предыстории самоопределе-
ния Нагорного Карабаха. М., 1996, с. 35—38). 

32. РГАСПИ, ф. 64, оп. 1, д. 21, л. 61—62. Ср. "Большевистское 
руководство. Переписка. 1912-1927." М., 1996, с. 134-135, 141; 
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ШАКРО МГОИ 

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ И ХАРАКТЕРЕ 
МЕЖКУРДСКИХ КОНФЛИКТОВ 

Давно замечено, что процесс национально—освободительного 
движения любого народа на определенных этапах почти неизбежно 
сопровождается внутренними противоречиями и разногласиями, ко-
торые нередко приводят к конфликтным ситуациям. Последний фак-
тор представляет большую опасность для перспектив освободитель-
ной борьбы. Все это, возможно, в еще большей степени иллюстри-
руется на примере курдского национально—освободительного дви-
жения, поскольку в силу ряда специфических особенностей, при ко-
торых ведется борьба курдов, пагубные последствия расколов и 
конфликтов особенно опасны. Тот факт, что истории известно мно-
жество примеров вневременного и внерегионального характера это-
го явления почти во всех национальных движениях, это не освобож-
дает исследователя от обязанности попытки определить общее и 
специфическое в характере обсуждаемой проблемы на примере 
курдского материала. Ответ на поставленную задачу состоит из двух 
логически взаимосвязанных частей. 

а) истоки, характер противоречий и противоборств в курдском 
движении в целом; 

б) анализ причин, лежащих в основе нынешних конфликтных 
ситуаций. 

Прежде всего следует обратить внимание на одну из специфи-
ческих ' особенностей курдского национального движения, которая 
помимо тормозящей роли в развитии борьбы курдов еще и подпи-
тывает разлад в их рядах. Проблематичность единства, застарелый 
характер разлада и противоречий в курдском движении в значитель-
ной степени обусловлены той объективно неблагоприятной обста-
новкой и пространством, в котором оно имеет место. Суть этой осо-
бенности заключается в том, что освободительная борьба курдов 
ведется против их единоверцев, при идеологическом господстве 
сильно политизированной религии — ислама, с его действенными 
корпоративными и регулятивными функциями. Это обстоятельство 
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заметно затрудняет отрыв курдов от господствующего народа и ре-
жима, обеспечение приоритета их этнических интересов над рели-
гиозным фактором. Шариатский постулат о приоритетности рели-
гиозного фактора над этническим долгое время был труднопреодо-
лим, а порой вовсе не преодолевался. Иными словами нахождение 
курдов и их национальных поработителей в одном религиозно—ми-
ровоззренческом пространстве в значительной степени осложняло 
задачу первых для сплочения вокруг национальной идеи. Более то-
го, этот фактор являлся благоприятным условием для подрыва 
единства курдского национального движения. С его помощью про-
воцировались конфликты не только между курдами—мусульманами 
и немусульманами, но и приверженцами различных сект и направле-
ний в самом исламе. 

Приведем характерный пример из истории курдов, иллюстри-
рующий это обстоятельство. В середине 30—х годов XIX века во 
время решающей схватки курдских повстанцев с войсками турецкого 
Решид—паши, курдское мусульманское духовенство в Ревандузе во 
главе с Молла—Хати выступило против "пролития крови мусульман, 
посланных султаном—халифом" и тем самым сорвало сопротивление 
курдов турецкой армии, осуществляющей "второе завоевание" Кур-
дистана. Для сравнения вспомним, что при отсутствии собственной 
национальной государственности в жизни ряда угнетенных народов, 
например, армян, славян, греков и др. церковь, религия нередко и 
небезуспешно играли мобилизующую роль в борьбе против ига за-
воевателей—иноверцев. В этих условиях церковь, христианство пере-
давали дополнительный заряд национально—освободительной борь-
бе, а порой сплачивали вокруг себя участников этого движения. В 
конкретных условиях Курдистана такая возможность для курдов 
исключалась. 

Другим фактором, серьезно мешающим сплочению и консоли-
дации курдских национальных сил является то, что в отличие, нап-
ример, от европейских колониальных держав и их колоний, все че-
тыре части Курдистана территориально составляют непосредствен-
ные "части" государств, осуществивших колонизацию страны кур-
дов. Так называемая "интеграция", усвоение, исходящее из интере-
сов господствующего народа в этих благоприятных условиях прово-
дились целенаправленно и по различным направлениям. Со време-
нем они стали настолько ощутимыми, что части разделенного Кур-
дистана стали объявляться "севером Ирака", "юго-востоком Тур-
ции" и т. д., и это воспринималось внешним миром как "правомер-
ный" акт, данность. Государства, разделившие Курдистан, в извест-
ной степени благодаря вышеназванным обстоятельствам вовлекают 
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значительную часть курдского истеблишмента в различные области 
государственного, экономического управления, тем самым, с одной 
стороны, создавая мнимую "равноправность" курдов с господствую-
щим народом, а с другой стороны проводя антикурдскую политику 
руками отдельных курдов. Помимо этого, благодаря этой политике 
курды лишались услуг значительной части одаренных национальных 
интеллектуалов, столь нужных им в процессе национальной борьбы, 
в разработке, определении путей и методов многосложного процес-
са освобождения курдов, особенно на современном этапе, при кото-
ром вооруженная борьба перестает быть единственной и решающей 
формой освобождения. 

Параллельно с указанным неблагоприятным фоном, при кото-
ром имеет место курдское движение, наличествует такой мощный 
внешний фактор, как борьба великих держав з а этот чувствительный 
регион мира. Процесс этой борьбы таков, что введенные в действие 
великими державами различные рычаги часто играют дезориенти-
рующую роль в рядах курдских национальных сил. Через призму 
своих интересов эти державы муссируют "теоретическое обоснова-
ние" "прогрессивности" или "реакционности", "правомерности" или 
"преждевременности" требований курдского национального движе-
ния. Поскольку на современном этапе развития курдского движения 
поддержка мирового сообщества и великих держав является важ-
ным фактором достижения его целей, курдские партии и их лидеры 
нередко вынуждены определять цели и задачи своей борьбы с ог-
лядкой на позиции международных сил, великих держав и мирового 
сообщества. В значительной степени этим обусловлен тот факт, что 
неувязки и несогласованности в тактике и стратегии некоторых 
курдских партий связаны с их различными ориентациями. Таким об-
разом, подверженность курдского национального движения воз-
действиям конъюнктуры международных противоречий — это еще 
один фактор, отрицательно влияющий на процесс сплочения курдс-
ких национальных сил. С полным основанием можно отнести к спе-
цифике курдского национального движения и то, что в отличие от 
почти всех национально—освободительных движений, которые в той 
или иной степени получали и получают поддержку извне на уровне 
государственной политики, курды фактически вели и ведут освобо-
дительную борьбу в одиночестве, а масштабы оказанной ей "под-
держки" не выходят з а рамки временной конъюнктуры. 

Весьма примечательна позиция исламского мира, роль ис-
ламского фактора. Ныне действующие более чем 18 международ-
ных исламских организаций, в разных ситуациях и в разных масшта-
бах поддерживают освободительные или сепаратистские выступле-
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ния всех народов, исповедующих ислам. Исключение составляют 
курды. Тому есть свои причины. В основе этой политики лежит 
вполне определенный, реальный фактор. "Исламская поддержка", 
"исламская солидарность" в случае с курдами перестает функциони-
ровать потому, что в данном случае национально—государственные 
интересы трех субэтносов региона — арабов, персов и турок, основ-
ных образователей и вдохновителей пространства "исламского фак-
тора", находятся в острой конфронтации с интересами четвертого 
по величине этноса на Ближне— и средневосточном регионе — кур-
дов. Короче, здесь наличествует столкновение национально—этни-
ческих интересов вышесказанных этносов с одной стороны, и кур-
дов — с другой. 

Это дает основание считать, что "исламская солидарность" 
вполне политизированное явление, в основе которого лежат госу-
дарственные интересы определенных стран. Считается неслучайным, 
что антикурдские силы региона в последние годы с целью углубле-
ния разлада в рядах курдского национально—освободительного дви-
жения в Курдистане вкладывают большие средства в развертывание 
деятельности исламских партий, каждая из которой, как правило, 
имеет своего конкретного опекуна — государство в регионе. 

Вышеназванные факторы, лежащие в основе весьма неорди-
нарной обстановки, при которой происходит национально—освобо-
дительная борьба курдов, то прямо, то косвенно мешают сплочению 
курдов, служат благоприятной почвой для разлада в среде курдских 
национальных сил, являясь стимулятором дезинтегрирующих тен-
денций в их борьбе з а достижение национальных целей. Сказанное 
дает основание для заключения о том, что если и приходится гово-
рить о хроническом и часто остром характере разладов в курдском 
национальном движении, то это преимущественно результат назван-
ных неблагоприятных факторов, которые не всегда находятся на по-
верхности событий и тем самым остаются вне поля зрения исследо-
вателей. 

Переходя к характеристике и анализу межкурдских конфлик-
тов уместно условно разделить их на две группы: так называемые 
традиционные, уходящие своими корнями в прошлое, и причины 
современные, связанные с конкретной обстановкой нынешнего этапа 
развития курдского национального движения. И хотя эти группы 
причин логически взаимосвязанны, тем не менее у каждой из них 
своя характеристика, требующая конкретного механизма объясне-
ний. 

Внимательно всматриваясь в характер и природу причин пар-
тикуляризма, относящегося к традиционным причинам, обнаружи-
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ваем, что его живучесть в значительной части обусловлена теми 
конкретно—историческими условиями зависимости и угнетения, в ко-
торых курды находились в течение веков. Суть вопроса в том, что в 
условиях отсутствия национальной государственности, постоянных 
угроз, нередко граничащих с катаклизмами и геноцидом, у курдов 
функции их физической защиты, обеспечения национально—духов-
ных потребностей, судопроизводства, регулирования отношений раз-
личного характера, выполнялись на уровне племени и племенных 
объединений. В качестве министруктуры социально—политической 
интеграции племя и племенные объединения в условиях иностранно-
го господства в Курдистане выполняли особую роль предотвраще-
ния растворения курдов в некурдском окружении и, как таковые, 
получали стимул самосохранения, как справедливо отмечает Е. И. 
Васильева "образуя тот охранительный рубеж, который преграждал 
путь процессам социального распада и атомизации". 

С этой точки зрения, вопреки широко распространенному 
мнению, относящему роль племени и племенных объединений в про-
цессе исторического развития преимущественно к отрицательным 
категориям, в данном контексте роль вышеназванных структур 
курдского социума следует отнести к позитиву в исторических судь-
бах курдов, ибо в условиях нахождения под иностранным господст-
вом эти министруктуры худо—бедно, но все же обеспечивали "са-
моуправляемость курдов", это — во—первых, и, во—вторых, в значи-
тельной степени ограждали их от реальной ассимиляции в некурдс-
ком окружении. В то ж е время укоренившиеся в сознании людей 
идеи племенной солидарности, региональные и местнические убеж-
дения объективно тормозили широкую консолидацию и сплочение 
на уровне общенационального масштаба. К негативу этого механиз-
ма относится то, что, в силу ряда факторов, определяющих этнопо-
литическую ситуацию на мусульманском Востоке, на позицию и 
настроения людей серьезно влияли отдельные личности или группы 
людей, не всегда отличавшихся политической дальновидностью, и 
тем хуже, когда побудительными моментами у них были не общие 
интересы народа, а групповые или личностные. В этой негативной 
функции свою роль играли религиозный разделительный фактор 
(суннизм, шиизм, езидизм, али—илахизм и т. д.), а также линги-
вистический фактор в виде диалектов курдского языка. Замечено 
при этом, что если воздействие этих факторов на простых членов 
курдского общества в определенной степени являлся результатом 
невысокой политической культуры, наивной преданности члена об-
щества этим идеям, то их мистификация использование со стороны 
ряда представителей курдских верхов носил корыстный характер, 
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признанный обеспечить выполнение целей, не исходящих из обще-
национальных. 

Долгой и драматической истории курдов известны и другие 
случаи или факторы, дезориентирующие курдские национальные си-
лы и объективно препятствующие развитию процесса консолидации 
и объединения курдов. Находящиеся под жестоким национальным и 
социальным гнетом, курдское население в течение веков являлось 
легковоспламеняющейся массой, своего рода резервом для разного 
рода оппозиций и антиправительственных выступлений. Как таковая 
она стихийно и не раз использовалась для целей, не только не 
имеющих прямого отношения к национальным интересам курдов, но 
и в ряде случаев по своим окончательным результатам наносящих 
серьезный урон по ним. Это явление подтверждается многими фак-
тами, начиная от движения харриджитов на восходе ислама, кончая 
кемалистским движением в Турции и исламской революцией в Ира-
не. В таких ситуациях некоторые вожди и лидеры курдов ловко иг-
рали востребованностью серьезной курдской силы для достижения 
своих корыстных целей — обеспечения политических и материаль-
ных выгод в ущерб общенациональным интересам. Исторический 
опыт курдской национально—освободительной борьбы, рост нацио-
нального самосознания курдов, понимание приоритетности нацио-
нальных интересов над религиозными и, наконец, борьба и деятель-
ность курдских национально—демократических партий и организа-
ций оттеснили вышеназванные отрицательные факторы на пути про-
цесса объединения курдов. Однако, они живучи и все еще в той или 
иной степени влияют на процесс национальной борьбы курдов. При 
этом важно учесть, что они наличествуют не только в силу их живу-
чести, питающейся историческим прошлым и традиционализмом, но 
и благодаря своекорыстным действиям некоторых курдских лидеров 
и организаций. Что касается использования этих рычагов в своих ан-
тикурдских действиях государствами, разделившими Курдистан, то 
это напрашивается из самой логики их политики. 

Перейдя к анализу второй группы причин, приведших к конф-
ликтным ситуациям -в курдском национальном движении, следует за-
метить, что хотя и по разным позициям современные конфликты 
имеют некоторые черты преемственности и присутствует логическая 
связь с прошлым, тем не менее мотивы и формы их проявления и 
методы выяснения отношений противоборствующих сторон на сов-
ременном этапе носят несколько иной характер. Эти изменения свя-
заны с современным этапом развития курдского национального дви-
жения с его двумя главными составляющими: а) достижением курда-
ми юридически зафиксированного права национальной автономии (в 
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Иракском Курдистане), находящемся в сложном процессе своей 
эволюции и становления; б) признанием этого статуса высшими 
международными организациями (ООН и его Советом Безопасности) 
и великими державами с фактическим признанием правомерности 
требования курдов о придании этому внутреннему самоопределению 
более реального и действенного характера. Эта, по сути новая 
постановка вопроса о правах курдов резко обострила отношение к 
дальнейшей судьбе названного процесса, в который вовлечены три 
различные силы: курдские национальные партии, ООН и великие 
державы и, наконец, соседние государства, разделившие Курдистан. 
Формы и методы действий этих сил, переплетение различных инте-
ресов придали этой борьбе сложный и запутанный характер, что, в 
свою очередь, мешает объединению курдских национальных сил. 

Находящийся в процессе становления автономный статус 
Иракского Курдистана стал своего рода поворотным пунктом в 
курдском освободительном движении. Это — важный по значимости 
прорыв в одной из частей общекурдского фронта освободительной 
борьбы. И хотя в полном соответствии с конкретно—историческим 
обстоятельством в каждой из частей разделенного Курдистана борь-
ба за достижение национально—демократических прав и самоопре-
деления является прежде всего делом самих курдов данного регио-
на, тем не менее роль и значение завоеванного статуса Южного 
(Иракского) Курдистана для судеб всех курдов неоспоримы. Этим 
определяется острота характера борьбы вокруг Южного Курдистана 
как в самом Курдистане, так и на международной арене. В обще-
курдском масштабе было зафиксировано весьма примечательное яв-
ление — все курдские партии, организации и курдская диаспора в 
том числе (за исключением ПКК), проявили полное единодушие в 
вопросе о необходимости поддержки процесса создания автоном-
ных национально—государственных структур в Южном Курдистане, 
рассматривая его как судьбоносный шаг на пути многосложного и 
поэтапного решения курдского вопроса. Единодушие подавляющего 
большинства курдских национальных сил по вышеназванной пробле-
ме стало важнейшим событием в процессе национальной консолида-
ции курдов, подтверждением успешной попытки сплочения вокруг 
национальной идеи. 

По этой важнейшей проблеме в курдском национальном дви-
жении образовались два разных по существу, исходящих из различ-
ных мотивов и причин, конфликтных узла. Речь идет о конфликте 
между Демократической партией Курдистана и Патриотическим сою-
зом Курдистана с одной стороны, и между ПКК и ДПК (а нередко с 
ДПК и ПСК одновременно) — с другой. Общим для характеристики 
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этих двух конфликтных узлов является уходящая своими корнями в 
прошлое борьба за лидерство, болезнь вождизма. В то же время 
между вышеназванными конфликтами есть существенная разница, 
как по форме, так и по содержанию. Конфликт между ДПК и ПСК 
условно можно назвать "правомерным" и "внутренним" поскольку 
он имеет место главным образом вокруг места и роли каждой из 
двух ведущих партий Южного Курдистана в социально—политичес-
кой и экономической жизни освобожденного курдского анклава, вы-
разившийся, в частности, в вопросе о степени представительства 
этих партий в госструктурах автономного региона. При этом к пози-
тиву возникшей ситуации относится то важное обстоятельство, что 
как ДПК, так и ПСК в ключевом вопросе о статусе и форме курдс-
кого самоопределения в составе иракского государства придержи-
ваются одной концепции, одного плана реализации автономных прав 
курдов. Примерно такой же одинаковой позиции придерживаются 
эти партии по вопросу о роли международного фактора — ООН и 
великих держав по курдскому вопросу в Ираке. Этот важнейший 
фактор лежит в основе того, что несмотря на остроту конфликта 
между ними, не без усилий соседних государств доведенного до 
братоубийствеенной войны, в отношениях между ними, хотя сложно 
и медленно, но возобладала идея мирного и политического решения 
конфликтных вопросов. Идет переговорный процесс, что вселяет на-
дежду на благоприятный исход усилий объединения сил для реали-
зации прав курдов — главным образом посредством создания еди-
ных для всего Южного Курдистана национальных госструктур. 

Совершенно иной характер носят конфликт и противоборство 
ПКК с южнокурдскими партиями, прежде всего с ДПК. Развернув-
шая широкую деятельность и обладая весьма широкой сетью СМИ, 
ПКК первоначально (1992—1996 гг.) однозначно выступила против 
возникших госструктур в Иракском Курдистане, безосновательно 
объявив их "результатом происков США, Турции и Израиля", игно-
рируя тот факт, что право национальной автономии курды Ирака 
приобрели благодаря вооруженной борьбе 1961—1970 гг. Все боль-
ше претендуя на роль общекурдской политической партии, ПКК 
присвоила право объявлять правомерной или ошибочной деятель-
ность курдских партий в других частях Курдистана. На основании 
этой политики деятельность ДПК и ПСК, признавших национальную 
автономию как реальную форму реализации прав самоопределения 
на современном этапе, резко отвергалась со стороны ПКК и была 
объявлена "предательской и оппортунистской". Этой позиции ПКК 
противопоставила идею борьбы з а создание "объединенного неза-
висимого Курдистана", которая в дальнейшем была теоретизирована 
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в постулате о необходимости ведения борьбы "радикально—демок-
ратического" течения (т. е. ПКК) в курдском движении против "ре-
гионально-реформаторского" (имеются в виду ДПК, ПСК и другие 
курдские партии, разделявшие их позицию). В последние годы эта 
политика претерпела некоторое изменение. Убедившись в необрати-
мости процесса автономизации Иракского Курдистана, руководство 
ПКК, особенно в период весьма непопулярного в среде курдов воо-
руженного конфликта между ДПК и ПСК, открыто объявило о своих 
претензиях на руководящую роль в политической жизни Южного 
Курдистана. Обсуждая этот вопрос в контексте "особой револю-
ционной миссии ПКК вообще, и в регионе", Оджалан писал ". . . и 
для Южного Курдистана самый реальный путь возможен под руко-
водством ПКК" (А. Оджалан, "Социализм и проблемы социализма", 
М., 1996, стр. 301). 

Трагизм ситуации заключался в том, что роль и значение за-
ложения основ курдского самоуправления для судеб всего курдско-
го национального движения его врагами сознавались полномасштаб-
но и сопровождались комплексом изощренных антикурдских акций. 
Несмотря на острые противоречия между государствами, разделив-
шими Курдистан, они проявили полное единодушие и при главенст-
вующей роли Турции объединили усилия против образования нацио-
нально—государственных структур в Иракском Курдистане. Все это 
имело место в то время, когда предоставленный редчайший шанс 
достижения самоопределения курдов в Ираке оставался под угрозой 
невостребованности. События в Иракском Курдистане и проблема 
национального освобождения курдского народа в целом в полной 
мере укладываются в логические рамки частного и общего, при ко-
торых они призваны дополнять друг друга, ибо прогресс частного 
обуславливает прогресс общего. В полном соответствии с этим соп-
редельные с Ираком государства беспокоил и беспокоит не столько 
автономный статус иракских курдов, сколько его последствия и 
влияние на другие части Курдистана, особенно Турции, где ведется 
борьба з а аналогичные права. 

При обсуждении вопроса о единстве в курдском националь-
ном движении нельзя оставить вне внимания еще один фактор, ко-
торый играл свою роль в разъединении рядов курдских борцов з а 
национально—демократические права. В 60—е годы к традиционным 
причинам разладов в курдском национальном движении прибави-
лись новые. Именно тогда в мировом национально—освободитель-
ном движении стали модными леворадикальные течения, которые 
приуменьшали роль национального вопроса и его судьбу связывали 
с "революционным социалистическим решением". Безвыходность 
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положения, невысокая политическая культура в среде участников 
освободительного движения являлись благоприятнейшей почвой для 
распространения этого политического՜ направления. Курдское дви-
жение также подверглось влиянию этого явления. Леворадикализм 
стал модным. Приверженность этому направлению в среде части ин-
теллигенции и студенчества воспринималась как критерии "прогрес-
сивности" и "престижности". В значительной степени эта волна 
обусловила появление ПКК. Целый ряд расколов в курдском нацио-
нальном движении связан именно с этим явлением. Наиболее харак-
терное в деятельности сторонников этого направления — весьма по-
верхностные, в ряде случаев извращенные понятия по узловым воп-
росам самого учения марксизма, з а приверженцев которого они се-
бя выдавали. Увлеченные марксистскими идеями, но не всегда раз-
биравшиеся в установках самого марксизма по национально—коло-
ниальному вопросу, сторонники этого течения своими необдуманны-
ми, псевдореволюционными программами и действиями вносили до-
полнительный заряд раскольничества в курдском национальном дви-
жении. 

Порочность и историческая неправомерность леворадикализ-
ма с точки зрения интересов современного этапа курдского нацио-
нального движения заключается в том, что приверженцы этого тече-
ния, вопреки даже классическому марксизму и опережая время, 
провозглашали абсолютную приоритетность социальных вопросов 
по отношению к национальным. В целом, вокруг этого узлового воп-
роса возникли острые конфликты между Демократической партией 
Иранского Курдистана и "Комала", он же стал причиной расколов в 
рядах курдских партий в Сирии в середине 60—х годов и последую-
щие годы, в Демократической партии Курдистана. Наиболее типич-
ным и влиятельным представителем леворадикализма стала ПКК. 
Обращает на себя внимание то, что тактика и поведение государств, 
разделивших Курдистан исходят из того, что следует всячески сти-
мулировать и поддерживать всякие политические течения, подры-
вающие единство курдского национального движения, независимо 
от того к левому, или правому направлениям они относятся. 

В основе всякого экстремизма, в том числе экстремизма в 
курдском движении, лежат главным образом два фактора: а) непо-
нимание или поверхностное понимание сложностей курдской проб-
лемы, и неспособность выбора реальных путей и методов ее реше-
ния; б) манипулирование злободневностью, остротой курдской 
проблемы и стремление к достижению узкопартийных конъюнктур-
ных политических целей посредством популизма. В целом, экстре-
мизм и леворадикализм являются выражением неспособности взве-
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шенного, реального анализа и нахождения путей решения курдской 
проблемы. Именно на этой почве возникает феномен особой роли 
лидера — "всезнающего и мудрого вождя", обладающего непрере-
каемыми способностями расставлять все факторы и движущие силы 
национальной борьбы "на определенные места". Его суждения и ре-
комендации безальтернативны, и ставятся в основу оценки всех 
исторических событий во вневременных рамках. В связи с этим ог-
ромные силы и средства используются для мистификации личности 
"вождя", создания его культа. Леворадикализм значительно поме-
шал и мешает развитию международной поддержки курдского дви-
жения, которая в нынешних условиях является весьма важной для 
борьбы курдов. Воинственность и постоянное нахождение в конф-
ликтах, порой в упряжке с одной из противоборствующих сторон в 
ее борьбе против другой, переход из одной крайности в другую, 
резкие повороты, часто противоречащие их же вчерашним идеям и 
провозглашенным целям, объявление партий, организаций и лиц, не 
разделяющих их позицию, "национальными предателями" и "оппор-
тунистами" - типичная черта деятельности леворадикализма в 
курдском движении. Одна из излюбленных форм деятельности ле-
ворадикализма — создание вымышленного образа врага и призывы 
борьбы против него. Для этой цели вводятся в действие дезинфор-
мация, клевета и откровенная фальсификация фактов и событий. 

Преодоление противостояния и конфликтов в курдском на-
циональном движении на современном этапе — задача весьма нелег-
кая, требующая времени, терпения, возобладания толерантности. 
При обсуждении этой части рассматриваемой проблемы следует за-
метить, что речь идет не о полной согласованности и гармонии в 
весьма масштабном курдском движении. Такая задача не ставится и 
не реальна. Речь идет о преодолении тех межпартийных и межгруп-
повых конфликтов, которые своими негативными последствиями 
тормозят развитие курдского национального движения, как в регио-
нальном, так и общекурдском масштабах. Поскольку судьбоносное 
значение процесса самоопределения Южного Курдистана для иракс-
ких курдов и всего курдского движения является бесспорным, то 
серьезным шагом на пути создания благоприятного климата нацио-
нального единства может стать процесс примирения между ДПК и 
ПСК и успешное претворение в жизнь планов создания единых на-
ционально—автономных госструктур. С этим теснейшим образом 
связан характер отношений между ПКК с одной стороны и ДПК и 
ПСК с другой. От степени преодоления противоречий и конфликтов 
между этими силами зависит не только проблема межпартийных от-
ношений, но и, что еще важнее, успех той редкой ситуации, когда 
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на арене одновременно действуют два острых очага курдского на-
ционального движения в Южном и Северном частях Курдистана. 
Этими двумя узлами конфликтов в Курдистане обусловлена общая 
обстановка в курдском национальном движении. 

Приходится констатировать, что в условиях большой роли 
СМИ политическая ориентация и приверженность курдских масс к 
тому или иному течению в курдском национальном движении, фор-
мирование настроения людей в ряде случаев базируются не столько 
на степени достоверности и логичности аргументов противоборст-
вующих сторон, сколько на интенсивности информации, исходящей 
от того или иного политического течения. Таким образом, информа-
ционную войну и дело обладания умами курдских масс часто выиг-
рывает не тот, кто прав, а тот, в руках которого больше средств ин-
формационного воздействия. В достижении единства в курдском на-
циональном движении особую роль играет довольно внушительная 
курдская диаспора, что обусловлено ее особым, благоприятным по-
ложением, в частности, широкими возможностями посреднической 
миссии между конфликтующими сторонами, консолидированностью 
и солидарностью представителей различных частей Курдистана. Все 
это исключено на их разделенной родине. Сравнительно высокий 
социально—культурный уровень курдской диаспоры, возможности 
лоббирования интересов курдов, снабжения международных органи-
заций и великих держав нужной информацией о курдской проблеме 
и т. д. делают диаспору важным рычагом в процессе развития 
курдского национального движения. Возможности преодоления 
конфликтов в курдском национальном движении широки и многооб-
разны. Однако в конечном итоге исход этого судьбоносного процес-
са зависит от самих ведущих курдских партий, их умения и готов-
ности служить курдскому национальному движению, а не использо-
вать его в своих узкопартийных целях. У этого процесса сложный и 
тернистый путь. Эти сложности обусловлены как внутрикурдскими, 
так и международными факторами. Большая курдская проблема не 
может пройти свою эволюцию без больших трудностей. Обнадежи-
вающим фактором в этом деле является то, что процесс объедине-
ния и сплочения курдских национальных сил, прошедший большой и 
сложный путь, хоть трудно и медленно, но постоянно пробивает се-
бе՛ дорогу. Большой и поучительный урок преподносит полная дра-
матизма курдская история, ибо как говорил русский историк Васи-
лий Ключевский "история учит даже тех, кто у нее не учится". 
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SHAKRO MHOI 

ON T H E C A U S E S AND NATURE OF THE CONFLICTS 
BETWEEN THE KURDS 

The contradictions and the conflicts that have place between the Kurds today 
noticeably hinder the development of the stniggle of the Kurds. The article analyzed 
the base and nature of inter and inside factors that lead conflicts in the Kurdish 
national movement. 

The contradictions and the conflicts in the Kurdish national movement and 
their causes may be of two kinds: traditional and modern. 

There are some sound arguments on the thesis that among the features 
common for all Kurdish movements there are some pecullarities that complicate them 
and are not promoted to the positive development of the Kurdish national movement. 

The author specially argues the negative role of the islamic factor in the 
processes of the struggle of the Kurds. 
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ԿԱՐԻՆԵ ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ 

ՍԱԿ-ի ՍԱՆԿՑԻԱՆԵՐԸ ԻՐԱՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 

Միացյալ Ազգերի կազմակերպության (ՍԱԿ) կողմից ընդունած 
Իրաքին վերաբերվող փաստաթղթերը գիտական շրջանառության մեջ 
են դրվում հայերեն լեզվով նկատի ունենալով այս թեմայի կարևորությու-
նը ե արդիականությունը: Այն լույս է սփռում Իրաքի նորագույն պատ-
մության վերջին երկու տասնամյակների իրադարձությունների և շրջա-
դարձերի վրա, օգնում ամբողջականորեն պատկերացնել այդ երկրի ոչ 
միայն քաղաքական, այլ նաև սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը: 

ՍԱԿ-ի ընդունած փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը ցույց է 
տափս, որ միջազգային այդ կազմակերպությունը հետևողական է իր 
գործունեության ընթացքում: ժամանակագրական հաջորդականութ-
յամբ հավաքված է փաստաթղթերի բավական ստվար փաթեթ, որը պա-
րունակում է տեղեկատվական հարուստ ու հետաքրքիր տվյալներ: 

ՍԱԿ-ի ընդունած ւդաշումները Իրաքի մասին անհրաժեշտ է դի-
տարկել ոչ միայն Իրաքի արտաքին և ներքին քաղաքականության հա-
մատեքստում, այլև Մերձավոր և Սիջին Արևեյքի երկրներում միջազգա-
յին կազմակերպությունների կուտակած վարձը ե գործունեությունը ներ-
կայացնելու տեսանկյունից: 

Իրաքի հանդեպ պատժամիջոցների կիրառումը և նրանց որոշակի 
մասի վերացումը առաջվա նման մնում է միջազգային կարևորության 
հարցերի շրջանակում: Իրաքի հետ կապված այդ հարցերով զբաղվում 
են շատ երկրներ, այդ թվում ԱՄՆ-ը և Մեծ Բրիաանիան: Փաստորեն դա 
առիթ է, որպեսզի ՄԱԿ-ում քննարկումների ժամանակ ի հայտ գա այդ 
կազմակերպության Անվտանգության խորհրդի, արաբական երկրների, 
նաև բոլոր շահագրգիռ երկրների ու կողմերի վերաբերմունքը Իրաքի 
հանդեպ պատժամիջոցների վերացման հարցում: 

2000 թվականից շրջանառության մեջ դրվեց «խելամիտ սանկ-
ցիա» որակումը Վաշինգաոնի կողմից: Այղ «խելամիտ» վերաբերմունքը 
Իրաք առաքվող հումանիտար օգնության բոլոր ապրանքների վրայից 
սահմանափակումների վերացման առաջարկությունն է: Այս առաջար-
կությամբ հանդես եկավ նաև Մեծ Բրիտանիան հատուկ նախագծով: 
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Նախագծում հումանիտար օգնության առաքումը պայմանավորվում էր 
ուժեղացնելով հսկողությունը Բաղդադի վրա, զենքի ձեռք բերմանը, ինչ-
պես նաև կրկնակի նշանակության ապրանքների գնելն ու ներմուծեի 
արգելելուն խիստ հետամուտ լինելով1: 

2001 թվականի փետրվարին ԱՄՆ-ի պեաքաբտուղար Քոլին 
Փաուեա անցկացրեց մի շարք կոնսուլտացիաներ, բացատրելով ամե-
րիկյան կողմի «խելամիտ սանկցիաների» առավելությունը: Այդ կոնսուլ-
տացիաներին Իրաքը ոչ միայն չմասնակցեց, այլև նախօրոք հայտնեց 
իր անհամաձայնությունը: Իրաքի արտգործնախարար Թարիկ Ազիզը 
դիմել էր Ռուսաստանի դաշնությանը անհրաժեշտության դեպքում իր 
վետոյի իրավունքը գործի դնելու խնդրանքով՝ ՍԱԿ-ի անվտանգության 
խորհրդում ԱՄՆ-ի ե Մեծ Բրխուսնիայի առաջարկը Իրաքի դեմ պատ-
ժամիջոցների ռեժիմի ւիաիոխության քննարկման ժամանակ2: 

Համաձայն միջազգային նորմերի, եթե ՍԱԿ-ի անդամ երկրներից 
որևէ մեկը կրում է երրորդ երկրի նկատմամբ սանկցիաներ կիրառելու 
հետևանքով անհատույց վնասներ, ապա իրավունք ունի դիմել քննարկե-
լու հարցի կարգավորումը: 

Մոսկվան սկզբունքորեն ընդառաջեց իրաքյան կողմին: Հարկ է 
նշել, որ դիվանագիտական մակարդակով Բաղդադի կողմից ստորագր-
վել են ռուսական ընկերությունների գերակայության մասին մի շարք դի-
րեկտիվներ: 

2000 թվականին Ռուսաստանի դաշնության հետ Իրաքի կոնտ-
րակտների արժեքը կագմեւ է 1 մըւդ. 200 մլն. ԱՍՆ դոլար: Ռուսաստանը 
սաացելէ 5, 5 մլրդ. ամեր, սն դոլարի արժողությամբ իրաքյան նավթ: 

Հետաքրքիր փաստ Լ, որ պատժամիջոցների ռեժիմի վերացումից 
հետո նախատեսվում է մի շարք օբյեկտների կառուցում և վերակառու-
ցում, որի համար կծախսվի 40-50 մլրդ. ամերիկյան դոլար: 

Իրաքի դեմ կիրառվող սանկցիաներից որոշակիորեն տուժել են 
նաև Հնդկաստանը և Հորդանանը: Հնդկաստանը ստորագրելով «նավթ 
հացահատիկի դիմաց» փաստաթուղթ, այդ սանկցիաների հետևանքով 
կրել է 30 մլրդ. ԱՄՆ դոլար վնաս: Թեև Հորդանանին թույլատրվում է 
ներմուծել օրական 75 հազար բարել իրաքյան նավթ, իրականում այդ 
թիվը զգալիորեն ավեփ մեծ է: Հորդանանը' գրկված լինելով սեփական 
բնական ռեսուրսներից, Իրաքի հետ առևտուրը դիտում է որպես տնտե-
սության համար կարևորագույն ազդակ և պայման: 

Գալով Իրաք - Հորդանան տնտեսական կապերին, ուշագրավ են 
2001 թվականի մայիս-հունիս ամիսների զարգացումները այդ բնագա-
վառում: 

2001 թվականի հունիսին Բաղդադում իր աշխատանքները սկսեց 
տնտեսական միասնության ընդհանուր արաբական խորհրդի 73-րդ նս-
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տաշրջանը: Այս միջոցառմանը մասնակցում էին տնտեսության, արդյու-
նաբերության և առևտրի նախարարներ՝ արաբական տաս երկրներից: 
Այն առաջին անգամ անց է կացվել 1991 թվականին: Այսպիսի ներկա-
յացուցչական կ՛ազմով միջարաբական Ֆորումի անցկացումը Իրաքի 
մայրաքաղաքում, իրոք որ երևույթ էր: Երկու օր տևած այս նստաշրջա-
նի մասնակիցները քննարկեցին արաբական պետությունների տնտե-
սության ինտեգրացման և համաարաբական ընդհանուր շուկայի 
ստեղծման հարցերը: 

Այդ նստաշրջանը կոչված էր ընդունել որոշում Իրաքի, Սիրիայի, 
Եգիպտոսի և Լիբիայի միջև միացյալ ազատ առևտրի զոնա ստեղծելու 
մասին: 

Արաբական տարբեր երկրներից պատգամավորները ժամանեցին 
Բաղդադ հորդանանյան ինքնաթիռով: 

Հորդւսնանի կառավարությունը ստացել էր ՍԱԿ-ի Իրաքին վե-
րաբերվող սանկցիաների հատուկ կոմիտեի թույլատվությունը՝ Բաղդադ 
կանոնավոր չվերթեր իրագործելու մասին3: 

Թուրքիայի համար նույնպես ստեղծված էր նպաստավոր հնա-
րավորություն: Նրա վնասը Իրաքի հանդեպ պատժամիջոցներից կազ-
մում է 35-36 մլրդ. դոլար: Ներկայումս Թուրքիայի տարեկան շահույթը 
Իրաքի հետ սանտրից կազմում է 2 մլրդ. դոլար : 

Ինչ վերաբերվում է ամերիկյան կողմի վերաբերմունքին, ապա 
սանկցիաների կարևորությունը ընդգծվում է նաև ԱՍՆ ներկա վարչա-
կարգի կողմից: ԱՄՆ-ի նախագահ Բուշը հաստատում է, որ չի պատ-
րաստվում Իրաքին ազատել պատժամիջոցներից, թեև ամերիկյան ըն-
կերությունները ձգտում են ձեռք բերել իրաքյան նավթ: Ասոշիէյթդ Պրես 
գործակալության համաձայն Սպիտակ տանը կայացած բրիֆինգի ժա-
մանակ Բուշը հերքել է փոխնախագահ Դիկ Չեյնիի 2001 թվականի ապ-
րիլին կատարած այն հայտարարությունը, որ իբր տնտեսական սանկ-
ցիաները, որոնք ընդունված են և գործում են Լիբիայի, Իրանի և Իրաքի 
դեմ, հնարավոր է վերացվեն Սիացյալ նահանգների կողմից այդ պե-
տությունների էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործման անհրաժեշտութ-
յունից դրդված5: 

Գալով ՍԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած սանկցիա-
ների բովանդակությանը, անհրաժեշտ է ժամանակագրական անցում 
կատարել դեպի Իրաքի նորագույն շրջանի արտաքին հարաբերություն-
ների առավել ուշագրավ իրադարձությունները, անդրադառնալով Իրաք-
Իրան և Իբաք-Քուվեյթ վախհարաբերությունների ընթացքին, Մերձա-
վոր և Միջին Արևելքի երկրների պատմության մեջ կոնֆլիկտային թեժ 
կետերի շուրջ բանակցությունների անցած աղուն: 
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Իրանա-իրաքյան պատերազմը սկսվեց 1980 թվականի սեպտեմ-
բերի 4-ին և ավարտվեց ութ տարի անց, 1988 թվականի օգոստոսի 20-
ին' կողմերից և ոչ մեկին չբերելով հաղթանակ: Այս անմիտ ու անհեռան-
կար պատերազմը խոր հետք թողեց և Իրանի, ե Իրաքի հասարակա-
կան-քաղաքական ե սոցիալ-տնտեսական կյանքում : 

Իրանա-իբաքյւսն պատերազմի ավարտից տարիներ են անցել, 
սակայն, ինչպես գտնում են հետազոտողնելւը, այղ պատերազմի 
հետևանքների ծանրությունը Իրաքի և Իրանի վրա այնքան ակնհայտ է, 
որ հետագա տարիներին, երկու երկրների միջև սահմանային տարբեր 
կոնֆլիկտների առիթով, այն նշվում է որպես խիստ վտանգավոր սպառ-
նալիք, որին երբեք չպետք է վերադառնալ: Այսպես, 2001 թվականի գար-
նանը Իրաքի արևելյան մասի վրա Իրանի կողմից հրթիռւսկոծումների 
կապակցությամբ Իրաքի ղեկավարության ներկայացուցիչը նախազգու-
շացրեց Իրանի ղեկավարությանը, որ այդ հրթիռակոծումները հղի են եր-
կու պետությունների միջև պատերազմի վերսկսման վտանգով, մի պա-
տերազմ, որը տևեց 1980-1988 թթ. 7: Խոսքը վերաբերվում է Իրաքի 
արևելյան մասում բազավորված Իրանի «ժողովրդական մարտիկներ» 
գինված խմբավորումների ապստամբ ջոկատների հրթիոավոծմանը Ի-
րանի կողմից, որի ընթացքում զոհվել էր 3 և վիրավորվել 19 մարդ: Իսկ 
ըստ Բաղդադի հայտարարության Իրաքի հակաօդային պաշտպանութ-
յանը հաջողվել է կործանել Իրանի ռազմաօդայհն ուժերի հետախուզա-
կան, առանց օդաչուի կառավարվող ինքնաթիռը : 

Այս դրվագը ևս ցույց է տալիս նման շարժառիթների ունեցած բա-
ցասական հետևանքները պատժամիջոցների վերացման ուղղությամբ 
գործընթացների վրա: 

ՍԱԿ-ի ռազմական հարցերով դիտորդական խմբի ընդունած 
փաստաթղթի նյութերում պարզորոշ նշված է՝ «Գրեթե ութ տարի տևած 
պատերազմից հետո և դրան հաջորդող տարիների դիվանագիտությունը 
իրենց վրա վերցրին Իրանի և Իրաքի ղեկավար առաջին դեմքերը, հա-
մաձայնվելով հրադադարի և ուղղակի անմիջական բանակցություննե-
րի»: UNUMOG-ը ավարտեց իր վերահսկողության առաքելությունը 1991 
թվականին, երկու կողմերից ստանալով նրանց պարտավորության հա-
մաձայնությունը՝ զորքերը վերադարձնել միջազգային ընդունված սահ-
մանները: Այդ առաքելությունը տևեց 1988 թվականի օգոստոսից մինչև 
1991 թվականի փետրվար : 

1991 թվականին ստեղծվեց ՍԱԿ-ի Իրաք-Քուվեյթ դիտորդական 
խումբը՝ այդ երկու երկրների՝ Իրաքի ե Քուվեյթի, սահմանների վե-
րահսկման նպատակով: 

Այդ դիտորդական խմբի՝ UNIKOM-ի ընդունած փաստաթղթում 
վավերագրված է՝ «ռազմական գործողությունները դադարեցնելուց հե-
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սա, ինչը նախաձեռնել է ՍԱԿ-ի անդամ պետությունների կոալիցիան, 
կասեցնելու համար Իրաքի ներխուժումը Քուվեյթ և հաստատելով խա-
ղաղություն, վերականգնելու անվտանգությունը տարածաշրջանում, 
Անվտանգության խորհուրդը 1991 թվականին հիմնեց UNIKOM-ը՝ իրա-
կանացնելու համար իր դիտորդական առաքելությունը Իրաք-Քուվեյթ 
սահմանի երկայնքով, ապառազմականացնելով այս զոնան, զսպելու, 
կասեցնելու սահմանի խախտումները և որևէ ռազմական գործողության 
դեպքում անհապաղ զեկուցելու պայմանով» լօ: 

Ընդ որում կարևոր է նշել, որ ՍԱԿ-ի ընդունած փաստաթղթերի 
ուասմնասիրությունը հետաքրքիր նյութ է պարունակում նաև բնակչութ-
յան սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին: 

Այսպես, 1994 թվականին ՍԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը ա-
ռաջարկում էր չեղյալ հայտարարել 1993 թվականի մայիսի 27-ին ընդու-
նած թիվ 833 բանաձևը նկատի ունենալով առանձին քաղաքացիների և 
նրանց ունեցվածքի հետ կապված հանգամանքների մտահոգությամբ Ի-
րաքի նախագահի 1994 թվականի փետրվարի 22-ի նամակը (Տ 
1994/240): Խոսքը վերաբերվում է Քուվհյթի տարածքում մնացած Իրաքի 
քաղաքացիներին և նրանց ունեցվածքի Իրաքի և Քուվեյթի միջև միջազ-
գային նորմերով ընդունված սահմանաբաժանմանը: 

Կողմերը համաձայնության եկան փոխհատուցումների վճարումը 
իրականացնել Իրաքի նախագահի 1994 թվականի փետրվարի 22-ի նա-
մակում նշված սկզբունքների հիման վրա, այսինքն՜ դրամական վտ-
խանցումները կարող են ուղարկվել առանձին քաղաքացիների, ովքեր 
գտնվում են Իրաքում: Դ ա համապատասխանում է ՍԱԿ-ի կանոնադ-
րության VII գլխի դրույթներին": 

Միաժամանակ, պահանջվում էր ետ կանչել Իրաքի զորամիավո-
րումները, պանք տեղակայված էին Իրաքի հարավային հատվածում 
Քուվեյթի հետ ունեցած սահմանի ուղղությամբ՛2: 

1994 թվականի հոկտեմբերի 15-ին, 3438 նիստի արձանագրութ-
յան համաձայն, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը անդրադառնում է 
մի շարք, նախկինում ընդունված բանաձևերի 78 (1990) 29 նոյեմբերի 
1990, 686 (1991) 2 մարտի 1991, 687 (1991), 3 ապրիփ 1991, 689 (1991) 9 
ապրիլի 1991, և 833 (1993) 27 մայիսի 1993 և հատկապես 678 (1990) « 2, 
դրանք ճանաչելով ուժը կորցրած: Այս որոշումների և բանաձևերի խում-
բը մեկ անգամ ևս հաստատում է տարածաշրջանում խաղաղության 
գործընթացի ալջ բարդությունն ու հետևողականությունը ՍԱԿ-ի գործո-
ղություններում, որպես աշխատատար շարունակություն մեկ ընդհանուր 
շղթայի օղակներում: Որոշվում է ուշադրություն դարձնել սեփական զոր-
քերը ընդդեմ իր հարևանների օգտագործելու Իրաքի սպստնափքներին 
և պահանջներին: Պաշտոնապես ճանաչել որ Իրաքի կողմից որևէ ռազ-
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մական կամ պրովոկացիոն ակցիա ընդդեմ իր հարևանների սպառնալիք 
է ներկայացնում տարածաշրջանում խաղաղությանն ու անվտանգութ-
յանը: 

Անվտանգության խորհուրդը ողջունում է ստեղծված ճգնաժամից 
դուրս գալու ուղղությամբ բոլոր դիվանագիտական և կողմնակի այլ ջան-
քերը: Որոշվում է Իրաքին ետ պահել իր հարևանների և Միացյալ ազգե-
րի կազմակերպության նկատմամբ սպառնալիքների և ահաբեկչության 
դեպքում: Ընդգծվեց, որ Իրաքը պետք է սույն որոշումը ընդունի ողջ պա-
տասխանատվությամբ և ամբողջապես, նկատի ունենալով լուրջ 
հետևությունները, որի բացակայության դեպքում կիբականացվեն սույն 
բանաձևի պահանջները: 

Ընդունել ի գիտություն, որ Իրաքը կհայտնի իր պատրւսստակա-
մությունը դրական կերպով լուծելու վիճելի հարցերը, կճանաչի Քուվեյթի 
սուվերենությունը և նրա սահմանները՝ ի հաստատումն 833 (1993) բա-
նաձևի, ընդգծելով, որ Իրաքը պետք է որոշակիորեն վստահություն 
ներշնչի լիակատար և պաշտոնական սահմանադրական կարգի համա-
ձայն, հարգհլով Քուվեյթի անկախությունն ու սահմանները, ինչը պա-
հանջում են 687 (1991) և 833 (1993) բանաձևերը13: 

Որոշվեց նաև վերահաստատել ՍԱԿ-ի անդամ բոլոր պետութ-
յունների պարտավորությունը Քուվեյթի և Իրաքի սուվերենության, տա-
րածքային ամբողջականության և քաղաքական անկախության հան-
դեպ: 

Վերահաստատվեց այդ հայտաբարությունր՝ 1994 թվականի հոկ-
տեմբերի 8-ին: (Տ /1994/ PRST / 158) 14: 

Անվտանգության խորհուրդը ուշադրություն է դարձրել Քուվեյթի 
մշտական ներկայացուցչի 1994 թվականի հոկտեմբերի 6-ի (Տ/ 1994/ 
1137) նամակին՝ որով ծանուցվամ էր Իրաքի զինվորական հեղավախա-
կան խորհրդի 1994 թվականի հոկտեմբերի 6-ի հայտարարության մա-
սին: 

Որոշվում է նոտա հղել նաև Իրաքի մշտական ներկայացուցչութ-
յուն 1994 թվականի հոկտեմբերի 10-ի նամակի կապակցությամբ (Տ 
/1994/ 1149), ուր հայտնվում է, որ Իրաքի կառավարությունը որոշել է ետ 
քաշել զորքերը, որոնք վերջերս տեղակայվել էին Քուվեյթի հետ սահմա-
նի ուղղությամբ15: 

Միացյալ ազգերի կազմակերպության կանոնադրության 7-րդ գլ-
խի դրույթների համաձայն, ՍԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը որո-
շում է. 

1. Դատապարտել Իրաքի ռազմական ներկայությունը Քու-
վեյթի սահմանի ուղղությամբ: 
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2. Պահանջել, որ Իրաքը անհապաղ ավարտի բոլոր զորա-
միավորումների դուրսբերումը Իրաքի հարավից, վերադարձնելով իրենց 
նախնական դիրքերը: 

3. Պահանջվում է, որ Իրաքը դարձյալ չօգտագործի իր ռազ-
մական կամ այլ ուժեր թշնամական կամ պրովոկացիոն նպատակներով 
սպաոնալա իր այս կամ այն հարևանին կամ Իրաքում Միացյալ Ազգերի 
կազմակերպության գործողություններին: 

4. Պահանջվում է հետևապես, որ Իրաքը իր զորամիավորում-
ները չշարժի դեպի հարավ, համաձայն վերը նշված « 2-ի, իրականաց-
նելու համար որևէ գործողություն, ինչը կավելացնի իր ռազմական գերա-
կայությունը երկրի հարավում: 

5. Պահանջվում է, որ Իրաքը համագործակցի ամբողջապես 
Միացյալ ազգերի կազմակերպության հատուկ հանձնաժողովների հետ: 

6. Որոշվում է այս խնդրում ցուցաբերել ակտիվություն : 

1994 թվականի հունվարի 18-ին, համաձայն 687 (1991) բանաձևի 
« 21-ի, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները անցկացրին ոչ 
պաշտոնական խորհրդակցություն: Բոլոր ներկաների կարծիքները լսե-
լուց հետո խորհրդի նախագահը եկավ այն եզրակացության, որ չկա հա-
մաձայնություն, ինչը անհրաժեշտ պայմաններ կստեղծի վերափոխելու 
սանկցիաների ռեժիմը17: 

Իրաքի կողմից Քուվեյթի սուվերենության, տարածքային ամբող-
ջականության և քաղաքական անկախության, ինչպես նաև միջազգային 
սահմանի ճանաչումը լսվեց նաև ՍԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 
1994 թվականի նոյեմբերի 16-ի 3459 նիստում: 

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի նախագահը Իրաքի արտ-
գռրծնախարարի կողմից, 12 նոյեմբերի 1994 , ստանում է Իրաքի հեղա-
վախական խորհրդի 1994 թվականի նոյեմբերի 10-ի թիվ 200 որոշումը' 
նախագահ Աադդամ Հուսեյնի ստորագրությամբ: Դ ա Իրաքի ազգային 
ժողովի կողմից նոյեմբերի 10-ին ընդունված դեկլարացիան էր, որը հաս-
տատում էր Իրաքի դիրքորոշումը Քուվեյթի պետության անկախության, 
տարածքային ամբողջականության, Իրաքի հանրապետության և Քու-
վեյթի պետության միջև միջազգային սահմանների մասին ընդունված 
Սիացյալ ազգերի կազմակերպության, Իրաք-Քուվեյթ սահմանի դեմար-

Դրա նմանօրինակ հաղորդագրությունը հասցեագրված էր Գլխավոր 
քարտուղարին, խնդրանքով որ այն շրջանաոության մեջ դրվի, որպես 
անվտանգության խորհրդի փաստաթուղթ և շրջանառության մեջ է՝ Տ (1994) 1288 
նշանով: 18 
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կացիոն հանձնախմբի կալմից՜ համաձայն Անվտանգության խորհրդի 
բանաձևի 833 (1993): 

Անվտանգության խորհուրդը ողջունեց այս զարգացումը, որի մա-
սին նրա նախագահը գրավոր տեղյակ պահեց Իրաքի մշտական ներկա-
յացուցչությանը (1994 թ. 16 նոյեմբերի, (Տ /1994 / 1297): 

Անվտանգության խորհարդը նշել էր, որ Իրաքի այս որոշումը 
դիտվում է նշանակալի քայլ և ներդրում, ուղղված Անվտանգության 
խորհրդի բանաձևերի կատարմանը: 

Վերը նշված նամակում Անվտանգության խորհրդի նախագահր 
տեղեկացնում է Իրաքի կառավարությանը, որ Անվտանգության խորհր-
դի անդամները կհետևեն Իրաքի այդ քայլերի իրականացմանը ե նրա 
վճռականությանը: Նրանք կշարունակեն հսկողության տակ պահել Ի-
րաքի գործողությունները՝ համապատասխան Անվտանգության խորհր-
դի ընդունած բանաձևերի: 

Իրաքին վերաբերվող ՍԱԿ-ի ընդունած սանկցիաների շարքում 
կարևոր են իրաքյան նավթի և նավթամթերքների արտահանմանը վերա-
բերվող որոշումները: Այս հարցը ուղղակիորեն կապված է ազգաբնակ-
չության կենսամակարդակի, երկրի տնտեսության վիճակի հետ: 

Համաձայն 1995 թվականի ապրիլի 14-ի նիստի 3519 արձանագ-
րության, Իրաքի նավթի և նավթամթերքների արտահանման հարցը 
միաձայն ընդունվեց հետևյալ բովանդակությամբ. 

Անվտանգության խորհուրդը լրջսրեն մտահոգված լինելով Իրաքի 
ազգաբնակչության սննդի և առողջապահական հարցերի ներկա իրավի-
ճակով և ապագայի էլ ավելի վատթարացման հեռանկարով, համոզված 
է և անհրաժեշտ է համարում որպես 1աւմանիտար օգնության ժամանա-
կավոր գործոն նախաձեռնել և իրականացնել մի շարք միջոցառումներ: 

Կարգադրված էր ձևավորել պաբտավոբություններ բոլոր անդամ 
պետությունների կողմից, հստակեցնելով Իրաքի սուվերենությունը և 
տարածքային ամբողջականությունը ընդունած երկրների մասնակցութ-
յունը: 

Համաձայն Միացյալ ազգերի կանոնադրության VII գլխի որոշ-
վեց՝ 

1. Թույլաարել պետություններին, չնայած 3 (ա), 3 (բ) և 4, 661 
(1990) բանաձևի և դրան հաջորդող բանաձևերի, որոնք արգելում են 
նավթի և նավթամթերքների արտահանումը, թույլ տալ արտահանել ի-
րաքյան նավթ և նավթամթերքներ, ներառելով ֆինանսական և այլ 
կարևոր բաղադրամասեր կազմող գործընթացները, որոնք ուղղակիորեն 
կապված են արտահանման հետ: Դրանից բացի արտահանման արժե-
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քը չ պետք է գերազանցի մեկ բիփոն (հազար միլիոն) ամերիկյան դոլա-
րին, յուրաքանչյուր 90 օրվա ընթացքում19: 

Այդ նպատակի իրականացման համար նավթն ու նավթամթերք-
ները վաճառքի հանել ըստ հետևյալ պայմանների՝ 

ա) հանձնախումբը հավանություն է տայիս 661 (1990) բանաձևի 
համաձայն, ապահովագրել հստակ յուրաքանչյուր գործարք: Ըստ այս 
բանաձևի՝ նրա դրույթները և պայմանները ընդունելուց հեսա, դիմումը 
կամ հայտարարությունը հաստատվում է Իրաքի կառավարության կող-
մից: 

Իրաքյան նավթ և նավթամթերք գնելու մասին յուրաքանչյուր ա-
ռաջարկություն պետք է արտահայտի ընդայւձակ տեղեկություն վաճառ-
քի գնի մասին, շուկայական հավաստի արժեքը, արտահանման վայրը, 
բաց նամակով ապառիկ վճարալունակությունը, քանակը, հաշվետվութ-
յունը հաստատված նախագահի կողմից, կցելով բանաձևի իրականաց-
ման նպատակի և այ լ գործին ուղղակի վերաբերվող ֆինանսական կամ 
այլ բաղադրյալ գործարքների ակտեր: 

բ) Նավթի կամ նավթամթեյւքի յուրաքանչյուր վաճառքի դիմաց 
վճարումը լրիվ անմիջականորեն վաճառողից պետությանն է անցնում՝ 
հաշվետու լինելով գլխավոր քարտուղարի կողմից հաստատված փաս-
տաթղթով (բանաձևի իյւականացմանը օժանդակելու նպատակով)2 : 

Պարզ է, որ նմւսն պայմանները նման էին ավագի մեջ մի քանի 
կաթիլի ջրի և չէին կարող բավարար հիմքեր ապահովել շարքային ի-
րաքցու հոգսը թեթևացնելու հարցում: 

ՍԱԿ-ի սանկցիաները Իրաքի նկատմամբ անցել են բավական 
բարդ ճանապարհ: Դրանք ժամանակավոր բնույթ են կրում, քանի որ 
պայմանավորված են քաղաքականության դրսևորումներով և հետագա 
զարգացումներով: 

KARINE SAMVELYAN 

THE SANCTIONS OF UNITED NATIONS AGAINST IRAQ 

AMONG THE SIGNIFICANT SOCIAL-POLITICAL FACTORS OF 
REGIONAL IMPORTANCE WAS THE PROBLEM OF THE PEACE. 

The article deals with the analyses of the social-political consequences of the 
Iran-Iraqi war and the Iraq-Kuwait Conflict (recognition of Kuwait's sovereignty). 

It includes the examination of resolutions and Statements of Security Council 
of United Nations, conceming the economic sanctions against Iraq and its results. 
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РУБЕН САФРАСТЯН 

ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ АРМЯНО-ТУРЕЦКИХ 
ОТНОШЕНИЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Армяно—турецким межгосударственным отношениям конца 
XX — начала XXI веков "не повезло" дважды: как факту действи-
тельности, так и объекту исследования. Поясним нашу мысль. 

В реальной жизни они хоть и существуют: два соседних госу-
дарства "признают" существование друг—друга, время от времени 
присходят контакты между официальными представителями различ-
ных уровней, включая президентов и министров иностранных дел и 
ведутся переговоры, однако до сих пор они не получили своего ле-
гального оформления с точки зрения международного права — дип-
ломатические отношения не установлены; то есть строго говоря, в 
системе современных международных двусторонних отношений они 
как бы не существуют. К тому же, одна из сторон — Турция — в од-
ностороннем порядке осуществляет фактическую экономическу бло-
каду, а также ввела специальный визовой режим в отношении Арме-
нии, который она то ужесточает, то вводит определенные послабле-
ния в зависимости от... результатов обсуждения проблемы геноцида 
армян в парламентах третьих государств. 

Не лучше обстоит дело и с исследованием проблем а р м я н о -
турецких отношений. Фактически отсутствуют работы, в которых они 
анализировались бы с применением понятийного аппарата, исполь-
зуемого в современной науке о международных отношениях. К со-
жалению, отсутствует также сколь—нибудь полное фактологическое 
исследование истории армяно—турецких межгосударственных отно-
шений, даже их отдельные периоды не получили адекватного отоб-
ражения в специальной литературе с точки зрения "голой" фактог-
рафии, не говоря уже о монографии, в котором проявился бы комп-
лексный подход. Авторы существующих работ решают в своем 
большинстве прежде всего задачу оправдания кое—каких узкона-
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циональных или узкопартийных подходов к этой сложной и многос-
лойной проблеме. Получила также распространение практика их 
рассмотрения только в контексте изучения Карабахского конфликта. 
В результате, предлагаемые в специальной литературе интерпрета-
ции армяно—турецких отношений являются в целом односторонними 
и поверхностными. 

Между тем, даже из краткого описания в начале статьи 
состояния армяно—турецких межгосударственных отношений стано-
вится очевидной их безусловная "ценность" в качестве объекта исс-
ледования в рамках подхода "case—study" — с целью их дальней-
шей генерализации и включения в каталог конкретных случаев, ко-
торыми оперирует современная теория международных отношений. 
Отметим две ее области, для которых, по нашему мнению, история 
отношений между Арменией и Турцией последнего десятилетия 
представляет несомненный интерес. 

Это прежде всего такая новая, на наших глазах формирую-
щаяся область, как изучение методов и способов осуществления 
"неконвенциональной дипломатии" или, выражаясь более конкрет-
но, исследование двусторонних отношений между государствами в 
условиях отсутствия дипломатических отношений. Казалось бы, ар-
мяно-турецкие отношения могли бы послужить одним из основных 
"случаев" (case), используемых для теоретических обобщений. Од-
нако исследователями опыт армяно—турецких отношений в целом 
игнорируется. Характерным явлется следующий пример: в новаторс-
кой по своей сути в этой области работе профессора Лейкастерско-
го университета Г. Р. Бэрриджа "Разговаривая с врагом", положив-
шей начало специальным исследованиям в этой области, отсутствует 
обращение к опыту армяно—турецких отношений, хотя и автор в 
числе других случаев использования присутствия на официальной 
церемонии похорон видного государственного деятеля для осу-
ществления контактов между руководителями государств, не имею-
щих дипломатических отношений, упоминает визит президента Ар-
мении Л. Тер-Петросяна в Анкару по случаю похорон президента 
Турции Т. Озала1 . Между тем, рассмотрение особенностей армяно-
турецких отношений позволило бы автору не только расширить, 
пользуясь терминологией самого Бэрриджа, список "ключевых ме-
тодов коммуникации", используемых сторонами, но и "рассмотреть 
более пристально формальные и сущностные обстоятельства, кото-
рые делают необходимым обращение к ним"2. 

Так, вся концепция и структура книги английского ученого ос-
новываются на допущении, что государства могут не иметь диплома-
тических отношений или в результате не признания друг друга, или 
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в результате разрыва дипломатических отношений3. Тем самым им 
устанавливается прямая зависимость между признанием нового госу-
дарства и установлением дипломатических отношений. "Во всяком 
случае, — пишет Бэрридж, если в признании нового государства или 
нового правительства отказано по какой—либо причине, дипломати-
ческие отношения, конечно, не могут быть установлены; точно так-
же, если признание взято обратно, то дипломатические отношения, 
если они существовали, должны быть приостановлены"4. В результа-
те, он фактически исключает из своего рассмотрения такой случай, 
как отказ от установления дипломатических отношений при офи-
циальном признании нового государства — то есть тот "операцион-
ный код"5 , который выработало руководство Турция в отношении 
Армении еще в 1991 году и который оно сохраняет до сих пор. Тем 
самым, поле анализа автора сужается до рассмотрения только двух 
случаев: непризнания государства и разрыва дипломатических отно-
шений. 

Между тем, отмеченный нами выше случай имеет ряд принци-
пиальных отличий от оказавшихся в центре внимания Бэрриджа. В 
частности, избравшее такую политику государство получает не толь-
ко значительное стратегическое преимущество перед "новым госу-
дарством", ставя установление дипломатических отношений в зави-
симость от выполнения неких предварительных условий, но и офи-
циально признавая существование этого "нового государства" остав-
ляет з а собой возможность установления с ним и поддержания "не-
конвенциональных контактов" на самых различных уровнях, вклю-
чая высший, используя их в конечном итоге с целью оказания дав-
ления на него. В случае непризнания "нового государства" каналы 
"неконвенциональных контактов" были бы в значительной степени 
перекрыты, что уменьшило бы возможности для дипломатического 
маневрирования, а в конечном счете — для оказания давления на 
него. 

С другой стороны, официально признанное "новое государст-
во", с которым не установили дипломатические отношения, оказы-
вается в затруднительном положении, кстати, более затруднитель-
ном, чем если бы сначала дипломатические отношения были бы 
установлены, а лишь затем в одностороннем порядке разорваны. 
Испытывая вполне понятный недостаток в опытных дипломатах та-
кое государство лишается также возможности сбора информации 
посредством посольства и консульств, а также возможностей их 
посредством установления контактов с представителями различных 
слоев обшества. Все это приводит к тому, что в случае поддержания 
"неконвенциональных дипломатических отношений" оно вынуждено 
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действовать как бы "вслепую", что еще более ослабляет его пози-
ции в диспуте с противной стороной, которое, обычно, представлено 
более сильным и уже состоявшимся государством. 

Прочерченная выше лишь пунктирно парадигма отношений 
была выведена нами на основе обобщения опыта отношений между 
Турцией и Арменией. Она не имеет аналогов в современной практи-
ке дипломатических отношений. Своеобразие армяно—турецких от-
ношений станет более наглядным после краткого обзора рассматри-
ваемых в научной литературе случаев отсутствия межгосударствен-
ных отношений. 

Государства в наши дни в отношении друг друга применяют 
главным образом или политику непризнания, или политику разрыва 
(заморожения) дипломатических отношений. "Классическими" слу-
чаями непризнанных государств в годы "холодной войны" были раз-
деленные государства: Германия, Вьетнам, Корея. До сих пор боль-
шинство арабских государств не признают существование государст-
ва Израиль. В последние десятилетия получил распространение мо-
дифицированный вариант непризнания — непризнание не государст-
ва, как такового, а правящего режима (правительства). Особенно 
часто такую политику применяли Соединенные Штаты, а также под 
их давлением — их союзники. Так, США многие годы не признавали 
коммунистический режим Пекина в качестве законного правительст-
ва Китая. 

Вместе с тем, как показывает обращение к практике междуна-
родных отношений, значительно большее распространение в новей-
ший период времени получил разрыв дипломатических отношений 
при одновременном сохранении "признания" данного государства 
или даже политического режима. Согласно традициии, кодифициро-
ванной Венским конгрессом 1815 года, разрыв дипломатических от-
ношений воспринимался как символический акт признания невоз-
можным разрешения конфликтной ситуации между государствами 
мирными средствами и скорого начала военных действий. Вся исто-
рия периода "классической европейской дипломатии" позапрошлого 
века полна примерами подобного рода. И в наши дни время от вре-
мени акция разрыва или замораживания дипломатических приме-
няется в непосредственной связи с началом военных действий, как, 
например, поступила Великобритания в отношении Аргентины в пе-
риод Фолклендской войны. Однако в современный период или в эру 
"новой дипломатии"6 разрыв дипломатических отношений служит 
чаще всего актом, символизирующим недовольство политикой дан-
ного государства и направлен на его изоляцию на международной 
арене, особенно, если он применяется сильным государством в от-
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ношении более слабого, или же преследует пропагандистские цели; 
причем, а реальной дипломатической практике обе эти цели за-
частую совмещаются. Приведем в качестве примера разрыв Соеди-
ненными Штатами дипломатических отношений с правительством 
Кастро на Кубе, которое, тем не менее, не сопровождалось отказом 
не только от признания кубинского государства, но даже от призна-
ния режима Кастро7. Подобный подход США был обусловлен, на 
наш взгляд, их стремлением оставить дверь открытой для последую-
щих "неконвенциональных" контактов с представителями комму-
нистического правительства Кубы с целью попытаться добиться бла-
гоприятных для себя изменений. Важную роль сыграл, несомненно, 
фактор географической близости Кубы к США, что обуславливает 
его особое значение даже для такой мощной державы, как Соеди-
ненные Штаты. Интересно отметить, что в одном из своих выступле-
ний тогдашний президент США имплицитно оправдывая подобную 
политику вынужден был даже публично солгать, заявив что США не 
признают правительство Кастро. Политика Турции в вопросе дипло-
матических отношений с Арменией оказывается, по нашему мнению, 
наиболее близкой именно к политике США в отношении к Кубе, 
имея, однако, существенное отличие от последней; а именно, она с 
самого начала отказалась установить с Арменией дипломатические 
отношения, обусловив их установление рядом предварительных ус-
ловий, касающихся других пунктов повестки дня в отношениях меж-
ду этими двумя государствам, по которым ей не удалось добиться 
удовлетворяющих ее уступок со стороны Армении. Подобный под-
ход турецкой стороны основывался на убеждении, что Армения, как 
"новое государство", к тому же, не имеющая выхода к морю, нахо-
дящаяся в состоянии военного конфликта с Азербайджаном и испы-
тывающая значительные экономические трудности, больше ее заин-
тересована в установлении дипломатических отношений. Таким об-
разом, можно утверждать, что Турция, фактически, использовала 
свое возможное согласие на установление дипломатических отноше-
ний с Арменией в качестве "средства влияния" в понимании иссле-
дователя проблем международного влияния (influence) Джеймса Дэ-
виса8. Однако до сих пор, по прошествии почти десяти лет, дипло-
матические отношения между Турцией и Арменией не установлены. 
Это означает, значительные расхождения между ними остаются, и 
Турции не удалось добиться от Армении существенных уступок, то 
есть вовлечь ее в сферу своего влияния. 

В более широком смысле, отношения между Турцией и Арме-
нией представляют определенный научный интерес также с точки 
зрения дальнейшего развития теории межгосударственных двусто-
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ронних отношений, которая в условиях усиления в последние годы 
влияния неолиберальных и мондиалистических теорий оказалась на 
периферии интереса исследователей. Между тем анализ армяно-ту-
рецких отношений в контексте такого фундаментального понятия 
этой теории, как мощь ("power") государства и способы ее реализа-
ции, или концепция принуждения мог бы способствовать ее дальней-
шему развитию. 

Обратимся к конкретному примеру. В последние годы ряд 
исследователей пришли к выводу, что в наши дни в дипломатичес-
кой практике возросло значение повестки дня ("agenda") как 
двусторонних, так и многосторонних международных отношений, 
исходя из чего и подчеркивают необходимость ее более присталь-
ного изучения9. Однако конкретные способы формирования повест-
ки дня остаются малоисследованными. Обращение к опыту армяно-
турецких отношений и в этом случае снабжает нас интересным мате-
риалом для анализа. Так, оказывается, еще до краха СССР и созда-
ния независимого армянского государства стороны вступили в борь-
бу з а формирование повестки дня двусторонних межгосударствен-
ных отношений. Об этом свидетельствует визит посла Турции в 
Москве В. Вурала в Ереван в апреле 1991 года и его переговоры с 
руководством республики, в ходе которых обнаружились отличия 
сторон в подходах к формированию повестки дня. Если армянская 
сторона стремилась сконцентрировать повестку дня двусторонних 
отношений на вопросах экономического характера, то посла Вурала 
интересовали прежде всего вопросы, связанные проблемой геноци-
да армян и армяно—турецкой границей, а также проблема урегули-
рования Карабахского конфликта и лишь в последнюю очередь — 
вопросы торгово-экономического характера. Турции тогда удалось 
навязать свою интерпретацию повестки дня, а после того, когда она, 
признав в конце 1991 года независимость Армении, отказалась уста-
новить с ней дипломатические отношения, форсированно в нее во-
шел новый пункт: об установлении дипломатических отношений. В 
1992—1993 годах в иерархии ее пунктов опять-таки под давлением 
Турции произошли изменения, в результате которых проблема уре-
гулирования Карабахского конфликта выдвинулась на первое место. 
Борьба за повестку дня закончилась в 1993 году, когда после поте-
ри Азербайджаном Кельбаджара Турция окончательно закрыла 
свою границу с Арменией, вынудив тем самым армянскую сторону 
согласиться с заменой торгово-экономического пункта повестки дня 
на вопрос об открытии Турцией границы с Арменией. В течение пос-
ледующих лет вплоть до сегодняшнего дня (сентябрь 2002 года) по-
вестка дня армяно—турецких отношений не претерпела сущностных 
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изменений, лишь новое руководство Армении, пришедшее к власти 
в 1998 году, сконцентрировав свое внимание на проблеме признания 
геноцида армян.добилось изменений в иерархии пунктов повестки 
дня. 

Сказанное выше о борьбе з а повестку дня армяно—турецких 
отношений не оставляет сомнений в том, что мы имеем интересный 
случай с точки зрения более детального изучения проблемы форми-
рования повестки дня двусторонних межгосударственных отноше-
ний. В частности, стремление Турции установить свой контроль над 
формированием повестки дня в межгосударственных отношениях с 
Арменией свидетельствует о ее стремлении расширить поле приме-
нения (domain) своей мощи (power) з а счет включения в нее и по-
вестки дня. Такая интерпретация политики Турции основывается на 
определении мощи государства как способности контролировать 
других, глубоко разработанном Джоном Ротгебом1 0 . 

Вместе с тем, изменение в иерархии вопросов повестки дня, 
происшедшее в 1998 в результате изменения в политике Армении в 
вопросе признания факта геноцида армян, показывает, что и более 
слабое государство, в данном случае — Армения, имеет возмож-
ность не только противостоять более сильному и игнорировать его 
требования, но и добиваться определенного преимущества в дипло-
матическом противостоянии, особенно, когда это касается вопросов, 
коренящихся в глубинах коллективного сознания и исторической па-
мяти. К сходным результатам пришла группа американских специа-
листов, исследующих предпосылки и условия достижения успеха 
при использовании угроз, главным образом, военного характера 1 1 . 

Заключая, попытаемся очень кратко интерпретировать армя-
но-турецкие отношения применяя отмеченные нами выше новые 
разработки в теории международных отношений. Они характери-
зуются как "неконвенциональные", для которых большое значение 
имеет определение, повестки дня межгосударственных отношений. 
На формирование такой парадигмы отношений решающее влияние 
оказал "операционный код", разработанный дипломатией Турции в 
отношении Армении, который характеризуется использованием ряда 
не вполне традиционных методов принуждения (coercion). 

По приблизительной оценке Калеви Холсти более 9 0 % отно-
шений между государствами базируется на политике "простого 
убеждения" (persuasion) 12. Таким образом, армяно—турецкие меж-
государственные отношения последнего десятилетия'относятся к та-
кому типу отношений, который составляет лишь менее 10% всего 
современного международного "траффика" , именно по этой причи-
не обращение к их опыту и дальнейшая генерализация могут спо-
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собствовать уточнению некоторых концепций и понятий, применяе-
мых в наши дни для изучения международных отношений. 

ROUBEN SAFRASTYAN 

THE IMPORTANCE OF THE STUDY OF ARMENIAN-TURKISH 
RELATIONS FOR THE THEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS: 

PRELIMINARY REMARKS 

The aiticle is the first attempt to consider Armenian-Turkish interstate 
relations from the point of view of the modern theory of international relaüons. This 
approach stems from the author's following main thesis: above mentioned relations 
have some characteristic peculiarities and can serve as special case for the further 
generalizing. 

The most important from these peculiarities is the refusing by Turkey to 
establish diplomatic relations with Armenia after recognition his as an independent 
and sovereign State. This aspect of Turkish policy towards Armenia is analyzing as 
interesting case for the further development such fields of modern theory of 
international relations as the study of unconventional diplomacy as well as the 
methods of pursuing power and expanding domains of influence. 
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Ա Ն Ո Ի Շ Ս Տ Ա Ս ա ւ Լ Ց Ց Մ Ն 

ԻՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԻ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՀԴԻ ԲԱԶԱՐԳԱՆԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 

Թեև Մոհամմեդ Ռեզա Փեհլեի շահի իշխանության տապալումը 
քաղաքագետների կւպմից գնահատվում էր ոչ միայն որպես Իրանում ա-
մերիկյան քաղաքականության աննախադեպ, մեծագույն անհաջողութ-
յուն, այլև լիակատար պարտություն, այնուամենայնիվ, ԱՄՆ-ի ղեկա-
վար շրջանները որևէ չափով պատրաստ չէին անգամ այս պարագայում 
համակերպվել Իրանում իրենց նախկին դիրքերից հրաժարվելու մտքի 
հետ: Դրա լավագույն վկայությունն է, թերևս, այն, որ ԱՄՆ-ի Պետդե-
պարտամենաի Մերձավոր Արևե]քի և Հարավային Ասիայի հարցերով 
գբաղվող բարձրասյոիճան պաշտոնյաներից մեկը' Հ. Սանդերսը, Իրա-
նից շահի հեռանալու հաջորդ իսկ օրը՝ 1979 թ. հունվարի 17-ին, շտա-
պեց անդրադառնալ Իրանում ստեղծված միանգամայն նոր իրադրութ-
յան վերլուծությանն ու մեկնաբանությանը, պարզաբանել նրա հնարա-
վոր հետևանքներն Իրանում և ընդհանրապես Սիջին Արևելքում ԱՄՆ-ի 
քաղաքականության ապագայի համար1: 

Նույն օրն ևեթ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջ. Քարտերն 
իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ հավաստում էր Իրանում ԱՄՆ-ի 
քաղաքական նպատակների կայունությունն ու այն պահպանելու անհ-
րաժեշտությունը՝ իրականում որերորդ անգամ հիշեցնելով այն բոլււր 
գործոնները, որոնք ԱՄՆ-ը համարել և համարում էր իր ռազմավարութ-
յան հիմքը և որոնցից, հասկանսղի պատճառներով, մտադիր չէր երբևէ 
հրաժարվել2: Ավելորդ չէ նշել, որ Միացյալ Նահանգների այդպիսի դիր-
քորոշումն ուղեկցվում էր նաև այն պատճառաբանությամբ, որ այդ են 
պահանջում նաև Իրանի և տարածաշրջանի՝ առանց բացառության բո-
լոր երկրների կենսական առաջնահերթ շահերը, և որ այնտեղ ԱՄՆ-ի 
դիրքերի հետագա ապահովումը միանգամայն համահունչ է նախ և ա-
ռաջ հենց վերջիններիս շահերին: 

Հայտնի է, որ նախապես ԱՄՆ-ի ղեկավար շրջանները, չնայած 
Իրանում ամերիկյան ավանդական քաղաքականության շարունակման 
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ձևերի հետ կապված տարաձայնություններին3, մեծ հայսեր էին կապում 
Շահվտւր Բախթիարի՝ իրենց և շահի համատեղ ջանքերով ստեղծված 
կառավարության հետ: Դեռևս 1979 թ. հունվարի սկզրներին ամերիկյան 
ադմինիստրացիան հայտարարում Էր, որ պատրաստ Է լիովին համա-
գործակցել Բախթիարի նսաավարության հետ, անկախ այն բանից՝ շա-
հը կմնա Իրանում, թե՝ ոչ : 

Փորձելով յուրովի բացատրել Իրանում տեղի ունեցածի պատ-
ճառները՝ Քարտերը միաժամանակ հույս Էր հայտնում, որ իրենց կողմից 
հովանավորվող Բախթիարի կառավարությունը, որին պատրաստ են ա-
ջակցել այսուհետև ևս, կկարողանա վերջ դնել արյունահեղությանը, վե-
րականգնել երկրի կայունությունը և Իրանը վերադարձնել նորմալ կյան-
քի5: Հատկանշական Է, որ Իյւանում ընդդիմության հանդեպ իր վերաբեր-
մունքը նույնպես այս պահին Քարտերը կապում Էր այն հանգամանքի 
հետ, թե վերջիններս որքանով լոյալ կլինեն Բախթիարի կառավարութ-
յանը: Սակայն հունվարի կեսեյփն այաթոլլա Խոմեյնին, ինչպես և պետք 
Էր սպասել կտրականապես մերժեց Բախթիարի նորաստեղծ կառավա-
րության հետ համագործակցելու Քարտերի հորդորները6: Հաջողություն 
չունեցավ նաև Փարիզ մեկնելու և Խոմեյնու հետ բանակցելու Բախթիա-
րի ինքնավստահ փորձը7: 

Այսուհանդերձ, Իրանում ծավալվող բոան գործընթացները միան-
գամայն կանխատեսելի Էին դարձնում Բախթիարի կառավարության մո-
տալուտ ճակատագիրը: Այդ Էր պատճառը, որ շարունակելով աջակցել 
Բախթիարի կառավարությանը, ԱՄՆ֊-ը, միաժամանակ, փորձում Էր կա-
պեր հաստատել և, հնարավորության դեպքում, երկխոսություն սկսել 
հոգևոր ընդդիմության հետ8: Մանավանդ, որ Խոմեյնին արդեն 1979 թ. 
հունվարի սկզբ ներին հայտարարում Էր, որ Իրանը պատրաստ Է լավ 
հարաբերություններ զարգացնել Սիացյսղ Նահանգների և Արևմտյան 
Եվրոպայի երկրների հետ, եթե նրանք դադարեցնեն աջակցությունը շա-
հին և միջամտությունը իր ներքին գործերին9: 

Երբ Խոմեյնին 1979 թ. փետրվարի 1-ին վերադարձավ Իրան և 
անմիջապես իր կողմից ստեղծված ժամանակավոր կառավարության 
վարչապետ նշանակեց Մեհդի Բազաբգանին, արդեն փետրվարի 12-ին 
իր հարցազրույցի ժամանակ Քարտերը հայտարարեց, որ ջանալու Է 
խաղաղ համագործակցություն շարունակել Իրանի հետ10: Հաջորդ իսկ 
օրը՝ փետրվարի 13-ին, Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը հաս-
տատում Էր, որ Թեհրանի նոր վարչակարգն ընդունել Է նախագահ Քար-
տերի համագործակցության առաջարկը, և համոզմունք Էր հայտնում, որ 
Միացյալ Նահանգներն ու Իրանը շարունակելու են երկկողմ հարաբե-
րությունները11: 
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Հարկ է նշել, որ այդ ժամանակ Իրանում Միացյալ Նահանգների 
դեսպան Վ. ԱալւՐվենը ամերիկյան կառավարության կողմից տեղեկաց-
ված Էր այն մասին, որ չնայած Իրանում կառավարության փովւոիտւթ-
յանը՝ ԱՄՆ-ի իշխանությունները որոշել են շարունակել Իրանի հետ դի-
վանագիտական հարաբերությունները և հրահանգ Էր ստացել այդ մա-
սին պաշտոնապես հայտնել Իրանի արտգործնախարարին1 ՜: Մա, 
փաստորեն, նշանակում Էր, որ Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես 
ճանաչում Էր Իրանի նոր վարչակարգը: Վաշինգաոնի այսպիսի կողմնո-
րոշումը միանգամայն համապատասխանում Էր Սպիտակ տանը կազ-
մակերպված մամուլի ասուլիսի ժամանակ Քարտերի այն արտահայ-
տությանը, որ ԱՍՆ-ը ձգտում Է լավագույնս օգտագործել Իրանում կա-
ռավարության վավախությռւնը և ի հնարավորինս անել ամեն ինչ՝ այն-
տեղ ամերիկյան շահերի պաշտպանության համար13: 

Այսպիսով, իրադրության ուսումնասիրությունը ցույց Է տափս, որ 
Իրանից շահի հեռանալը և Իրանում նոր կարգերի հաստատումը ա-
մհնևին Էլչնվազեցրին այնտեղ Սիացյալ Նահանգների ակտիվությունը: 
Ուղղակի ԱՍՆ-ի ղեկավարության քաղաքականության մեջ սկսվեց ոչ 
տևական, սակայն կարևոր և հագեցած նոր վաւլ: 

Այդ շրջանում ամերիկյան քաղաքականության առաջնահերթ 
նպատակն, անշուշտ, շարունակում էր մնալ Իրանում իր ներկայությունն 
ապահովելը և պահպանեւը, որին և ուղղված էին նրա հիմնական ջանքե-
րը: ԱՍՆ-ը, ամենայն հավանականությամբ, հասցրել էր ձերբազատվել 
շահի կորստյան և Բախթիարի վաղանցիկ կառավարության ֆիասկոյի 
հսւրուցած ընկճվածության զգացումից և գրեթե չէր կասկածում, որ ոչ 
մեծ ջանքեր գործադրելով՝ Բազարգանի կառավարությանը կկարողանա 
հաջողությամբ օգտագործել որպես այլընտրանք: 

Իրանի նոր իշխանությունների առաջին քայլերն այս տեսակե-
տից ԱՍՆ-ի համար ա՛վեփ քան հուԱադրող էին: Վերը հիշատակված 
մամուլի ասուլիսի ժամանակ Քարտերը հայտարարում էր, որ Իրանում 
ամերիկյան դեսպանությունը խորհրդակցել է Բազարգանի նորաստեղծ 
կառավարության հետ, և որ այն շատ արդյունավետ է եղել, քանի որ հ-
րաշխավորել է Իրանում ամերիկյան քաղաքացիների ապահովությու-
նը1 : Բազարգանի կառավարության աջակցությամբ հնարավոր եղավ ի-
բականացնել Իրանից ամերիկյան մեծաթիվ քաղաքացիների ասւբահա-
նումը, ինչը հեղափոխության հաղթանակից հեսա ամերիկացիներին ա-
մենից շատ հուզող խնդիրներից մեկն էր: 

1979 թ. փետրվարի 14-ին ցուցարարները հարձակում գործեցին 
Թեհրանում ԱՍՆ-ի դեսպանատան վրա և պատանդ վերցրին դեսպա-
նության աշխատակիցներին15: Բազարգանի և կառավարության մյուս 
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բարձրաստիճան պաշտոնյաների ջանքերով նրանց հնարավոր եղավ 
ազատել16: 

Միացյալ Նահանգների ղեկավար շրջանները, հետապնդելով ո-
րոշակի նպատակներ, սևեռուն կերպով հետևում էին Իրանում ընթացող 
պրոցեսներին և Բազարգանի կառավարության ու աննձամր Խոմեյնու՝ 
ներքին և արտաքին քաղաքականության բնագավառում ձեռնարկած 
քայլերին՝ երկու երկրների միջև փոխհարաբերությունների հեռանկար-
ներն ավեփ ճիշտ գնահատելու համար: 

ԱՄՆ-ը որոշակի հույսեր էր կապում նախ և առաջ Բազարգանի 
հետ: Վերջինս' որպես փբհբալ ֊բուրժուական գործիչ, իր համոզմունքնե-
րով և համապատասխան կեցվածքով կարծես դեմ չէր հաշտվել ԱՄՆ-ի 
հետ Աւնչպես և կապիտալիստական աշխարհի հետ ընդհանրապես) և 
ազգային տնտեսությունը պահպանել կապիտալիզմի շրջանակներում: 
Ամերիկյան ղեկավարների հիշողության մեջ դեռ թարմ էր այն, որ «չա-
փավորները», որոնց շահերի արտահայտիչն էր Բազարգանը, Վաշինգ-
ստնի հետ մերձեցումը իրական երաշխիք էին դիտում Իրանի անկա-
խության ապահովման համար, ինչպես և իշխանության հասնելու 
կարևոր նախապայման՝ դեռևս նախքան շահի վարչակարգի տապալու-
մը: 

ԱՄՆ-ի ղեկավար շրջանները գրեթե վստահ էին, որ Իրանի նոր 
իշխանությունները ուշ թե շուտ շրջվելու էին դեպի ԱՄՆ-ը: Իրանից տա-
րահանված ամերիկյան դիվանագետներից մեկը, որ լավատեղյակ էր Ի-
րանի ներքին իրադրությանը, այն համոզվածությունն էր հայտնում, որ 
Իրանի ղեկավարներն ընտրություն չունեն, և նրանց պարզապես ժամա-
նակ է պետք որպեսզի կարողանան թոթափել իրենց ավելորդ և անհար-
կի պատվամոլությունը17: 

ԱՄՆ-ին ամենից շատ հույս էր ներշնչում հեղավախությունից հե-
տո Իրանում ստեղծված ծանր անտեսական վիճակը: Ամերիկյան մա-
մուլն անընդմեջ և մի ստանձին հաճույքով էր արձանագրում այդ իրո-
ղությունը հաստատող բազմաթիվ փաստերը և, հատկապես այդ մասին 
Իրանի ղեկավարների և բարձրաստիճան պաշտոնյաների հավաստիա-
ցումները: 

1979 թ. մարտի 11-ին՝ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ, Բա-
զարգանն անթաքույց մտահոգություն էր հայտնում երկրռւմ տիրող 
ծանր վիճակի կապակցությամբ ե խոստովանում էր, որ իրենք դեռ բոլո-
րովին պատրաստ չեն այն հաղթահարել18: Երկրի ճգնաժամային վիճա-
կի հանդեպ իր անհանգստությունն էր արտահայտում նաև Խոմեյնին: 
Իրանի բանվորներին հղած մի ոպերձում նա կոչ էր անում համբերութ-
յան և նրանցից պահանջում էր կառավարությանը ժամանակ տալ 
դժվարություններից դուրս գալու ելք գտնելու համար19: 
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Վերջիններիս ասւգնապն, անշուշտ, չափազանցված չէր. այլ 
միանգամայն հասկանափ և բնականոն, եթե նկատի առնենք այն 
կարևոր հանգամանքը, որ միլիոնավոր իրանցիներ նոր իշխանություն-
ներից ակնկալում էին իրենց վիճակի արմատական բարելավում, և 
նրանց հիասթափությունը կարող էր վճռորոշ փնել դեռևս չամրապնդ-
ված իշխանությունների համար: 

Ստեղծված իրադրության պայմաններում ԱՄՆ-ի ղեկավար 
շրջաններին հատկապես ոգևորում էին Իրանի բարձրաստիճան պաշ-
տոնյաների կողմից հաճախ արվող ակնարկները, երբեմն նաև բացա-
հայտ արտահայտությունները ԱՍՆ-ի և, ըմդհանրապես, Արևմուտքի 
հետ կապերը շարունակելու անխուսափելիության մասին, ընդ որում՝ ոչ 
միայն տնտեսական, այլև ռազմական բնագավառներում: Իրանում 
ԱՍՆ—ի դեսպան Սաըիվենի վկայությամբ՝ դեռ նոր իշխանության եկած 
Բազարգանը մի առիթով նրան անկեղծորեն ասել էր, որ իրենք հույս ու-
նեն շարունակել ԱՍՆ-ի հետ ռազմական համագործակցությունը և 
անվտանգության հետ կապված հարցերի կարգավորումը20: 

ԱՄՆ-ը Բազարգանի վարչապետ դաոնալը նպատակահարմար 
էր գտնում նաև այն ստումով, որ վերջինս նշանակված էր Խոմեյնու կող-
մից և վայելում էր նրա վստահությունն ու հովանավորությունը: Եվ որ-
քան էլ, իրականում, Խոմեյնին էր դրության տերը, այնուամենայնիվ, 
ԱՍՆ-ի ղեկավարները հույս ունեին անհրաժեշտության դեպքում նրա 
միջոցով ազդել Խոմեյնու վրա: Միացյալ Նահանգներն ակնկալում էր 
հմտորեն օգտագործել նաև Բազարգանի և Խոմեյնու հայացքների, 
նպատակների, նաև գործելակերպի միջև առկա հակասությունները՝ ա-
պավինելով այդ ասպարեզում իր ձեռք բերած հարուստ վարձին: 

ԱՍՆ-ի համար, իհարկե, առանձնակի կարևորություն էր ներկա-
յացնում Խոմեյնու հետ հարաբերությունների կարգավորումը: Մանա-
վանդ, որ ԱՍՆ—ի նկատմամբ վերջինիս դիրքորոշումն այդ պահին չնա-
յած չափազանց զգուշավոր էր, սակայն ոչ միանգամայն անհւսմաձայ-
նողական ու անգիջում: 

Եթե դեռևս 1978 թ. դեկտեմբերին Քարտերը առանց վարանելու 
հանդիմանում էր Խռմեյնուն և հրապարակայնորեն հայտարարում, որ 
որևէ ցանկություն չունի նպաստել նրա ազգայնական համախոհների 
իշխանության գալուն և նույնիսկ չէր թաքցնում իր թշնամանքը վերջինիս 
հանդեպ, իսկ Խոմեյնին Էլ իր հերթին չէր դադարում սպառնալ, որ 
ԱՄՆ-ը և շահին աջակցող մյուս պետությունները գրկվելու են իրանա-
կան նավթից և նրանց հետ բոլոր պայմանագրերը չեղյալ են հայտա-
րարվելու, ապա կարճ ժամանակ անց իրադրությունը հիմնովին վախվել 
էր: Այժմ արդեն Սիացյալ Նահանգների ղեկավարները ջանք չէին խնա-
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յում շփման նորանոր եզրեր գտնել Խոմեյնու հետ ե նվաճել նրա վստա-
հությունը: 

Իրանի արտաքին գործերի նախարար ե միաժամանակ Խոմեյնու 
գլխավոր օգնական Իբրսւհիմ Ցազդին ամերիկացի լրագրողներից մեկի 
հետ հարցազրույցի ժամանակ նշելով, որ իրանական ժողովրդի համար 
դժվար է մոռանալ անցյալը, ե որ հատկապես ԱՄՆ-ի՝ նախկին շահի հե-
նարանը փնելու մասին հիշողությունը լուրջ պրոբլեմներ է ծնում Թեհրա-
նի ե Վաշինգտոնի հարաբերությունների միջև, շտապում էր հավաստել, 
որ, այնուամենայնիվ, իրանցիները վատ չեն տրամադրված ամերիկա-
ցիների հանդեպ, և եթե վիճակված է Վաշինգտոնի հետ բարելավել հա-
րաբերությունները, ապա նախ և առաջ Միացյալ Նահանգները պետք է 
փոխեն իրենց դիրքորոշումը Իրանի նկատմամբ» 21: Ցազդիի այս ար-
տահայտությունն, անկասկած, արված էր ոչ առանց Խոմեյնու հավա-
նության, և եթե անտեսենք նշմարվող ֆատալիզմի երանգը, ապա այն 
պարզորոշ կերպով հասկացնել էր տափս, որ նախ, իրանցիները պատ-
րաստակամ են համագործակցել և նույնիսկ բարելավել հարաբերութ-
յունները ԱՄՆ-ի հետ, և ապա, որ այդ հարցի կարգավորման գործում 
ակնկալվում է նաև ԱՍՆ-ի փոխադարձ ակտիվությունը: 

ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների հարցում Իրանի ղեկավար 
շրջանների և, մասնավորապես, Խոմեյնու կեցվածքի նման ակնհայտ 
վավախությունը նախ և առաջ նպատակ ուներ ԱՄՆ-ին հույսեր ներշն-
չելով՝ հեռացնել Բախթիարից, գրկել վերջինիս նրա աջակցությունից, և 
ապա՝ կասեցնել իր մտադրությունների մինչև վերջ իրականացումը նրա 
կողմից խոչընդոտելու հնարավորությանը: 

Այլ բան է, որ Խոմեյնին, միաժամանակ, չէր դադարում նախկին 
պաթոսով և ամենախիստ արտահայտություններով յուրաքանչյուր պա-
տեհ առիթով մեղադրել ԱՄՆ-ին Իրանի բոլոր դժվարությունների մեջ: 
Պատճառը, թերևս, այն է, որ ստեղծված իրադրության պայմաններում 
հարկադրված լինելով ճկունություն ցուցաբերել և որոշակի ժեստեր անել 
ԱՄՆ-ին, Խոմեյնին, այնուամենայնիվ, չէր ուզում որևէ չավավ աղարաել 
անզիջում գործչի իր կերպարը և, ինչպես իրավացիորեն նշում են որոշ 
ուսումնասիրողներ, կայունության այս ցուցադրումը առավելապես «ներ-
քին օգտագործման՛ », այսինքն՝ սեփական ժողովրդի համար էր: 

Փովախված իրադրության պայմաններում Իրանի հետ հարաբե-
րություններ զարգացնելու հնարավորության հարցում ԱՄՆ-ին լավա-
տեսության առիթ էր տափս նաև Խոմեյնու և նրա համախոհների ընդգծ-
ված հակակոմունիզմը, և ԱՄՆ-ի ղեկավարները վսաահ էին, որ թեկուզ 
միայն հակադրվելու և հակազդելու համար ԽԱՀՄ-ի ճնշումներին, Իրա-
նի նոր ղեկավարությունը դարձյալ հակվելու է ԱՍՆ-ի կողմը: Պատա-
հական չէ, որ 1979 թ. փետրվարի 27-ին Սպիտակ տանը մի ճաշկերույ-
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թի ժամանակ Քարտերը հայտարարեց, որ իր կարծիքով Իրանում գրեթե 
բոլոր պատասխանատու կամ ազդեցիկ անձիք վճռական հակակոմու-
նիստական կողմնորոշում ունեն2 : Ի դեպ, այս հանգամանքը չափա-
զանց հաճախ և մեծ գոհունակությամբ էր արծարծվում ԱՍՆ-ի ղեկա-
վար շրջաններում: 1979 թ. սեպտեմբերին Իրանի արտգործնախւսրար 
Իբրսւհիմ Յազդիի հետ Նյու-Յորքյան հանդիպման ժամանակ ԱՄՆ-ի 
պեաքարաաղար Սայրուս Վենսը, անդրադառնալով երկու երկրների 
միջև հարաբերությունների զարգացմանն ու հետագա ամրապնդմանը 
նպաստող հանգամանքներին, հատկապես նշում էր, որ Միացյալ Նա-
հանգները և Իրանը արդեն իսկ բնական դաշնակիցներ են Խորհրդային 
Միության հանդեպ ունեցած իրենց ընդհանուր վախի բերումով24: 

Այսուհանդերձ, ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև մերձեցման և հարաբե-
րությունների բարելավման գործընթացն սպասվածի պես հարթ չէր ըն-
թանում և, ինչպես ցույց տվեց իրադարձությունների հետագա զարգա-
ցումը, ԱՄՆ-ի ոգևորությունը վաղաժամ էր: Մասնավորաբար, ԱՄՆ-ի 
համար ծագել էին մի շարք մտահոգիչ պահեր, որոնք չնկատել, առավել 
ևս հաշվի չառնել հնարավոր չէր. 1979 թ. ապրիփ սկգբ ներին արդեն Բա-
զարգանը մի ասուլիսի ժամանակ, դարձյալ հավաստիացնելով, որ Իրա-
նի տնտեսության համար անհրաժեշտ օտարերկրյա (նախ և ստաջ ա-
մերիկյան) օգնությամբ շարունակվելու է առկա ծրագրերի գործարկումը, 
և դրանցում ընդգրկված օտարերկրյա մասնագետները օգտվելու են լիա-
կատար անվտանգությունից ու Իրանի կառավարության պաշտպանութ-
յունից, միաժամանակ ընդգծում էր, որ Իրանն այլևս Պարսից ծոցում և և 
Հնդկական օվկիանոսում չի խաղալու ժանդարմի իր նախկին դերը և 
դադարեցնելու է այդ դերի հեա կապված բոլոր նախագծերի իրականա-
ցումը : 

ԱՄՆ-ի ղեկավար շրջաններին լրջորեն անհանգստացնում էր 
նաև Խոմեյնու և Բազարգանի միջև ոչ վաղ անցյալում իրենց քաղաքա-
կանության իրականացման համար այնքան նպաստավոր թվացող հա-
կասությունների արագ և չափից ավեփ խորացումը, հանգամանք, որն ի 
վերջո կարող էր հանգեցնել Իրանում իրադրության նոր, կտրուկ փոփս-
խության՝ ԱՍՆ—ի համար անկանխատեսեփ հետևանքներով: 

1979 թ. նոյեմբերի 5-ին լիբերալ-բուրժուական ճանաչված գործիչ 
Մեհդի Բազարգանին ժամանակավոր կառավարության վարչապետ 
նշանակելուց որոշ ժամանակ անց՝ արդեն մարտի սկզբերին, Խոմեյնին 
փաստորեն առաջին անգամ խիստ քննադատության ենթարկեց նրա 
կառավարությանը՝ մեղադրելով թուլության, շքեղության ձգտելու և 
Արևմուտքի առջև խոնարհվելու, իսկ անձամբ Բազարգանին՝ նաև իշ-
խանության արևմտյան մոդելը գերադասելու մեջ՝ համարելով այն Իրա-
նի համար խիսա վտանգավոր e: Խոմեյնին, անշուշտ, նոր չէր, որ հայտ-
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նաբերել էր իր ե Բազարգանի քաղաքական հայացքների ե նպատակնե-
րի կոնցեպտուալ տարբերությունը, երբեմն նաև՝ կատարյալ հակադ-
րությունը: Սակայն նա որոշ ժամանակ դեռ վաղ էր համարում այդ հան-
գամանքը մղել առաջին պլան, քանի որ Բազարգանի կառավարությունը 
շարունակում էր իրականացնել իրադրության վրա հսկողություն սահմա-
նելու, Իսլամական հանրապետություն հաստատելու համար ներքին և 
արտաքին նպաստավոր պայմաններ ապահովելու ե այն նախապատ-
րաստելու Խոմեյնու նախանշած ծրագրերը և դեռ անելիքներ ուներ ա-
պագայռւմ: 

Ստեղծված իրադրության պայմաններում, հասկանալիորեն, Բա-
զարգանի մոտ ես, որը շատ լուրջ էր մոտենում իր առջև դրված խնդիր-
ների կատարմանը, օրեցօր ավելի էր սաստկանում անհաբմաբավե-
տության զգացումը: Նա այլևս չեր թաքցնում իր ծայրահեղ դժգոհութ-
յունն այն առիթով, որ Խոմեյնու ստեղծած հեղափոխական կոմիտեներն 
ու գինված հեղափոխական խորհուրդները անընդհատ միջամտում են 
կառավարության գործերին՝ սահմանափակելով վերջինիս ազատ և 
լիարժեք գործելու հնարավորությունը և անհաջողության մատնելով կա-
ռավարության կարևոր նախաձեռնություններն ու միջոցառումները: 

Խորացող ճգնաժամի ակնհայտ արտահայտություններից էր ապ-
րիլին Բազարգանի կառավարության արտաքին գործերի նախարար 
Քարիմ Սանջաբիի հրաժարականը, որը նրա կողմից պատճառաբան-
վում էր վերը հիշված հանգամանքով և այդ պարագայում գործնական 
որևէ քայլ ձեռնարկելու անհնարինությամբ: Նույն պատրվակով հեռա-
ցան նաե կառավարության մի շարք այլ անդամներ, այդ թվում նաև ներ-
քին գործերի նախարար Ահմադ Մադանին: 

Բազարգանը ևս վաղուց ի վեր պատրաստ էր թողնել վարչապետի 
պաշտոնը, սակայն հրաժարականի նրա բազմաթիվ վարձերը Խոմեյնու 
կողմից մնում էին անարձագանք: Խոմեյնին Բազարգանին ընտրել էր 
այնքան ժամանակի համար, որքան իրեն պետք էր, և երբ պահը վրա 
հասավ, նրանից ազատվելու պատրվակն, անշուշտ, հեշտությամբ 
գտնվեց: Իսկ մինչ այդ Խոմեյնին շարունակում էր ցուցադրաբար և հրա-
պարակայնորեն դատապարտել Բազարգանի բոլոր իրական և հնարովի 
թերություններն ու բացթողումները, իր ընկալմամբ՝ նրա քաղաքակա-
նության արատավոր և իրանական հեղավախաթյան համար վնասա-
կար ասպեկտները, որի միակ նպատակը նրան վարկաբեկելն ու նսե-
մացնելն էր՝ նրա մոտալուտ պաշտոնանկությունը հասարակության աչ-
քում բնականոն և արդարացված ներկայացնելու համար: 

Երկրի ներսում իրադարձությունների զարգացման այսպիսի ըն-
թացքն իր անխուսափելի ազդեցությունն ունեցավ նաև Միացյալ Նա-
հանգների հետ Իրանի հարաբերությունների վրա՝ ավեփ ընդգծելով 
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նրանց մեջ նկատվող հետադիմության միտումները և անորոշ դարձնելով 
այդ հարաբերությունների թեկուզ ոչ նախկին որակով վերականգնվելու 
հեռանկարը: Այս իրողությունը հաստատող փաստերից մեկը, թերևս, 
1979 թ. հոկտեմբերին Իրանի իշխանությունների արտահայտած մտադ-
րությունն էր իրանա-ամերիկյան պայմանագրերը չեղյալ հայտարարե-
լու մասին2 , ինչը ստիթ տվեց պաշտոնական ԱՍՆ-ի դժգսհությւսնը: 
Խոմեյնու և Բազարգանի բացահայտ, անընդհատ խորացող աոճակա-
տումը առաջին վաքր հաջողությունից ոգևորված ամերիկյան ղեկավար 
շրջանների համար ակնհայտ Էին դարձնում իրենց սպասելիքների իրա-
կանացման անհնարինությունը, նոր բարդություններ ստեղծում վերջին-
ներիս համար և մղում համարժեք գործողությունների: Պաշտոնական 
Վաշինգտոնն, օրինակ, այդպես Էլ չկարողացավ զսպել կուտակված բա-
ցասական զգացումներն ու անտարբեր մնալ Իրանում մարդու իրա-
վունքների ոտնահարման բացահայտ կամպանիային, երբ շահի բազ-
մաթիվ կողմնակիցները կարճ ժամանակում դատապարտվեցին և մա-
հապատժի ենթարկվեցին: 1979 թ. ապրիլի 12-ին Միացյալ Նահանգնե-
րը Իրանի նախկին վարչապետ Ամիր Աբբաս Հովեյդայի մահապատժի 
փաստը որակեց որպես արդարադատության միջազգային նորմերի կո-
պիտ խախտում28: Իրանում շահի համախոհների զանգվածային մահա-
պատժի հանգամանքը, ինչպես նաև հեղավախական դատարանների 
գործունեությունն ընդհանրապես, դատապարտվում Էին նաև Միացյալ 
Նահանգների Աենատի մայիսի 17-ի բանաձևում29, որը զայրույթով ըն-
դունվեց Խոմեյնու և նրա շրջապատի կողմից: Ի պատասխան՝ պաշտո-
նական Թեհրանը նույնիսկ պահանջեց, որ Իրանում ԱՍՆ-ի նախկին 
դեսպան Սալլիվենին վախաբինելու պատրաստվող Վ. Քաթլերը հետաձ-
գի իր ժամանումը Թեհրան3 : Դա, փաստորեն, Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև 
դիվանագիտական հարաբերությունների հավանական խզման աոաջին 
լուրջ նախանշանն Էր: 

Ամեն ինչ վկայում Էր, որ անդառնալիորեն անցել Էին այն ժամա-
նակները, երբ Խոմեյնին, լավագույն կերպով գիտակցելով ԱՍՆ-ի ղե-
կավար շրջանների դիրքորոշման կարևորությունը հոգևոր ընդդիմության 
հեռանկարների ստումով, պատրաստակամություն Էր հայտնում նոր Էջ 
բացել ԱՍՆ-ի հետ իր հարաբերություններում: Այժմ Խոմեյնին ԱՍՆ-ի 
բարյացականությունը նվաճելու կարիքը չուներ, ավելին, բացահայտո-
րեն պատեհ առիթ Էր փնտրում նրա հետ վաղեմի կոնֆլիկտը սրելու հա-
մար: Անմիջապես այդ նպատակն Էր հետապնդում իրադարձություննե-
րի զարգացման որոշակի վազում Խոմեյնու և նրա շրջապատի նախա-
ձեռնությամբ՝ գահընկեց արված և Իրանից արտաքսված շահին Միաց-
յալ Նահանգներ ընդունելու կամ չընդունելու հարցը Իրանի նկատմամբ 
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ԱՄՆ-ի քաղաքականության չափանիշ և վերջինիս դեմ նոր կրքեր բոր-
բոքելու աոիթ դարձնելը: 

Հայանի Է, որ շահի ԱՄՆ մուտքի շուրջ խոսակցությունները նո-
րություն չէին: Արդեն փետրվարի վերջերին ԱՄՆ-ի Պետդեպարաամեն-
տի ներկայացուցիչը տեղեկացնում էր շահի ցանկության դեպքում նրան 
ընդունելու ԱՍՆ-ի ղեկավարության պատբաստակամությունը31: Ա-
ոանձնապես կարևոր նշանակություն չվերագրելով այս հանգամանքին՝ 
նա միաժամանակ հավաստիացնում էր Իրանի ժամանակավոր կառա-
վարության հետ հարաբերություններն ընդլայնելու ԱՍՆ-ի կայուն 
մտադրության մասին : 

1979 թ. հոկտեմբերին ԱՄՆ-ի կառավարությունը Թեհրանում իր 
գործերի հավատարմատարի միջոցով տեղեկացրել էր Բազարգանին և 
արտգործնախարար Ցւսզդիին, որ շահը ԱՄՆ մուտքի թույլտվություն է 
խնդրել՝ բուժման նպատակով33: Արտահայտելով այն տեսակետը, որ Ի-
րանի ժողովուրդը, հասկանալիորեն, չի կարողանա բարյացակամութ-
յուն ցուցաբերել նման այցելության թույլտվության հանդեպ, Իրանի իշ-
խանությունները, միաժամանակ, երաշխավորում էին Իրանում ամերիկ-
յան դեսպանության և ամերիկյան հաստատությունների անվտանգութ-
յունը34: Ավելորդ չէ հիշեցնել, որ դեռևս հունվարի սկզբնեբին, անդրա-
դառնալով Իրանից շահի հեռանալու հնարավոր հեռանկարին, Խոմեյ-
նին հայտարարել էր, որ ինքը որևէ թշնամանք չի տածի այն պետութ-
յունների նկատմամբ, որոնք շահին քաղաքական ապաստան կտրա-
մադրեն, չմոռանալով նաև ավելացնել, որ Իրանը մտադիր է հետապնդել 
շահին իրավական ճանապարհով 5: 

Մակայն այժմ վիճակը վախվել էր և այս պատեհ առիթը հաջո-
ղությամբ կարելի էր օգտագործել ԱՄՆ-ի դեմ: Այդ նպատակին էր ուղղ-
ված Յազդիի այն արտահայտությունը, որ եթե ԱՄՆ՚-ը ընդունի շահին, 
ապա դա կլինի ևս մի վկայություն այն բանի, որ Միացյալ Նահանգները 
չի ուզում և պատրաստ չէ անկեղծորեն վախել իր քաղաքականությունն 
Իրանի նկատմամբ36: 

Երբ հոկտեմբերի 22-ին շահն, այնուամենայնիվ, Սեքսիկայից 
թռավ Նյու-Յորք, արտգործնախարար Ցազդին շտապեց բողոք ներկա-
յացնել Իրանում ԱՍՆ-ի գործերի հավատարմատարին37: Եվ որքան էլ 
ԱՍՆ-ի ղեկավարությունը վարձում էր պնդել, որ շահի մուտքի թույլտ-
վությունը դրդված է միմիայն մարդասիրական մղումներով38, պաշտոնա-
կան Իրանն անդրդվելի էր: 

1979 թ. նոյեմբերի 1—ին Ալժիրի անկախության տարեդարձին 
նվիրված հանդիսություններին մասնակցելու առիթով այնտեղ գտնվող 
Բագարգանն ու Ցազդին առանց Խոմեյնու գիտության հանդիպում ունե-
ցան Քարտերի՝ անվտանգության հարցերով խորհրդական Զ. Բժեգինս-
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կու հեա39: Նրանց միջև կայացան պաշտոնական բանակցություններ, ո-
րոնք, ինչ-որ ստումով կարելի էր գնահատել որպես «հաշտվելու քաղա-
քականությանը» որոշակիություն հաջորդող ակտ: Երր այդ բանակցութ-
յունների մասին լուրերը հայտնվեցին մամուլում, Ալժիրից նոր վերադար-
ձած Բազարգանը, այս անգամ արդեն Խոմեյնու դրդմամբ, նոյեմբերի 6 -
ին հրաժարական տվեց40: Ընդամենը երկու օր ավելի վաղ՜ նոյեմբերի 4 -
ին, իրենց «իմամի կուրսի հետևորդ ուսանող - tfiulnituiu^uiOühp> անվա-
նող մի խումբ երիտասարդներ, ի պատասխան շահի նկատմամբ ԱՄՆ-
ի՛ Իրանի ժողովրդի համար անհանդուրժելի կեցվածքի, Խոմեյնու 
հրահրմամբ գրոհեցին Թեհրանում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը ե պատանդ 
վերցրին նրա ողջ աշխաաակազմին'": Չթաքցնելով իր գոհունակությու-
նը՝ Խոմեյնին կատարվածը գնահատեց որպես ևս մի հեղափոխութ-
յան4 2 : 

Իրանա-ամեբիկյան դիվանագիտական հարաբերություններն 
ընդհատվեցին: 

Անկասկած, միջազգային արձագանք գտած այս արտաաւց թվա-
ցող միջադեպն ուղղակի հետևանք էր Իրանում քաղաքական բոտն զար-
գացումների և ստեղծված նոր իրադրությանը համապատասխան Խո-
մեյնու և նրա շրջապատի մարտավարության անխուսափելի վավա-
խության, ինչը և մի շարք այլ հանգամանքների հետ միասին կանխորո-
շեց Իրանում Միացյալ Նահանգների քաղաքականության՝ որոնումնե-
րով ու հույսերով, ոգևորություններով ու հիասթափություններով լի այս 
վաւլի վերջնական անհաջողությունը: 

ANUSH STAMBOLCYAN 

THE POLICY OF THE USA TOWARDS IRAN DÜRING 
MEHDIBAZARGAN 

After the departure of Shah Mohammed Reza Pehlevi in January 16, 1979, 
due to the absolutely new Situation in Iran, the main concern o f the U S A became to 
keep its fbrmer positions and influence here. 

The author studies the circumstances of the process of the development of the 
USA policy towards Iran during the rulership of Mehdi Bazargan, peculiarities of its 
forms and methods, as well as those important factors which, in spite of continuous 
efforts of the USA, finally led to the failure of this policy. 
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ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԱՏԲՈԶՈՅԱՆ 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱԹՈՂԻԿՈԱԱՐԱՆԻ 
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԻԼԻԿՅԱՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (նախամոնղոլակաճ շրջան) 

Հայոց եկեղեցին մինչև ԺԲ դարը չափազանց կարճ ժամանակա-
հատված էր կարողացել համագործակցել ազգային պետականության 
հետ: Եթե անդրադարձ կատարենք դեպի մեր ժողովրդի պատմության 
խորքերը, ապա կտեսնենք, որ Հայոց պետականությունն ուղեկցել է մեր 
եկեղեցուն ընդամենը երեք-չորս հարյուրամյակ: Սիջնադարում նման 
ժամանակահատվածներից առաջինը Արշակունյաց տիրապետության 
դարաշրջանն էր (301-428), երկրորդը՝ Բագրաաունիների իշխանության 
շրջանը (886-1045), երրորդը՝ Կիլիկիայի հայոց թագավորության կառա-
վարման դարաշրջանը (1198-1375): Անկախության կորսայան տարինե-
րին եկեղեցին մեծ ճիգերի գնով վարձել էր պահպանել ազգային կա-
ռույցների ամբողջականությունը, տեղական կառավարման համակար-
գի օղակների ամրապնդման մեջ տեսնելով ազգային նոր զարթոնքի առ-
հավատչյան: Միաժամանակ, Հայոց եկեղեցին միշա, երբ կործանված է 
եղել ազգային պետականությունը, վախհարաբերությունների մեջ է մտել 
օաար տիրապետությունների՝ Բյուգանդական կայսրության, Սասան-
յան Պարսկաստանի, Արաբական խսդիֆաթի, սելջուկ-թյուրքերի պե-
տական մեքենայի, եկեղեցական ու հոգևոր կառույցների հետ: 

Հարկ է նշել, որ պետության և եկեղեցու վախհարաբերություննե-
րը երբեք մասնագիտորեն չեն հետազոտվել հայ պատմագրության կող-
մից, այդ իսկ պատճառով նպատակ ենք դրել անդրադառնալ մեզ հե-
տաքրքրաւ խնդրի սահմաններում պատմական որոշ օրինաչավաւթյուն-
ների բացահայտմանը և հավակնություն չունենք սպառիչ կերպով լու-
սաբանել բարձրացված հարցը իր ամբողջության մեջ: Հայոց եկեղեցու 
պատմության կիլիկյան շրջանի պատմությունը գրավիչ է նրանով, որ 
երկիրը գտնվելով միջերկրածովյան առևտրի և քաղաքական վախհա-
րաբերությունների ոլորտում, իրենից ներկայացնում էր մի բաց ասպա-
րեզ, ուր վաղուց ի վեր գործունեություն էին ծավալել բյուգանդական1, 
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հայկական ե ասորական եկեղեցիները, լաաին եկեղեցին տարածաշր-
ջանում իր գործունեությունը սկսեց ծավալել Խաչակրաց առաջին ռազ-
մարշավներից հեստ, ԺԲ դարում2: Այդքան բազմակողմանի Ա եկեղեցա-
քաղաքական իմաստով բեղուն գործունեություն Հայոց եկեղեցին իր 
պատմության որեէ շրջանում չի ծավալել: Սի կողմից Բյուգանդական 
կայսրության ակտիվ միջամտությամբ քայքայվում էր մինչև Բագրւս-
տունյաց թագավորության անկման ժամանակաշրջանը պահպանված 
Մեծ Հայքի քաղաքական կառուցվածքը, մյուս կողմից այդ տարածքնե-
րից դուրս՝ Կիլիկիայում և Հյուսիսային Ասորիքում ձևավորվում էին հայ-
կական քաղաքական նոր միավորումներ, որոնք փորձում էին իրենց 
տեղն ապահովել տարածաշրջանի քարտեզի վրա: 

Բագրատունյաց Հայաստանի կործանումով և Սելջուկ թյուրքերի 
Փոքր Ասիա ներխուժումով խախտվեց հավասարակշռությունը Մերձա-
վոր Արևեւքամ: ԺԱ դարի Բ կեսից Մեծ Հայքի կաթողիկոսարանը Բյու-
գանդական կայսրության վարած քաղաքականության շնորհիվ հայտն-
վեց Մեծ Հայքի սահմաններից դուրս: Բյուգանդական կայսրությունը 
չկարողացավ պահպանել Փոքր Ասիան և Հայոց կաթողիկոսարանը գրե-
թե չորս դար բռնեց դեգերումնհրի ճանապարհը: Կաթողիկոսական աթո-
ռը սկզբում հայտնվեց Փոքր Հայքում, Կապադովկիայում, ապա՝ Կիփ-
կիային մերձակա Հյուսիսային Ասորիքում3: Սելջուկյան ռազմարշավնե-
րից հետո քաղաքական կյանքի անբարենպաստ պայմաններ ստեղծվե-
ցին նաև Մեծ Հայքի նախարարական տների և ռազմական ուժերի պահ-
պանման համար: Հայկական բանակի հիմնական զինական ջոկատնե-
րը, որոնք դեռևս Բյուգանդական կայսրության վարած նվաճողական 
արտաքին քաղաքականության հետևանքով հայտնվել էին Կապադով-
կիայում, Կիփկիայում և Հյուսիսային Ասորիքում, Մանազկերտի ճակա-
տամարտից (1071 թ.) հետո վարձեցին վերադասավորել իրենց ուժերը 
Կիփկիայում և Հյուսիսային Ասորիքում: 

ԺԱ դարի 70-ական թթ., Փոքր Ասիայի արևելյան շրջաններից 
Բյուգանդական կայսրության հեոանալուց հետո, առանձին հայկական 
իշխանություններ հայտարարեցին իրենց անկախության մասին: Այդ 
պետություններից ամենահզորը Փիլարտռս Վարաժնունու ստեղծած իշ-
խանապետությունն էր: Այս համակարգի և եկեղեցու վտխհարաբերութ-
յունները բավական սուր պայքարի տեսք ստացան Փիլարսասի կառա-
վարման տարիներին: Մանավանդ, որ Հայաստանի մեծագույն մասը 
այս դարաշրջանում գտնվում էր սելջուկ թյուրքերի իշխանության ներքո: 
ժամանակի իշխանություններից ամենահզորը՝ Փիլաբտոս Վարաժնու-
նու ստեղծած պետությունն ամեն կերպ պայքայաւմ էր սեփական իշխա-
նության տարածքում ունենալ Հայոց կաթողիկոսարանը: Միաժամանակ 
Փիլաբաոսը թեպետ «հայրենեօքն եւ մայրենեօքն հայ էp> և «ի տղայա-
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թեանն կացեաւ առ հօրեղբայր իւր ի վանքն՝ որ կոչի Զօրվրի ֊Կոզեռն՝ ի 
Հարսն ֊Մսրու գաւառին», սակայն «զի էր սա անհաւատ քրիսսանայ, ոչ 
Հայ գիտելով զնա ե ոչ Հոռոմ՝ վարքն և կրօնքն զՀոռոմոցն nrf tp> 4: Իշ-
խանապետությունը ամրապնդելու մտահոգությամբ Փիլարտոսը դաժա-
նորեն էր վարվում շրջակայքի հայկական իշխանությունների հետ : Հա-
յոց եկեղեցին կանգնել էր երկընտրանքի սաջե. մի կողմից հալածված էր 
Բյուգանդական կայսրության կողմից, մյուս կողմից՝ եկեղեցին չէր կա-
րող հանդուրժել իր ենթակայությունը որևէ առանձին՝ տեղական հայկա-
կան իշխանության, որը դեռևս ձեռք չէր բերել համահայկական նշանա-
կություն: Նման քայլը կարող էր ջլատել ազգային միասնությունը: Գրի-
գոր Բ Վկայասեբ կաթողիկոսը երկարատև ընդդիմությունից հեսա, զի-
ջում կատարեց Փիլաբտոս Վարաժնու նուն և թույլ տվեց Հոնիում կաթո-
ղիկոս ձեռնադրել : Առաջին զիջումն իր ետևից դուռ բացեց նորանոր զի-
ջումների համար : Իր իշխանությունը այս ճանապարհով ամրապնդելու 
Փիլարտոսի ջանքերը ապարդյուն անցան: Հայոց ՇԼԵ/Է (=1086/7 թե" 
1088/9) թվականին սեփական տիրույթները փրկելու վերջին փորձը կա-
տարեց Փիլարտոսը, մեկ անգամ արդեն դավանանքը վախած (հունա-
դավանություն ընդունած) բռնապետը ներկայանալով Մելիք Շահ սուլ-
թանին, ընդունեց մահմեդականություն: Ուրացությունը, սակայն, ոչնչով 
բարելավեց նրա վիճակր, իսկ պատմությունը միայն նախատինք խա-
րանեց նրա ճակատին8: 

Արդեն ԺԱ դարի վերջին Մ. Օրմանյանը հայկական օյկումե-
նեում9 առանձնացնում է վեց կաթողիկոսական աթոռ (Ամենայն Հայոց 
կաթողիկոսարանը Կարմիր վանքում, աթոռակից Բարսեղ Ա-ը՝ Անիում, 
Թեոդորոսը՝ Հոնիում, Պալոսը՝ Մարաշում, Գէորգը՝ Տարսոնում, Գբիգո-
րիս-Վահբամը՝ Եգիպտոսում) 10: Եթե այս անուններին ավելացնենք 
նաև Աղվանից կաթողիկոսությունը, կունենանք Հայոց եկեղեցու նվիրա-
պետական բարձրագույն աթոռների փակատաբ ցանկը ԺԱ դարի վեր-
ջին'1: Պիտի նշենք, որ նրանցից յուրաքանչյուրը գտնվում էր առանձին, 
երբեմն միմյանց հակամետ քաղաքական միավորման տարածքում: 

Կաթողիկոսական իշխանության այս մասնատումը չէր կարող 
բավարարել Հայոց եկեղեցու պաշտոնեությանը և Մերձավոր Արևելքի 
տարբեր անկյուններում հաստատված ազգային կառույցներին ու իշ-
խանություններին, քանի որ հիշատակված կաթողիկոսական աթոռների 
մեծ մասը քաղաքական վայրիվերումների հետևանքով կորցնելով հեղի-
նակությունը, դարձել էին ինքնանպատակ կառույցներ և չէին կարողա-
նում իրենց իշխանության սահմաններում ծառայել ոչ տեղական ազ-
գաբնակչության խնդիրների լուծման, ոչ էլ համազգային շահերի պաշտ-
պանության գործին: Հաղբատում աթոռակից կաթողիկոս ընտրված 
Բարսեղ Անեցին, իր ողջ հեղինակությունն ուղղեց հայկական տարբեր 
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իշխանությունների կազմում գործունեություն ծավալած, սակայն արդեն 
հեղինակազրկված կաթողիկոսական աթոռների իշխանության դադա-
րեցմանը: Նկատելի էր, որ տարրեր աթոռների բաժանումը պառակտում 
էր առանց այն էլ քաղաքական հողի վրա միմյանց թշնամի դարձած 
հայկական իշխանությունների ազգաբնակչությանը, բարենպաստ պայ-
մաններ էր ստեղծում երկփեղկելու ժողովրդի միասնականությունը: Գոր-
ծընթաց, որը չէր կարող վրիպել ժամանակի հոգևոր և քաղաքական գոր-
ծիչների ուշադրությունից: Առաջին իսկ հայացքից տեսանելի էր, որ տա-
րածաշրջանի ամենահզոր ուժը, որի տիրապետության տակ էր ԺԱ դա-
րի Բ կեսին հայկական իշխանությունների մեծամասնությունը, Մեծ Սել-
ջուկների իշխանությունն էր Մելիք Շահի գլխավորությամբ: Բարսեղ U-
նեցին կարողացավ հմուտ դիվանագիտության շնորհիվ 1090/1 թ. 
(=ՇԼԹ) հրովարտակ ստանալ Մելիք Շահից, որով, «ազատեաց զամե-
նայն եկեղեցիս և զվանորայսն և զքահանայսն, սաեալ գիր ազատու-
թեան, և հրովարտակօք և մեծարանօք արձակեաց զհայրապետն Հա-
յոց» 12: Այդ վավերագրով Բարսեղ աթոռակից կաթողիկոսը կարողացավ 
արգելել Հոնիի կաթողիկոսարանի գործունեությունը : 

Այս գործողությունները բարձրացրեցին Բարսեղ Ա-ի հեղինա-
կությունը, որի որդեգբած քաղաքականությունը այլևս անընդունեփ էր 
համալտւմ որևէ առանձին հայկական իշխանության հովանավորությու-
նը Հայոց կաթողիկոսարանի վրա և վարձում էր մի գաղափարի շուրջ 
միավորել հայկական մասնատված իշխանությունները, բարձրացնել 
Մայր Աթոռի հեղինակությունը: Այս քաղաքականությունն իր հիմնական 
գծերով ժառանգեցին Գրիգոր Գ և Ներսես Դ կաթողիկոսները, պանք ա-
վելի հեռու գնացին, Հայոց կաթողիկոսական աթոռը հաստատելով մու-
սուլմանական պետությանը ենթակա տարածքում14: 

Եփրատյան գավսաի անառիկ ամրոց Հռոմկլայում հաստատված 
Հայոց կաթողիկոսարանը ԺԲ դարի 50-ական թվականներից Հսղեպի 
աթաբեկությանը ստռրակա առանձին քաղաքական միավոր էր, տիրում 
էր կաթողիկոսանիստ բերդաքաղաքին ու նրա շրջակայքին: Երբեմն, նո-
րընտիր կաթողիկոսը գահ էր բարձրանում իր գերակա Հսղեպի աթաբե-
կության միջնորդությամբ15, որը հզորագույնն էր ժամանակի սելջուկյան 
պետությունների մեջ: Այս հանգամանքը չէր խանգարում, որ ԺԲ դարի 
60- 70-ական թթ. Հայոց եկեղեցին վարձեր մտնել եկեղեցական հարա-
բերությունների միջազգային ոլորտ: Նման կեցվածքը, թույլ էր տափս 
Հայոց կաթողիկոսարանին իր շուրջն համախմբել տարբեր պետական 
միավորներին ստորակա հայկական իշխանությունները և բնօրրանից 
դուրս հաստատված, դեռևս ազգային կառույցներ չստեղծած եկեղեցա-
կան համայնքները: 
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Չնայած ժամանակի միջազգային քաղաքական կյանքում ստո-
րակայական իր կարգավիճակին, Հայոց կաթողիկոսարանը մեզ հե-
տաքրքրող պատմաշրջանում հայերին միավորող համազգային միակ 
կազմակերպությունն էր, այն փաստորեն պետություն էր պետականութ-
յունը կորցրած ժողովրդի համար: Նրա իշխանության մյուս առանձնա-
հատուկ կողմն էլ այն էր, որ այն տարածվում էր հայազգի բոլոր հավա-
տացյալների վրա. «. . .որք յաբեելս՝ ի սեփական կողմանսդ սահեալք 
նշղեհութեամբ, ե որք ի Սիջերկրայս...» 1 : Կաթողիկոսարանը վեր էր 
կանգնած Կիփկիայում, Սեծ Հայքում ե այլուր իշխանության հասած բո-
լոր հայկական իշխանական տներից ե երբեմն միջնորդ դատավորի դեր 
էր ստանձնում, միմյանց դեմ կռվող հայ իշխանների միջև բորբոքված, 
երկպառակտչական պատերազմները դադարեցնելու մտահոգությամբ: 
Հոոմկլայի իշխան Հայոց կաթողիկոսը գերագահ դիրք ուներ բոլոր հայ-
կական իշխանությունների նկատմամբ: ԺԲ գաբի Բ կեսին Հայոց կաթո-
ղիկոսարանն այնքան հզոր էր իրեն զգում տարածաշրջանում, որ հայ 
հոգևորականության մի թևը, որին առաջնորդում էր Ներսհս Լամբրոնա-
ցին առաջարկում էր Բյուգանդական կայսրությանը ճանաչել իրեն իբրև 
Անտիոքի պատրիարքություն և Հայոց եկեղեցուն հանձնել այդ Տիեզե-
րական աթոռի իրավասությունները17: Հոոմկլայի Հայոց կաթողիկոսա-
րանը Անտիոքի պատրիարքություն վերանվանելու այս ծրագրային 
դրույթը, որը ԺԲ դարի սկգբին ստացավ նաև քաղաքական երանգավո-
րում, Ժ Գ դարում ևս մի քանի անգամ վերարծարծվեց վավերագրե-
րում18, սակայն Կիփկիայի հայկական պետության կործանումից հետո 
ամբողջովին դուրս մղվեց շրջանառությունից: 

Կաթափկոսական իշխանության գերագահության դրույթը Հայոց 
եկեղեցու գործիչներին թույլ էր տափս հանգես գալ ողջ ժողովրդի անու-
նից, միավորել հայկական իշխանությունների ուժերը՝ իրագործելու հա-
մար պետականությունը կորցրած ժողովրդի հոգևոր, մշակութային և քա-
ղաքական ձգտումները: 

Այս վիճակը սակայն երկար չէր կարող ձգվել, քանի որ Կիփկիա-
յում հետզհետե հզորանում էր Ռուբինյան հայկական իշխանությունը, 
ռրն էլ իր հերթին էր փայփայում Հայոց պետականությունը վերականգ-
նելու և ժողովրդին սեփական դրոշի տակ միավորելու երազները: Ստաց-
վեց այնպես, որ Լևոն Ա Ռուբինյանի19 իշխանապետության և ապա թա-
գավորության տարիներին, Կիլիկայի հայկական պետությունը վարձեց 
կաթողիկոսարանին պարտագրել իր իշխանությունը: Այդ պայքարը բա-
վական երկար տևեց, ունեցավ հաճախ սուր դրսևորումներ: Եթե նկատի 
ունենանք Սմբատ պատմիչի և ասորի պատմագիր Միքայել Ասորի 
պատրիարքի տեղեկությունները, այդ պայքարի առաջին զոհ պիտի հա-
մարել Գրիգոր Դ Տղային20: Շուտով բանտում սպանվեց նաև Գրիգոր Ե 
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Քարավեժը21: Կաթողիկոսարանի և Ռուրինյան պետության միջև հա-
ջորդ անմիջական բախումը տեղի ունեցավ 1203 р., Լեոն արքայի թեկ-
նածու, հեթումյան իշխանական տան ներկայացուցիչ Հովհաննես Զ կա-
թողիկոսի գահակալության սկզբում: Մյուս թեկնածուն՝ Սհբաստիայի ե-
պիսկոպոս Անանիան, կարողացել էր իր կողմը գրավել Հոոմկլայի 
հոգևորականությանն ու պահակազորը: Այս ընտրության մասին Ամբա-
տի պատմության համառոտ տարբերակն ասում է. "...ժողովեաց թագա-
ւորն Լեւոն շատ եպիսկոպոս, եւ եդիր կաթողիկոս զտէր Յովհաննէս՝ 
Սսոյ եպիսկոպոսն"2՜: Կիրակոս Գանձակեցին բավական մանրամաս-
ներ է պատմում իրավիճակի մասին, գրելով. " . . .սկսան մախողքն Գրի-
գորիսի (Զ Ապ1ւրատ-Ա. Բ.) զմիմեամբք ելանել, թէ ո" նստի յաթոոն հայ-
րապետական...", սակայն Հովհաննես Ասեցին հսւղթամ է այդ պայքա-
րում և բազմում կաթողիկոսական գահի վրա. "զի ընտանի էր թագաւո-
րին Լեւոնի, բռնացաւ եւ կալալ" աթոռը23: Անանիա Սեբաստացու հա-
վակնությունները դրանից հետո արտահայտվեցին կաթողիկոսական իշ-
խանությունը մասնատելու քայլով24: Ընդառաջելով Իկոնիայի սուլթա-
նության տիրակալ Ռուկն ադ-Դին Աուլեյման Բ-ի (1197-1204/5 թ.) 
ձգտումներին, Անանիան. ".. .չոգաւ առ սուլտանն՝ զոր Հատմււց կոչեն, և 
ետ նմա կաշառս.. . , Սեբաստիա ի Մ. Նշան վանքում 1202/3-1203/4 թ. 
հիմնադրելով հակաթոռ կաթողիկոսություն: Իհարկե այս քայլն առա-
ջացրեց հայկական կղերի դիմադրությունը, որը շրջանցելով Իկոնիայի 
սուլթաններն իրենց տարածքում հովանավորեցին նոր կաթողիկոսական 
աթոռի հիմնադրումը, Անանիա կաթողիկոսի գլխավորությամբ: Մ. Օր-
մանյանը արդարև նկատել է այդ քայլի քաղաքական ետնախորքը. 
«...սուլտանին հպատակ Հայերը, Հայոց թագաարի ազդեցւոթենէն կը 
հեռացուէին» м : Բարեբախտաբար այս ընթացքը, որով Հայոց եկեղեցին 
բաժանվել էր չորս աթոռների, զարգացում չապրեց և 1228 р., Անանիայի 
մահից հեսա, այս հակաթոռ կաթողիկոսությունը վերացավ27: 

Հետաքրքիր է նաև, որ Աեբաստիայի կաթողիկոսության հռչակ-
ման տարում սրվում են վախհարաբերությունները Կիլիկիայի հայկա-
կան թագավորության և Հոոմկլայի կաթողիկոսարանի միջև 2 , կատար-
վում է մի ինքնատիպ պալատական հեղաշրջում, թագավորը ձերբակա-
լում է բյուզանդամեա հետևյալ իշխաններին. "...զԱեւասստսն Հեռի որդ-
ավքն, և զԽումարաիաշն զճօշինն և գՊալաինն..."2 9 : Լևոն Ա-ը Հով-
հաննես Զ-ին երկու տարով հեռացրեց կաթողիկոսական իշխանությու-
նից, նրա տեղը դնելով Դավիթ Արքակաղնեցուն3 : Կիլիկիայի պատմիչը 
այս առիթով գրում է. «Եւ Հեռի (Նոբբերդի և Կօմառտիասի տերը-Ա. Բ.) 
փեսայ էր Յռեանիսի կաթողիկոսին Հայոց, և յայսմանէ եղև խռովութիւն 
ընդ թագատրն Հայոց և ընդ կաթողիկոսն տէր Յռհանէս, և այնքան մե-
ծացաւ ատելութիւնն ի մէջ նոցա՝ մինչ զի ի բաց մերժեաց զնա թագա-
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ւորն ե առաջնորդքն ե իշխանքն Կիլիկեցտց, և եդին հակառակ նմա 
զարքեպիսկոպոսն Սնսայ և առաջնորդ Արքակաղնտյն զտէր Դաւիթ 
կաթոդիկոս Հայոց. . . » 31: 

Լեոն թագավորի իշխանության վերջին տարիներին կիլիկյան պե-
տության մեջ Հայոց կաթողիկոսարանի դիրքի մասին հետաքրքիր վկա-
յություններ է պահպանել Վիլբրանդտ Օլդենրարգցին, որն իր ճանա-
պարհորդության մեջ նկարագրում է 1212 թ. հունվարի 6-ի տոնակատա-
րությունը, հաղորդելով, որ այդ արարողությանը մասնակցում էին Կիլի-
կիայի տարածքում գտնվող բոլոր քույր եկեղեցիների առաջնորդները, ո-
րոնց առջևից ընթանում էր Հայոց կաթողիկոսը3 : 

Մոնղոլական ռազմարշավներից հետո Հայոց կաթողիկոսարանը 
հայտնվեց Կիլիկիայի պետական տարածքներում և ավելի հիմնավոր 
դարձավ Կիլիկիայի իշխողների «Հայոց թագավոր» տիտղոսը: Կիլիկիա-
յի Հայոց թագավորները Հոոմկլայի կաթողիկոսարանի դեմ պայքարում 
կարողացան օգտագործել թաթարական տիրապետության հաստատու-
մը տարածաշրջանում և իրենց իշխանության տակ առան Հայոց եկեղե-
ցու բարձրագույն իշխանությունը: 

AZAT BOZOYAN 

LES RELATIONS ENTRE L'fiTAT ET L E CATHOLICOSAT 
EN ARMÜNIE CILICIENNE (Periode prtmongo!) 

Les relations entre l'eglise et l'6tat n'ont jamais ete spdcialement dtudies par 
l'historiographie агтёшеппе. L'auteur suit pas ä pas I'histoire de l'£glise arm6nienne 
de Xle ä XHIe siecles et montre le röle de l'6tat dans ces relations. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Կիլիկիայի տարածքը իր թեմական կաոուցվածքով հնուց ի վեր մտել է Ան-
տիոքի պատրիարքական աթոոի սահմանների մեջ: 

2. Կաթոլիկ եկեղեցու դերը Հյուսիսային Ասորիքում տարածաշրջանում և 
հատկապես Անտիոքի տարածաշրջանում լատին եկեղեցու խաղացած ղե-
րը ԺԱ-ԺԳ դղ. վերլուծության է ենթարկել Կ. Կահենը (Cl. Cahen, La Syrie 
du Nord ä l'öpoque des croisades et la principaut6 Franque d'Antioche, Paris 
1940, p. 308-326, 660-687): Արևեւքում լատին միսսիոնհրության ստանձ-
նած դերը քննարկում է ժւսն Ռեշարը (J. Rechard, La papautö et les missions 
d'Orient au Moyen Age (Xlüe-XVe sifecle), Rome 1998, p. 1-61): 

3. Հայոց կաթողիկոսարանը Պետրոս U Գետադարձի իշխանության տարի-
ներին հայտնվեց Փոքր Հայքի մայրաքաղաք Սեբաստիայում (տե՛ս Մ. Օր-
մանեան, Ազգապատում, հտ. Ա, Կ. Պոլիս, 1912, սյուն 1245), իսկ հետագա-
յում սկսեց դեգերել Կապադովկիայի, Կիլիկիայի, Հյուսիսային Ասորիքի 
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տարբեր բնակավայրերում (տե՛ս Մ. Օրմանեւսն. նշվ. ւսշխ., tun U, սյուն 
1263, 1278, 1296, 1311, 1326, 1355, 1374): 

4. Մատթեոս Ոտհայեցի, ժամանակագրութիւն. Վաղարշապատ, 1898. էջ 206 
(այսուհետև՝ Մատթեոս): 

5. ՇԻԱ-ՇԻԲ (1072-1074) թվականների ընթացքում Փիլարտոսը հաշվեհար-
դար տեսավ Գրիգոր Й Պւսհլավունու փեսայի՝ Սասունի իշխան Թոռնիկ 
Մամիկոնյանի (հմմտ. Մատթեոս, էջ 206-209), 1075/6 р. ՝ Անտիոքի ղուքս 
Վասակ Պւսհլավունու (Մատթեոս, էջ 213-214), 1082/3՛ թ. եդեսիայի իշ-
խաններ Սմբատի, Իշխանի, Արջուկի և Թօոթօոկի (Մատթեոս, էջ 222-224), 
1086/7 թ. Ոտհւսյի հունադավան իշխան Պաոակամանոսի հետ (Մատթեոս. 
էջ 233): Պաոակամանոսի ինքնությունը պարզված չէ: Կարելի է ենթադրել, 
որ Ոտհւսյեցին ւսվանդել է այդ իշխանի բյազանդւսկան կայսրության կող-
մից տրված պարակիմոմենես (սենեկապետ) պաշտոնի անունը (հմմտ. 
Մատթեոս Ոտհայեցի, ժամանակագրություն, Երևան 1973, էջ 333, ծւսն. 
135): 

6. Ինչպես պատմում է Մատթեոս Ոահայեցին, զիջումը կատարվել է Թոռնիկ 
Մամիկոնյանի սպանությունից անմիջապես հետո, հավանաբար 1073/4 թ. 
այդ ժամանակվա կաթողիկոսական նստավայր Հոնիում (Ջահւսն գավւսո) 
հայրապետական գահին բազմեց Պետրոս Գետադարձի քրոջ որդի Տեր 
Սարգիսը (Մատթեոս, էջ 210): Սակայն այս իրադարձությունից հետո Գրի-
գոր Վկայասերը կատարում է պատասխան քայլը ե, գնալով Անի մայրա-
քաղաք, եպիսկոպոս է ձեոնադրում սեփական քրոջ որդուն՝ Բարսեդին. 
Վասակ Ապիրատյանի տղային (Մատթեոս, էջ 211), որը քիչ անց, Ստեփա-
նոս Աղուանից կաթողիկոսի կողմից ստանում է նաև կաթողիկոսական ձեռ-
նադրություն (Մատթեոս, էջ 221): Այս ընտրությունը թույլ է տափս ենթադ-
րել, որ հայկական իշխանական տները պատկանում էին տարբեր խմբա-
վորումների: Նրանցից մեկը Փիլարտոս Վւսրաժնունու ղեկավարությամբ. 
Հայոց պետականության ապագան տեսնում էր Մեծ Հայքի սահմաններից 
դուրս, մյուսը՝ Պահլավունի իշխանազունների գլխավորությամբ դեոես ի-
րեն հզոր էր զգում Անիում և փորձում էր հայոց աշխարհիկ ե հոգևոր իշխա-
նության կենտրոնները վերադարձնել Բագրաւոունիների նախկին մայրա-
քաղաք: Գրիգոր Բ Վկայասեր Պահլավունին երկրորդ խմբավորման կողմ-
նակիցն էր, սակայն քաղաքական պայմանները թույլ չտվեցին կաթողիկո-
սարանի տեղափոխությունը Անի: Այս գաղափարը ԺԲ դարի աոաջին կե-
սին փայփայում էր նաև Գրիգոր Գ կաթողիկոսը (Սամուէլ քահանայի Ա-
նեցտյ Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց յաղագս գիւտի ժամանակաց ան-
ցելոց մինչեւ ի ներկայս ծայրաքաղ արարեալ յառաջաբանով, համեմատու-
թեամբ, յաւելուածով եւ ծանօթութիւներով Արշակ Տէր-Սիքելեանի, Վա-
ղարշապատ 1893, էջ 127): 

7. Հայոց ՇԼԴ (=1085/6) թ. «ոմն Պօլճտաճ» ամիրա Ջահանի գավաոը խլեց 
Փիլարտոսից: Այս իրադարձությունից հետո Հոնիում նստող Թեոդորոս կա-
թողիկոսը, որը փոխարինել էր Տ. Սարգսին, հայտնվեց թյուրք-սեւջուկյան 
տիրապետության ներքո: Փիլարտոսը վարձեց կաթողիկոսական աթոռը 
կրկին վերադարձնել իրեն պատկւսնող տարածք, սակայն՝ ապարդյուն: 
Այս իրադրությունից դուրս գալու լավագույն ելք համարելով նոր կաթոդիկո-
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սի ձեռնադրությունը, Սարաշում հրավիրվեց եպիսկոպոսական ժողով, որն 
այդ քաղաքի համար հայրապետ ընտրեց Վարագի Ս. Նշան վանքի վանա-
հայր Պոդտփն (Մատթեոս, էջ 228): Բարեբախտաբար, վերջինս շուտով 
հրաժարվեց կաթողիկոսական գահից, սակայն ըստ պատմիչի վկայության 
շարունակում էր ձեռնադրել եպիսկոպոսներ, օրհնել սրբալույս մեռոն 
(Մատթեոս, էջ 229-230): 

8. Մատթեոս, էջ 234: 
9. Հայկական օյկումենե ենք կոչում հայերով բնակեցված բոլոր այն տա-

րածքները, ուր կային քաղաքական իշխանություններ կամ ստեղծվել էին ե-
կեղեցուն ենթակա ազգային ենթակառայցներ: 

10. Տե՛ս Մ. Օրմանեան, նշվ. աշխ. սյուն 1311-1313: 
11. ԺԲ դարի սկզբին (1113 թ.) Ամենայն Հայոց կաթողիկոսարանից անջատ-

վեց նաե Ադթամարի աթոռը (հմմ. Մ. Օրմանեան, նշվ. աշխ., սյուն 1351-
1355): 

12. Մատթէոս, էջ 240: 
13. Մատթէոս, էջ 240: 
14. Տե՛ս U. Բոզոյան, Բյուզանդիայի արևելյան քաղաքականությունը ե կիլիկ-

յւսն Հայաստանը ԺԲ դարի 30-70-ական թվականներին, Երևան, 1988, էջ 
219-220: 

15. Հալեպի աթաբեկությանը ստոբակա լինելու փաստը արձանագրված է 
1165-1178 թթ. եկեղեցական բանակցություններում, երբ 1178 թ. Հոոմկլայի 
Ս ժողովի համար գրված փաստաթղթում Բյուգանդական կայսրության 
պահանջը կենսագործելու անհնարինության մասին ասված է. «...ծառայ 
գոլով այլ ազգաց ըստ մեղաց մեր, ե ընդ իշխանութեսմբ նոցին բնակեալ, 
զիա՛րդ հնար է ձգտել աո թագաւոր հոռոմոց, և աոաջարկաթուն կաթուղի-
կոսի պահանջել. Երանի՛, եթէ էր հնար» (տե՛ս Պալճեան, Պատմութիւն կա-
թողիկէ վարդապետութեան ի Հայս եւ միութեան նոցա ընդ հռոմեական եկե-
ղեցւոյ ի Փլորենտեան սիւնհոդոսի, Վիեննա, էջ 266): Նշված դարաշրջա-
նում Հայոց կաթողիկոսարանի ենթակայությունը մուսուլմանական տերութ-
յանը արձանագրում են նւսև ԺԲ դարավերջի հակոբիկ ասորիների պատ-
րիարք Միքայել Ասորին (Chronique de Michel le Syrien patriarch Jakobite 
d'Antioche (1166-1199) / Bditee par la ргегшёге fois et traduite en frangais par 
J. -B. Chabot, t. 1П, p. 353-354[այսուհետև' M. S., t. ПГ|; հմմտ. Միխայէլ Ա-
սորի, ժամանակագրութիւն, Երուսաղէմ, 1870, էջ 471-472; Երուսդէմ, 1871, 
էջ 472 [այսուհետե՝ Մ. Ա. ]) և ԺԳ դարի սկզբի արաբ պատմիչ Յակուտ ալ-
Համավին (տե՛ս Արաբական աղբյուրները Հայաստանի և հարևան երկրնե-
րի մասին, կազմեց Հ. Թ. Նւպբանղյան, Երևան, 1965, էջ 100): 

16. Ընդհանրական թուղթք Արբոյն Ներսիսի Շնորհալտյ, Երուսաղէմ, 1871, էջ 
1: 

17. Ա. Բոզոյան, Հայ-բյուզանդական եկեղեցական բանակցությունների վավե-
րագրերը (1165-1178 թթ.), Երևան, 1995, էջ 202-205: 

18. Օրմանեան, հտ. Ա, սյուն 1554-1555, 1585-1587, 1590-1591, հտ. Բ, սյուն 
1614-1616: 

19. Ռուբինյան իշխան Լեոն Բ-ը 1198 թ. ձեռնադրվելով Հայոց թագավոր, փո-
խեց իր կարգավիճակը: Այդ է պատճաոը, որ այդ իրադարձությունից հետո, 

177 



թե' միջնադարյան ժամանակագրություններում, թե' մերօրյա պատմագրա-
կան երկերում նրան անվանում են Լևոն Ա: Այն մասնագետները, որոնք թա-
գադրությունից հետո էլ շարունակում են նրան կոչել Լևոն Բ, հաշվի չեն առ-
նում կարգավիճակի այս փոփոխությունը: 

20. Պիտի ենթադրել որ Գրիգոր Դ-ի կաթողիկոսության ողջ շրջանում փոխ-
համագործակցության մթնոլորտ է տիրել Ռուբինյան իշխւսնւսպետաթյան 
և Հոոմկլայի Հայոց կաթողիկոսարանի միջև: Հատկանշական, որ 1189 թ. Լ-
ևոնը Սասունից Կիլիկիւս էր բերել Գրիգոր Դ-ի քրոջ ե Չորտվանել Սւսմի-
կոնյանի որդիներ Հեթումին ու Շահնշահին, ամուսնացնելով նրանց իր եր-
թայր Ռուրենի ավագ ղստրերի հետ և ի կառավարություն հանձնելով մեկին 
Անիս, մյուսին՝ Սելևկիա բերդաքաղաքները: Այս ամուսնությունները հա-
վանաբար փոխզիջում էին Անտիոքի իշխանադստեր հետ Լևոն Ռուբինյա-
նի ամուսնության, որը տեղի էր ունեցել հենց նույն թվականին (հմմտ. Տւս-
րեգիրք արարեալ Սմբատ այ Սպարապետի Հայոց, Փարիզ, 1859, էջ 105-
106): Ըստ Սմբատի համառոտ տարբերակի այս իրւսդարձաթյաններից ե-
րեք ամիս անց, մայիսի 16-ին Գրիգոր Դ Տղան մահացել է և թաղվել Դրա-
զարկում: Պատմիչն ապա ավելացնում է. «Սեուսն եւ մեծ իշխանքն՝ քոյ-
րորդիքն կաթողիկոսին, պարոն Հեթում և պարոն Շահնշահն, ի տեկ ամիս՛ 
քեռին եւ քոյրորդիքն: Եւ զոր լուաք վասն մահաանն չկարեմ աստ գրել զի 
ասեն թէ պարոն Լևոն հդև պատճառ, այլ ճշմարիտն Աստուած գիտէ» 
(Սմբատ, նշվ. հրատ., էջ 106): Իհարկե Սմբատի բնագրում պիտի անհրա-
ժեշտ ուղղում կատարել, երեք ամիսը պետք է սրբագրել երեք տարի բառա-
կապակցությամբ: Պատմաբանի աչքից չպետք է վրիպի նաև այն հանգա-
մանքը, որ Գրիգոր Տղան թաղվել է Հռոմկլայից հեոու' Դրազարկում: Այս 
հանգամանքը թույլ է կսղիս ենթադրել որ Գրիգոր Դ Տղան իր կյանքի մայ-
րամուտին եղել է Լևոն իշխանի պատանդը: Բավական հետաքրքիր է նւսև 
այն փաստը, որ դինաստիական ամուսնություններին մեծ նշանակություն 
տվող Լևոն Ռուբինյանը Հհթումի այրուն ամուսնացնում է Բոհեմունդ Ե Ան-
տիոքացու որդի Ռայմունդի հետ: Այս ամուսնությունից է ծնվում Ո-ուբհն-
Ռայմունդը, որն ըստ պայմանավորվածության պիտի ժառանգեր Անտիոքի 
և Կիլիկիայի միացյալ պետության գահը (Օրմանեան, հտ. Ա, սյ ուն 1500): 

21. Գրիգոր Քարավեժին սպանելու մեղադրանք Լևոն Ա-ին ներկայացնում է 
Ներսես Լամբրոնացին, "աո Լետն թղթում": 

22. Տարեգիրք Ամբատայ Սպարապետի, Փարիզ 1859, էջ 114: 
23. Հմմտ. Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմություն Հայոց, աշխ. Կ. Ա. Սելիք-Օ-

հանջանյանի, Եր. 1961, էջ 148-149: Հմմտ. Մ. Օրմանեան, Ազգապատում, 
Կ. Պոլիս, 1912, հտ. Ա, էջ 1555: 

24. Հայ պատմիչները վկայում են, որ Անանիան սերում էր Պետրոս Ա Գետա-
դարձի տոհմից, որն ի դեպ 1058 թ. մահացել էր. Սեբաստիայում: Համենայն 
դեպս այդ հանգամանքը շեշտում են և' Կիրակոսը (էջ 149), ե՝ Սմբատը 
(Վենետիկ, էջ 70): Դա վկայում է այն մասին, թէ ինչքան էին կարևորում 
ժամանակակիցները ազգակցական կապերը: Կարևոր էր նաև այն հանգա-
մանքը, որ Ժ՜Ա գարում, Փոքր Հայքի այս մայրաքաղաքում էին պատսպա-
րել նաև Արծրունի պայազատները (հմմտ. H. Berberian, Le patriarcat 
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Armenien du Sultanat de Roum. L'anti-catholicos Anania. - dans Revue des 
Stüdes Armenicnncs, n. s., t. III, p. 236): 

25. Կիրակոս, էջ 149, հմմտ. Ս՜. Օրմանեան, Ազգապատում, հտ. Ա, էջ 1563, H. 
Berberian. р. 233-243: 

26. Մ. Օրմանեան, Ազգապատում, հտ. Ա, էջ 1563: 
27. H. Berberian, Le patriarcat Armdnien du Sultanat de Roum, REA, n. s., t. III, p. 

236-239. 
28. Ս՜. Օրմանյանը, հետևելով Ղ. ԱփշանիՕ, հակամարտության պատճաո է 

համարում հիշատակված իշխաններին ազատելու կաթողիկոսի միջնոր-
դությունը, քանի որ ձերբակալկվածները հայրապետի քրոջ ամուսինն ու 
որդիներն էին (հմմտ. Մ. Օրմանեան, էջ 1567-8): 

29. Ըստ Սիքայել Ասորու, Լևոնը 1193 թ. գրեթե նույն վարքագիծը դրսևորեց, 
քաղաքական ասպարեզից հեռացնելով Գրիգոր Դ Տղային և նրա ազգա-
կաններին (տե՛ս վերևում): 

30. Մ. Օրմանյանը այս կաթողիկոսին չի հիշատակում Գրիգոր Լուսավորչի օ-
րինական գահակալների ցանկում (հմմտ. հտ. Ա, էջ 1568-70): 

31. Սմբատ, 1956, էջ 215: 
32. P. Halfter, Die Beschreibung des armenischen Königreiches Kilikien durch den 

hildescheimer Domherren Wilbrand von Oldenburg. ֊Հայաստանը և քրիս-
տոնյա Արևելքը, Եր. 2000, էջ 406: 
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Ե Ր Վ Մ Ն Դ Գ Ր Ե Կ Յ Մ Ն 

ՈՒԱՈՒՇԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ 
(պատմա-համեմատակա ն վերլուծություն) 

Ուրարտական պետության ոազմա-քաղաքական պատմության 
կարևորագույն դրվագներից է ուրարտա-ասորեսաանյան հակամար-
տության բարձրակետ դիտվող, ասորեսաանյան արքա Սարգոն П-ի 
կողմից մ. թ. ա. 714 թ. ձեռնարկված արշավանքը դեպի Ուրարաա : 
Պատմագլաւթյան մեջ այն հայտնի է Սարգռնի «VIII տարվա արշա-
վանք» անվամբ: Դրա մանրամասն նկարագրությունը մեգ է հասել Աշ-
շուբ աստծուն ուղղված զեկույցի տեսքով՝ արքունի մեծ դպիր Նաբու-
շաըիմ-շունոփ հեղինակությամբ : 

Արշավանքի կարևորագույն դրվագներից է հակառակորդ բանակ-
ների բախտորոշ հանդիպումը յուրահատուկ մարտավայրի վերածված 
Ուաուշ լեռան փեշերին : Ուաուշի ճակատամարտը հայտնի է իր շրջա-
դարձային նշանակությամբ՝ ինչպես արշավանքի հետագա ընթացքի, 
այնպես էլ երկու տերությունների համար, այն մեծապես պւսյմանավո-
րեց նրանց անցնեփք պատմության հետագա ուղին: 

Ասորեստանյան աղբյուրը պահպանել է ճակատամարտի դրվագ-
ների սուղ նկարագրություն՝ շաղախված ասորեստանյան արքայի, նրա 
տերության և աստվածների հզորությունը փառաբանող զանազան 
պատկերավոր արտահայտություններով: Այնուամենայնիվ, դա բավա-
րար է համարվել առաջարկելու ճակատամարտի մի քանի վերակագ-
մություններ: Նման վարձ են կատարել Հ. Ու. Ֆ. Սագսը, Կ. Լ. Հովհան-
նիսյանը, ճակատամարտի ընթացքի երկու վեբակազմություն է առա-
ջարկել Ջ. Բ. Սմիթը4: 

Ուաուշը, մեր համռզմամբ, չի պատկանում ճակատամարտերի 
այն շարքին, որոնց եյքը վճռում էր այս կամ այն կողմի թվական գերա-
զանցությունը, ռազմական առավել կազմակերպվածությունը, զինվա-
ծությունն ու զինվորների քաջությունը: Մարտի ելքը վճռել է այն վարելու 
հմտությունը, պարտադրված տեղանքը հակառակորդի դեմ օգտագործե-
լու կարողությունը: Այս առումով Ուաուշը հանդիսանում է ասորեստան-
ցիների փայլուն իրագործած ռազմական գործողություն: 

Ասորեստանյան բանակը. 
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Մասնագիտական գրականության մեջ որոշակիորեն լուսաբան-
ված են ասորեստանյան բանակին, նրա զորատեսակներին, կազմավոր-
մանը, զինվածությանը, սեպագիր աղբյուրներից հայտնի ռազմական 
տերմինների ստուգաբանությանն ու նմանատիպ հարցերի վերաբերող 
ոլորտներ5: Մեր խնզիրը չէ դրանց վերարծարծումը, ուստի և հարցին 
անդրադառնում ենք ըստ անհրաժեշտության՝ վարձելով հստակեցնել 
մեր պատկերացումները Ուաուշում ասորեստանյան բանակի զորատե-
սակների, էթնիկ կազմի, հնարավոր թվաքանակի, զինվածության մասին 
են: 

Ուաուշի ճակատամարտը մղած ասորեստանյան բանակի զորա-
տեսակներին վերաբերող տվյալները քիչ չեն: «Լուվրի աղյուսակի» 
տարբեր հատվածներում հիշատակվում են մարտակսաքեր 
(GISGIGER.(MeS) = narkabtu), ասորեստանյան հեծելազորը 
( P I T . g A L . L U ^ = LUpethallu)7, բուն ասորեստանյան հետևակը 
(Lükalläb/pu)8, ոչ-ասորհսաանցիներից կազմված հետևակը (L üzaku CiRn 

= $äb äepe, zflk sepe)®, որոնց թվում՝ նետաձիգներ (§äb g i S B A N = §äb 
(GlS)qaSti)10, տեգավորներ կամ նիզակակիրներ (nflä ( G l S )asmare)", որոնք 
երբեմն նույնացվում են վահանակիրների հետ (§äb (G,S)aiiti), ե պարսա-
տիկավորներ (ո2ճ <GlS)kabäbi)'2: «Լուվրի աղյուսակում» աշխարհազորն 
արտահայտվել է säb hub/psi'3, առաջապահ զինվորները՝ sagbfl տերմի-
նով՛4: Ընդհանրական նշանակությամբ են կիրառվել «ռազմի զինվոր-
ներ» (säb taljäzi), «ռազմիկներ»15 (LÜqurädu) բառերը16: Ասորեստանյան 
բանակն ունեցել է սակրավորների և գումակավորների միավորումներ, 
առանձին խումբ են կազմել հետախույզները, տարբերակվել է արքայի 
թիկնապահ գունդը ևն: Արշավանքին մասնակից ասորեստանյան զին-
վորների պատկերները կարե[ի է տեսնել Մուծածիրի նվաճումն ու կողո-
պուտը պատկերող բարձրաքանդակներում՛7: 

Սարգոնյան դարաշրջանում ասորեստանյան բանակի հիմնա-
կան միավորն էր գունդը (kisiu) ՝ գնդապետի (rab kisri) հրամանատա-
րությամբ: Հիշատակվում են նաև խմբապետ (ներ) ի (rab uräti), հազա-
րապետ (ներ) ի (rab 1. lim), հարյուրապետ (ներ) ի (rab 1. me'at), հիսնա-
պետ (ներ) ի (rab IjanSe), տասնապետ (ներ) ի (rab eSirti) գլխավորած 
միավորումներ18: Kisru-գնդի ճշգրիտ թվակազմը, սակայն, անհայտ է: 
Ասորեստանյան բանակի անձնակազմին վերաբերող ցուցակներից մե-
կի համաձայն աոանձին զորահրամանատարների գլխավորած միավո-
րումները կարող էին ունենալ 300-ից մինչև 4.100 զինվոր: Միավորումնե-
րի հիմնական մասում նրանց թիվը տատանվել է 1.100-ից 1.500-ի սահ-
մաններում (ցուցակում նշված զինվորների ընդհանուր թվաքանակը 
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կազմում է մուո 34.000, ընդ որում, տեքստը պակասավոր է)19: Ադրյուրը 
չի նշում աոանձին միավորումների անվանումները: Ուստի Լ դժվար է ui-
սել՝ արդյո՛ք գործ ունենք Խտա-գնդերի հետ, թե ոչ20: Համհնայն դեպս, 
զինվորների՝ մեզ հայտնի առավելագույն քանակը, որն ընդգրկվել է 
1ս$ւս-ի կազմ, հասնում էր 1.119 մարդու21: 

Ասորեստանյան զորամիավորումներից հիշատակվում է նաև 
pirru-ն: «Լուվրի աղյուսակի» վկայությամբ նման միավոր է առաջնորդել 
Ուաուշի ճակատամարտում Սարգոնի խորթ եղբայր (ahu talümu) և «մեծ 
նախարար) (SUKKAL.MA5 = sukkalmahhu) Սին-ախ-ուծարը22: 

Սարգոնյան ժամանակաշրջանի աղբյուրների. համաձայն, 
sukkallu տիտղոսը կրող անձինք իրականացրել են զինվորական-հրա-
մանաաարական գործառույթներ՝ առաջնորդելով ասորեստանյան տե-
րության տարբեր նահանգներից հավաքված զորքերի23: Դրանք, ըստ 
Կավառից հայտնաբերված «Ձիերի ցուցակի», տարբերակվել են այն 
զուտերից, որոնք հավաքագրվել էին բուն ասորեստանյան տարածք նե-
ր ի ց : Այսպես կոչված «նահանգային զորքերը», որոնք ներկայացնում 
էին Ասորեստանին ենթակա և նրա կազմի երբեմնի անկախ էթնո-քա-
ղաքական միավորների (Կարքեմիշ, Դամասկոս, Սամարիտ, արամեա-
կան, քաղդեական ցեղեր են), խիստ մարտունակ ուժեր էին՝ գրեթե ամ-
բողջությամբ ոչ ֊ասորեսաանցիներ: Ասորեստանյան իշխանությունները 
տերության արևմտյան տարածքների ռազմունակ, տեղաբնիկ կամ կի-
սաքոչվոր ցեղերի այս զինվորներին օգտագործում էին այլ ճակատնե-
րում՝ տեղավախելով նրանց, օրինակ, արևելյան սահմաններ: Զամուայի 
նահանգապետի հրամանատարած զորախմբում ոչ-ասորեսաանցիները 
(800 հոգի՝ իթու ՚ա և քուրրա ° ցեղերից) գերակշռել են ասորեստանցինե-
րին (630 հոգի): Պատկերը նույնն էր բանակի այլ միավորումներում ես: 
Նման կազմ է ունեցել, օրինակ, Զամուային սահմանակից Արզուխինա 
նահանգի զորախումբը, որի մասնակցությունը Սարգոնի «VIII տարվա 
արշավանքին» կարելի է ենթադրել: Սեզ հասած զեկուցագրի համաձայն 
(նրանում պահանջվում էր արագացնել զորքերի հավաքը), այն ունեցել է 
կառամարտիկներ (ERIM.MES Sa GlS.GIGIR), ասորեստանցի հետևա-
կայիններ՝ kalläpu-զորքեր (Lükalläpu) ևն, ինչպես նաև քուբբայցի 
(Lüqurräyu) և իթու ՚այցի (Lüitu'äyu) զինվորներ25: Հայտնի է ասորեստան-
յան տերության արևելյան նահանգներում տեղաբաշխված զորքերի 
շարքում թաբալցիների առկայության մասին26: Ասորեստանյան զորահ-
րամանատարներից մեկը՝ Շարրու֊էմուրաննին, որը, մեր կարծիքով, 
Սարգոնի «Vin տարվա արշավանքի» կապակցությամբ երեք անգամ 
հանդես է զայիս ասորեստանյան աղբյուրներում (տես ստորև), երամա-
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նատարն էր «նահանգային զորքեր) ընդգրկող բավական նշանակալի 
միավորման27: 

Այս փաստերը նկատի ունենալով, միանգամայն հնարավոր է 
թվամ Ուաուշի ճակատամարտին մասնակից ասորեստանյան բանա-
կում տեսնել ոչ-ասոբեստանցիներից կազմված զորքեր: Թերևս, նման 
կազմ են ունեցել pirru-միավորումները : Վերջիններս, ի լրումն բուն ա-
սորեսաանյան ուժերի, կազմում էին «արքայի զորքը))՝ ?äb äarri-ն29: 

Սին-ախ֊ուծուրի հրամանատարած pirru-ն, որն Ուաուշի ճակա-
տամարտի հիմնական դերակատարներից էր, կազմված էր, ամենայն 
հավանականությամբ, հետևակայիններից30: Ոչ-ասորեստանցիները, 
տվյալ դեպքում իթռւայցի և քուրրայցի զինվորները, ընդգրկվել են գերա-
զանցապես հետևակային միավորներում31, մինչ օտար ծագման մար-
տակառքերն ու հեծելազորը, ինչը շեշտվում է աղբյուրներում, ներառվում 
էին արքայական գնդ(եր)ի՝ kisir Sarrtlti-ի կազմ32: 

Նման փաստի հետ գործ ունենք նաև «Լուվրի աղյուսակում». 
Մուծածիրը նվաճելու համար բանակի հիմնական զանգվածից առանձ-
նացված զորախմբում Սարգոնի առաջնորդած հեծելազորից բացի 
ընդգրկվել են նաև հետևակ զինվորներ, թերևս՝ նույն Սին-ախ-ուծուրի 
pirru-միավորումը: 

Ի դեպ, ասորեստանյան աղբյուրները ուրարտական բանակի 
կազմավորումների թվում հիշատակում են և ki§ru-fi33, և pimi-ն 4: Քանի 
որ pirru-ն, ինչպես թվում է, կազմվել է էթնո-տարւսծքային սկզբունքով՝ 
ոչ-ասորեսաանցիներից, ապա ուրարտական բանակի համապատաս-
խան միավորները, թերևս, ներկայացրել են տերությանը ենթակա կամ 
նրա կազմում գտնվող «երկրների» ուժերը: 

Ինչ վերաբերում է Ուաուշռւմ ասորեստանյան բանակի թվաքա-
նակին, ապա այդ մասին ուղղակի տվյալներ չկան: Միայն ԼԱ, սաղ 320-
ում նշվում է Սարգոնի գլխավորությամբ Մուծածիբ շարժվող զորախմ-
բում 1.000 հեծյալներ ընդգրկող միավորման առկայության մասին: Ուղե-
կից հետևակայիններին վերաբերող թվական տվյալներ աղբյուրը չի 
պարունակում: Հստակ չեն նաև տեղեկությունները արշավանքին մաս-
նակից ասորեստանյան նահանգապեաների մասին, թեև նրանք ներկա-
յացված են աղբյուրում35: 

Մենք կարող ենք ենթադրել, հիմնվելով արքունիք ուղարկված ե-
րեք զեկուցագրերի վրա, որ ասորեստանյան զորաբանակի կազմում են 
գտնվել, առնվազն, Արբապխա, Արզուխինա, Զամոսս նահանգների զո-
րամիավորումներն ու վերոհիշյալ Շարրու-էմուրաննիի գունդը : Հե-
տաքրքիր է, որ, զեկուցագրերից մեկի համաձայն, Շաբրա-էմուրաննին 
շարժվել է դեպի Սումբի37՝ երկիր, ուր « У Ш տարվա արշավանքի» 
սկզբնամասում զորահանդես է անցկացրել Սարգոնը : Սռւմբին, ըստ 
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երևույթին, ընտրվել էր որպես զորքերի հավաքատեղի: Ամենայն հավա-
նականությամբ, այս ուղղությամբ է շարժվել, ըստ երկրորդ զեկուցագրի, 
Արրապխայի նահանգապետը. Ջաբ գետն անցնելուց հետո նպատակա-
կետ, որի անունը չի հիշվում, նա պետք է հասներ երեք օրում39: Սումբիի 
տեղադրությունը40, ինչպես նաև այլ նկատառումներ միանգամայն հնա-
րավոր են դարձնում նման մոտեցումը: Ըստ այդմ, հիշված զեկուցագրե-
րը կարելի է թվագրել Սարգոնի «VIII տարվա արշավանքի» սկզբնական 
շրջանով (մ. թ. ա. 714 թ. հունիս): 

Հետևաբար, կարոդ ենք խոսել արշավանքին նվազագույնը երեք 
նահանգային գնդերի մասնակցության մասին: Սեպագիր աղբյուրները 
թվական տվյալներ են պահպանել դրանցից մեկի մասին:՜ Ըստ աղբյու-
րի, Զամոսս նահանգի համահավաք զորախումբն ունեցել է առնվազն 
1.500 զինվոր41: Զորախումբն ընդգրկում էր հեծյալ ջոկատ և մարտա-
կառքերի խումբ՝ նվազագույնը 10 միավոր42: Այս տվյալները, սակայն, 
չեն կարող հիմք ծառայել եզրահանգումների համար, քանի որ նույն 
աղբյուրում նշվում է, որ դա Զամուայի նահանգապետի հրամանատա-
րության տակ գտնվող ուժերի վերջնական թիվը չէ: 

Այլ աղբյուրներից հայտնի է, որ ասորեստանյան նահանգի վե-
րածված Կումմուխում Սարգոնը նահանգապետին է հանձնել բավական 
նշանակալի ուժեր՝ 150 մարտակառք, 1.500 հեծյալ, 20.000 նետաձիգ և 
1.000 պարսատիկավոր ու նիզակակիր զինվոր4 : Հիմք ընդունելով այս 
տվյալները, Վ. Մանիթիուսը ենթադրել է նման թվաքանակներ ասորես-
տանյան բոլոր նահանգների համար44: Նահանգային զորքերի քանակը, 
անշուշտ, կախված էր տվյալ նահանգի ունեցած ռազմավարական նշա-
նակությունից: Այս ստումով Զսւմուան, որի զորքերի մասնակցությունը 
արշավանքին կարելի է համարել կասկածից դռւրս, գտնվում էր ռազմա-
կան տեսանկյունից մեծ կարևորություն ունեցող նահանգների շար-
քում45: 

Այս ամենով հանդերձ հնարավոր չէ հստակեցնել ասորեստան-
յան զորաբանակի թվակազմը: Պարզապես պետք է փաստենք, որ գործ 
ունենք բավական նշանակալի խմբավորման հետ, եթե վերոհիշյալ նա-
հանգների զորախմբերին հավելենք «արքայական գունդը», Սարգոնի 
թիկնապահ զորախումբը, Սին-ախ-ուծուրի pirru-միավորում (ներ) ը, 
Շարրու-էմուրաննիի գունդը, ինչպես նաև ասորեստանցիներին դաշնա-
կից մանայական և ալլաբրիական զորքերը: 

Ի դեպ, ասորեստանյան բանակի առավելագույն թվաքանակը, ո-
րը հայտնի է տարբեր արշավանքների նկարագրություններ պահպա-
նած սեպագիր աղբյուրներից, հասնում է 120.000 զինվորի՝ ներառյալ 
դաշնակից ներին46: 
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Ուրարտական բանակը. 
ճակատամարտի նկարագրությունը պահպանած «Լուվրի աղյու-

սակը» ընդհանուր բնույթի արտահայտություններից զատ չի պարունա-
կում կոնկրետ տվյալներ ուրարտացիների ե նրանց դաշնակից բանակ-
ների թվաքանակի մասին: Սեպագիր աղբյուրներում պահպանված սուղ 
նյութերը, այնուամենայնիվ, թույլատրում են անել խիստ ընդհանուր դի-
տարկումներ: 

ժամանակաշրջանի ասորեստանյան հետախուզական աղբյուր-
ներից հայտնի է, որ կիմմերների դեմ ձեռնարկված արշավանքին ուրար-
տական տերությունը կենտրոնացրել Էր զորքերի մեծ քանակ՝ ուրարտա-
կան բանակի գլխավոր զորահրամանատար (LÜturtänu) Կակկւսդանուի, 
ավելի քան 13 մարզպետների զորամասերն47 ու, հաստատապես, արքա-
յական գունդը: Հայտնի Է նման մեկ գնդի թվակազմը՝ մոտ 3000 զին-
վոր48: Հետևաբար, կարելի Է նշել, որ կիմմերների դեմ գործող ուրարտա-
կան բանակի զինվորների թիվն անցել Է մի քանի տասնյակ հազարից49: 
Այս կարգի թվաքանակները կարող են ընդունելի լինել նաև Ուաուշի ճա-
կատամարտի պարագայում, ասորեստանյան տվյալների համաձայն, 
արքայական գնդից բացի բանակի կազմ են ներգրավվել «ուրարտական 
մեծամեծների» ՝ թերևս մարզպետների զորամասերը, ինչպես նաև դաշ-
նակից «հարևան արքաների» ուժերը: 

Թեև ասորեստանյան աղբյուրները չեն պահպանել Ուաուշի ճա-
կատամարտին մասնակից մարզպետների կամ մարզային զորամասերի 
թիվը (ԼԱ-ը հիշատակում Է միայն ուրարտական գերեվարված մարզ-
պետների50), այնուամենայնիվ, կարելի Է ենթադրել նրանց գլխավորած 
առնվազն յոթ-ութ գնդերի մասնակցություն: Որպես հիմնավորում հարկ 
Է նշել, որ ուրարտա-ասորեստանյան լարված, սակայն ոչ պատերազ-
մական իրավիճակում ուրարտական պետությունը Ուայաիս մարզում 
կենտրոնացրել Էր հինգ 3 , իսկ Պուլուա և Դասիթանի քաղաքներում 
(Տիգրիսի վերին հոսանքի շրջան) ՝ վեց մարզպետների գնդեր52: 

Ինչ վերաբերում Է ուրարտական բանակի զորատեսակներին, ա-
պա դրանք Էապես չեն տարբերվել ժամանակաշրջանի այլ բանակների 
համանման ուժերից: Բանակն ունեցել Է մարտակստքեր53, հեծելազոր , 
որն իր թվաքանակով, կարծում ենք, գրեթե չի զիջել հետևազորին, 
հետևակ՝ իր զորատեսակներով (տվյալ պարագայում «Լուվրի աղյուսա-
կը». հիշատակում Է նետաձիգների55, պարսատիկավորների , տեգավոր-
ների57 և զրահավորված ռազմիկների /qurädiäu Sa taftlupti/) 58, սակրա-
վորներից կազմված զորամասեր ինչպես նաև օժանդակ ուժեր և գու-
մակ: Նույն աղբյուրում ռազմիկ ( ümundahsu) բսաը, որը հանդես Է գալիս 
երկու անգամ, արտահայտել Է ուրարտական բանակի նետաձիգ և տե-
գավոր զինվորների. LUmun-dat)-§i-äu tu-kul-ti um-ma-ni-Su na-nS 
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^ B A N as-ma-ге-е... «նրա ռազմիկները՝ նրա բանակի հույսը, որոնք 
կրում էին սսլեղնհր ե աեգեր...» 5 : Ուսաւշում ուրարտացիների գլխավոր 
դաշնակից գիկերտական բանակն ունեցել է հեծելազոր, որն աղբյուրում, 
ինչպես ուրարտական հեծելազորը, արտահայտվել է «ձիեր» տերմի-
նով60, ե հետիոտն «ռազմի զինվորներ» ($äb tahäzi)61: 

Բանակի զինվածությանը վերաբերող մեր հիմնական աղբյուրը 
հնագիտական բավական հարուստ նյութերն են6 : Որոշակի պատկերա-
ցում են տայիս նաև սեպագիր աղբյուրների և մասնավորապես՝ «Լուվրի 
աղյուսակի» այն տվյալները, որոնք վերաբերում են Մուծածիրից տար-
ված ռազմավարին: 

Դաշնակից ների բանակները. 
Ուաուշի ճակատամարտում թե մեկ, թե մյուս կողմի ճամբարնե-

րում են գտնվել դաշնակից զորքեր: Ընդ որում, եթե աղբյուրն ուղղակի 
նշում է ուրարտացիների դաշնակիցների՝ «հարևան արքաների» մասին, 
ապա ասորեստանյան ճամբարում դաշնակից զորքերի առկայությունը 
սոսկ ենթադրվում է: 

Ուրարտացիների հիմնական դաշնակիցը, ինչպես նշվեց, գիկեր-
աական բանակն էր, արքայի՝ Սետատտիի անմիջական հրամանատա-
րությամբ: Դաշնակիցների շարքում են գտնվել Խուբուշկիայի զուտերը, 
որի արքա Ցանզուն այս շրջանում հակվել էր դեպի Ուրաբաուն: Խու-
բուշկիական ուժերի առկայությունն է հավաստում ասորեստանյան զե-
կուցագրերից մեկը: Դրա համաձայն, Ուսաւշին նախորդող շրջանում 
Ոուսա 1-ի զորախումբը իաւբուշկիացիների ուղեկցությամբ շարժվել է 
ասորեստանյան զորքերին ընդառաջ, մինչ վերջիններս զբաղված էին 
զիկերտացիների դեմ պատերազմելով63: Ընդ որում, հիմքեր կան պնդե-
լու, որ Ուաուշում իտւբուշկիացիները դիմել են դավաճանության՝ անցնե-
լով հակառակորդի կողմը կամ բռնելով չեզոք դիրք (տես ստորև): 

Ինչ վերաբերում է «հարևան արքաներին», ապա աղբյուրները չեն 
պարունակում որևէ տվյալ, որը հնարավոր կդարձներ հստակեցնելու 
նրանց անունները: Կարելի է սոսկ ենթադրել դաշնակիցների շարքում 
անդիացիների առկայության մասին: Մերձուրմյան նշանակալի պետա-
կան կազմավորումներից Անդիան, ըստ համաժամանակյա աղբյուրնե-
րի, այս շրջանում դաշնակցել է Ուրարտոփն, մեծավ մասամբ հանդես 
գալով հակաասորեսաանյան կամ հակամանայական ճամբարում՝ Ջի-
կերտուի հետ միասին: 

Ասորեստանյան տերության հիմնական դաշնակիցն արևելքում, 
նաև « У Ш տարվա արշավանքի» ժամանակ, Մանայի թագավորությունն 
էր: «Լուվրի աղյուսակի» վկայությամբ, արշավանքի սկզբնահատվածում 
տեղի են ունեցել երկու երկրների տիրակալներ Սարգոնի և Ուլլուսունաի 
հանդիպումները նախ՝ Սինիխինի և ապա՝ Սիրդակկա մանայական ամ ֊ 
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րոց ներում: Ձհոք բերված պայմանավորվածությունների մեջ էին ասո-
րեստանյան բանակի մատակարարումը, որն իրականացնելու էր մանա-
յական պետությունը, ինչպես նաև օժանդակ ուժերի տրամադրումը: Մա-
նւոյ ական զորքերին առաջնորդելու էր ՈւԱուսանոփ ավազ որդին, որին 
ադբյուրը չի հիշում հանվանե : Նշվածով հանդերձ մանայական պե-
տության խաղացած դերակատարման մասին ասորեստանյան սույն 
աղբյուրից հնարավոր չէ կազմել լիակատար պատկերացում: Փաստ է, 
որ մանսւցինհրի երկիրը «չար թշնամիներից» (Ուբարտու, Զիկերաու, 
Անդիա են) պաշտպանելու դրույթներով իրականացվող արշավանքին 
մանայական պետությունը չէր կարող չունենալ էական մասնակցութ-
յուն: 

էյթհ ճիշտ է SAA, V, No. 199-ի համար մեր կողմից առաջարկվող 
թվագրումը Սարգոնի «VIII տարվա արշավանքի» սկզբնական շրջանով, 
ապա կարող ենք նշել, որ ասորեստանյան բանակին ուղեկցել են ոչ 
միայն մանայական, այլև նրան սահմանակից պետական կազմավո-
րումներից Ալլաբրիայի ուժերը: Վերջիններիս առաջնորդելու էր ալլսւբ-
րիական արքայազնը : 

Ինչ վերաբերում է կիմմերների մասնակցությանը Ուաուշի ճակա-
տամարտին և ընդհանրապես՝ «VIII տարվա արշավանքին»՝ որպես 
դաշնակից կամ վարձկան ուժեր, ապա նման հնարավորությունը չի կա-
րելի բացառել, թեև մեր տրամադրության տակ ուղղակի փաստեր չկան: 
Պարզապես, խիստ վիճելի է որոշ մասնագետների մոտեցումն այն մա-
սին, որ գրեթե նույնացվում են կիմմերների դեմ ուրարտացիների մղած 
ճակատամարտը Ուաուշի հետ66: Այս հարցին անդրադառնալը կնշանա-
կեր անդրադարձ՝ մ. թ. ա. 715-714 թթ. ուրարտա-ասորեսաանյան հա-
կամարտությանն ընդհանրապես, ինչն այլ ուսումնասիրության թեմա է: 

Ուսաւշի ճակատամարտն ըստ «Լուվրի աղյուսակի». 
«Լուվրի աղյուսակը» հեղինակած Նաբու-շաըիմ-շանուն հիմնա-

կան տեղը հատկացրել է Սարգոնին և ասորեստանյան հզորությունը 
փառաբանող տարբեր պատկերավոր արտահայտությունների, այնինչ 
ճակատամարտի բուն նկարագրությունը տափս է հակիրճ՝ որպես Սար-
գոնի գործած սխրագործությունների ենթաւոեքստ: Ուաուշին վերաբե-
րող 70 տողերից (ԼԱ, տող 91-161) ճակատամարտի դրվագներն են ար-
տացոլում սոսկ 21-ը: Դրանք են. 

• I. ԼԱ, սաղ 110-111. 
« . . .Նրա սիրտը ցանկացավ ինձ հետ բաց ճակատամարտ տալ... : 

Այգ լեռան կիրճում շարեց նա զորքերը: Զորքերի մոտեցման և մարտա-
կարգ ընդունելու մասին իմ սուրհանդակը ինձ հայտնեց»: 

П. ԼԱ, սաղ 127-146. 
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П-ш «...Աշշուր ասածու տանջված զինվորները, որոնք երկար 
ճանապարհ էին անցել հոգնած էին ե ուժասպառ, ... ես թույլ չավեցի 
նրանց հանգստանալ ... իմ գունդը չհավաքեցի..., իմ անձնական մար-
տակառքով ե ձիերով, Սին-ախ-ուծուրի զորախմբով, ինչպես զայրա-
ցած տեգ, նրա սրտին հարվածեցի և նրան պարտության մատնեցի, 
կանխեցի նրա գրոհը...»: 

П- ֊ բ « . . .մեծ կոտորած կազմակերպեցի, նրա ոազմիկնհբին. 
... նրա նետաձիգներին նրա ոտքի առաջ գառների նման մորթեցի, 

արքայական ընտանիքի 260 անդամների իմ ձեռքով բռնե-
ցի.. .»: 

Ո ֊ գ «.. .նրա ճակատը կազմալուծեցի, ... նրան ճամբարի բազ-
մության մեջ Փակեցի ... իր կյանքը փրկելու համար (նա) իր մարտա-
կառքը յքեց ե մատակ ձի նստած իր զորքի առջեից ճողոպրեց»: 

П—գ «Զիկերաացի Մեւհատաիին՝ հարևան արքաներով - ես 
նրանց զորքը խոնարհեցրի, նրանց գունդը ցաքուցրիվ արի, ... Ռւբար-
տու երկրի զորքը և նրա դաշնակիցներին պարտության մատնեցի 
վեց «բերու» տարածություն՛ Ուաուշ լեռից մինչև Զիմուր լեոը ... հե-
տապնդեցի նրանց...: Մյուսներին, որոնք իրենց կյանքը փրկելա համար 
փախուստի դիմեցին, արձակեցի (նրանց) Աշշուրի՝ տիրոջս հաղթանակը 
փառաբանելու համար»: 

ճակատամարտի իրողությունը պահպանած սարգոնյան մյուս 
աղբյուրները՝ արքայի տարեգրությունը, «Հանդիսավոր արձանագրութ-
յունն» ու Կիպրոսում գտնված կոթալ-արձանագրությունը չեն պարունա-
կում ւրացուցիչ տվյալներ: 

ճակատամարտի ընթացքը. 
Հետազոտողներ Հ. Սագսի, այնուհետ Ջ. Սմիթի դիտարկումները 

հանգում են հետևյափն. Սարգոնի հրամանատարած հեծյալ ուժերի 
գրոհ մեկ կամ երկու շարքով մարտակարգ ընդունած ուրարտացիների 
ճակատային գծի վրա (հետևակային կամ խառը զորամիավորումներ), 
ճակատային գծի ճեղքում, հարված Ռուսայի առաջնորդած հեծելազորին, 
հեծելազորի շրջապատում, Ռոտայի և ուրարտական զորքերի փախուստ, 
կոտորած, հարված դաշնակից զորքերին և նրանց փախուստ ու կոտորած 
(զուգահեռ է անցկացվում Մարաթոնի ճակատամարտի հետ)67: 

Կ. Հովհաննիսյանի վերակազմությունը նշվածից տարբերվում է 
նրանով, որ ենթադրվում է ուրարտական գլխավոր ուժերի շրջապա-
տում՝ ներառյալ հետևակն ա հեծելազորը (զուգահեռ է անցկացվում 
Կաննեի ճակատամարտի հետ)6 8 : 

Դժվար չէ նկատել որ բոլոր եզրահանգումների հիմքում ընկած է 
հանդիպակաց մարտը՝ ուրարտացիների ճակատային գծի ճեղքման և 
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բանակի հեծելազորին կամ «սպայակույտին» հարվածելու հիմնական 
գաղափարով6 : 

ճակատամարտի նկարագրության վերլուծությունը, սակայն, 
հնարավորություն է ընձեռում առաջարկելու դրա ընթացքի այլ պատկեր: 

Հետախույզներից տեղեկանալով Ուաուշի կիրճերում ուրարտա-
կան և դաշնակից զորքերի ամրանալու և մարտակարգ ընդունելու մա-
սին, ասորեստանյան հրամանատարությունը, կարծում ենք, վճռել է 
խուսափել հանդիպակաց մարտից: Դրա համար կային մի շարք պատ-
ճառներ: Նախ, աննպաստ էր տեղանքը, ուրարտական բանակը զբա-
ղեցրել էր բարձունքները, ուր ձգվալ նեղ կիրճը մանելու դեպքում զորքե-
րը, չհասնելով մերձամարտի, կհայտնվեին անվտանգ տարածության 
վրա գտնվող ուրարտացիների հարվածների տակ: Բացի այդ, ասորես-
տանյան բանակը կգրկվեր ազատ տեղաշարժվելու, զինվորական ուժն 
առավելագույնս օգտագործելու հնարավորությունից70: Ուստի, ասորես-
տանյան հրամանատարությունը, ըստ երևույթին, ընտրել է այլ մարտա-
վարություն՝ փորձել հակառակորդի դեմ օգտագործել նրա իսկ պար-
տագրած տեղանքը: 

Բարձունքները զբաղեցրած ուրարտական բանակը, թիկունքում 
ունենալով անմատչելի լեռներ, թվում էր անխոցեփ: Ուրարտական հրա-
մանատարությանը խիստ հարմար թվացող տեղանքը, մյուս կողմից, ու-
ներ էական բաց: Ուրարտացիներին այն չէր մղում մտածելու թիկունքի 
ապահովության մասին, ըստ այդմ, հիմնական ուժերը կենտրոնացրել 
էին առաջին գծում՝ մեծ խորությամբ, սակայն սահմանափակ, տեղանքի 
ուրվագծած ճակատով: Իսկ դա նշանակում է, որ ուրարտացիները կորց-
նում էին ես մեկ առավելություն՝ ենթադրվող թվական գերազանցությու-
նը: Ընդ որում, սահմանափակ տարածության պատճառով, ուրարտացի-
ներին դաշնակից ուժերն անգամ չէին ընդգրկվել առաջին գծում: Նրանք 
բանակել էին աոանձին, ճակատային գծից հեռու: Բանակը զրկվել էր 
նաև նպատակային, ազատ տեղաշարժերի հնարավորությունից: Փաս-
տորեն, ուրարտական հրամանատարությունը, վարձելով կաշկանդել ա-
սորեսաանյան ուժերին, ինքն էր հայտնվել նման վիճակում ': 

Ասորեստանյան հրամանատարությունը, որին, թվում է, ծանոթ էր 
ուրարտական ճամբարում տիրող անցուդարձը, ընտրել է հակառակոր-
դին անակնկալ հարված հասցնելու ճանապարհը՝ ուրարտացիների թի-
կունքում գտնվող այդ նույն անմատչելի լեռներից: Այս նպատակով, 
կարծում ենք, ասորեստանցիները որոշել են դիմել շրջանցիկ զորաշար-
ժի՝ նպատակ ունենալով գուբս գալ հակառակորդի թիկունքը՝ ուրարտա-
կան ճամբարին հնարավորինս մոա: Այս նպատակով բանակի կազմից 
առանձնացվեցին ընտրյալ ուժեր՝ «արքայական գունդը» (ki§ir sairüti), 
որին գլխավորում էր Սարգոնն անձամբ, նրա թիկնապահ զորախումբն 
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ու արքայի խորթ եղբոր՝ Սին-ախ-ուծուրի pirru-միավորումը՝ 2-ից 3.000 
զինվորներով: 

Շրջանցիկ զոբաշարժն իրականացվել է այն ժամանակ, երբ ասո-
րեստանյան զորաբանակի հիմնական ուժերը գտնվել են երթի մեջ, այ-
սինքն՝ մինչ հակառակորդ բանակների մերձեցումը: 

Լեռնային դժվարամատչ տեղանքով ընթացած զորաշսւրժը ասո-
րեստանցիներից պահանջել է մեծ ճիգեր: Դրա պատկերավոր նկարագ-
րությունը տալիս է «Լուվրի աղյուսակը». 

«(ԼԱ, հատված П-ш) Աշշուր աստծու տանջված զինվորները, ո-
րոնք երկար ճանապարհ էին կտրել հոգնած էին և ուժասպառ, անցել 
էին անհամար բարձր լեռներ, որոնց վերելքն ու վայրէջքը դժվարին էր՝ 
ես թույլ չավի նրանց հանգստանալ ծարավս հագեցնելու համար ջուր 
չըմպեցի, հանգստավայր չստեղծեցի, ճամբար չսարքեցի...»: 

Ուրարտացիներն ու նրանց դաշնակիցները, անտեղյակ ւինելով 
Սարգոնի հեռանալուն, այս շրջանում չեն սպասել հարձակման: Սինչ ւս-
սորեստանյան հիմնական ուժերը կմոտենային բարձունքները զբաղեց-
րած հակառակորդին, Սարգոնի առաջնորդած զորախումբն ուրարտացի-
ների թիկունքում զբաղեցրել է հարմար դիրքեր՝ բանակի կհնարոնակա-
յանին հնարավորինս մոտ: Այստեղ էլ արքան տեղեկացվել է հիմնական 
ուժերի մոտենալու ե ռազմակարգ ընդունելու մասին (ԼԱ, հատված I): 

Սարգոնը որպես թիրախ ընտրել էր ուրարտական բանակի հրա-
մանատարությանը՝ արքային՝ իր մերձավորներով, և արքայական գուն-
դը « . . .ինչպես զայրացած տեգ նրա սրտին հաբվածեցի...» - հայտնում է 
«Լուվրի աղյուսակը»: 

Հարձակումը ճամբարի վրա, ամենայն հավանականությամբ, 
ձեռնարկվել է ճակատային ընդհարումը սկսվելուց առաջ (հմմտ. «կան-
խեցի նրա գրոհը» արտահայտությունը), հավանաբար՝ վաղ արևածա-
գին: Ասորեստանյան աղբյուրներից հայտնի են նման գրոհների դրվագ-
ներ: Մարաը սկսել են Սին-ախ-ուծուբի նետաձիգները՝ թիբախ ընտրե-
լով Ռոտայի հեծյալներին: Անակնկալ նետաձգությունը ուրարտացինե-
րին պաաճառել է ոչ միայն կորուսաներ, այլև խառնաշփոթ ստեղծել 
նրանց ճամբարում: Իրարանցումից օգտվելով ճամբարն է գրոհել Սար-
գոնի հեծելազորը, իսկ նետաձգությունը շարունակվել է մինչև մերձա-
ճաբա: Նետաձիգների և հեծելազորի վախգործակցությամբ ձեռնարկ-
ված գրոհի մասին կաբեփ է դատել այն փաստից, ըսա որի ասորեստան-
ցիները գործել են նետերով և տեգերով (ina ussi mulmulli) : Առաջին զի-
նատեսակը մերձամարաի համար հարմար չէ, իսկ տեգը, ինչպես հայտ-
նի է, ասորեստանյան հեծյափ հիմնական զենքն էր: 

Ասորեստանցիները լիովին օգտագործել են անսպասելության 
գործոնը՝ անակնկալ հարձակման ընձեռած առավելությամբ պասսիվ 
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գործողություն ների դատապարտված ուրարտացիներին սեղմելով իրենց 
իսկ ճամբարին: Հարձակման թիրախ Ռուսան, արքունի զինվորներով, 
հայտնվել է շրջափակման մեջ: Ընդ որում, դրա հետևանքով ուրարտա-
կան բանակի հրամանատարական կազմը մեկուսացվել է զորքերի հիմ-
նական զանգվածից, ինչը խիստ բացասաբար է անդրադարձել անհա-
ջող սկսված մարտի հետագա ընթացքի վրա: Փաստորեն, ասորեստան-
ցիների նպատակային գործողությունների արդյունքում, կարվել է կապը 
հրամանատարության ե զորքերի միջև, բանակի հիմնական ուժերը 
մատնվել են անգործության: Շարքերում տիրել է խսանաշվաթը. ըստ 
էության մեծ էր նաև հարձակման գործած հոգեբանական ազդեցությու-
նը ուրարտական զինվորների վրա: 

Սինչ մարտերն ընթանում էին ուրարտական ճամբարի մատույց-
ներում, ասորեստանյան հիմնական ուժերը սկսել են գրոհել հակառա-
կորդի ճակատային գիծը: Զարգացումների նման ընթացքից անակնկա-
փ եկած ուրարտական հիմնական ուժերը, զրկված լինելով գլխավոր 
հրամանատարական կազմից, անգամ չեն վարձել դիմակայել ասորես-
տանցիներին՝ դիմելով նախ անկանոն նահանջի դեպի ճամբար, իսկ այ-
նուհետ՝ համատարած փախուստի: ԼԱ-ի տվյալները չեն վկայում հան-
դիպակաց մարտի վաքր-ինչ երկարատև տարբերակի օգտին՝ փաստը' 
հաղորդելով իմիջիայլոց, մեկ արտահայտությամբ՝ «նրա ճակատը կազ-
մալուծեցի»: 

Ուրարտացիների հետապնդումը վերածվել է անխնա կոտորածի՝ 
պաշարված ճամբարում դեռևս դիմադրող արքունի զինվորների աչքի ա-
ռաջ: Այս պայմաններում ուրարտական զինվորներին այլ ելք չեր մնում 
արքայի կյանքը փրկելուց զատ: Դա հաջողվել է մեծ դժվարությամբ, 
ծանր կորուստների գնով: Արքունի արձանագրություններին բնորոշ ո-
ճով գրված ասորեստանյան տեքստը մանրամասնում է. 

«. . .Մեծ կոտորած կազմակերպեցի, նրա ռազմիկներին, 
նրա նետաձիգներին, տեգակիրներին՝ նրա ոտքի սաաջ՝ գսաան նման 
մորթեցի, արքայական ընտանիքի 260 անդամներին իմ 
ձեռքով բռնեցի: Իր կյանքը փրկելու համար (նա) իր մարտակառքը լք hg, 
նստեց մատակ ձի և իր զորքի ստջևից փախավ» (հատված П-բ / 11-գ): 

Ուրարտական բանակի կազմալուծմանն ու Ոուսայի փախուս-
տին հաջորդեց արքունի գնդի ե կենտրոնակայանի ջախջախումը, ու-
րարտական դիրքեր ներխուժած ասորեստանցիների ձեռքն ընկան բա-
նակի հրամանատարական կազմը, արքայական ընտանիքի մեծ թվով 
անդամներ և ողջ մնացած արքունի հեծյալները: Այս նույն շրջանում, 
կարծում ենք, դավաճանության են դիմել ուրարտացիներին դաշնակից 
խուրուշկիական զորքերը՝ յքելով դաշնակից ուժերի ճամբարը: Դ ա կա-
րող էր փնել և որոշակի պայմանավորվածությունների արդյունք՝ վաղօ-
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յաք ձեռք բերված ասորեստանցիների հետ, ե իրադարձությունների 
նկարագրված զարգացումների: Հատկանշական է, որ, «Լուվրի աղյու-
սակի» վկայությամբ, Սարգոնն Ուաուշում ազատ է արձակել և իր մոտ 
թողել թշնամու ինչ-որ մարդկանց, «մնացած մարդկանց, որոնք իրենց 
կյանքը փրկելու համար փախան, արձակեցի (նրանց) Աշշուբի՝ տիրոջս 
հաղթանակը փառաբանելու համար»: Ամենայն հավանականությամբ, 
արքունի գրիչն այստեղ նկատի է ստել խուբուշկիացինհրին: Վերջին-
ներս (տեքստում՝ UN.ME§ KUR Ni'iri Նա ՚իրի երկրի մարդիկ) արդեն 
հիշատակվում են «Լուվրի աղյուսակի» 259-րդ սաղում, մանացիների 
հետ միասին, մի ենթաւոեքստում, որը նկարագրում է ուրարտական ամ-
րոց ների ավեր և թալան73: 

Ուրարտական ճամբարի ջախջախմանն ու բանակի քայքայմանն 
ականատես դաշնակիցների զորքերը, որոնք բանակել էին աոանձին, 
խուբուշկիացիների հհոանալուց հետո անկարող գտնվեցին կասեցնելու 
ասորեստանցիների նոր գրոհը: Նրանց հիմնական հարվածն ուղղված 
էր առավել մարտունակ ուժի՝ զիկերաական բանակի դեմ: ճակատա-
մարտի այս հատվածի նկարագրությունը խիստ լակոնիկ է. նշվում է 
միայն Սեաատտի գիկերաացու և «հարևան արքաների» զորքը խոնար-
հեցնելու, նրանց գունդը ցաքուցրիվ անելու մասին (հատված П-դ): Ըստ 
էության, այստեղ ևս բացակայել է կազմակերպված դիմադրությունը: 
Տեքստը շարունակում է. 

«...Ուրարտու երկրի՝ չար թշնամու զորքը և նրա դաշնակիցներին 
պարտություն հասցրի, Ուաուշ լեոան վրա նրանց փախուստի մատնեցի 

նրանք, ինչպես մրջյունները վտանգին, բռնեցին դժվարին ճանա-
պարհները. . .»(հատված П-դ): 

Ասորեստանյան հեծելազորը, ըստ նույն աղբյուրի, «արևածագից 
մինչև մայրամուտ» հետապնդել է նրանց՝ Ուաուշից մինչև Զիմուր լեռը՝ 
6 "Ьбга" ճանապարհ (նվազագույն հաշվումներով՝ մոտ 35 կմ)7 4 : 

Այսպիսով, կարելի է սահմանափակվել փաստելով, որ հանդիպա-
կաց ճակատամարտ, որպես այդպիսին և հակառակ պնդումների՝ չի ե-
ղել. դրա վախաբեն տեղի է ունեցել ուրարտական բանակի թիկունք ներ-
թափանցած ասորեստանցիների անսպասեփ հարձակում բանակի 
կենտրոնակայանի վրա, զորքերի կառավարման կազմալուծում, ուրար-
տական դիրքերը պատած համատարած խաոնաշվաթ, դաշնակից աժե-
րի մի մասի դավաճանություն, բանակի հիմնական զանգվածի կողմից 
լուրջ դիմադրության բացակայություն՝ դրան հետևած տրամաբանական 
շարունակությամբ՝ ուրարտական և դաշնակից ուժերի փախուստ ա կո-
տորած: Այս առումով Ուաուշը ընդհանուր գծերով հիշեցնում է հայկա-
կան և հռոմեական զորքերի միջև մ. թ. ա. 69 թ. հոկտեմբերի 6-ին տեղի 
ունեցած Տիգրանակերտի ճակատամարտը75: 
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Ուրարտացիները կրեցին մեծ կորուստներ: Բավական է նշել որ 
Ռասայի տոհմակիցների թիվը, որոնք գերվել էին ասորեստանցիների 
կողմից, հասնում՜ էր 260-ի7 : Գերիների մեջ էին, րացի այդ, արքունա-
կաններ՝ ներքինիներ ( ^ S a t - S A G " 1 ՚ ) , խորհրդականներ ( maliki), 
մարզպետներ (L ÜEN. NAM M E S ) և հեծյալներ ( ^ P I T . g A L . L U ^ ) : Նրանց 
զգալի թիվը պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ վերջիններս, 
գտնվելով արքայի կողքին՝ ճամբարում, հենց սկզբից հայտնվել են մար-
տերի կենտրոնում՝ իրենց վրա ընդունելով հիմնական հարվածը: 

Ուաուշից հետո ուրարաա֊ասորեստանյան նոր մարտեր, թվում է, 
տեղի չունեցան: Աղբյուրի վկայությամբ, ուրարտական անմատչելի ամ-
րոցների կայազորներն անգամ ւքում էին դիրքերը՝ խուսափելով ասո-
րեստանցիների հետ բախումներից: Փաստը պատճառաբանվում է ու-
րարտական բանակը պահպանելու Ռուսայի ցանկությամբ, քանի դեռ 
կար բանակը, կլիներ ե հաղթանակի հույսը... 

Ոսաւշի ճակատամարտին հաջորդեց ասորեստանցիների հաղ-
թարշավը ուրարտական յոթ մարզերով՝ դրա վերջում նվաճելով և սւվե-
րելով պետական նշանակալի կազմավորում, ուրարտացիների հոգևոր 
կենտրոն Սուծածիրը: Արշավանքի արդյունքում ուրարտական տերութ-
յունը կորցրեց մերձուրմյան մի շարք տիրույթներ: 

YERVAND GREKYAN 

THE BATTLE OF UAUSH 
(A historic-comparative analysis) 

One of the most famous events from the history of the Ancient Near East was 
the "Eight Year's Campaign" of Saigon II of Assyria to Uraitu (c. 714 В. C.). It was 
the culmination of confrontation between thesc powerful empires. The key battle took 
place on Mt. Uaush (modern Sahand). The paper deals with the Battie based on 
analysis of the text "Letter to Aääur" - an Assyrian cuneiform source and concludes а 
new possible reconstruction of it 

The author puts down a hypothesis, according to which no oncoming battle 
took place on Mt. Uaush -as was suggested by the scholars to this date. He thinks that 
Sargon's victory was achieved by an unexpectcd attack of Assyrian elite group of 
troops led personally by the king on headquarters of Rusa - king of Uraitu and his 
cavalry units, which led up to losing of connections between the headquarters and the 
army units. It also made psychological effect: the soldiers were demoralized, the 
troops have come asunder, they didn't try to defend and escaped. The Urartian army 
was fkted to suffer a terrible defeat. 

The author compares Uaush with the Battle of Tignmakert between the 
Roman and Armenian armies in October 6, 69 В. C. 
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The paper also examines the possible size of both armies. their ethnic and 
military structure etc. 
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47. Կիմմերական արշավանքին մասնակից մարզպետների թիվը արվում է ըստ 
А. И. Иванчик, Киммерийцы и Урарту накануне восьмого похода 
Саргана II, ВДИ, 1990, N°. 3, с. 3-19 ուսումնասիրության (էջ 5): 

48. Այս թիվը պահպանվել է արքունիք ուղղված ասորեստանցի Աշշուր-
րիծաայի զեկուցագրում: Խոսքը վերաբերում է ուրարտական մարզպետ 
Սեթինուի զորագնղին, որում ընդգրկված էին 3.000 հետևակայիններ 
(LÜERIM.ME§ GIR.2.MES) ՝ իրենց ( GAR-nu) ե, այսպես կոչված kalläpu 
զորքերի հրամանատարներով (LÜGAL kal-lab.MES): Տես Լ. Waterman, 
RCAE, No. 380; G. B. Lanfranchi, S. Parpola, SAA, V, No. 88. 

49. Ասորեստանյան զեկուցագրերից մեկում, որը վերաբերում է կիմմհրա-
ուրարտական ընդհարմանը հաջորդած ժամանակահատվածին, խիստ 
վնասված հատվածում հիշատակվում են ուրարտական բանակի 8.000 
զինվորներ (SAA, V, No. 92, rev., In. 3): Ուրարտական աղբյուրների 
համաձայն, Բարշուա արշավող բանակի թվակազմը (հեծյալ և հետևակ) 
հասել է, ըստ տարրեր հրատարակիչների, 12.078 զինվորից (H. B. 
Арутюнян, Корпус урартских клинообразных надписей (КУКН), Ереван, 
2001, 35, лиц. стар., текст I, стк. 14-15) մինչև 31.878 ° (F. W. König, 
Handbuch der chaldischen Inschriften, I-U, 1955-1957, Graz, Nr. 7, Tafel 7) և 
անգամ 61.978 կզինվորի՝ 106 մարտակառքով (Р. E. Zimansky, Ecology and 
Empire: The Structure of the Urartian State, SAOC, No. 41, 1985, Chicago, p. 
56f. /Table 6, nt B/): Վիաերուխի, Լուշա և Կատարգա ցեղապետություննե-
րի դեմ ուղղված՜ արշավանքում ուրարտական բանակն ունեցել Է 66 
մարտակառք, 15.760 հետևակային և նվազագույնը 1.460 ° հեծյալ (КУКН, 
32, стк. 13—14; 33, стк. 15—17): Ցավոք, ե մեկ, և մյոա դեպքում 
վիմագրերն ունեն Էական վնասվածքներ, ինչը թույւ չի տալիս հստակ նշել 
արշավող բանակի թվակազմը: Հարկ Է նաև նկատի ունենալ, որ նշված 
թվերը վերաբերում են Իշպոփնիի և Մենուայի համատեղ կառավարման 
ժամանակաշրջանին, այսինքն՝ ուրարտական պետության վերեւքի 
սկզբնական փուփն: Պետության հզորության շրջանում ուրարտական 
բանակը պետք Է որ ունենար թվակազմի Էական աճ՝ սեփական և այլ 
ոեապաների հաշվին (ենթակա երկրների զորքեր, վարձկան ուժեր են): 
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50. ԼԱ, տող 138: 
51. Լ. Watennan, RCAE, No. 444; G. B. Lanfranchi, S. Parpola, SAA, V, No. 87. 
52. L. Waterman, RCAE, No. 506; G. B. Lanfranchi, S. Parpola. SAA. V, No. 21. 
53. ԼԱ, տող 140: 
54. ԼԱ, տող 105,138,139 0 1 

55. ԼԱ, տող 136: 
56. ԼԱ, տող 289: 
57. ԼԱ, տող 289: 
58. ԼԱ, 1ШЩ 131: 
59. ԼԱ, տող 136, թերևս նաև սաղ 104-ը, որն անի վնասված հատվածներ: 
60. ԼԱ, սաղ 85, 1 3 1 " 
61. ԼԱ, տող 85: 
62. E. özgen, Urartian Chariot Reconsidered: I. Representational Evidence, 9th -

7th Centimes В. C., "Anatolica", vol. 10, 1983, pp. 111-131; П, Archaeological 
Evidence, 9th - 7th Centuries В. C„ "Anatolica", vol. 11, 1984, pp. 91-154; R. 
Merhav (ed.), Urartu. A Metalworking Center in the First Millennium В. С. E., 
Jerusalem, 1991; U. Seidl, Urartu as a Bronzeworking Centre, in J. Curtis (ed.), 
Bronzeworking Centres of Westem Asia c. 1000-539 В. C., L. -N. Y., 1988, pp. 
169-175; Р. E. Zimansky, Ancient Ararat: A Handbook of Urartian Studies, pp. 
210-214 (նշված գրականությունը) և այլուր: 

63. Լ. Watennan, RCAE, No. 515; G. В. Lanfranchi, S. Paipola, SAA, V, No. 164. 
Աղբյուրի նշած տեղեկությունները ժամանակագրորեն համապատասխա-
նում են ԼԱ-ի 79—90-րդ տողերում նկարագրված անցքերին: 

64. ԼԱ, տող 51-54: 
65. Տեքստում նշվում է. «(Արքային՛ տիրոջս, քո ստրուկ Շարրու-էմուրաննի) 

...քանի որ արքան՝ իմ տերը, ասել Էր, - «Բել-իղդինի որդին թող գա քեզ 
հետ», - թող գա նա զորքերով...»: Ըստ հրատարակիչների, խոսքը 
միանշանակ վերաբերում է Ալլաբրիայի արքայիկ Բեյ^ապալ-իդդինի 
որդուն: Մեկ այլ տեքստում Շարրու-էմուրաննին Սարգոնին դժգոհություն Է 
հայանում Բել-֊իդդինի որդու կապակցությամբ, որն ասորեսաանյան 
ճամբար Էր ուղարկել անփորձ երիտասարդների՝ երկրում պահելով 
լավագույն զինվորներին (SAA, V, No. 200): 

66. A.K.G. Kristensen, Who were the Cimmerians and where did they come from? 
(translated from the Danish by J. Laeessoe), Copenhagen, 1988, p. 42ff. ; G. B. 
Lanfranchi, S. Paipola, SAA, V, р. XX և այլոք: 

67. H. W. F. Saggs, «Iraq", vol. XXV, pt. 2,1963, p. 153; J. B. Smith, AIA 3,1994, 
pp. 231-232. 

68. К. Л. Оганесян. ИФЖ, 1966, № 3, с. 115 сл. ; он же: ВОН, 1985, № 11, 
с. 71 сл. 

69. Н. W. F. Saggs, "Iraq", vol. XXV, pt 2,1963, р. 153. 
70. Տես նաև H. W. F. Saggs, 'Iraq", vol. XXV, pt 2, 1963, pp. 151-152. 
71. Տես նաև С. von Clausewitz, On War, Princeton, 1976, pp. 245-246. 
72. ԼԱ, տող 139: Հմմտ. H. W. F. Saggs, "Iraq", vol. XXV, pt 2, 1963, p. 152; K. 

Л. Оганесян, ИФЖ, 1966, № 3, с. 115-116, рис. 2; он же: ВОН, 1985, 
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Ns 11, с. 72-73, схема 1; J. В. Smith, AIA 3, 1994, pp. 231-232, figs. 22. 1 -
22 .2 .1 ,22 .4 .2-22 .5 .1 . 

73. Հմմտ. H. W. F. Saggs, "Iraq", vol. XXV, pt. 2, 1963, p. 153; К. Л. Оганесян, 
ИФЖ, 1966, Ns 3, c. 116-117, рис. 2; он же: ВОН, 1985, № 11, с. 72-
74, схема 1; J. В. Smith, AIA 3, 1994, pp. 231-232, figs. 22. 4. 1, 22. 5. 2 -
22. б. 1. 

74. LH, տող 125-147: 
75. Սանրամասները տես Ռ. Լ. Մանասերյան, Տիգրան Մեծ. Հայաստանի 

պայքարը Հռոմի ե Պարթևստանի դեմ, Երևան, 1987, էջ 150-157: 
76. ԼԱ, տող 137-138: 
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ՔՐԻՍՏԻՆԵ կ ո ս տ ի կ յ ա ն 

ԿԱԹՈԼԻԿԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՆՈՒՄ 
ԵՎՀԱ5 ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հայության շրջանում կաթոլիկական քարոզչությունը սկսվել էր 
դեոևս Կիլիկյան թագավորության և խաչակրաց արշավանքների ժամա-
նակաշրջանից՝ հանդես գալով որպես «ունիթոոական» շարժում՛: Իրա-
նում այն սկսվում է մոնղոլական Հուլավյան պետության ժամանակաշր-
ջանից՝ Х Ш գարի երկրորդ կեսից2: Իրանում աոաջին միսիոներները, ո-
րոնք կաթոլիկ դոմինիկյւսններ ու ֆրանցիսկյաննհր էին, բնակություն են 
հաստատում Թավրիզում: 1318 թ. Հռոմի պապի կոնդակով ստեղծվում է 
արևելյան գավառների արքեպիսկոպոսությունը, որի կենտրոնն էր Իրա-
նի Սողթանիե քաղաքը3: 1320-1329 թթ. կաթոլիկական եպիսկոպոսա-
նիստ քաղաքներ են դաոնամ Մարադան, Թավրիզն ու Թիֆլիսը: Մարա-
ղայի եպիսկոպոս Բարթուղիմեոսը հանդիսանում էր հայ ունիթոռների ա-
ռաջնորդը4: Կաթոլիկ քարոզիչներին հաջողվում է հաստատվել նաև Նա-
խիջևանի գավառի Ջահուկ, Երնջակ ա այլ շրջաններում: 1330 թ. Զոնա-
յում հավաքված 12 վարդապետներ՝ մեծ մասամբ Հովհաննես Քոնեցու 
աշակերտներից, որոշում են կայացնում ոչ միայն անձամբ այլև իրենց 
ենթակա հավատացյալ ժողովրդով հնազանդվել Հռոմի Պապին և ընդու-
նել կաթոլիկ եկեղեցու դավանանքը5: 1350 թ. Նախիջևանը ևս դառնում է 
կաթոլիկական եպիսկոպոսության նստավայր, որտեղ էլ մեկ դար անց 
Սուլթանիեի անկամից հետո տհղավախվում է եպիսկոպոսության կենտ-
րոնը6: XVI գարի վերջերից, Եվրոպայի հետ քաղաքական ու առևտրա-
տնտեսական կապերի ընդլայնման հետ Իրանում ու նրան ենթակա 
Արևելյան Հայաստանում ակտիվանում է եվրոպացի կաթոլիկ միսիոներ-
ների գործունեությունը: Շահական արքունիքը ելնելով իր քաղաքական 
ու անտեսական շահերից, չէր արգելում նրանց մուտքը Իրան: 

Արևմտյան Եվրոպայի երկրների Ասիա ներթափանցման հարցում 
կարևոր դեր էր խաղամ Վատիկանը և կաթոլիկ հոգևորականությանը: 
Հռոմի միսիոներները գալով Ասիայի երկրնեբը և մասնավորապես նաև 
Իրան, ինֆորմացիա էին մատակարարում Արևմուտքին այդ երկրների 
վերաբերյալ ու հող նախապատրաստում նրանց հետագա գաղութաց-
ման համար: Կաթոլիկ եկեղեցին ջանում էր Արևելքի տիրակալներից 
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ձեռք բերել հատուկ արտոնություններ իր գործունեության արդյունավե-
տությունը ապահովելու համար: Ընդհանուր սամամբ Հռոմեական եկե-
ղեցին Իրանում ձեռք է բերում հետևյալ իրավունքներն ու արտոնություն-
ները. 

1) մասնավոր սեփականություն ունենալու իրավունքը, 
2) արքունիքին ու պետական պաշտոնյաներին վճարվող 

հարկերից ու տուրքերից ազատվածաթյուն, 
3) ազատ առևտրի իրավունք, 
4) երկրռւմ շրջելու, այնտեղ ժամանակավորապես կամ մշտա-

պես բնակվելու իրավունք, 
Տ) քաղաքական իմունիտետ, 
6) պետական պաշտոնյաների հատուկ հարգանքը վայելելու 

իրավունք, 
7) ցանկացած ժամանակ շահի մոտ ընդունելություն ունենա-

լու իրավունք, 
8) քրիստոնեական հավատը պաշտելու ազատություն, 
9) կաթոլիկական հոգևոր, կրթական ու այլ հաստատություն-

ներ բացելու իրավունք, 
10) Իրանում բնակվող բոլոր քրիսանյաների հետ ազատ շփվե-

լու իրավունք, 
11) Իրանում բնակվող Հռոմի պապին ենթակա հոգևոր ան-

ձանց բացառիկ իրավական անձեռնմխեւիաթյան իրավունք7: 
Կաթոլիկական եկեղեցիներ ու մատուռներ կային կառուցված 

Սպահանում, Շիրազում, Բենդեբ-Աբասում, Թավրիզում, Շիրազում և 
այլուր՛: 

Հանդիպելով մահմեդականների կաթոփկացման հարցում հոգևո-
րականության ու շահական կառավարության անկոտրում դիմադրութ-
յանը և նպատակ ունենալով ընդլայնել Հռոմի ազդեցության շրջանակ-
ները՝ պապական քարոզչությունը կենտրոնանում էր հիմնականում հայ 
ազգաբնակչության վրա : 

Մեծ նշանակություն տալով հայերի կաթոփկացմանը՝ եվրոպացի 
միսիոներները անգամ որոշ մեթոդներ էին մշակել հայերի շրջանում 
արդյունավետ գործունեություն ծավալելու համար : Շնորհիվ շահական 
արքունիքից ձեռք բերած արտոնությունների կարողանում էին ազատ 
քարոզչություն ծավալել, որի հետևանքով հետևորդների խմբեր ունեին 
Անդրկովկասի գրեթե բոլոր քաղաքներում: 

Մի շարք հանգամանքներ նպաստում էին Հայաստանի ու 
հարևան երկրների հայության շրջանում կաթոլիկության տարածմանը: 
Նախ այն, որ հայ ժողովուրդը զուրկ էր պետականությունից, հետևաբար 
նաև պետության կողմից կրոնի պաշտպանությունից: Կսւթպիկ միսիո-
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ներները օգտվում էին մի կողմից Հռոմի պապի հեղինակությունից, նրա 
նյութական ու կազմակերպչական լայն հնարավորություններից, մյուս 
կողմից՛ Իրանի քաղաքական իշխանությունների օժանդակությունից": 
Այսպես, շահ Աբաս Ա ֊ ն շահագրգռված լինելով Իսպանիայի հհտ 
առևտրական ու քաղաքական սերտ կապերի հաստատման մեջ՝ ընդա-
ռաջ է գնում իսպանացի միսիոներներին և նրանց Իրանի հայերի շրջա-
նում «գործելու ազատություն» է տափս1 : Կաթոլիկ միսիոներների 
դրդմամբ և հայ եկեղեցին Հռոմին ենթարկելու նպատակով՝ նա անգամ 
էջմիածնի վանքը քանդելու ու նրա քարերով Սպահանում նոր կաթոլի-
կական եկեղեցի կառուցելու հրաման է արձակում, որը բարեբախտա-
բար չի իրագործվում13: 

Հայ բնակչության համակրանքը շահելու համար միսիոներները 
բարեգործություն էին անում, անվճար բուժօգնություն ու առանձին դեպ-
քերում նյութական օժանդակություն ցուցաբերում, երեխաներին կրթում 
և այլն՛4: Իրանի շահի թույլտվությամբ ու եվրոպացի միսիոներների ջան-
քերով դպրոցներ են բացվում Շիրազում ու Սպահանում15, Սյունիքի Ա-
պարանեբ, Ջահռւկ և այլ հայաբնակ գյուղերում16 հայ երեխաներին ու 
պատանիներին կաթոլիկական ոգով դաստիարակելու համար: Կաթոլիկ 
միսիոներները զանազան միջոցներով փորձում էին դավանավախ անել 
հայ բարձրաստիճան հոգևորականներին, կաթողիկոսներին, առաջ քա-
շել իրենց հարմար թեկնածուներին և այս հարցում երբեմն կարճատև 
հաջողություն էին ունենում17: Օգտվելով հայ եկեղեցու ներքին երկպա-
ռակություններից և աջակցելով միմյանց դեմ պայքարող կողմերից մերթ 
մեկին, մերթ մյուսին՝ կաթոլիկները հույս ունեին հաղթող կողմի միջոցով 
իրականացնել հայ եկեղեցու միավորումը հռոմեականի հետ: Սակայն 
օգտվելով միսիոներների օժանդակությունից՝ հաղթողը այնուամենայ-
նիվ հուսախաբ էր անում նրանց, որովհետև չէր կարող հակառակ գնալ 
հայ ժողովրդի ու եկեղեցականների ճնշող մեծամասնության կամքին18: 

Եվրոպացի միսիոներները հայ ժողովրդի ու հոգևորականության 
առաջ այն պատրանքն էին ստեղծում, թե Հոոմի եկեղեցու դավանանքն 
ընդունելու դեպքում հայ ժողովրդի ազատագրումը եվրոպական երկրնե-
րի օգնությամբ հնարավոր կփնի : 

XVI դարից հայ հոգևորականության կողմից վարձեր էին արվում 
ներկայացուցիչներ ուղարկել Արևմտյան Եվրոպա ու Ռուսաստան օգ-
նություն խնդրելու: XVII դարի 70-ական թվականների վերջերին Հակոբ 
•Չոսլայեցի կաթողիկոսն անգամ մտադրություն ունենալով գնալ Եվրո-
պա՝ Հռոմի պապի ու Ֆրանսիայի կայսրի հովանավորությունը հայցելու, 
էջմիածնամ գաղտնի խորհրդաժողով է գումարում ու պատվիրակութ-
յուն կազմում, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով իր այգ մտադրությունը 
չի իրագործում ե մնում է Կոստանդուպոլսում մինչև իր մսւհը : Այսպի-
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սով XVII դարի երկրորդ կեսում, երբ հայ եկեղեցու ղեկավարները 
արևմտա-եվրոպական երկրներից օգնություն էին ակնկալում հայ ժո-
ղովրդին պարսկա-թուրքական տիրապետությունից ազատագրելու հա-
մար, կաթպիկսւկան քարոզչությունը թափանցել էր անգամ հայոց 
հոգևոր կենտրոն էջմիածնի կաթողիկոսարան21: 

XVII դարի սկզբին Նախիջևանի, Երնջակի ու Ջահուկի շրջաննե-
րում կաթոլիկական քարոզչության հետևանքով դավանավախ եղած հա-
յերի թիվը հասնում է 19 հազարի, որոնք տեղավորված էին 3 քաղաքնե-
րում ու 12 գյուղերում22: Այստեղի կաթոլիկական հայ համայնքը ուներ 
տասը գործող եկեղեցի: Կաթոլիկական դավանանքն ընդունած հայկա-
կան համայնքները մշտապես գտնվում էին Հոոմի ու եվրոպական միա-
պետների ուշադրության կենտրոնում և վայելում նրանց հովանավորութ-
յունը: Նրանք միջնորդում էին շահի աոաջ որպեսզի թեթևացնեն հայ կա-
թպիկների հարկերն ա բարելավեն տնտեսական վիճակը, և լուսավորչա-
կան հայերին ակնհայտ դառնա կաթոլիկության ընդունման շահավե-
տությունը : Եվրոպական իշխանավորների միջնորդագրերի շնորհիվ 
նրանք արտոնություններ ունեին Իրանի տիրապետության տակ գտնվող 
տարածքներում24: Նախիջևանի հայ կաթոլիկների մի շարք բնակավայ-
րեր, որոնք «խաս» էին հայտարարվել, անցել շահի «անձնական խնա-
մակալության ու հովանավորության տակ» և անմիջապես նրան էին 
վճարում հարկերը» 25: Իհարկե, XVII դարի կեսերից սկսված Իրանի շա-
հերի իշխանության թուլացման, պետական պաշտոնյաների չարաշա-
հումների ու անօրինականություների աճի պայմաններում նման հողերի 
գյուղացիության դրությունը խիստ վատթարանում է, որի հետևանքով 
Նախիջևանի կաթոլիկ հայերի համայնքը սկսում է քայքայվել: Շատերը 
մահմեդականություն են ընդունում, մյուսները վերադառնում են իրենց 
նախկին հավատին կամ արտագաղթում26: 

XVII դարի վերջին կաթոլիկական միսիոներների գործունեության 
կենտրոն էր դարձել նաև Երևանի նահանգը: Կաթոլիկությունը տարա-
ծում էր գտել նաև Խաչենի ու Ղարաբադի մելիքռւթտւներռւմ, Գանձակի, 
Շամահաւ, Շիրվանի, Բաքվի, Դերբենտի, Նուխու 2 , նաև Թավրիզի, Շի-
բսւզի ու Սպահանի հայության շրջանում: XVII դարի վերջին կաթոլիկ 
քարոզիչները հալածանքներ են սկսում Թավրիզի հայ քահանաների ու 
ժողովրդի դեմ. տեղի հայոց թաղին կից կաթոլիկական եկեղեցի են կա-
ռուցում, բացում են դպրոց հայ մանուկներին կաթոլիկական ոգով կրթե-
լու ՛նպատակով29: 

Կաթոլիկ միսիոներները իրենց ուշադրությունը կենտրոնացրել 
էին Նոր Ջուղայի՝ հայկական առևտրական կապիտալի կենտրոնի վրա՝ 
իրենց կողմը հակելով առավել խոշոր ու ազդեցիկ վաճառականներին և 
կարողանալով նրանց վաղերն օգտագործել իրենց գործունեության հա-

203 



մար30: Միայն Սպահանում կային յոթ կաթոլիկական եկեղեցիներ, որոն-
ցից չորսը գտնվում էին Նոր Զոպայում ': Եվ այնուամենայնիվ Նոր Ջու-
ղան տեղի հայ հոգևորականության գլխավորությամբ համաո պայքար 
էր մղում կաթոլիկ միսիոներների դեմ, «սպառնամ նրանց և թույլ չէր տա-
լիս բնակչությանը երեխաներին նրանց մոտ ուղարկել սովորելու» : Այղ 
պայքարը հատկապես սրվում է շահ Սուլեյմանի իշխանության տարի-
ներին: Այսպես, Նոր Ջուղայի թեմական առաջնորդ Սաեփաննոս եպիս-
կոպոսի ջանքերի շնորհիվ շահ Սուլեյմանի հրամանով եգուիա միսիո-
ներները դուրս են քշվում Սպահանից և քանդվում է կարմելիտների վան-
քը : Կաթոլիկների դեմ իրենց պայքարն սաավել արդյունավետ դարձ-
նելու նպատակով հայ հոգևորականությունը Նոր Ջոպայում 1640 թ. 
հիմնված ապարանում սկսում է տպագրել կաթոլիկական գաղափարնե-
րը հերքող և հայ լուսավորչական եկեղեցու սկզբունքները պաշտպանող 
գրքեր, բացվում են դպրոցներ ու գրադարաններ3՜1: 

Լյադովիկոս XIV կայսեր օրոք (1643-1715) Իրանում ակտիվացել 
էր ֆրանսիական միսիոներների գործունեությունը: XVII գարի վերջին 
ֆրանսիացի կաթոփկ միսիոներների ջանքերով շահ Սոււթան Հուսեյնը 
վերահաստատում է նրանց արտոնությունները, սակայն Նոր Ջուղայի 
հայոց եկեղեցին Հռոմի պապին ենթարկելու հարցում նրանք հաջողութ-
յուն չեն ունենում35: Ֆրանսիական արքունիքը և հոգևորականությունը 
կաթոլիկական քարոզչությունը սաավել արդյունավետ դարձնելու նպա-
տակով 1700 թ. Փարիզում բացում են «Լյադովիկոս Մեծի քոլեջը», որ-
տեղ ուսանելու էին տարվում Աբևե]քից հայ և հույն պատանիներ : 
XVEH դարի սկգբին Իրանում գտնվող Ֆրանսիայի դեսպան Սիշելը 
զբաղված էր ֆրանսիական վաճառականների ձեռք բհրած հին արտո-
նագրերի վերա նորոգմամբ ու Իրանա-ֆրանսիական առևտրական կա-
պերի կարգավորմամբ: Նրա ջանքերով 1708 թ. Ֆրանսիայի և Իրանի 
միջև կնքված պայմանագրի համաձայն ֆրանսահպատակներին 
արվում էին այն բոլոր արտոնություններն ու առավելությունները որպի-
սին վայելում էին այստեղ Անգլիայի ու Հոլանդիայի հպատակները^7: 
Այդ պայմանագրի 27-րդ կետով ֆրանսիացի հոգևորականներին ու 
մյուս միսիոներներին իրավունք էր արվում ազատ կերպով իրենց հավա-
տի արարողություններն ու ծեսերը կատարել: Ոչ ոք չպեաք է նրանց նե-
ղեր, այն պայմանով, որ քրիստոնյաները իրենց տներից ու եկեղեցինե-
րից դուրս շիա հավատին հակառակ արարքներ չգործեն: Պայմանագրի 
նույն կետով Կովկասի քաղաքներում, Սպահանում, Թավրիզում ա Իրա-
նի մյուս վայրերում բնակվող կարմեփտ, եզուիտ, գոմինիկյան ու օգոս-
աինյան քահանաներին միանշանակ կերպով տրվում էր գործունեութ-
յան ազատություն38: Սիշելը միջամտում է նաև միսիոներների և իրանա-
հայ եկեղեցականների բախումներին: 1708 թ. նա ձեոք է բերում շահա-
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կան հրամանագրեր «միսիոներներին նեղացնողներին պաաժելու հա-
մար» հասցեագրված մեկը Վրասաանի Վախթանգ թագավորին, մյուսը՝ 
Թավրիզի բեկլարբեկին: Այդ հրամանագրերով հրահանգվում էր միսիո-
ներներին չնեղել ու չարգելել հայերին կաթոլիկական եկեղեցին հաճա-
խել39: 

Թերևս նման հրամանագիրն է հիմք տվել Թավրիզի բեկլարբեկին 
տեղի հայերից 25 հոգուց, որոնք թույլ չէին տալիս մյուս հայերին հաճա-
խել կաթոլիկ միսիոներների տներն ու եկեղեցին, որպես տուգանք 50-ա-
կան թուման գանձել՛10: Եվ որպես շահական երկդիմի քաղաքականութ-
յան վւսո ապացույց, կարելի է բերել Մատենադարանի կաթողիկոսա-
կան դիվանի 1գ 247 վավերագիրը, որը իրենից ներկայացնում է պարսից 
շահ Սուլթան Հուսեյնի 1712 թ. հրովարտակը, որով շահը խիստ սւսհմա-
նափակելով հայության շրջանում կաթոլիկական քարոզչության շրջա-
նակները՝ պահանջում է նաև ետ վերադարձնել վերը նշված տուգանքնե-
րը: 

Սիշելի միջամտությամբ շահը իր նամակով Շամախու խանից 
պահանջում է պաշտպանել միսիոներներին ու կաթոլիկ հայերին «հայ 
վարդապետներից և ուրիշ հայերից» 41: Հետագայում այստեղ կաթոլիկ 
միսիոներների դրությունը բավական լավ էր և, ինչպես նշում է Եոիսւ 
Կարնեցին 1722 թ. իր մի նամակում, «Շամախու պաարիքն չաղ են» 4 : 

XVÜI դարի սկզբին, երբ հայ ազատագրական շարժումը իր կողմ-
նորոշման մեջ շրջադարձ է կատարում դեպի Ռուսաստան, հայոց եկե-
ղեցու ղեկավարությունը վախում է իր դիրքորոշումը կաթոլիկական քա-
րոզչության հանդեպ և սկսում ջանքեր թափել միսիոներների ակտիվ 
գործունեությունը հայ բնակչության շրջանում սանձահարելու ուղղութ-
յամբ: Այս ուղղությամբ լուրջ քայլեր է ձեռնարկում էջմիածնի Ալեք-
սանդր Ա Ջուղայեցի կաթողիկոսը: 

Ըստ Մ. Օրմանյանի Ալեքսանդր Ջուղայեցին Ամենայն Հայոց 
կաթողիկոս էր ընտրվել 1706 թ. սեպտեմբերին43, սակայն հավանաբար 
նրա ընտրությունը կատարվել էր ավելի վաղ, քանի որ Շահ Մու]թան 
Հուսեյնի նույն տարվա օգոստոսի հրամանագիրը հաստատում է նրա 
կաթողիկոսական իրավունքները44: Վերջինս դեռ մինչև էջմիածնի կա-
թողիկոս դառնալը հանգես էր եկել որպես «բոան պաշտպան հայադա-
ւան ուղղափառութեան», որի մասին վկայում են նրա գրած «Գիրք ատե-
նական, որ ասի վիճաբանական» ֊ ը (տպագրվել է 1687 թ.) և «Աղօթա-
մատոյց» —ը (տպագրվել է 1790 թ.) 4 5 : Որոշ տվյալներով 1706 թ. հուլիսին 
արդեն Ալեքսանդր կաթողիկոսը Նոր Ջուղայի Մովսես վարդապետի մի-
ջոցով ջանում է արքայական հրովարտակ ձեռք բերել կաթոլիկ քարո-
զիչների գործունեության դեմ46, սակայն հայտնի չէ թե արդյոք այգ նրան 
հաջողվել է, թե՞ ոչ: 
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Կաթոլիկական քարոզչությունը իր քայքայիչ ազդեցությունն էր 
ունեցել ոչ միայն իբանահպատակ, այլև թուրքահպատակ հայության 
շրջանում՝ XVIII դարի սկգրին խաոնակ դրություն ստեղծելով Կ. Պոլսի 
հայոց պատրիարքարանում: 1707 թ. սեպտեմբերի 27-ին Կ. Պոլսի 
պատրիարք է դաոնում Հովհաննես Զմյոտնիացին, որի «պատրիարքու-
թեան անցնիլը ձաիաղուած մըն էր կւսթպիկամիտ Հայերուն հւսմար>47: 
Ալեքսանդր կաթողիկոսը 1709 թ. փետրվարին մի նւսմւսկ է հղում Հոսմի 
պապին՝ առաջարկելով նրան կասեցնել միսիոներների քարոզչությանը 
հայության շրջանում48: Այս նամակը, սակայն, որևէ կերպ չի վախել եվ-
րոպացի միսիոներների գործունեության ընթացքը: 

Հայության պայքարը կաթոլիկական քարոզչության դեմ ավեփ 
արդյունավետ դարձնելու նպատակով Ալեքսանդր կաթողիկոսը ձեռք է 
բերում շահական հրովարտակներ, սահմանափակելու համար Իրանին 
հպատակ հայ բնակչության շրջանում կաթոլիկ միսիոներների գործու-
նեության իրավունքները 9: Այնուհետև, ինչպես Հ. Հովհանյանցն է նկա-
րագրում, «հալածական վարեաց զնոսա [միսիոներներին] ՛ի Պարսկաս-
տանայ հասուցանելով զբազում խոշտանգանս ժողովրդեանն դարձելոց 
'ի պապականութիւն» 50: Հակոբ Վիըոթի վկայությամբ Ալեքսանդր Կա-
թողիկոսը, փակել է տափս կապուչիննեբի վանքը Թավրիզում և «տակ-
նուվրա անում» Թավրիզը, Շամախին, Գանձակը և Թիֆփզը51: Արդյուն-
քում Թավրիզում քայքայվում է կաթոլիկների միաբանությունը, վանքը 
քանդվում և XVIII դարի կեսերին կաթոլիկության որևէ հետք չի մնամ 
այնտեղ52: 

Հայտնի է, որ Իրանի Աեֆյան պետությունը XVIII դարի սկզբին 
լինելով բավական թայլ ի վիճակի չէր վերահսկելու քաղաքական դրութ-
յունը իր երկրի ներսում, այնպես որ հետագայում կարիք է զգացվամ 
դրանք վերահաստատել Իրանի նայն շահ Սուլթան Հուսեյնի օրոք 1718 
թ. 5 3 : Ինչպես տեսնում ենք, Իրանի շահական կառավարությունը վարում 
էր երկդեմ քաղաքականություն՝ մի կողմից հովանավորելով կաթոլիկ մի-
սիոներների, մյուս կողմից չցանկանւպով կորցնել իր իշխանությունը հա-
յերի նկատմամբ: Եվ այգ քաղաքականության վառ ապացույցները շա-
հական հրովարտակներն են, որոնց մի մասը պաշտպանում էին կաթո-
լիկ քարոզիչների շահերն ա նրանց ազատ գործունեությունը, իսկ մյուս 
մասը' սահմանափակում նրանց գործունեությունը հայության շրջանում: 
Բացի վերը հիշատակված հրովարտակներից հայտնի են նաև շահ Ա-
բաս Ա-ի 1610 թ. հրովարտակը, որով նա կարգադրում է Երևանի բեկ-
լարբեկ Ամիր Գունա խանին հետաքննություն կատարել կաթոլիկ հայե-
րի կողմից Հռիփսիմեի մասունքների հափշտակման հայւցի շուրջ , շահ 
Աբաս Բ - ի 1653 թ. հրովարտակը, որ արգելում է կաթոլիկներին Նոր Զա-
ղայում եկեղեցի կառուցել55, շահ Սուլթան Հուսեյնի 1710 թ. հայերի հետ 
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կաթոլիկների ու բողոքականների ամուսնություններին56, 1711 թ. միսիո-
ներների քարոզչությանը, 1712 թ. ե շահ Աշրաֆի 1726 թ. հայերի ու կա-
թոփկների միջև կրոնական վիճաբանություններին վերաբերող հրովար-
աակնեբր57: Քանի որ կաթոլիկ միսիոներների գործունեությունը հետա-
գայամ ես չի դադարում, ուստի հայ լուսավորչականների պայքարը 
նրանց դեմ նույնպես կանգ չի սանում: Վերջիններս կաթոլիկական քա-
րոզչության դեմ հրովարտակ են ձեռք բերում նաե շահ Նադիրից58: Այս-
պիսի պայմաններում հայ եկեղեցուն հաջողվում է պաշտպանել իր ան-
կախությունը Հռոմի պապի իշխանությունից և հայ ժողովրդին խորը 
պառակտումից ու հետագա կաթպիկացումից: 

Ստորև ներկայացնում ենք Մատենադարանի վերը նշված երկու 
հրովարտակները իրենց թարգմանությամբ՝ ձեռնպահ մնալով նրանց բո-
վանդակության մանրամասն վերլուծությունից, որոնց բնագրերը ծանոթ 
են եղել նաև Տ. Հ. Հակոբյանին59: 

Թարգմանություն 
ԱՄ, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 1գ, վավ. 268 
մեծ. 74, 5x3Օսմ, գիր՝ նասթա՚ւիղ 
[Շահ Սուլթան Հուսեյնի կնիքը] 
Բարձրագույն հրաման եղավ, որ արժանապատիվ վաչիներԺռ ու 

բեկ/արրեկերր61, մեծահոգի ամիրՕեբԺ2 ու խորամիտ հաքիմները63, դի-
վանի գործերի պատասխանատու բանիմաց ամիլներԺ ու թագավո-
րական գործերի մտթասսպղիները66 իմանան, որ օրերս քրիստոնյաների 
գլխավոր, էջմիածնի Ալեքսանդր խափֆաԺ1 տեղեկացրեց, որ ներկա-
յումս պասէրիներն ու ֆարաՕգիներյք* հայ բնակչությանը իրենց դավա-
նանքն են ուսուցանում, նրանց մոլորեցնելու նպատակով նրանց շրջա-
նում բնակություն են հաստատում, նրանց կանանց կնության են աոնում 
և նման հարաբերությունների պատճառով հայերը դավանավախ են լի-
նում՝ ընդունելով ֆարանգիների հավատը: Այս դավանանքների միջև 
բազմաթիվ տարբերություններ ու հակասություններ կան, որոնց 
հետևանքով [նրանց հետևորդների] երկու խմբերի միջև անհաշտ թշնա-
մություն է ծագել, որը հանգեցնում է մեծ անհանգստությունների: 

Ֆրանսիայի վեհապանծ թագավորի գերապատիվ դեսպան Մի-
քայելի (Սիշել) 6 խնդրանքով անբիծ շար՛ի՛ հսկողությամբ հաստատ-
ված արքայական պայմանագրում համար մեր արդար նպատակը նրա 
կատարյալ համապատասխանությունն է եղել պայծառ շարիաթի՛՝ օ-
րենք ներին: Եվ այդ պայմանագրի կետերով ֆարանգի պատրին երին 
տրված թույլտվությունը հայերին ուսուցանելու, իրենց բնակավայրերում 
հայերին բնակեցնելու ու նրանց հետ ամուսնական կապեր հաստատելու 
հարցերում, այնպես է ձևակերպված որպեսզի լուսաշող շար՛ին հակա ֊ 
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ռակ արարքներ չգործվեն: Եվ քանի որ վերոհիշյալ համայնքը իսլամին 
եպւաոակ է ու իր հավատի համար մշտապես ջիզլա՜ է վճարում, իսկ 
այդ հարցում համայնքի համաձայնությունը, որխաԱւֆւսյի ու քահանա-
ների հենարանն է, քրիստոնեական հավատի անհրաժեշտ պայմաննե-
րից է, ուստի ֆարանգիների վերը նշված գործելակերպը այս ստումով 
հակառակ է պայծառ շարիաթին և նրա արգելումը չի հակասում վերո-
հիշյալ պայմանագրի բովանդակությանը: 

Անհրաժեշտ է, որ աշխարհասաստ խստագույն հրամանի բովան-
դակությանը ծանոթանալուց հետո ամենուրեք շահական աիբապետաթ-
յան տակ գտնվող տարածքներում, հատկապես թագավորանիստ Սպա-
հանում, Վրաստանում, Թավրիզում. Համւսդանում, Գանձակում. Ղարւս-
բաղում ու Չուխուբ Սաադում բնակվող պատրիներն ու ֆարանգ/ւները ե-
թե նման արարքներ գործեն և դրանց մասին քրիստոնյաների վերոհիշ-
յալ հոգևոր առաջնորդը, թագավորանիստ Սպահանում գտնվող Ջուղա-
յի Մովսես խալիֆաս, մյուս խալիֆաներն ու քահանաները, վանական-
ներն ու հայոց քալանթարնեբը11 տեղեկացնես, արգելեն ու թույլ չտան 
նրանց խառնվելով հայերի ու մյուս քրիստոնյաների հավատքի գործե-
րին ու սովորույթներին՝ նրանց երեխաներին ու պատանիներին իրենց 
դպրոցներն ու եկեղեցիները տանեն, նրանցից պահանջեն դավանափոխ 
լինել, նրանց կանանց հետ ամուսնանան, նրանց բնակավայրերում եկե-
ղեցիներ կառուցեն, տուն ու մուլք74 գնեն և այնպես վարվեն, որպեսզի 
հայերը ֆարանգիների հավատն ընդունելու ցանկություն ունենան: Ինչ-
պես նաև եթե նման արարքների պատճառով հայերը ցանկանան իրենց 
բնակավայրերում գտնվող նրանց տներն ու մուլքերը նրանց համաձայ-
նությամբ գնել իր ժամանակի արժեքով ու գործիմաց անձանց իմացութ-
յամբ գումարը վերցնեն: Պատրիներն ու ֆարանգիները թալ գրվածը 
վճռված համարեն և վերոհիշյալ պայմանագրի կետերը, պանց համա-
պատասխանությունը ճշմարիտ շար՛ի օրենքներին մեր նպատակն է, 
այլ կերպ չմեկնաբանեն ու այս հարցում նրանց վրա չհիմնվեն: Եվ վերո-
հիշյալ խալիֆան, Մովսես խալիֆան ու մյուս խաւիֆաները, քահանա-
ներն ու քալանթարնեբը հրամանին համապատասխան գործելով, այն-
պես անեն, որ հայերից որևէ մեկը ֆարանգիների հավատը չընդունի: Եվ 
թող այս ընդունեն որպես խիստ կարգադրություն ու պատասխանատու 
փնեն: 

Գրվեց 1122 թ. ոաբի-օլ-ախար ամսին75: 

ՄՄ, Կաթողիկոսական զիվան, թղթ. 1գ, վավ. 247 
մեծ. 59x25. 5 սմ, գիր նասթա՚փղ/շիքասթե 
[Շահ Սուլթան Հուսեյնի կնիքը] 
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Աշխարհասաստ հրաման եղավ այն ստթիվ, որ օրերս քրիստոն-
յաների գլխավոր էջմիածնի Ալեքսանդր խալիֆան տեղեկացրեց, որ 
սրանից ստաջ նրա խնդրագրի հիման վրա 1122 թ. ռ ա բ ի - օ լ ֊ ս ա ն ի ամ-
սին արքայական փարվանչե էր արձակվել որ թագավորության ամիր-
ները, հաքիմները, վեզիրներն՛1 ու ամիլները այսուհետև թույլ չտան ֆա-
րանգիներից ու պատրիներից որևէ մեկին խառնվել հայերի հավատի 
գործերին ու սովորույթներին, խրախուսել նրանց կողմից իրենց դավա-
նանքի ընդունումը, նրանց երեխաներին ու պատանիներին իրենց 
դպրոցներն ու եկեղեցիները տանել ու իրենց հավատով կրթել, նրանց 
կանանց հետ ամուսնանալ նրանց բնակության վայրում եկեղեցի կա-
ռուցել տուն ու մու/ք գնել նեղել նրանց ու այնպես վարվել որ հայերը 
դավանավտխ լինեն: Թագավորանիստ Թավոիզում բնակվող պատրի-
ները 1124 թ. ոաբի֊օլ-ավվալ ամսին78 ռսպամ9 են ձեռք բերել այն նպա-
տակով, որ հայերի հետ նախկինի պես վարվել: Այնուհետև Նորին Մե-
ծության ծառա վերոհիշյալ օլքայի*0 բեկլարբեկին դիմելով՝ 25 հայերից 
50-ական թուման էլթեզաւԲ են գանձել այն բանի համար, որ արգելել են 
հայերին պատրինեբի տներն ու եկեղեցիները գնալ: Այս դեպքը հայերի 
մեջ իրարանցում է առաջ բերել և քանի որ այն հակառակ է արքայա-
կան հրովարտակին, [կաթողիկոսը] խնդրեց վերջինս վերահաստատել 
որպեսզի վերոհիշյալ պաարիները արքայական փաբվանչեին համա-
պատասխան գործելով՝ նրա իմաստից ա բովանդակությունից չշեղվեն, 
նման արարքներ չգործեն, հայերին չնեղեն ու բռնագանձած էլթեզաննե-
րը ետ վերադարձնեն: 

Համապատասխանաբար, քանի որ ֆարանգիների վերոհիշյալ 
պահանջները հայերից պայծառ շարիաթին հակառակ են, ուստի կար-
գադրում ենք, որ թագավորության վալիները, բեկլարբեկերը, մեծ ամիր-
ները, հաքիմները, վեզիրները, դարռւղաներյՒ , ամիլները, դիվանի գոր-
ծերի մռւթասաղդիներն ու մուրաշիրներըռ այս առթիվ արձակված նախ-
կին արքայական փարվանչեի բովանդակությունը անթերի կերպով կա-
տարեն, նրա իմաստից չշեղվեն և ամեն հարցում նրան համապատաս-
խան գործելով՝ որևէ մեկի նրան հակառակվելու հնարավորություն 
չտան: Այսուհետև թող թույլ չտան, որ պատրիներից ու ֆարանգիներից 
որևէ մեկը, անբիծ շար 'ին հակառակ, հայերին նեղի, նրանց երեխանե-
րին ու պատանիներին մոլորեցնի կամ բոնի հավատավախ անի կամ 
նրանց կանանց հետ բռնությամբ ամուսնանա: Եվ եթե թագավորության 
տարածքում, հատկապես թագավորանիստ Սպահանում, Թավրիզում, 
Վրաստանում, Գանձակում, Ղարաբաղում, Շիբվանում, Չուիաւր Սաա-
դռւմ, Համադասում բնակվող պատրիներն ու ֆարանգիները նման ա-
րարքներ գործեն և քրիստոնյաների վերոհիշյալ գլխավորը, Մովսես խա-
լիֆան, մյուս խալիֆաներն ու քահանաները այդ մասին տեղեկացնեն, 
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ապա թալ արգելեն ու թույլ չաան ֆարաԸգիԸերին որեէ կերպ խառնվել 
հայերի հավատի գործերին ու սովորույթներին, նրանց երեխաներին ու 
պատանիներին գայթակղել կամ ստիպել, որ ընդունեն ֆարւսնգ}ւսերի 
հավատը, այլ թողնեն որպեսզի հայերը ամեն հարցում իրենց հավատին 
ու սովորույթներին համապատասխան շարժվեն և որևէ մեկը չխոչընդո-
տի դրան: Եվ այս հարցում պետք է ամեն կերպ օժանդակել հայերին ու 
թույլ չասդ, որպեսզի նրանցից այն մի քանիսը, որ ներկայումս ֆւսրասգի 
են դարձել, պատրիների եկեղեցիները աղոթքի գնան ու նրանց հետ 
շփվեն: Եթե որեէ մեկ այս հրամանիս հակստակ գործի, ապա թող պւստ-
ժեն, ե այս ընդունելով որպես խիստ կարգադրություն, նրա կատարման 
հարցում ջանք չխնայեն ու չթերանան: 

Գրվեց 1124 ողորմած շավալ ամսին84: 

KRISTINE KOSTTKYAN 

CATHOLIC PROPAGATION IN IRAN AND THE ARMENIAN REALITY 

The dissemination of Catholicism among Armenian people, outlined from 
13th Century was a dangerous phenomenon for a nation devoid of State. In 
consequence of the intensified missionary activities in Safavid Iran in sixteenth-
seventeenth centuries and some other auspicious conditions the number of Catholic 
Armenians became more and more, bringing a split in the Armenian population. 

The majority of Armenian Gregorian clergy, especially in New Jugha, carried 
on tireless struggle against Catholic propaganda. 

Safavid shahs carried out two-faced policy in respect of the existing 
antagonism between catholic missionaries and the Armenian Gregorian Church. They 
retained the rights and Privileges of Catholic missionaries in order to keep their 
friendly relations with European countries in safe. But being interested in keeping up 
their supremaey over the Armenians, they curbed the rising influence of Catholics. 
This policy may be easily traced in their edicts. A group of these edicts, gotten by the 
missionaries, protected their rights to carry out free activities in the territory of 
Safavid Iran. Another group issued by the request of the Armenian Gregorian church 
and clergy, restricted their rights with respect to the Armenian population of Safavid 
Iran. Three edicts of this group, issued by Shah Sultan Huseyn according to the 
request of Alexander and Astvatsatur Etchmiadsin Catholicoses, are kept in Yerevan 
Matenadaran. 

These edicts were issued in the decline period of Safavid Iran, when shah was 
unable to keep order in his State. Nevertheless most Hkely these edicts had given 
Alexander Catholicos of Etchmiadsin the power to cause damage to the activities of 
Catholic missions among the Armenian population. 
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պաշտոնյա էր: 

61. «Բհկլարբեկ- Սեֆյան Իրանի սահմանամերձ նահանգներում կամ 
կուսակալություններում իշխող խաներն ու ամիրները կոչվում էին 
«բեկլարբեկեր»»: Մատենադսրանի պարսկերեն վավերագրերը, 
հրովարտակներ, պրակ Ա, կազմեց Հ. Դ. Փափազյանը, Երևան, 1956, էջ 
106: 

62. «Ամիր - Բարձրաստիճան զորահրամանատար, քոչվորական ոազմական 
միավորումների առաջնորդ», Նույն տեղում, էջ 104: 

63. «Հաքիմ - Գավաոապեա, քաղաքացիական դատավոր», նույն տեղում, էջ 
111: 

64. «Դիվան - Պետական գործերի ատյան կամ գրասենյակ: Հասկացվում էր 
հատկապես պետության կամ նրա բարձրագույն օրգանի իմաստով», նույն 
տեղում, էջ 108: 

65. «Ամիլ- «ամալ» (գործ) բառի ենթակայական ձևն է, որ նշանակում է «գործ 
կատարող», «գործադրող»: Հոգնակի ձևն է «ումմալ»: Դրանք այն 
պաշտոնյաներն էին, որոնք հաշվառման էին ենթարկում բոլոր հարկատու 
օբյեկտները, չափում ցանքսերն ու այգիները, ցուցակագրում բոլոր 
չափահաս աշխատունակ մարդկանց և ըստ այնմ որոշում, թե տվյալ 
օբյեկտից որքան հարկ պետք է գանձվի...», Հ. Փափազյան, նշվ. աշխ., 
պրակ Ա, էջ 104: 

66. «Սութասադդի - Վերակացու: Այսպես էին կոչվում հատկապես դիվանա-
կան հարկային գործերի վերակացուները՝ «մութասադդիան-ե ումուր ֊ ե դի-
վանի», նույն տեղում, էջ 114: 

67. Խալիֆա բառը, որ նշանակում է մարգարեի փոխանորդ, 
մահմեդականների առաջնորդ, կիրառվում էր նաև հայերի առնչությամբ՝ 
ընդհանուր «հոգևոր առաջնորդ» իմաստով: Այդպես էին մեծարվում ինչպես 
էջմիածնի ու Գանձասարի կաթողիկոսները, այնպես էլ եպիսկոպոսներն ու 
արքեպիսկոպոսները: 

68. Տեքստում այդպես են նշվում եվրոպացի կաթոլիկ միսիոներները: 
69. Խոսքը Ֆրանսիայի վերոհիշյալ դեսպանի ու նրա ջանքերով կնքված 

պայմանագրի մասին է: 
70. «Շար՛ը- Մուսուլմանական գլխավոր, կրոնական, հոգևոր օրհնսդրակւսն-

դատական խորհուրդ, որին մասնակցում էին տվյալ վայրի 
բարձրաստիճան հոգևորականները», Հ. Փափազյան, նշվ, աշխ., պրակ Ա, 
էջ 117: 

71. «Շարիաթ - Մուսուլմանական կրոնական օրենքներ: Այսպես էր կոչվում 
նաև հոգևորականների խորհուրդը՝ շար՛ը», նույն տեղում: 

72. «Ջիզյսւ - Ոչ մուսուլման ռայաթներից գանձվող գւխահարկ, որ կանխիկ 
դրամով գանձվում էր յուրաքանչյուր չափահաս աշխատունակ 
տղամարդուց: Յուրաքանչյուր գյուղից գանձվող ջիզյան հաշվված էր և 
ընդհանուր գումարով հարկային մատյաններում գրանցված՝ տվյալ գյուղի 
համայնքի անունով: Բացի այդ ընդհանուր գումարից մի քանի տարին մի 
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անգամ, որոշ տոկոս էր բարդվում այդ որոշյալ գումարի վրա, որը գանձվում 
էր աոանձին ե կոչվում էր «թաֆսւվութ-ե ջիգյա»». Հ. Փափազյան. նշվ. 
աշխ., պրակ Ա, 118: 

73. Քալանթար - քաղաքագլուխ, նաև գեղջավազ: Տվյալ դեպքում նկատի ունի 
Նոր Ջուղայի հայկական համայնքի գլխավորին: 

74. «Մուլք - Սեփականություն, տիրույթ, ժսաանգաբար կամ դրամով գնած ու 
սեփականություն դարձրած հող կամ այլ անշարժ կալված՝՝, Հ. 
Փափազյան, նշվ. աշխ., պրակ Ա, 115: 

75. 1710 թ. մայիս: 
76. «Փարվանչե - Պաշտոնական գրություն, հրամանագիր, հրովարտակ», 

նույն տեղում: 
77. «Վեզիր - Սեֆյանների օրոք այսպես էին կոչվում այն բարձրաստիճան 

ֆինանսական պաշտոնյաները, որոնք մուսթովֆիների հետ միասին հսկում 
էին պետության, արքունիքի և բանակի ֆինանսներին և 
զինվորականությանը տրվող ռոճիկների բաշխման գործին: Նրանք 
անմիջապես պատասխանատու էին էէթեմադ-ուդ-դովլեի աոաջ և 
փաստորեն հանդիսանում էին վերջինիս ագենտները ֆինանսական 
գործերի կառավարչություններում՝ սարքարություններում» Հ. Փափազյան, 
նշվ. աշխ., պրակ Բ, Երևան 1959, էջ 232: 

78. 1712 թ. ապրիլ: 
79. «Ռաղամ- Պաշտոնական գրություն, թագավորական հրովարտակ», Հ. 

Փափազյան, նշվ. աշխ., պրակ Ա, էջ 119: 
80. Օլքա- Բառացի նշանակում է «երկիր»: Այն սեփականության մի ձև էր, որի 

ժամանակ հողը որպես ավատ տրվում էին քոչվոր ցեղերի պարագւուխնե-
րին և բարձրաստիճան զինվորականությանը՝ ամիրներին: Օլքա ստացող 
ամիրները պարտավոր էին պահանջված դեպքում որոշյալ քանակությամբ 
զորք տրամադրել կենտրոնական իշխանությանը: Օլքւսյի ամիրները իրա-
վունք ունեին առանձին դրոշակ ունենալ և հանդիսավոր երթերի ու զորւս-
շարժերի ժամանակ հատուկ թմբուկներով թմբկահարել: 

81. էլթեգամ - իբրև երաշխիք վճարվող գումար, տուգանք: 
82. «Դարուղա- Գլխավոր ոստիկանապետ և հարկահան», Հ. Փափազյան, 

նշվ. աշխ., պրակ Ա, էջ 108: 
83. «Մուբաշիր - Հարկահավաք, վերակացու, ձեռնավոր: Այսպես էին կոչվում 

հատկապես այն պաշտոնյաները, որոնք չափում էին կալերում կուտակված 
բերքը և առանձնացնում էին կալվածատիրոջն ու պետությանը տրվող 
ռենտա-հարկը: Համանիշ՝ «թահսիլդար»», Հ. Փափազյան, նշվ. աշխ., 
պրակ Ա, էջ 114: 

84. 1712 թ. նոյեմբեր: 

Կաթողիկոսական դիվան, 1գ 268 
[ յ յ III "t (jl 1г> 1 «и aLui j^t] 

յ pLkc .1 յ ^Լճևյյձ^ս յ jjLiJI ձ±Կ- üM'j аД J L c 
J ^»IjJJ JJ-*I ՍՃԼՃԼՕ (jluojl i'ijl 'ոՀ JLo-C. J o^f^ J j »Ijjj J f flia-
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-ք У üej J ^ JLijljj InIա յ J IÜI յ և ո 
(jL^üji J ( jLj jL ülijl y j j j .l/»i HIJ (jÄjJLJ Ij այ l^gjl 4 1Ч Jil *« ...Հ II 

(Jl չ л JJ յ .l'i л Հձ lt"l J Ц11jj JjÄ. i i A.*V i յ * "_'J ̂  .' Iյ 4j-oIjI i'if l « ̂  
յ j j l ml jÄ I j j ! iiij! j b j j «Ii AjkjUa (jl И j i l Ца. CiX.1 д ̂  

J » <JLoljl Lj AIJJĴ B ÜuljL Jii^idtl յ 1 O jI j jI J JÜLil Л ը1ճյ 
I—«̂ 4.1 յ j j jLj յճյ յճյ Li J յ .»_< л « i <ьЛ Л1 4_i_«ljl ո A.'in J_' 

AjLiLiba <ւ Л Л « «_j}l2=J jl_*lcLi OuLla j j <jj| Л ոչ I fl ? '_'*.' Jj'-! j L j 
էլյ-ձ ^jllxul^^jLij յ J J յ^ յ • Juul • « i j^ 'n i**i ml щ о üIjLli j 

Lra-Lil J f l K j л aLjSiVI&Jjj Л Г,Л~ .»УК» ա-ե 4ճ (ĵ jLa-Д LoljJLfX, jJ j-f-lol 
IjjC •'••jj (j-jl̂ yi i"«Sjl In о սև jJl j J a ձ .<ւ jjLua A^ujjj öl_Ä.՝i/lj öLijLj 

( jLj jL jl 4l*ljl lt**i .Ij I յ յ lri'i я .՜.յ*»1 յ Iri'i յյճյւտ 
j j • ". Г I д 'iT Lj i'llinljj» J (jliiul jĵ Lol j j AJualjl *|4.UI J 

J ^ i u J^jl uJLäua 4jS c"j ml ^ J j j i e j j ծձա ծյյյ^» ճ . 1 *. i д r 
AJbjJa^j «Läj ЦЛ. J Jf-i J ^ * rl n? <jJ^ J" •ձ՜էՈ-H 

jluul (jl »ij IIÎ  յ A in l4 լքևւյ ü^LaajI յ և օ յ j li~i յ Jjl J jä . J J J յ 
յյԼճնյյ bjj^j* i • յ II Հ՜> jjjjjLij ÜujI ըՀ-ил-о jjjJ րjljJ jl jj-el <jJjJ 

և «՜. • H Ч л Jlյ-e J J J J j l IMJI >~i i'iLodQ յ >'• mlj-C. üju^ui i—öJLä-e «_յԼչյ| j j j J 
fcl Im а"Л j j j » •**« j J j j Ä JJI ij Д j j l j j öj^jj-e S «1*» \ д д 

յ կ ճ յ j j յ j jL j jL ծ1ճ jJk Jaj JlLiLoj J^oLa. ^LjVI f J^ 
յ j J j J J J CiLil" m^jS յ (jl Д я А < U I ա IIjlJ Li^j in՜ւ ^jjLlA JJAL ) J J 

սյյ^յ-° jj-*' J j j l J ц'՛^ •" " ՚ յ յ ч ̂  յ յ յ 
• ̂ JJ » i • • լյ- • —J « ^ • ' I» J ÖJJĴ -e i ' •" « IU.1 » !• J .1 *. *.l « *.l •* . « 

J (jljLiIJ J jjl inj .11̂  յ öK lj l\ JjLllI j (jl (j д «r»l A*l lr> I III lljlj ü V ^ 
aJjAi >"i!*ILb-o . V ՛ւ յ 1 ĵLcl (jLuuLj a — J j " " «ÜLa-ü <j-eljl (jljIj^LS 

Aj-fcj .11 л jjLuj j CLeljl jjjjiT յ jjjJ j j J j t J (j-o 4д>. յ ^t j i Jjjlä^j 
J j j j J jÄ д յ Li i iKi IjäLäul JLf9- յ JLöJel 6Jj^aj 

öj^jj-o 4 njLia j l j j L j JjaLü ^ l l j j jjj J_i J j ä Д.Уд J j l ü ՚ ՛չ 

J ijjljy^- klL յ ՕԼճ. Lui I J UM l.5> (jLiiul լքԼՃ-սւ (ĵ Lol j j յ ւ՜. 1 .^Ij « 
Â -oljl Jj-o Ui^p A£ ü^iLü I^JJuu ^ J -k \ ւ 

AJj fl'ij i» i^jJLu Jjjj-e J j j b AJLaljl JLa-o j j JjlaJL ^LfjLä. j j 
i"i ГI а̂ 'Л յևճ^յ IjiLiyl Ճ1* յ AäLä. JübJbljÄ. AJLaljl սԼճ յ_6 •''• "I 

IJ *ձ Д J ձ-!.' д ^ J ^ - J^ ' i j J j J «J'.I է՚՚ւ ГI о jjlj ,\'ւ'ւՀ J^jljjji». 
֊ յ JÜLlJ J j Ь ... > llc-̂ uia. (յԼճյ>& յ j L j j b j jjjLÜ ս յ և յ և (jLuuljl 
J j l " ' " lj öff-® И tlj-o t_iL J-Ä j j 4ճ lj 6Jjjj-o LallJL^c. JJJ-5 

(joj tjjjJ üJj л '<՛! յճյ J ^höJJ J-ал. (jJj5 ձաւjjA. jJäj 
J (յճ*Հ-Ա*. jjLuu J fjjuuuî ym A Öj 1ч. յ &JJjj-e ^ •.« l4 J J j J j$J jjlj Л*|1 Hl л 

JÜJLAJ ̂ J J ftjj-oj JAC g-fj J j OjJjj-e jjljüjlSk յ էյԼձս-ձճ 
յ յ A" .n'il J (j-C. JJB I—iÎ jI (jjjJ յ дм ^ i j i ii jLiZLä.1 4ձ_օ1յ1 jl ĴLa-l 

. NNYT ՅԼԼՕՒ JIK.VL ^ J J J J4-I ԼՅ-I " I j j j a j 
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Կաթողիկոսական դիվան, 1գ 247 

[ j j Ш ijLLLm ծևս 

յ * '• и Аձ " ՚ 1 " ** •'• ' յ ՚ ՚ յ ՚ jjjjfc, <Տճ1 ՝ * ւ «'•! j ~ -• 
Հ-Jljl .11 Л (J-f-la _>J ö^jl Jf-® ^ AuZiLujյ fjJojJLJ l չ .,11 K^jl 

յ Ajjbl ւճ ՀԼձև J J J u a WYY i * — ^ j l l J I ^-.'J Jfl " ըՀ յ^Հ 
J (jL^j^i jl jIa.1 Jlijli^J J j j Î a A-uijj-̂  в kULu Jl л С յ «Ijjj յ 

J i . i A.'l ni Iյ Ajuoljl f I д 7 6 J j a j աԼ-IijI > i #l.\ д յ qjJ j J Jä. J { j l j j jL 
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ՆԻԿՈԼԱՅ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՆՈՐ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՍԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԱՅԱՆԻՍԻ ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ ՄԵՊԱԳՐՈՒՄ 

Այանիսի (սեպագրի Ռոաախինխի նոր քաղաքի՝ Վանա լճի 
արևելյան ափին) հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբեր-
ված Ռուսա 11-ի ծավալուն արձանագրությունը իր բազում և բազմաբ-
նույթ նորույթներով զգալի հետաքրքրություն է ներկայացնում Ուրարստ-
ւի պատմության և բանասիրության ուսումնասիրության համար: 

Այդ արձանագրությունը հնարավորություն է ընձեռում անդրա-
դառնալու ուրարտերեն նոր բառերի մեկնաբանությանը, անցյալում 
հայտնի բառերի մասնագիտական գրականության մեջ վերագրված 
թարգմանությունների վերանայմանը, ուրարտերեն բառերի և նրանց շու-
մերական համապատասխանությռւնների բացահայտմանը, պաշտա-
մունքային բնույթի խրթին տեքստերի համոզիչ իմաստավորմանը, հրա-
տարակված արձանագրությունների կասկած հարուցող ընթերցումների 
ճշգրտմանը և եղծված ու պակասավոր հատվածների վերականգնմանը, 
տեղանունների մատուցված նոր տարբերակների կանխորոշմանը և 
այլն: 

Հետևաբար, հաշվի առնելով, որ քննարկման ենթակա հարցերի 
շրջանակը բավական ծավալուն և խայտաբղետ է, ծրագրել ենք նախօ-
րոք առանձին հոդվածաշար, իսկ հետագայում նաև հատուկ մենագրութ-
յուն նվիրել դրանց ուսումնասիրությանը: Ելնելով ասվածից, սույն հոդ-
վածում առայժմ բավարարվում ենք սոսկ երեք անհայտ բառերի ստու-
գաբանությամբ: 

iSerhini և esinini բառերի ստուգաբանությունը 

Այանիսի նոր արձանագրության փաստական նյութի հիման վրա 
վերջերս ստույգ պարզվել է, որ iäerljini բառը առաջին անգամ հիշատակ-
վել է դեռևս XIX դարի 80-ական թվականներին հրատարակված Մենո-
ւայի մի արձանագրության մեջ, որը ծագում է Ցոլակերտից (Մեծ Արա-
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րւաոի հյուսիսային լ ա ն ջ ի ն ) Ս ա կ ա յ ն աննշան չափով եղօվւսծ լինելու 
պատճառով (տուժած է այդ բսաի սոսկ աոաջին i վանկը) երկար ժամա-
նակ հարկադրաբար անաեսվելէ այն մասնագիտական գրականության 
մեջ: 

Թվում էր, թե X X դարի 60-ական թվականների սկզբիս Կարմիր-
բլուրում հայտնաբերված Ռուսա П-ի ծավալուն արձանագրությունը կա-
րող էր վերջակետ դնել iäerhini-ի ուղղագրության առթիվ եղած անտեղ-
յակությանը: Սակայն այս անգամ էլ, փաստական նյութի սակավության 
պատճառով, հիշյալ բսաի սկզբի հիանալի պահպանված i վանկը մաս-
նագետների կողմից անզգուշաբար վերագրվել է նրան նախորդող 
LUGAL-tuhini «արքայական» բառակապակցությանը ե, այդպիսով. 
կարծեցյալ *serhini-Q սխալմամբ առնչվել äeri հայտնի բւսռի հետ2: 

Սեզ հետաքրքրող iserhini-ն, ի վերջո, կրկնակի հիշատւսկվում է 
նաև Ռուսա П-ի Այանիսի նորահայտ ծավալուն արձանագրության մեջ, 
որի հիման վրա վերջնականապես ճշգրտվում է այդ բառի ուղղագրութ-
յունը3: Հատկանշական է, որ երկու դեպքում էլ iäerhini-ն այստեղ հանդի-
պում է սաղասկզբին՝ հիանալի պահպանված վիճակում, ուստի նրա ըն-
թերցման հավաստիությունը բացարձակապես ոչ մի կասկած չի հարու-
ցում: 

Համաոոաակի այս ներածականից հետո, կարծում ենք, ժամա-
նակագրական կարգով արժե անդրադառնալ Մենուայի ե Ռուսա 11-ի 
վերոհիշյալ արձանագրությունների կոնկրետ փաստական նյութին և 
հարկ եղած չավավ պարզել, թե ինչ կարելի է ասել նրանց ե ուրարտա-
կան այլիդենտիկ տեքստերի հիման վրա iäerhini բսաի մասին: 

Ահա Սենուայի՝ Ցոլակերտում հայտնաբերված արձանագրութ-
յան մեզ հետաքրքրող հատվածը. 

1 . [ ^ a l ] - d i ֊ n i ֊ n i uä-raa-Si-n[i] 
2.[i]-ü mMe-nu-a-Se m E r - k u - a ֊ b [ i ] 
3.[KUR-n]i i - u ա ս Լ ս ֊ է ռ ֊ ü -ni-ni K U R ֊ n i 
4.[i]-Se-er-^)i-ni i-ni e-si 
5.[mMe]-nu-a-Se e-si-ni-ni du-ni 
6. [§i-d]i-iä-tü-a-li "^al-di-ni-li KÄ 
7.[Ё. GAL ba-du-[s]i-i-e4 

Ի դեպ արժե առայժմ ձեռնպահ մնալ սոսկ այս արձանագրության 
փաստական նյութի հիման վրա անմիջապես միակողմանի ւլիմելա 
iSeityni բառիմաստի բացահայտմանը: Նման հապճեպությունը, կար-
ծում ենք, ինչ-որ պարագայում կարող է կասկածներ հարուցել: Ուստի 
գանում ենք ավելի նպատակահարմար դրան անդրադառնալու իդենտիկ 
բոլոր արձանագրությունների մատուցած տվյալների քննարկումից և 
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ամփոփումից հետո: Սակայն, մյուս կողմից, զգացվում է հրատապ անհ-
րաժեշտություն այստեղ հպանցիկ կանգ առնելու նաև Ցոլակերաի ար-
ձանագրության թեև սուղ, բայց մեզ հետաքրքրող հարցի լուծման համար 
արտակարգ հետաքրքրություն ներկայացնող որոշ այլ փաստերի վրա: 

Նախ, աչքի է զարնում այն փաստը, որ Ցոլակերաի արձանագ-
րության բերված հատվածի սկզբնամասում, գրագրի անվաւթռւթյան 
պատճառով, բացակայում է նախադասության hauni «նվաճեց» ստորոգ-
յալը (բայը): Խոսքը այստեղ էրիկուախի երկրի ե նրա Լուխիունի կենտ-
րոնի նվաճման մասին է: Սակայն դրա փոխարեն, չգիտես ինչու, տեքս-
տում հանիրավի կրկնակի մատուցված է iu «երբ» բառը՝ ե էրիկուախի 
երկրի, և Լուխիունի քաղաքի կապակցությամբ: 

Ի դեպ, չնայած ftauni «նվաճեց» անցողիկ բայի անտեսմանը և iu 
«երբ» ստորադասական շաղկապի անհարկի կրկնությանը, մյուս կող-
մից, արտակարգ հետաքրքրություն է ներկայացնում արձանագրության 
մեզ հետաքրքրող iäertjini բստին հաջորդող հատվածը, ուր ասված է ini 
esi "MenuaSe eSinini duni SidiStuali dyaldimli K Ä Ё. GAL badusie: Նշենք, 
որ այստեղ բերված հատվածի հիմնական բովանդակությունը փաստո-
րեն արդեն հայտնի է գիտությանը: Տվյալ դեպքում ընդհանուր առմամբ 
խոսքը վերաբերում է Մենուայի կողմից տվյալ վայրը (ini esi) eSinini duni 
(eSinini դարձնելու) մասին, որը պայմանավորված է եղել Խալդյան դռնե-
րի (''Haldinili KÄ), այսինքն՝ տաճարի ե ամրոցի (Ё. GAL) հոյակապ 
(badusie) կառուցմամբ (SidiStuali): 

Հետևաբար, Սենուայի Ցոլակերաի արձանագրության վերոհիշ-
յալ հատվածում առայժմ ըստ էության անհայտ է մնում սոսկ eSinini բա-
ռիմաստը, քանի որ eSinini duni բառակապակցության մեջ ևս հայտնի է 
duni «դարձրեց» բայիմաստը, որը ուրարտական սեպագրում հաճախ 
հանդես է գափս d(u) «անել», «դարձնել» նշանակությամբ ե ինքնուրույն, 
և abili-d(u), uedia-d(u), ueli-d(u) բարդված ձևերով: Ինչ վերաբերում է 
eSinini բսաին, ապա փաստական նյութի ծայր աստիճան սղության 
պատճառով, առայժմ այն շարունակում է մնալ ուրարտերենի բառապա-
շարի ուսումնասիրության ենթակա ոչ սակավ պրոբլեմատիկ հարցերի 
շարքում, նրան երբեք չեն անդրադարձել ոչ ուրարտական արձանագ-
րույռւնների հայտնի դիվաններում, ոչ էլ այլ հետազոտություններում: 
Ըստ որում eSinini բառիմաստի բացահայտումը, ինքնին հասկանալի է, 
կոչված է ըստ ամենայնի ամբողջացնելու Ցոլակերաի КУКН, 48 արձա-
նագրության վերոհիշյալ հատվածի բովանդակությունը: Դեռ ավելին, 
այն կարող է վերջնական լույս սփռել այդ բառը հիշատւսկող նորահայտ 
արձանագրությունների համապատասխան հատվածների վրա և, այդ-
պիսով, կայուն տեղ գրավել ուրարտերենի բառարաններում: 
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Այնուհետև, հատկանշական է. որ բւսցի խնդրո առարկա Ցոլա-
կերաի արձանագրությունից eSini(ni) ֊ ն հանդես է գալիս նաև Սհնուայի 
մի պակասավոր արձանագրության մեջ: ճիշտ է, այն ծագում է այլ վայ-
րից՝ Գյուղակից (այժմյան Կարաթւսվուք) Վանւս լճի հյուսիս-ւսբևեւյւսս 
ափին, սակայն Ցոլակերտի արձանագրության հետ ունի անվիճելի ընդ-
հանրություններ: Գյուղակի արձանագրության մեջ ևս հիշատակվում է 
էրիկուախի երկրի կենտրոն Լուխիունին: Այստեղ ստկւս է նաև ուրար-
տերեն patari «քաղաք» բսաը, որը ըսա էության փոխարինում է Ցոլակեր-
աի արձանագրության E.GAL-ին, այսինքն՝ ամրոցին5: 

Ի լրումն ասվածի, Գյուզւսկից ծագող իդենտիկ, նույնւղես պւսկա-
սավոր մի արձանագրության մեջ ևս դարձյալ հիշատակվում է նույն Լու-
խիունին, ինչպես նաև "Haldinili К А М Й badusi-ն, այսինքն՝ հոյակապ 
տաճարի հիմնադրումը6: Եվ, վերջապես, մեզ հետաքրքրող հարցի կա-
պակցությամբ զգալի հետաքրքրություն է ներկայացնում դարձյալ ու-
րարտական նույն թագավորի Վանի թանգարանում պահպանվող մի այլ 
արձանագրություն, որը նույնպես հիշատւսկում է էրիկուախի երկրռւմ 
հիմնադրված տաճարի (dHaldinili KÄ) և ամրոցի (Ё-GAL-ni) մասին, 
ըստ որում վերջինիս տակ ենթադրվում է հենց Սհնուախինիլին7: 

Այսպիսով, վերոհիշյալ փաստերը, ակներևաբար, վկայում են, որ 
Մենուայի թվարկված բոլոր արձանագրությունները պատւնսմ են ուրար-
տական այդ թագավորի շինարարական միևնույն ձեռնարկումների մա-
սին Արարատյան դաշտավայրում՝ Աբաքսի ձախափնյա հատվածում: 
Հետևաբար, eSinini բառը (կամ eSinini duni արտահայտությունը), ըսա 
երևույթին, Ցոլակերտի КУКН, 48 և Գյուղակի КУКН, 50 արձանագ-
րությունների նման, ստկա է եղել (կամ ենթադրվում է) նաև վերոհիշյալ 
բոլոր արձանագրություններում: Ի դեպ չնայած Վանի թանգարանի հա-
մարյա անթերի պահպանված КУКН, 101 արձանագրությունը չի հիշա-
տակում eSinini duni արտահայտությունը, սակայն նկատի ունենալով, որ 
այն փաստորեն կրկնում է Ցոլակերտի КУКН, 48 արձանագրության մեջ 
մատուցվող իրողությունը՝ Արարատյան դաշտավայրի էրիկուախի երկ-
րռւմ հոյակապ ամրոցի՝ Սենուախինիլիի և Խալդյան տաճարի հիմ-
նադրման մասին, կարծում ենք, տվյալ դեպքում մեզ եոտւսքրքրող esinini 
duni-ն այնտեղ ևս ինքնին ենթադրվում է: 

Սի խոսքով, ելնելով վերոհիշյալ ամբալջ շարադրանքից, մենք 
հակված ենք Ցոլակերտի և Գյուղակի արձանագրությունների esinini 
բառի համար առաջարկել «բնակելի», իսկ esinini duni արտահայտութ-
յան՝ «բնակելի դարձրեց» մեկնաբանությունը: Ըստ երևույթին, բոլոր 
դեպքերում ակնարկվռւմ է նախկինում անմարդաբնակ, ամայի տա-
րածքները (որոնց մասին հաճախ նշում են ուրարտական արձանագ-
րությունները) բնակելի դարձնելու մասին՝ նրանցում ինչպես ոռոգման 
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լայն ցանց ստեղծելու ե երկրագործական ու այգեգործական-խաղողա-
գործական ձեռնարկումների, այնպես էլ քաղաք-ամրոցների և տաճար-
ների հիմնադրման շնորհիվ: 

Վերևում մենք հպանցիկ կանգ առանք eäinini-ի մեկնաբանման 
վրա, նկատի ունենալով, որ Ցոլակերաի КУКН, 48 արձանագրության 
մեջ սոսկ այդ բառիմաստն է iserhini հետ միասին, կարոտ բացահայտ-
ման: Ուստի eSinini—ն կոչված է ըստ ամենայնի ամբողջացնելու ոչ միայն 
հիշյալ արձանագրության, այլև ուրարտական իդենտիկ այլ, մանավանդ 
Գյագակի տեքստի նման պակասավոր, արձանագրությունների, հա-
մանման հատվածների իմաստավորումը: 

Իսկ այժմ վերստին անդրադառնանք հոդվածի այս բաժնի հիմ-
նական հարցին՝ iäerhini բառի մեկնաբանությանը, մեր ուշադրությունը, 
բնականաբար, սևեռելով Ոուսա H-ի Կարմիր-բլուրում հայտնաբերված 
КУКН, 424 արձանագրության վրա, որի 3-4—բդ տողերում ասված է. 

i-u-me dIj[al-di-Se LUGÄL-tu-խ a-ru-ni na-fca—<di L Ü AD-si-ni> 
e-si-i LUGÄL-tu-lji-ni i-se-er-fji-ni i-ni-li dgal-di-ni-Ii K[Ä s] i-di- is-
tu-u-li b a - d u - s i ֊ e 

«Երբ-ինձ Խալդի աստվածը թագավորություն պարգևեց (և) բազ-
մեցի (ես) հայրական, արքայական գահին, iäerljini այս Խալդյան դռնե-
րը (տաճարը) կառուցեցի հոյակապ»: 

Եվ, այսպես, Մենուայի Ցոլակորտի և Ռուսա 11-ի Կարմիր-բլուրի 
արձանագրությունների վերը մատուցված հատվածների փաստական 
նյութի համադրությունից աչքի է դարնում այն փաստը, որ նրանցում եր-
կու դեպքում, էլ, ակներևաբար, մատնացույց է արվում ուրարտական 
հիշյալ թագավորների կողմից տարբեր վայրերում համանման շինարա-
րական աշխատանքների ձեռնարկման ժամանակի մասին: Այլ կերպ ա-
սած, մի դեպքում Մենուան Արարատյան դաշտավայրի Արաքսի ա-
ջափնյա հատվածը՝ այժմյան Ցոլակերաի տարածքը բնակեփ է դարձ-
րել և այնտեղ կառուցել հոյակապ Խալդյան դռներ (տաճար) և ամրոց 
այն ժամանակ, երբ նրա կողմից Խալդի աստծո զորությամբ նվաճվել է 
էրիկուախի երկիրը՝ Լուխիունի կենտրոնով հանդերձ, իսկ մյուս դեպ-
քում Ոուսա П-ը Կարմիր-բլուրում հոյակապ Խալդյան դոներ (տաճար) 
է կառուցել այն ժամանակ, երբ գերագույն աստված Խալդին պարգևելէ 
նրան արքայական գահը: Ի դեպ, КУКН, 424 արձանագրությունը, կար-
ծես,՛ միաժամանակ վկայում է, որ ոչ միայն Թեյշեբաինիի տաճարի, այլ 
հենց իր՝ Թեյշեբաինի քաղաք-ամրոցի հիմնադրումը ընդհանրապես 
համընկել է Ռեւսա 11-ի կողմից արքայական գահը ստանձնելու պահին: 

Ինչ վերաբերում է ուրարտական թագավորի՝ Ոուսա П-ի Այանի-
սից ծագող իդենտիկ նոր արձանագրությանը, ապա նրանում iSertjini 
բառը հիշատակվում է կրկնակի, ըստ որում տարբեր կարգի կոնտեքստ-
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ներում: Մի դեպքում, կարելի է ասել, այն լիովին համընկնում է Կարմիր-
րլուրի վերոհիշյալ КУКН, 424 արձանագրության տեքստին՝ սոսկ այն 
աննշան տարբերակով, որ եթե - т е «ինձ» անձնական դերանունը այն-
տեղ կցված է iu «երբ» բւսոին (iu-me «հրբ-ինձ»), ապա Այանիսի արձա-
նագրության մեջ me-ն կցված է Խալդի դիցանվւսնը (dHaldiä-me «Խսղ-
դին-ինձ»): Հետևաբար, դա նշանակում է, որ այստեղ ևս. նույն Ռուսւս 
П—ի Կարմիր-բլուրի արձանագրության նմւսն, մեգ հետաքրքրող 
iSerfjini-ն ակնարկում է, որ Խալդյան դոների (աաճւսրի) հոյակապ կա-
ռուցումը (iSerftini inili ^a ldini l i K Ä SidiStuli badusie) ժամանակագրորեն 
անմիջապես հետևել է Խալդի աստծո կողմից ուրարտական արքային 
գահ պարգևելուն (iu-me d^Jaldi§e LUGÄL-tuhi aruni nahadi L LAD-sini esi 
LUGÄL-tuhini) s : 

Իսկ քանի որ Ռուսա П-ի Այանիսի արձանագրության մեջ խնդրո 
առարկա isertjini բսաի մյուս հիշատակությունը հանդես է գափս արդեն 
այլ կարգի, ըսա որում բավական ծավալուն և անհասկանալի բառապա-
շարով համեմված կոնտեքստում, ապա փաստական նյութը հնարավո-
րին տեսանելի դարձնելու համար նպատակահարմար ենք գտնում մա-
տուցել այն այստեղ հատվածաբար. 

... aSe TAG qutumenaue tanuli MÄS.TUR d£aldie nipsidulini UDU 
"Haldie TAG UDU d I M ֊ a UDU dUTU-nie UDU "'Arubainie UDU 
d£aldinaue В Е . Ы UDU "Haldinaue K Ä UDU dUa UDU DINGIRM E S-ue ... 
dHaldina K Ä iSerhini Jjaluli uilatini.. ,8 

Բերված հատվածը, գուցե, առաջին հայացքից հապճեպ տպավո-
րություն թողնի, թե իբր այն բացարձակապես ընդհանուր ոչինչ չունի 
i3erj}ini բառը հիշատւսկող մեզ հայտնի Ցոլակերտի КУКН, 48, Կւսրմիր-
բլուրի КУКН, 424 ե Այանիսի նոր արձանագրությունների վերոհիշյալ 
հատվածների հետ: Սակայն սույն տեքստի մանրազնին քննարկման 
դեպքում ըստ ամենայնի բացահայտվում է, որ այստեղ սոսկ փաստա-
կան նյութն է տարբեր, այն դեպքում, երբ նրա մատուցման ձևը մնում է 
նույնը: Իսկ iSerhini բառիմաստի բացահայտման համար, ինչպես դա 
կպարզվի ներքևում, կարևորը հենց նյութի մատուցման ձևն է: Դրանում 
համոզվելու համար արժե բերված հատվածի aäe և մեզ հետաքրքրող 
iSerJjini բառերի մատուցման ձևը համադրել Ցոլակերտի, Կարմիր-բլուրի 
և Այանիսի (տես սաղեր 4-5) արձանագրությունների iu և iscrhini տար-
բերակների հետ: Այգ դեպքում աչքի է զարնում այն փաստը, որ սույն ase 
«երբ» տարբերակին համապատասխանում է վերոհիշյալ տեքստերի iu 
«երբ» նույնիմաստ բառը: Այլ կեպ ասած, մի դեպքում առկա են միևնույն 
«երբ» իմաստն արտահայտող aSe և iu բառերը, իսկ մյուս դեպքամ՝ եր-
կու տարբերակներում էլ միևնույն iSerhini բառը: 
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Այժմ տեսնենք, թե առաջարկված մտահղացումը որք նով է արդա-
րացնում իրեն Այանիսի նոր արձանագրության տեքստի այն երկրորդ 
տարբերակում, ուր ասված է. Երբ զոհաբերվել են ուլ Խալդիին, ոչխար՝ 
Խալդիին, ոչխար' Թեյշեբային, ոչխար՝ Շիվինիին, ոչխար՝ Վարուբա-
նիին, ոչխար՝ Խալդյան զենքին, ոչխար՝ Խալդյան դռներին (տաճար), 
ոչխար՝ Ուային, ոչխար՝ (աղ) աստվածներին Խալդյան դռներում, այ-
սինքն՝ տաճարում, ապա պաշտամունքային այդ արարոդության ժամա-
նակ տեղի է ունեցել նաև խազողի մատուցում (iSerhini haluli uilatini): 

Հետևաբար, iu-ի և iserhini-ի առկայության դեպքում, երբ (iu) ու-
րարտական թագավորները ստանձնում են արքայական գահը, ապա 
այն ժամանակ էլ (iSerljini) նրանց կողմից ձեռնարկվում են տաճարների 
և ամրոցների շինարարություն, ինչպես նաև տվյալ վայրի բնակեցում 
(ini esi esinini duni), իսկ aäe-ի և iäerfjini-ի դեպքում, երբ (ase) տաճարում 
ձեռնարկվում են կենդանիների զոհաբերություններ ի պատիվ ուրարտա-
կան ասավածների, Խալդյան զենքերի և այլնի, ապա այն ժամանակ էլ 
(iSerhini) պաշտամունքային արարողություններում տեղի է ունենում նաև 
խաղողի մատուցում (haluli uilatini): Սի խոսքով, որ կողմից էլ դիտարկե-
լու լինենք մեզ հետաքրքրալ ուրարտական արձանագրություների հա-
մապատասխան հատվածները, ապա բոլոր դեպքերում iserhini բառը 
նրանցում, ակներևաբար, արտահայտում է ժամանակի հասկացություն: 
Ի վերջո iäerhini բառիմաստը բացահայտելու համար, կարծում ենք, ա-
ռանցքային նշանակություն ունի Սարդուրի 11-ի Կարաթաշի КУКН, 274 
արձանագրությունը, ուր ասված է. 

Sardurise mArgiätihiniSe alie iu d5aldiS-me LUGÄL-tulji aruni 
nahadi L ÜAD-sini esi LUGÄL-tuljini ikukani MU terubi Ё-GAL badusie 
mdSarduriei URU tini 

Սարդարին, Աբգիշտիի որդին, ասում է. Երբ Խալդի աստվածն-
ինձ թագավորություն պարգևեց (և) բազմեցի (ես) հայրական գահին ար-
քայական, նույն տարում հիմնեցի ամրոց հոյակապ՝ «Սարդարիի քա-
ղաք» անվամբ: 

Այս կապակցությամբ, բնականաբար, առաջին հայացքից կարող 
է հարց ծագել, թե ի՞նչ գործ ունի այստեղ Սարդուրի 11-ի վերոհիշյալ ար-
ձանագրությունը iserhini բառիմաստի բացահայտման համար, քանի որ 
այդ բառը այնտեղ նույնիսկ չի հշատակվում: Սակայն դրա կողքին ա-
կամայից աչքի է դարնում այն արտակարգ կարևոր փաստը, որ այստեղ 
ըստ էության մենք գործ ունենք iäerfrini-O հիշատւսկող տեքստի կրկնագ-
րի (դուպլիկատի) հեա: Հատկանշական է, որ երկու դեպքում էլ այդ 
տեքստերում կրկնվում են միևնույն փաստերը, այսինքն՝ նոր տաճարնե-
րի և ամրոցների շինարարությունը, որը տեղի է ունեցել թագավորների 
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կողմից արքայական գահը սաանձնելուց հետո՝ «այն ժամանակ» 
(iäertjini) կամ նույն տարում (.ikukani MLD: 

Ի դեպ, վերոհիշյալ փաստերից միաժամանակ աչքի է դարնում 
այն հանգամանքը, որ iSerhini-ն և ikukani M U - ն ուրարտական սեպա-
գիր տեքստերում սովորաբար հանդես են գափս այն դեպքերում, երբ 
ավյալ տեքստը արտահայտվում է iu «երբ» բստով: Ըստ որում այդ կար-
գի կոնտեքստների հետազոտությունը բացահայտում է, որ նրանցում 
iserhini բաոը կամ ikukani M U բառակապակցությունը, ճիշտ է. միշտ չէ, 
փասաացի արտահայտվում են տեքստերում, սակայն դրանց իմաստնե-
րը, այնուամենայնիվ, ինքնին ենթադրվում են: Առաջարկվող հետևութ-
յան մեջ համոզվելու համար բազմաթիվ նմւսն կոնտեքստներից ստորև 
բերենք սոսկ երեք պատառիկ. 

1) ...mMenuaSe mKpuiniehe iu Ll"ateini esi nafcubi K U RSaüruni durbaie 
manu10 

...Մենուան, Իշպուինիի որդին, երբ հայրական տեղը (գահը) 
բարձրացավ, Շատիրունի (երկիրը) ապստամբել էր... 

2) "MenuaSe '"Iäpuinihiniäe . . . iu "Haldinili K Ä äidiStuali E . G A L 
Sidiätuni badusie teruni d 5aldi patari tini i n i 0 1 uldi teruni G I S ,sarie. . .n 

Մենուան, Իշպուինիի որդին, .. . երբ Խալդյան դոներ (տաճար) 
կառուցեց, ամրոց կառուցեց հոյակապ, հիմնեց Խալդի անվամբ քաղաք, 
այս խաղողի այգին հիմնեց, պտղատու այգին. . . 

3) Sardurise ""Argiätitjiniäe alie iu K U RUbimeali haubi biduiaSc 
ikukani K A S K A L haubi "^Maqa l tuni . . . 1 2 

.. .Աարդուրին, Արգիշտիի որդին աաոմ է. Երբ Ուխիմեալի երկիրը 
նվաճեցի, վերադարձին նույն ճանապարհին նվաճեցի (նաև) Մակալ-
աունի քաղաքը. . . 

Հետևաբար, դժվար չէ նկատել, որ ուրարտական արձանագրութ-
յունների ցիտված հատվածներից առաջինում iäerhini-ն կամ ikukani 
MU-ն , չնայած առանց կոնկրետ հիշատակության, այնուամենայնիվ 
ինքնին ենթադրվում է nahabe բայի և KURSatiruni երկրանվան, երկրոր-
դում՝ badusie մակբայի և teruni բայի, իսկ երրորդում՝ haubi բայի և 
biduiase գոյականի միջև: 

Այստեղ մեզ մնում է սոսկ ավելացնել, որ Այանիսի նոր արձանագ-
րության հրատարակիչ Միրյո Աալվինին տեքստի թարգմանության մեջ 
iSerfyini բսաի կողքին (փակագծում) իրավացիորեն ենթադրում է նրա 
adverb, այսինքն՝ մակբայ լինելու հնարավորությունը13: Եվ, իսկապես, 
նյութի հանգամանսղի ուսումնասիրությունը, ինչպես երևում է, հաստա-
տում է իտալացի ականավոր արևելագետի կռահումը, քանի որ ուրար-
տերեն հիշյալ բառի համար մեր առաջարկած «այն ժամանակ» (тогда) 
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թարգմանության համաձայն, iäerftini-O իսկապես մակբայ է, այն էլ ժա-
մանակի մակբայ: 

SiSini բառի ստուգաբանությունը 

Այս բստք ուրարտական սեպագիր աղբյուրներում հանդիպում է 
սոսկ երկա անգամ: Դրանցից մեկը գիտությանը հայտնի է վաղուց՝ 
դեռևս Արգիշտի 1-ի Խորիարյան տարեգրության կրկնագրերի (դուպփ-
կատների) առաջին հրատարակություններից14, իսկ մյուսը՝ Այանիսի 
հնագիտական պեղումներում վերջերս մատուցված Ռուսա П-ի ծավա-
լուն արձանագրությունից Տ: 

Ի գհպ, liäini բառի ոչ միայն մեկնաբանությունը, այլև նույնիսկ 
ընթերցումը մասնագիտական գրականության մեջ ի սկգբանե տեղիք է 
տվել զգալի տարակարծությունների: Ուրարտական արձանագրություն-
ների դիվանի հեղինակ Գ. Ա. Սելիքիշվիլին, օրինակ, Si-Si-ni MU-ի փո-
խարեն առաջարկել է Sl.5l.DTJ MU (?) գաղափարագրերի կոմբինա-
ցիան, որից, սակայն, հարցականի տակ թարգմանել է սոսկ MU-ն՝ 
«տարին» 6: Ինչ վերաբերում է si-Si-ni ընթերցմանը, ապա այն հաս-
տատվել է Ա. Գյոցեի ջանքերի շնորհիվ՝ բացառելով, այնինչ, այգ բսաի 
մեկնաբանությունը1 : 

Հետագայում Ա. Գյոցեի բացահայտած äisini ընթերցումը ուրար-
տական արձանագրությունների իր դիվանում ընդունել է Ֆ. Վ. Քյոնիգը՝ 
անտեսելով նույնպես այգ բառիմաստի քննարկումը : Իսկ ավեփ ուշ 
այդ բառի մեկնաբանությանը աոաջինը անդրադարձել է սոսկ Ի. Մ. 
Դյակոնովր՝ կապելով այն առայժմ արձանագրաթյաններում չվկայված 
"SiSe-ի հհա, որի տակ նա ենթադրել է հայտնի Ш-äe-ü, ուստի ընկալել 
որպես «երեք» 1 : 

Երկար ժամանակ հուսալի փաստական նյութի բացակայության 
պայմաններում Ի. Մ. Դյակոնովի կարծիքը ստիպված է եղել կրկնելու 
տողերիս հեղինակը՝ վերջերս հրատարակած ուրարտական արձանագ-
րությունների իր դիվանում : Իսկ Սիրյո Սալվինին Այանիսի նորսւհայա 
արձանագրության իր հրատարակության մեջ հակված է sisini-ն մեկնա-
բանելու երկրորդ անգամ (second time) ՝ նկաաի ունենալով, որ պաշտա-
մունքային արարողությունների ժամանակ Ինուա (նի) դիցուհուն 
միևնույն տեքստում երկու անգամ է մատուցվում ոչխարի զոհաբերութ-
յուն՝ UDUdInuanie . . . UDU dInuanie SiSinie21: 

Սակայն ներկայումս առկա թեև սուդ, բայց ըստ ամենայնի արժե-
քավոր փաստական նյութի հանգամանալի քննարկումը վկայում է, որ 
Sisini-ի համար առաջարկված «երեք» և «երկրորդ անգամ» թարգմա-
նությունները հավասարապես արդարացում չեն գանում ոչ Խորիարյան 
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տարեգրության կրկնագրում, ոչ էլ Այանիսի նորահայտ արձանագրութ-
յան մեջ: Ուստի այգ բառի ընթերցման և մեկնաբանության նախապատ-
մությանը հատկացված վերոհիշյալ հակիրճ նախաբանից հետո, կար-
ծում ենք, արժե վերստին անդրադառնալ մեզ հետաքրքրող ուրարտա-
կան տեքստերի հոգատար հետազոտությանը: 

Եվ, այսպես, SiSini բսաը հւշաաակող Խորխորյան տարեգրության 
կրկնագրերից մեկում ասված է. 

[ m A]r-g i - iä ֊ t i -äe a-li-e аг-li-e-li LUGÄL [a]r-nu-i-a-!i " D i - a -
ü-4ji-ni-e Si-Si-ni MU [ha]-ü-bi K U RLu-Sä-e KUR-ni-e K U R K a - t a r ֊ z a - e 
KUR-ni-e [ m l E - r i - a ֊ ^ i K U R - n i - e ^ G u - l u - t a - h i . . . 2 2 

Այս տեքստը ակամայից հիշեցնում է ուրարտական տարեգրութ-
յունների այն հատվածները, որոնցում տվյալ տարվա հերթական արշա-
վանքների ժամանակ օտար երկրների նվաճումը ներկայացվում են 
ikukani MU baubi «նույն տարում նվաճեցի», ikukani MU siStini (կամ՝ 
SiSubani, tarani) baubi «նույն տարվա SiStini-ին (կամ՝ SiSuhani-ին, tarani-
ին) նվաճեցի» նախաբաններով: Գիտության մեջ, իհարկե, առայժմ հա-
մոզիչ մեկնաբանություն չունեն SiStini, Sisuhani, և tarani բառիմաստները, 
մասնագիտական գրականության մեջ դրանց տակ սոսկ վարձել են են-
թադրել տարվա եղանակների անվանումները կամ տվյալ տարում ձեռ-
նարկված արշավանքնեի հերթականությունը: Սակայն խնդրո առարկա 
SiSini բսաի այս կամ այն չավավ համոզիչ մեկնաբանության համար դա 
չէ կարևորը, շատ ավելի կարևորն այն է, որ վաղուց ի վեր ըսա ամենայ-
նի հաստատված է ikukani MU (Säli) «նույն տարում» բառակապակցութ-
յունը, որի տարբերակն է, ամենայն հավանականությամբ, մեգ հե-
աաքրքրող SiSini MU-ն: 

Հետևաբար, ելնելով վերը արծարծված փաստական նյութից և 
նրա առթիվ արված խորհրդածություններից, մենք հակված ենք ուրար-
տերենի առայժմ անհայտ SiSini-ն համարելու վաղուց հայտնի ikukani-ի 
հոմանիշը, ուստի SiSini MU-ի համար առաջարկելու «հիշյալ տարում» 
թարգմանությունը: Կարծում ենք, որ դա լիովին արդարացնում է իրեն 
Խորխորյան տարեգրության կրկնագրի մեգ հետաքրքրող վերոհիշյալ 
հատվածում, որը թարգմանաբար բերում ենք ստորև. 

«Արգիշաին ասում է. (այն) թագավորները, որոնք օգնության հա-
սան Դիաուխիին, հիշյալ տարում նվաճեցի Լուշա երկիրը, Կաաարզա 
երկիրը, էրիախիերկիրը, Գռւլուտախին...»: 

Այստեղ մեզ մնում է ավելացնել, որ Արգիշտի 1-ի տվյալ տարվա 
հիմնական ձեռնարկումը, ըսա երևույթին, ոպղված է եղել էթիունյան ցե-
ղային միության դեմ, որի հպատակեցումը, սակայն, հիշատակվում է 
սոսկ վերնագրային տեքստում23: Ինչ վերաբերում t արշավանքի նկա-
րագրության մեջ Դիաուխի ցեղային միությանը օգնության հասած 
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երկրների նվաճմանը, որը նույնպես տեղի է ունեցել «հիշյալ աստում» 
(Siäini MU), ապա նրանք երեի եղել են էթիունի ցեղային միության կամ 
հպատակները, կամ էլ դաշնակիցները: 

Իսկ այժմ -տեսնենք, թե Խորիարյան տարեգրության կրկնագրի 
Sisini րաոի համար մեր առաջարկած «հիշյալ» թարգմանությունը ինչ-
պես է արդարացնում իրեն Այանիսի նորահայտ արձանագրության 
միանգամայան այլրնույթի տեքստում, ուր այն առնչվում է Ինուանի դի-
ցանվան հետ: 

... UDU dE-i-du-ru UDU d Ba-ba-a UDU d A-di-a UDU d S a r - d i ֊ e 
UDU dI-nu-a-ni-i-e UDU d A - i a ֊ a UDU ""Tu-uS-pu-ni-a UDU dI-nu-a-ni-
e äi-si-ni-e.. 

Ինչպես ակնառու է այս ցիտված տեքստից, Խալդյան դռներում 
(dHaldinili KÄ-Ii), այսինքն՝ տաճարում ձեռնարկված պաշտամունքա-
յին արարողությունների ժամանակ նախատեսված կենդանիների զոհա-
բերություններում Ինուանի դիցուհուն հատկացված է յուրահատուկ 
տեղ՝ ոչխարի կրկնակի մատուցում: Ըստ որում այդ մատուցումը տեղի է 
ունենում ոչ թե միանգամից, այսինքն՝ «երկու ոչխար Ինուանիին», այլ 
աստիճանաբար՝ «ոչխար Ինուանիին», «ոչխար Ինուանի siSini-ին»: Եվ 
դա այն դեպքում, երբ թվարկված դիցուհիների շարքում Ինուանին հան-
դես է գալիս մերթ հինգերորդ, մերթ էլ վերջին՝ ութերորդ տեղում: 

Մյուս կողմից, հատկանշական է, որ ի տարբերություն շարքային 
դիցուհի Ինուանիի, նույնիսկ գերագույն աստված Խալդիի կնոջ՝, գերա-
գույն դիցուհի Վաբուբանիի սրտովին նախատեսված է եղել ընդամենը 
մեկ կովի զոհաբերություն: Իսկ երկուական ոչխարների զոհաբերություն 
պետք է իրականացվեին սոսկ մնացած բոլոր, այսինքն՝ անվանապես 
չհիշատակված, ասավածների (DINGIR ^ և դիցուհիների (dNIN ) 
պատվին (տեղ 13): 

Ի դեպ Ինուանիի համար նախատեսված երկու ոչխարների զոհա-
բերության մենաշնորհը, ի տարբերություն նրա հետ հիշատակված մյուս 
դիցուհիների, որոնց պատվին պետք է զոհաբերվեին սոսկ մեկական ոչ-
խար, հետազոտության առարկա կարող է դառնալ հետագայում՝ համա-
պատասխան փաստական նյութի առկայության դեպքում: Սակայն 
Sisini բառիմաստի մեկնաբանության համար այդ բացը, բարեբախտա-
բար, բացարձակապես ոչ մի խոչընդոտ չի կարոդ հարուցել: Դեռ ավե-
լին, բացի մնացած հանգամանքներից, sisini—Q միաժամանակ նպաս-
տում է, որպեսզի հետազոսաղները անտեղի մեղադրանք չհասցեագրեն 
ուրարտական գրագրին, թե իբր նրա անվաւթությամբ Ինուանի դիցու-
հուն վերաբերող միևնույն զոհաբերությունը երևի սխալմամբ արձա-
նագրվել է կրկնակի: 
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Հատկանշական է, որ սեպագիր տեքստը հստակ տարբերակում է 
միմյանցից Ինուանի դիցուհուն նվիրված երկու զոհաբերությունները, 
ընդ որում որոշակի ընդմիջումով՝ մերթ Ինուանիին. մերթ էլ Ինուանի 
iiäini-ին: Ուսաի այս ամենը ինքնին վկայում է, որ Խորիարյան տարեգ-
րության կրկնագրում այդ բստին արված «հիշյալ» թարգմանությունը 
նույնքան համոզիչ է նաե Այանիսի արձանագրության համար: Մի խոս-
քով, մի դեպքում առկա է sisini MU baubi «հիշյալ տարում նվաճեցի» 
(հմմտ. ikukani MU haubi «նույն տարում նվաճեցի»), իսկ մյուս դեպքում՝ 
UDU ''inuanie sisinie «ոչխար՝ Ինուանի հիշյալին» (կարդա «հիշյալ Ինո-
ւանիին»): 

Այստեղ, գուցե, աոաջին հայացքից առարկություն կարող է ծագել 
սոսկ որոշչի և որոշյալի շարահյուսական անհամապատասխանության 
վերաբերյալ՝ sisini MU «հիշյալ տարում», բայց dInuanie siSinie «Ինուա-
նի հիշյալին»: Սակայն այդ անհամապատասխանությունը ևս լիարժեք 
հիմնավորում է գտնում ուրարտերենի շարահյուսական կանոնների 
բազմազանությամբ, եթե, օրինակ, համեմատենք masini 0 , säuri «իր զեն-
քը» և GlSuldi Տսխ «խաղողի այգի նոր», ini ^barzudibiduni «այս 
barzudibiduni տունը» և barzudibiduni ini «barzudibiduni տունը այս»: 

Այսպիսով, ելնելով վերը մատուցված փաստական նյութի քննար-
կումից, ստորև առաջարկում ենք Այանիսի արձանագրության մեզ հե-
տաքրքրող վերոհիշյալ հատվածի թարգմանությունը. 

« . . .ոչխար՝ էուդուրու դիցուհուն, ոչխար՝ Բաբա դիցուհուն, ոչ-
խար՝ Ադիա դիցուհուն, ոչխար՝ Սարդի դիցուհուն, ոչխար՝ Ինուանի դի-
ցուհուն, ոչխար՝ Այա դիցուհուն, ոչխար՝ Տուշպունիա դիցուհուն, ոչ-
խար՝ Ինուանի դիցուհի հիշյալին»: 

Վերջում մեզ մնում է ավելացնել, որ ինքը՝ dInuani-0 խոսուն անուն 
է և նշանակում է հենց «դիցուհի», որից սերող dinuanaue-0 հոգնակի 
տրականով հայտնի է վաղուց՝ դեռևս Սհեբի դռան պաշտամունքային և 
Չելեբի-բադիի շինարարական արձանագրություններից25: Իսկ այժմ 
դրա գաղափարագիր համապատասխանությունը հանդիպում է Այանի-
սի նորահայտ սեպագրում dNINM E S-ue ձևով 6: Սակայն այդ հարցը ար-
դեն այլ հետազոտության առարկա է: 
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NICOLAY HAROUTHYOUNYAN 

NEW READINGS AND INTERPRETATIONS 
IN THE URARTIAN AYANISINSCRIPTION 

1. New Urartian word iSerhini 
The Tsolakert inscription of Menuas (KUKN, 48) and the Karmir blur 

inscription of Rusa II (KUKN, 424) shows that here the word iSerhini, probably, 
indicates on the time of some actions conducted by the Urartian kings; in the first case 
- after the conquest of Erikuahi, and the second - after Rusa՛ s accession. The Ayaiiis 
inscription also, like Karmir blur, teils about the crection of cultic objects after the 
accession of the king, and in the second case - the offering of vine for the gods during 
the sacrifices in the temple. In all cases the word iSerhini indicates the idea of the 
time. 

On the other side, for the Clearing of the exact meaning of iserhini the 
Karatash inscription of Sarduri II (KUKN, 274) offers a decisive argument; here this 
word is replaced by ikukani MU „m the same year". Certainly, iSerhini,Дп that time" 
actually is a homonymous word to ikukani MU„in that year". 

Indeed, the editor of the Ayanis inscription M. Salvini is correct when regards 
iSerhini as an adverb. This word actually is an adverb of time. 

2. New etymology of the word SiSini 
The lines 33-35 of the Khorkbor Annais (duplicate = KUKN, 174B1) 

contains the next Statement: 
"Argiätiäe mMenua|}iniäe alie ... SiSini MU haubi KURLuäae KUR-nie 

KURKatarzae KUR-nie KUREriahi KUR-nie 
This passage reminds one those of Urartian annals where the conquest of 

hostile countries which had taken place in the given year, is introduced by ikukani 
MU haubi „l conquered in the same year". Probably, ikukani MU is a variant of SiSini 
MU, the latter to be translated as „in the aforementioned year". This is the case in the 
next passage from the Khorkhor inscription: 

„Argishti, the son of Menua, says ... in the aforementioned year I conquered 
the country of Lusa, the countiy of Qatarza, the countiy of Eriahi...". 

How the word SiSini could be translated in the Ayanis inscription where it is 
used in a different context: 

... UDU "Eidum UDU "Baba UDU dAdia UDU "Sardie UDU "inuanie UDU 
"Aia UDU "Tuspunia UDU "inuanie SiSinie ... 

It is worth to note that the text distinguishes between two different deities 
bearing the same name Inuani. The translation „a ship for the aforementioned Inuani" 
(UDU dInuanie äisinie) should not look puzzling. 

The translation of the whole passage from the Ayanis inscription: „.. . a ship 
for Eiduru, a ship for Baba, a ship for Adia, a ship for Sardi, a ship for Inuani, a ship 
for Aya, a ship for Juäpunia, aship for the aforementioned Inuani". 
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ԱՐ ԹՈ ԻՐ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 

ՔՐԻՍՏՈՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՓՐԿԱԳՈՐԾԱԿԱՆ 
ԻԴԵԱԼՆ ԸՍՏ «Ս. ԳՐԻԳՈՐԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ» 

ԵՎ Ս. ԿՅՈՒՐԵԴ ԵՐՈՒՍԱՂԵՍԱՑՈՒ «ԿՈՉՈՒՍՆ 
ԸՆԾԱՅՈՒԹՅԱՆ» ԵՐԿԻ 

«Ս. Գրիգորի վարդապետությունը», որ Ագաթանգեղոսի ներկա 
խմբագրության մասն է կազմում, Հայ առաքելական եկեղեցու վարդա-
պետության կարևորագույն աղբյուրներից է: Թեև այն ավանդաբար վե-
րագրվում է Գրիգոր Սոսավորչին, սակայն հայագիտության մեջ վաղուց 
ընդունված է այն տեսակետը, որ նա չէր կարող լինել այս հուշարձանի 
հեղինակը: Ըստ Բ. Սարգիսյանի, Ն . Բյուզանգացու և Ռ. Թոմսոնի, 
«Վարդապետության» առավել հավանական հեղինակը Ս. Մեսրոպ 
Մաշտոցն է: Ուստի «Վարդապետությունը» պիտի դիտել որպես մեծար-
ժեք մի հուշարձան, քանզի այն մեզ հնարավորություն է ընձեռում պատ-
կերացում կազմելու 5-րդ դարի սկզբում, այսինքն' հայ աստվածաբանա-
կան ավանդույթի սկզբնավորման վաղում Հայ եկեղեցու ոբդեգբած դա-
վանական սկզբունքների մասին: 

Իր բնույթով «Ս. Գրիգորի վարդապետությունը» ընծայակրթութ-
յուն է (catechism) իմա՝ նորադարձ քրիստոնյաների համար նախատես-
ված քրիստոնեական վարդապետության հիմնական դրույթների շարադ-
րանք: Հայրաբանական գրականության մեջ կան այս կարգի մի շարք 
երկեր, որոնց թվում իր բարձր արժանիքներով աչքի է ընկնում Ս. Կյու-
րեդ Երուսաղեմացու գրչին պատկանող «Կոչումն ընծայության» երկը: 
Ս. Կյուրեդ Երուսաղեմացին ծնվել է մոտավորապես 315 թ: 348-351 թթ. 
դարձել է Երուսաղեմի եպիսկոպոս: Հետագայում նա գահընկեց արվեց և 
հեռացավ նախ Անտիոք, իսկ հետո Տարսոն: Այստեղ նա հարում է արիո-
սականներին և որպես նրանց կողմնակից, 359 թ. մասնակցում է 
Սելեկիայի եկեղեցական ժողովին: ժողովը վերականգնում է նրա եպիս-
կոպոսական լիազորությունները, սակայն մեկ տարի անց նա դարձյալ 
արտաքսվում է Երուսաղեմից, վերադառնալով միայն 362 թ. Հուլիանոս 
կայսեր օրոք: 367 թ. վերստին հարկադրաբար հեռանում է Երուսաղեմից 
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մինչև 378 թ. 381 թ. նա մասնակցում է 2-րդ տիեզերական ժողովին և 
վախճանվում է 387 թ: 

Ս. Կյուրեդ Երուսաղհմացու երկը հայերեն է թարգմանվել դեռ 
Մաշտոցի կենդանության օրոք, ե անտարակուսելի է, որ այն հայացվել է 
նույն հոգևոր և գրական միջավայրում, որում ստեղծվել է նաև «Ս. Գրի-
գորի վարդապետությունը»: Ուստի այս երկերի համեմատական վերլու-
ծությունը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում հայ և բյուգանդական 
վսպմիջնսպարյան աստվածաբանական մտքի բաղդատական ուսում-
նասիրման տեսակետից: 

"Վարդապետության" մեջ Քրիստոսի մարդեղության էությունը 
նկարագրվում է հետևյալ կերպ. "՛Որ նա ինքն է յէութեւսնն. որպէս և էն 
իսկ. սակայն յորժամ կամեցաւ՝ ստ զմարդկան կերպարանս, և զգեցաւ 
մարմին, և էջ ի մեր նմանութիւն, այն որ անբաւն էր և անհաս յամենայն 
լրութեան Աստուածութեանն՝ և վասն մեր էջ ի չափաւորութիւն, և ւսմփո-
փեցաւ ի մարմին, բովանդակեցաւ ճշմարտութեամբ ի մարմնին, և ճշմա-
րիտ մարդ եղև, և էջ յանարգաթիւն, զի մեզ բարձրւսցուսցէ: Սակայն իւ-
րով Աստուածութեամբն յերկինս է և յերկրի՝ աո Հօր և ընդ Հօր. և ամե-
նայն արարածք հրամանաւ նորա շարժին ըստ իւրաքանչիւր կարգա-
ծոցն կազմածոց1: " Սույն պարբերության մեջ հեղինակը շեշտում է նւսխ 
և առաջ Աստծո Որդու է լինելը, դրանով իսկ հռչակելով Հոր և Որդու հա-
մագոյությունը, քանզի քրիստոնյաների կողմից Հայբ-Աստծո հետ նույ-
նացված հինկտակաբանային Եհովայի անվւսն հայերեն թւսրգմանութ-
յունը է - ն է: Որդին, լինելով բացարձակ գոյ, մարդկային կերպարանք ա-
ոավ և զգեցավ մարմին: Այստեղ անհրաժեշտ է նշել, որ Աստվածաշնչի 
լեզվում մարմին բւսոը նշանակում էր ոչ միայն մարդկային օրգանիզմի 
նյութական կազմը, այլև ամբողջական մարդկային բնությունն իր բոլոր 
հոգեկան ու մտավոր դրսևորումներով հանդերձ: Ուստի հեղինակը հաս-
տատում է Քրիստոսի մարդեղության լիարժեքությունը. Նրա ճշմարիտ 
մարդ լինեւը, տեղ չթողնելով որևէ երևութականության համար: Դրանով 
նա, փաստորեն, մերժում է 4-րդ դարի երկու հիմնական քրիստոսաբա-
նական հերձվածները՝ արիոսականությունն ու ապողինարականաթյսւ-
նը, որոնցից առաջինը ժխտում էր Հոր և Որդու համագոյությունր, իսկ 
երկրորդը բացասում էր մարդկային բնության ամբողջականությունն ի 
Քրիստոս: Այս հանգամանքը փաստում է, որ Գրիգոր Լուսավորիչը չէր 
կարող փնել "Ս. Գրիգորի վարդապետության" հեղինակը, քանզի նրւս 
մեջ տեղ գտած ուղղափառ քրիստոսաբանական բանաձևւււմները հաս-
տատվել են Երկրորդ Տիեզերական ժողովի կողմից (381 թ): 

Ս. Կյուրեդ Երուսաղեմացին Քրիստոսի մարդեղությունը բացատ-
րում է հետևյալ կերպ. «Այլ հաւատա դու, թէ սա միածին Որդիս Աստու-
ծոյ վասն մերոց մեղաւորաց յերկնից էջ յերկիր՝ զհաւասարակից մսւրդ-
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կութեանս մերոյ յանձն իւր առեալ զչարչարանս, և ծնաւ ի սուրբ Կուսէն, 
ի Հոգւոյն Սրբոյ, ոչ իբրև ցնորք ինչ և առ աչս երևելով զմարմին զգեցեալ, 
այլ ճշմարտիւ: Եւ ոչ իբրև ընդ վաղ ինչ անցեալ ընդ Կոյսն, այլ մարմին 
գգեցեալ ճշմարի՛տ անդստին ի նմանէ: Եւ եկեր իբրև զմեզ ճշմարիտ, և 
կաթնասուն եդև իբրև զմեզ ճշմարիտ: Զի եթէ իբրև ցնորք առ աչօք էր 
ծնունդն, ապա և առ աչօք էին փրկութիւնն» 2: 

Ընդհանուր առմամբ, այս երկու տեսակետների միջև առկա է մեծ 
ընդհանրություն: Երկուստեք շեշտվում է Քրիստոսի մարդեղության 
լիարժեքությունը, սակայն առկա է տրամաբանական շեշտադրումների 
որոշակի տարբերություն: «Վարդապետության» հեղինակը առանձնա-
հատուկ ուշադրություն է դարձնում Աստծո Որդու մարմնացման հակօ-
բիանական (անտինոմիկ) բնույթի վրա, քանզի իջնելով երկնքից և մարդ 
դառնալով, նա միաժամանակ իր Աստվածությամբ մնում էր երկնքում 
Հոր հետ: Իսկ Կյուրեդ Երռւսաղեմացին ընդգծում է Քրիստոսի ճշմա-
րիտ, այլ ոչ թե երևակայական մարդկային մարմին առնելու փաստը, 
քանզի միայն իսկական մարմին ունենալու դեպքում Ն ա կարող էր իս-
կապես փրկել մարդկությունը: Այստեղ, անշուշտ, առկա է գնոստիկների 
և մանիքեականների քրիստոսաբանական հայացքների սքողված քննա-
դատություն, քանգի նրանք համոզված էին, որ Քրիստոսի մարմինը 
պարզապես մի պատրանք էր ու ցնորք, և Աստծո Որդին ոչ թե ճշմար-
տապես մարդացավ, այլ լոկ մարդկային կերպարանք ընդունեց: Այս եր-
կու մոտեցումների տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ 
«Վարդապետության» հեղինակը հիմնականում գտնվում էր Ալեքսանդր-
յան աստվածաբանական դպրոցի ազդեցության ներքո, իսկ այս դպրոցը 
միշտ առանձնահատուկ ուշադրություն էր դարձնում Ա. Երրորդության 
միասնության և աստվածային Անձերի համագոյության վրա: Ա. Կյուրեդ 
Երռւսաղեմացին, ընդհակառակը, Անտիոքյան աստվածաբանական 
դպրոցի ներկայացուցիչ էր, և շարունակելով այս դպրոցի ավանդույթնե-
րը, հիմնականում իր ուշադրությունը կենտրոնացնում էր Քրիստոսի 
մարդկային բնության վրա, Նրա ճշմարտապես մարմնանալու իրողութ-
յունը համարելով մարդկության փրկության գրավական: 

«Ս. Գրիգորի վարդապետության» հեղինակը հանգամանորեն 
պարզաբանում է Քրիստոսի փրկագործության խորհուրդը: «Արդ՝ ա ռ ա ֊ 
քեաց Աստուած զՈրդին իւր յ աշխարհ, որ եկն և եդև ի կնոջէ, և ի մարդ-
կեղեն մարմինս պատեցաւ, մարմնովն իւրով զամենայն մարմին կենդա-
նա՜ցոյց: Որով և յաղթեաց իսկ Արարիչն աշխարհի, զի նորոգեսցէ զար-
դարսն և զերծուսցէ ի մեղացածին ծննդոց և հրեշտակակերպս արասցէ և 
աստուածորդիս կոչեսցէ. և մահկանացուս անմահացռւսցէ անմահ Հոգ-
ավն, պատուեսցէ աստուածեղեն փառօքն: Վայելուչ լուսովն զարգարին, 
և յերկրաարութենէս յերկնաարութիւն անցանեն, ի մահկանացուէս յան-
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մաե կենդանութիւնն, զանանց լոյսն զգենուն ե զանապական գեղ կեր-
պարանացն» ՜: Այս պարբերության մեջ իասվում է քրիստոնեական 
հայտնության գաղափարական առանցքի՝ մարդու փրկության և աստ-
վածացման մասին: Քրիստոսի մարմինն ի զորու է կենդանացնելու բոլոր 
այլ մարմինները, քանզի այն հաղորդության խորհրդի ժամանակ ըմ-
բոշխնվում է հավատացյալների կողմից, աստվածացնելով և անապա-
կան դարձնելով նրանց: Այս խորհուրդը միավորում է մարդկային բնութ-
յունը Քրիստոսի հետ, և բոլոր քրիստոնյաներին՝ միմյանց հետ. ու հենց 
դրա համար Եկեղեցին Քրիստոսի մարմին է անվանվում: Սակայն մեր 
մարդկային բնության Քրիստոսի աստվածային բնության հետ միավոր-
վելը հաղորդության խորհրդի միջոցով բավարար չէ մարդու կատարյալ 
աստվածացման համար: Բացի բնությունից պիտի աստվածանա նաև 
անձը, և դրա համար անհրաժեշտ է իր անձի մեջ ներընդունել Ս. Հոգու 
շնորհը: Այսպիսով, ըստ «Վարդապետության» հեղինակի, հոգևոր 
կյանքն ի Քրիստոս բաղկացած է երկու մասից՝ մարդկային բնության 
աստվածացումից Քրիստոսի անապական մարմնի հետ հաղորդակցվե-
լու միջոցով, և մարդկային անձերի աստվածացումից Ս. Հոգու շնորհի 
ներընդունման շնորհիվ: 

Ս. Կյուրեդ Երուսաղեմացին նույնպես արժեքավորում է Ս. Հոտս 
շնորհի ընդունման կարևորությունը քրիստոնյայի հոգևոր առաջընթացի 
համար: «Այլ նույն ինքն ամենեցուն Աստուած, որ խոսեցաւ ի ձեոն Հոգ-
ւոյն սրբոյ ի բերան մարգարէիցն, որ առւսքեացն յաւուրն պենղէկոս-
տէից. ասա նոյն ինքն և առ ձեզ առաքեսցէ, աո հասարակ ամենեցուն 
տայցէ զբարեկարգութիւն իւր: Զի ամենայն ժամանակի զպտուղ Հոգւոյն 
սրբոյ մեք մատուցանիցեմք, զսէր և խաղաղութիւն, և զերկայնամտու-
թիւն, և քաղցրութիւն, և զբարերարութիւն, և զհաւատս, զհեզութիւն, 
զխնդութիւն ի Քրիստոս Յիսուս՝ ի տէր մեր. որով և նովաւ Հոգւովն սրբով 
փառք Հօր այժմ և յաւիտեանս յաւիտենից, ամէն» 4: 

Եթե համեմատելու լինենք այս երկու հուշարձաններում աոկա 
փրկագործական իդեալները, հարկադրված կլինենք նշելու նրանց միջև 
սակա ակնհայտ գաղափարական ընդհանրությունները: Եվ «Ս. Գրիգո-
րի վարդապետությունը», և Ս. Կյուրեդ Երուսաղհմացու երկը հավասա-
րապես պատկանում են արևելյան հայրաբանական ավանդույթին, ին-
չով ե պայմանավորված են նրանց միջև եդած նմանությունները: Սա-
կայն դրա հետ մեկտեղ կան նաև էական տարբերություններ: Եթե Ս. 
Կյուրեդ Երուսաղեմացին հիմնականում ուշադրություն է դարձնում 
Քրիստոսի առաքելության փրկագործական կողմի վրա, ապա «Վարդա-
պետության» հեղինակը Քրիստոսի առաքելության էությունը տեսնում է 
մարդու աստվածացման մեջ: Հոգու փրկությունը և մարդու աստվածա-
ցումը միանգամայն տարբեր կրոնական իդեալներ են: Փրկությունն այն 
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հոգևոր կարգավիճակի վերականգնումն է, որ ուներ Ադամն իր անկումից 
առաջ: Քրիստոսով վւրկված մարդու հոգին վերադառնում է դրախտ, ի-
մա՝ գերզգայական, սակայն եղական մի աշխարհ, որտեղ արդարների 
հոգին երր մահվանից հետո երկնային երանություն են վայելում, մինչդեռ 
աստվածացումը վերաբերում է ոչ միայն հոգուն, այլև մարդու ամբողջա-
կան անձին: Աստվածացումը նշանակում է ֆիզիկական մարմնի ոգեղե-
նացում և պայծառակերպում, ինչի հետևանքով մարդը, մնալով արա-
րած, միաժամանակ աստվածային շնորհի միջոցով ձեռք է բերում անեղ 
բնություն, հաղորդակից դառնալով Ս. Երրորդության մշտնջենավոր կե-
ցությանը: Փրկությունը ոչ այլ ինչ է քան Ադամի նախնական հոգևոր կա-
տարելության վերականգնում, որ մարդուն Եդեմ վերադառնալու հնա-
րավորություն է ընձեռում: Հոգու փրկությունը չի վախում անձի գոյաբա-
նական ինքնությունը: Նա շարունակում է մնալ մի արարած, ու պարզա-
պես վերստանում է այն եղական կատարելությունը, որով Աստված օժ-
տել էր մարդուն, արարելով նրան ըստ Իր պատկերի և նմանության: 
Աստվածացումը ոչ միայն վերականգնում է նախաստեղծ մարդու կա-
տարյալ կացությունը, այլև արմատապես վախում է նրա գոյաբանական 
կարգավիճակը, միավորելով նրա եղական բնությունն Աստծո անեղ 
բնության հետ: Նրա հոգին ու մարմինն Ս. Հոգու անեղ լույսի անմիջա-
կան ներգործության հետևանքով արմատապես վախակերպվռւմ են, 
ձեռք բերելով հավերժություն և անապականություն, և նմանվելով Քրիս-
տոսի մարդկային բնությանը, որ ի սկգբանե անապական էր Նրա աստ-
վածային բնության հետ միավորված լինելու պատճառով: Անշուշտ, այս 
աստվածացումը չի նշանակում, որ մարդը դառնում է նոր, Ս. Երրորդութ-
յան Անձերին գոյաբանորեն էակից մի աստված: Պարզապես նրա եղա-
կան բնությունը, պահպանելով իր էաբանական կարգավիճակը, նե-
րառնվում է աստվածային Գոյի մեջ, և մնալով արարած, միաժամանակ 
ստանում է Արարչին բնորոշ հատկություններ: Աստվածացման կատար-
յալ օրինակ են ծառայում սրբերը: Ըստ "Վարդապետության հեղինակի. 
«Եւ որպէս ինքն խոնաբհեցաւ ի բարձրութեանց անտի՝ այնպէս բարձ-
րացոյց զորս եգիտն արժանաւորս իւրում Աստուածութեանն, և արար 
զնոսա գանձանակս սիրոյ իւրոց կամացն, և տաճար բնակութեան Հոգ-
ւոյն սրբոյ. գի փցին նոքա ընկղմեալ յԱսաուածութիւնն» 5: Այս պարբե-
րության իմաստը ճիշտ ըմբռնելու համար անհրաժեշտ է վերհիշել, թե 
ինչ է սրբությունը, և որն է դրա հոգևոր էությանն ըստ քրիստոնեական 
վարդապետության: Սրբության բուն իմաստը մարդու և Աստծո, արա-
րածի և Արարչի գոյաբանական վերամիավորումն է մարդու հոգևոր 
ճգնա(յքի և Ս. Հոգու շնորհի համատեղ ներգործության միջոցով: 
Սրբությունը էապես տարբերվում է արդարությունից, քանի որ վերջինս 
Աստծո կողմից տրված կրոնական և բարոյական օրենքի անթերի կա-
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տարման արգասիք է, ինչն ապահսվում է քրիստոնյայի հոգու փրկութ-
յունը մահվանից հետո: Սակայն այս փրկությունը րնւսվ չի նշանակում 
մարդու ե Աստծո վերամիավորում, քանզի արդար հոգին տեղափոխվում 
է երկնային Արքայություն ե բնակվում այնտեղ հրեշտակների հետ. այ-
սինքն՝ դուրս չի գափս եղական գոյի սահմաններից: Դրան հւսկաոակ. 
սրբությունը, ձեռք բերվելով Ա. Հոգու աստվածային ներգործության նե-
րընդունման շնորհիվ, արմատապես փոխում է մարդու գոյաբանական 
կարգավիճակը, նրան հաղորդակից դարձնելով Ս. Երրորդության անեղ 
կեցությանը: Հայ ասավածաբանը որոշակիորեն հակված է ընդունելու 
աստվածացման գաղափարը, ինչի մասին վկայում է նրա համոզմունքը, 
որ Արարիչը մարդկանց պատվելու է աստվածային փառքով: Ինչ վերա-
բերում է Ա. Կյուրեդ Երուսաղեմացուն. ապա նա. բնավ չժխտելով մարդ-
կային բնության ապագա նորոգումն ու մարմիների հարություն, այնուա-
մենայնիվ չի խոսում մարդու աստվածացման մասին: «Արդ յ առնեմք մեք 
զյաւիտենականն ամենեքեան զգեցեալ զմարմին, ւսյլ ոչ եթէ ամենեքեան 
միմեանց նման յառնեմք: Այլ եթէ իցէ ոք արդար; զգենու նա զմարմին 
զերկնաւորն, գի կարող լիցի նա ընդ հրեշտակս արժանապէս շրջել: Ա-
պա իցէ ոք մեղաւոր, զգենու նա զմարմին յաւիտենական համբերող պա-
տուհասից տանջանաց, զի միշտ ի հուր այրեցեալ, երբէք մի սպսաեսցի» 
6: Այսինքն, նույնիսկ հարություն առնելուց հետո մարդու գերագույն 
հոգևոր նվաճումը հրեշտակների հետ շրջելն է լինելու, ու քանի որ հրեշ-
տակները եղական էակներ են, մարդու աստվածացման, իմա՝ աստվա-
ծային անեղ բնությանը հաղորդակից դառնալու մասին խոսք լինել չի 
կարող: 

Եվ «Ա. Գրիգորի վարդապետության» հեղինակը, և Կյուրեդ Երու-
սաղեմացին հավասարապես հիմնվում են նորկտակարւսնային Հայտ-
նության վրա, ձգտելով ի հայտ բերել քրիստոնեական աշխարհայացքի 
էական առանձնահատկությունները: Քրիստոնեությունը իր էությամբ 
մարդակենտրռն կրոն է, քանի որ նրա գաղափարական առանցքն են 
կազմում մարդը, նրա բնությունը, ճակատագիրը և փրկությանն ի Քրիս-
տոս: Աակայն Նոր Կտակարանում առկա մարդաբանական գադավոսր-
ների հայրաբանական ըմբռնումը մեծապես պայմանավորված է տվյալ 
դարաշրջանում իշխող իմաստասիրական ընկալումներով: Դասական 
քրիստոնեական հայրաբանությունը կազմավորվում էր մի այնպիսի ժա-
մանակաշրջանում և մի այնպիսի աշխարհագրական միջավայրում, որ-
տեղ լիովին տիրում էր անտիկ փիլիսոփայությանը, և ավեփ կոնկրետ՝ 
նորպլատոնականությունը, որ անտիկ իմաստասիրության ամենա-
բարձր նվաճումն է եղել: 

Նորպլատոնական մարդաբանությունը, ինչպես և առհասարակ 
գոյաբանությունը, ունի ընդգծված դաափստական բնույթ: Մարդն այս-
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տեղ երկփեղկված է, կազմված լինելով երկու մասից՝ անմահ, անապա-
կան և աստվածանման հոգուց ե մահկանացու, ապականացու և կենդա-
նանման մարմնից: Հոգին ե մարմինը գոյաբանորեն տարասեռ են, և ըստ 
այգմ միմյանց համար օտար: Երկիրը հոգու համար մի օտար եզերք է, 
արտաքսման և աքսորի մի վայր, քանի որ նրա հայրենիքը գերզգայա-
կան, իմանալի աշխարհում է գտնվում: Ուստի մարդը պիտի փախչի այս 
աքսորավայրից և վերադառնա հայրենիք, իսկ դրա համար անհրաժեշտ 
է ճգնել և մեռցնել մարմինը, քանի որ այն, ըստ Պլատոնի, հոգու գերեզ-
մանն է: 

Քրիստոնեական մարդաբանությունը հիմնված է միանգամայն 
այլ սկզբունքների վրա: Եթե նորպլասանականությունը հոգին դիտում էր 
որպես աստվածային մի էություն, որի միջոցով մարդը կարող է անմիջա-
կանորեն հաղորդակցվել հոգևոր աշխարհի հետ, ապա քրիստոնեությու-
նը, մարդուն համարելով արարած, բնավ չի ընդունում հոգու անեղ, իմա՝ 
աստվածային կարգավիճակը: Քրիստոնեական մարդաբանությունը մո-
նիստական է, այսինքն՝ դիտում է մարդուն որպես միասնական մի էակ, 
որի մարմնական և հոգևոր կողմերը մի անբաժանելի ամբողջություն են 
կազմում: 

Այս երկու մարդաբանական հայեցակարգերից բխում են երկու 
տարբեր փրկագործական իդեալներ: Նրանցից առաջինը, որի կողմնա-
կիցն է Ս. Կյուրեդ Երուսաղեմացին, մարդու փրկությունը նույնացնում է 
նրա հոգու փրկության հետ: Աստվածաբանական այս ոպղությունը, շա-
րունակելով նորպլատոնական դուալիստական մարդաբանության ա-
վանդույթը, մարդու էությունը նույնացնում է նրա հոգու հետ, իսկ Քրիս-
տոսի փրկագործության իմաստը տեսնում է Ադամի մեղսագործության 
հետևանքների վերացման մեջ: Սույն հայեցակարգի համաձայն, Ադամն 
իր մեղանչումից առաջ զուտ հոգևոր մի էակ էր, որ բնակվում էր երկնա-
յին Արքայության մեջ: Ուստի Քրիստոսի խաչելությունն ու Ադամի մեղ-
քի քավությունը մարդկանց հնարավորություն ընձեռեց վերականգնելու 
իրենց հոգիների նախնական գոյաբանական կարգավիճակը: Ադամն իր 
Եսթյամբ համամարդկային հոգևոր օրգանիզմ էր, որի բջիջներն էին ա-
ռանձին մարդկանց հոգիները: Իր մեղսագործության հետևանքով Ա-
դամն օտարվեց Աստծուց և գահավիժեց երկնային Արքայությունից, ին-
չը հանգեցրեց միասնական հոգևոր օրգանիզմի քայքայմանն ու տրոհ-
մանը: Եթե Ադամը եղել է հոգևոր էակ, և ըստ այգմ օժտված է եղել 
հոգևոր աշխարհի գերզգայական հայեցողության կարողությամբ, ապա 
ամեն մի աոանձին հոգի անկումից հետո սերտորեն կապված է ֆիզիկա-
կան մարմնի հետ և ի զորու չէ հայելու գերզգայական աշխարհները, 
քանզի նրա ճանաչողական կարողությունները լիովին կախված են զգա-
յական ընկալումներից: Ադամական մեղքից ու նրա ծանր հետևանքնե-
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րից կաբելի է ձերբազաավնլ աո Քրիսաոս հավատքի ու մկրտության 
խորհրդի շնորհիվ: Դրանք, զուգորդվելով մարդու բարոյական ե ճգնա-
վորական ջանքեբի հետ. մաքրագործում են նրա հոգին, վերջինիս 
փրկության հնարավորություն ընձեռելով, իսկ այդ փրկությունը ո; այլ 
ինչ Է քան Ադամի դրախտային երանության վերստացում: Այսպխտվ. 
փրկագործական սույն իդեալն ունի զուտ հոգևոր բնույթ, և վոսստորեն 
անտեսում Է քրիստոնեության համւսբ հիմնւսկազմ նշանակություն ունե-
ցող մարմնի հարության գաղափարը: 

Երկրորդ հայեցակարգից բխող փրկագործական իդեալն Էապես 
այլ Էր: Դրա գաղափարական ակունքը ոչ թե նորպլատոնւսկան իմաս-
տասիրությունն Էր, այլ բուն քրիստոնեական Հայտնությունը: Սարդն 
այստեղ դիտվում Էր որպես ամբողջական Էակ, որի հոգին ու մարմինը 
հավասարապես պիտի սրբագործվեն ու փրկվեն: Հոգու փրկությունն 
այստեղ թեև չի մերժվում, սակայն ունի լոկ երկրորդական նշանակութ-
յուն: ճգնանքն ու բարոյական մաքրագործումը թեև անհրաժեշտ են հա-
մարվում, չեն կարող աստվածացնել մարդուն, այսինքն՝ նրւս եղական 
բնությունը հաղորդակից դարձնել Աստծո անեղ բնությանը: Այս նպա-
տակին կարեփ Է հասնել միայն Ա. Հոտս շնորհի ներընդունման միջո-
ցով: Ընդորում, աստվածացմանը ենթակա են և մարդու մարմինը, և հո-
գին, այնպես որ այս հայեցակարգի տեսակետից պիտի փրկվի ոչ թե 
մարդու հոգին, այլ նրա ամբալջական անձը: 

Փրկագործական այս երկու իդեալները հստակորեն երկու մասի 
են բաժանում տիեզերական Եկեղեցին: Աոաջին հայեցակարգը ընդուն-
վեց արևմտյան եկեղեցու կողմից, մինչդեռ երկրորդը որդեգրեցին արևել-
յան եկեղեցիները: Հայ միջնադարյան աստվածաբանական հուշար-
ձանների վերլուծությունը վկայում Է, որ Հայոց եկեղեցին կողմ Էր այն 
փրկագործական իդեալի, որը վստ դրսևորում Է ստացել "Ս. Գրիգորի 
վարդապետության" մեջ: 

ARTHUR MATEVOSYAN 

THE CHRISTOLOGY AND SOTERIOLOGICAL IDEAL ACCORDING 
TO "ST. GREGORY'S DOCTRINE" AND "THE BAPTISMAL 

CATECHISM" BY ST. CYRIL OF JERUSALEM 

"St. Gregory's doctrine", probably written by St. Mesrop Mashtots; and "The 
baptismal catechesis" by St. Cyril of Jerusalem are very important ihcological 
treatises. They are manua!s of Christian creed for neophytes, and thereforc they 
expound the main dogmata of faith. Both authors treat problems rclating to the 
Christian doctrine of salvation due to the fundamental connection between christology 
and soteriology. The comparative analysis reveals csscntial diflcrcnce of opinion 
between these treatises. The "St. Gregory's doctrine" is founded on the Christian 
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Revelation, and its soteriology is based upon the idea of man's deification by means of 
grace of the Holy Spirit. The шал for its author is an integral personality, which 
consists of soul and body. As opposed to this,' St. Cyril of Jerusalem continues the 
tradition of neoplatonic anthropology, and so he considers the person as a dual entity 
consisting of two heterogeneous substances. He identifies the human person with soul, 
so that he equates the salvation of man with the salvation of soul. The man has to be 
saved by means of faith and baptism, as weil as asceticism and moral purification. It 
will give him a chance to overcome the sequels of original sin and to regain the bliss 
of paradise that was lost in consequence of the Fall. Ibis difference divides Christian 
Church into two parts. The soteriological ideal of the westem Church is the salvation 
of soul, whereas the eastem Churches mainly pay attention to the salvation of integral 
human personality. The analysis of the Armenian medieval treatises on theology 
shows, that the Armenian Church on this problem adhered to the point of view, that is 
peculiar to all Churches of the East. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Ագաթանգեղոս, Հայոց պատմություն, Երևան 1983 էջ 208-210: 
2. Կիւրեղ Երոաաղեմացի, Կոչումն ընծայութեան, Վիեննա, 1832 էջ 52: 
3. Ագաթանգեղոս, Հայոց պատմություն ... էջ 202: 
4. Կիւրհղ Երոաաղեմացի, Կոչումն ընծայութեան... էջ 395: 
5. Ագաթանգեղոս, Հայոց պատմություն... էջ 332: 
ճ. Կիւրեղ Երոաաղեմացի, Կոչումն ընծայութեան... էջ 414: 
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ԱՐՏԱԿ ՄՈՎՍԻՍՏՄՆ 

ՕՏԱՐՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԱԽԱՍԱՇՏՈՑ8ԱՆ 
ՀԱՅԱՄՏԱՆՈՒՄ ԹՈՂՆՎԱԾ ԳՐԱՎՈՐ 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՊԱՏՄԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հայագիտության ներկայիս կարևորագույն խնդիրներից մեկն, 
ւսնշուշա, Հայաստանի տարածքից հայնարերված բոլոր գրավոր հու-
շարձանների համահավաքի հրատարակումն է: Այդ ոլորտում հատկա-
պես անմխիթար է նախամաշաոցյան Հայաստանի գրավոր մշակույթի 
վիճակը, չնայած այն հանգամանքին, որ կուտակվել է հսկայական քա-
նակությամբ նյութ: 

Նախամաշաոցյան Հայաստանից հայտնաբերված, բազմահա-
զար գրակիր հուշարձանները, ըստ ծագման և պատկանելության, բա-
ժանվում են չորս խմբի. 

ա) Հայաստանում ստեղծված և մեր նախնիների կողմից կիրառ-
ված պատկերագբային համակարգերով ստեղծված հուշարձաններ, 

բ) արձանագրություններ, որոնք գրված են օտար ծագում ունե-
ցող, բայց Հայաստանի բնիկների կողմից կիրառված գրերով, 

գ) Հայաստանի տարածքում հայտնաբերված, սակայն օտարնե-
րի կողմից ստեղծված բնագրեր, 

դ) առեղծվածային ծագումով և անհայտ նշանակությամբ նշանա-
գիր հուշարձաններ: 

Խմբերից յուրաքանչյուրին կարելի է նվիբել բազմահատոր ու-
սումնասիրություններ: Այս հրապարակումով նպատակ ունենք անդրա-
դառնալու միայն երրորդ խմբի հուշարձաններին, պանք (որքան էլ տա-
րօրինակ է) ի մի չեն բերվել ու համակարգվել մինչ օրս: 

Հայկական լեռնաշխարհում Ք . ա. 3-րդ հազարամյակից սկսած 
հանդիպում են օտար գրերով և լեզուներով գրառված զանազան իրեր և 
հուշարձաններ, որոնց հեղինակները տեղացիները չեն: Սրանք, հասկա-
նալիորեն, չեն կազմում հայաստանյան դպրության բաղկացուցիչ մասը, 
սակայն նախամաշաոցյան Հայաստանի պատմության կարևոր և անգ-
նահատելի սկզբնաղբյուրներ են, մանավանդ այն դեպքերում, երբ չու-
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նենք տվյալ ժամանակաշրջանի վերաբերյալ տեղացիների թողած վկա-
յագրեր: Ստորև կներկայացնենք ինչպես եզակի օրինակներով հանդի-
պող բնագրերը, այնպես էլ միևնույն գրերով և լեզուներով կանգնեցված 
արձանագրությունների խմբերը՝ համաոոտակի կանգ առնելով ղրանց 
պատմական նշանակության խնդրին: 

Նարամ֊Սռւենի կռթողը Դիարբեքիբի շրջանում: Օտարների կող-
մից Հայկական լեռնաշխարհում թողած հնագույն արձանագրությունը 
վերաբերում է Հայաստանի Ք. ա. Х Х Ш դարի պատմության կարևոր մի 
իրադարձության՝ Աքադի տիրակալ Նարամ-Սուենի (Նարամ-Սինի) դե-
պի Հայկական լեռնաշխարհ կատարած արշավանքներից մեկին: Սիջա-
գետքից և Փոքր Ասիայից հայտնաբերված մի շարք բնագրեր վկայում 
են Արման(ի/ում) երկրի դեմ նրա ձեռնարկած պատերազմի մասին1, և 
Նարամ-Սուենի արձանագրությամբ Դիարբեքիբի մոտակա Փիր Հու-
սեին հնավայրից գտնված ու Ատամբուլի Հին Արևելքի թանգարան տե-
դավտխված քարակոթողը, միանգամայն իրավացիորեն, համարվում է 
վերջինիս իրեղեն ապացույցը: Արձանագրության ոչ լիովին պահպան-
ված չորս սյունակներում ընթերցվում է. 

«I. Աստված(ային) Նարամ Սուենը, Հզորը ... 
II. է նկի (Հայա) աստվածը չորս կողմերում: Ով որ շրջի կուրծքը 
(աոջևը)... 
III. տեղւսղրի և հիմքը ծածկի (ոչնչացնի), ով այս արձանագրութ-
յունը փոխի (եղծանի), Ինաննա (Իշթար) դիցուհին թո՛ղ ... 
IV. պատառոտի և նրա ընտանիքը վերացնի, նրա ժառանգները և 
անունները ...» 2: 
Թիշարիի (Թիշաթափ) 3 արձանագրությանն Ուբքիշից: Մինչ օրս 

հայտնի հնագույն խուռիերեն արձանագրությունը՝ գրված աքադական 
սեպագրով (կանգնեցված Ք. ա. Х Х Ш - Х Х 1 դարերի միջև) կապվում է 
Ռւրքիշ քաղաքի հեա, որը գտնվել է Մասիուս/Մասիոն լեռների հարավա-
յին լանջերին, ներկայիս թուրք-սիրիական սահմանի մոտ, Մարգին քա-
ղաքից հարավ (Թել Ամուդա հնավայր)4: Այն վերաբերում է անդրաշ-
խարհի Ներգալ աստծո պաշտամունքին նվիրված տաճարի կառուցմա-
նը և, ինչպես համանման այլ արձանագրությունները, ավարտվում է կա-
ռույցը ոչնչացնողներին ուղղված, աստվածներից ակնկալվալ անեծքի 
բանաձևով. «Թիշարին էնդանն5 է Ուրքիշի: Տաճարը Ներգալի (նա) կա-
ռուցեց, տաճարն այդ Լարադագան թո՛ղ պահպանի: Նա, ով այն իրոք 
ոչնչացնի, նրան Լռւրադագան թո՛ղ ոչնչացնի, Անը թո՛ղ չլսի աղոթքը 
նրա, ով այն իրոք ոչնչացնի, նրան թո՛ղ dNIN.NA.GARa, Շիմիգե և Թե-
շուբ ասավածնեբը անթիվ—անհամար անգամ նզովեն»6՝. 

Արձանագրությունը Հայաստանի պատմության ուսումնասիրութ-
յան տեսանկյունից ունի կրկնակի կարևորություն: Ն ա խ այն կարևոր 
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վկայագիր է Ք . ա. Ш հազարամյակի վերջին դարերում մեր երկրի հա-
րավ-արևմայան շրջանների հոգևոր-պաշտամունքային իրավիճակի 
մասին, ապա, ըսա Ի. Մ. Դյւսկոնովի. «այս արձանագրության լեզուն 
նույնքան մոտ է ուրարտերենին, որքան իասփերենին, և, ըսա էության, 
կարող է դիտարկվել ոչ միայն որպես հին խուռիերեն, այլ նաև՝ հին ու-
րարտերեն»7: 

Ասուրերեն գրությամբ թուրը Դիաբբեքիբից: Դիարբեքիրի շրջա-
նից գտնվել և ներկայումս Եվրոպայի մասնավոր հավաքածուներից մե-
կում պահվում է 1, 09 մետր երկարությամբ բրոնզե թուր, որի կենտրոնում 
առկա է Ք . ա. XIX—XVIII դդ. թվագրվող հին ասուրերեն սեպագիր ար-
ձանագրություն. «Խուբշսւլումի8 տիրակալին, նրա տեր Լողուանումը՝ 
որդին Ազիզումի, իր կյանքի և իր որդու կյանքի համար 12 մինա (քա-
շով)9 թուր նվիրեց (բերեց)»1 : 

Սեպագիր արձանագրությամբ այս բրոնզե թուրը, որն իր ժամա-
նակաշրջանի հազվագյուտ գտածո է Հայկական լեռնաշխարհից, կարոդ 
է լույս սվտել մեր երկրի (հատկապես հարավ-արևմտյան շրջանների) 
Ք . ա. XIX—XVIII դարերի պատմության որոշ անհայտ հարցերի վրա": 

Սեպագիր արձանագրությամբ եինբաբելական կնիք Նախիջևա-
նի շրջանից: Հրատարակելով 1981 թ. Սեծամորի պեղումներից հայտնա-
բերված եգիպտական հիերոգւիֆներով սարդիոնե գլանաձև կնիքի ար-
ձանագրությունը՝ Բ. Բ. Պիոտրովսկին գիտական շրջանառության մեջ 
մտցրեց Նախիջևանի շրջանից գտնված հինբաբելական մի կնիք (Ք. ա. 
XVIII—XVII դդ.), որի լուսանկարը նրան է տրամադրել հայտնի հնագետ 
Ա. Ա. Իեսսենը: Կնիքին պատկերված է աստվածությանը ուլ զոհաբերող 
մարդ, որի կողքին առկա է խիստ վնասված սեպագիր արձանագրութ-
յուն14: 

Մեծամորից գտնված գռբտ-կշռաքարը: Ք. ա. II հազարամյակի 
առաջին կեսով թվագրվող հնագիտական իրերի մեջ առանձնապես հի-
շատակելի է Մեծամորից գտնված գորտ-կշռաքարը, որը կրում է Բաբե-
լռնի քասիթական արքաների անունները: Այն պատրաստված է եղել ա-
գաթից և սեպագրերով կրել է համառոտ արձանագրություն. «1 սիկղ. Ու-
չամ-Բարիաշի ՛որդու Բոտնա-Բուբիաշի»՝ : 

Քասիթական դինաստիան Բաբելոնում իշխել է Ք. ա. XVI-XII 
դարերում: Մինչ այդ՝ Ք . ա. XVIII դարում Հայկական լեռնաշխարհի հա-
րավ-արևմտյան շրջաններից քասիթները արշավանք էին ձեռնարկել 
դեպի Բաբելոն. մի շարք փաստեր ցույց են տալիս, որ քասիթների բնօր-
րանը եղել է Հայկական լեռնաշխարհի հարավ-արևմուտքը, որտեղից էլ 
ծավալվել է նրանց տիրապետությունը14: Թերևս դրանով են պայմանա-
վորված Հայկական լեռնաշխարհի և քասիթական Բաբելոնի ջերմ հա-
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րաբերությունները ճ . ա. X V I - Х Ш դարերում, որի աոանձին դրսևորում-
ներ գանում ենք հնագիտական հուշարձաններում13: 

Ասորեստանի այտաների՝Հայաստանից գտնված արձանագրութ-
յունները: Օտարների կողմից նախամաշտոցյան Հայաստանում թողն-
ված բնագրերի շարքում նշանակալի տեղ են գրավում Ասորեստանի ար-
քաների գրավոր հուշարձանները, որոնք կարևոր սկզբնաղբյուրներ են 
Հայկական լեռնաշխարհի Ք. ա. П հազարամյակի երկրորդ և I հազա-
րամյակի աոաջին կեսերի պատմության վերաբերյալ: 

ԽոջաԱոփ դամբարաններից մեկում գտնված ագաթե մի ուլուն-
քահատիկ կրում է ասուրերեն արձանագրություն՝ «Պալատ Ադսպ-Նե-
րարիի ՝ տիեզերքի արքայի»: Ասորեստանն ունեցել է Ադադ-Ներարի ա-
նունով մի քանի արքաներ: Խոջալլուի տվյալ դամբարանից գտնված 
նյութերը թվագրվում են Ք. ա. I հազարամյակի սկզբով, սակայն սեպա-
գիր արձանագրության հնագրական առանձնահատկությունները ցույց 
են տալիս, որ այն Ք . ա. XIII դարի գործ է, ուստի պետք է վերագրել այդ 
դարում իշխած Ադադ-Ներարի Ա արքային: Թե երբ և ինչպես է այն հա-
սել Արցախ, հայտնի չէ. դամբարանը, համենայն դեպս, թվագրվում է Ք . 
ա. I հազարամյակի սկզբով16: 

Թիգլաթպալասար Ա-ի (Ք. ա. 1115-1077 թթ.)՝ Ասորեստանի տա-
րածքից գտնված արձանագրությունները բազմիցս հիշատակում են նրա 
արշավանքները դեպի Հայկական լեռնաշխարհ 7: Դրանց մասին վկա-
յություններ են պահպանվել նաև տեղում՝ «Տիգրիսի թունելի»1 և Մա-
նազկերտի շրջաններում: «Տիգրիսի թունելի» արձանագրությունը 
հետևյալն է. 

«Աշշուբի, Շամաշի և Ադադի ՝ մեծ աստվածն երի, իմ տիրակալնե-
րի օգնությամբ ես ՝ Թուկռւլքիապալ-էշաբբա արքան Ասորեստանի, որ-
դին Ասորեստանի արքա Աշաբբեշիշի՝ որդու Մաթաքիլ-Նւււսքուի՝ ար-
քայի Ասորեստանի, նվաճողն Արևմուտքի Մեծ ծովից և ծովից Նաիբիի, 
երբորդ անգամ արշավեցի դեպի Նախդի»19: 

Մանազկեբտի մերձակայքում (Ցունջալու) գտնվող արձանագ-
րությունը ևս վերաբերում է նրա հյուսիսային արշավանքին. «Թռւկող-
թիապալ-էշարրա ՝ արքա հզոր, արքա տիեզերքի, արքա Ասորեստանի, 
արքա աշխարհի չորս կողմերի, նվաճողը Նաիբիի երկրների ՝ Թումմիից 
մինչև Դայանի, նվաճողը Խաբխի երկրի ՝ մինչև Վերին ծովը» 20: 

Ասորեստանյան հաջորդ արքան, որի թողած գրավոր հիշատա-
կությունը գտնվել է Հայկական լեռնաշխարհում, Աշարնասիրապալ Բ ֊ ն 
է (Ք. ա. 884/3-859 թթ.): Քարխից (Քուրխից) հայտնաբերված կոթողի 
վրա քանդակված են այդ արքայի և նրա հաջորդ Սալմանասաբ Գ - ի (Ք. 
ա. 859-824 թթ.) արձանագրությունները21: Աշուրնասիրապալ Բ-ն պատ-
մում է Ջ. ա. 879 թ. դեպի Հայկական լեռնաշխարհի հարավ-արևմտյան, 
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իսկ Սալմանասար Գ-ն իր իշխանության աոաջին տարիներին դեպի 
լեռնաշխարհի հարավային շրջանները կատարած արշավանքների մ ա ֊ 

«Տիգրիսի թունելի» մյուս չորս արձանագրությունները23 փորագր-
վել են Սալմանասար Գ - ի հրամանով: Դրանցից երկու վատ պահպան-
վածներում ընթերցվում են միայն արքայի նկատմամբ աստվածների 
բարեհաճության մասին սկզբնամասերը, նրա տիւալոսաշարը, արևելքից 
մինչև արևմուտք կատարած նվաճումների մասին աոանձին հատված-
ներ: Մյուս երկուսում (27 և 17 տողերից բաղկացած), աստվածների բա-
րեհաճության մասին սկզբնամասերից և աիտղոսաշարերից բացի, ու-
շագրավ տեղեկություններ են հաղորդվում Հայաստանի տվյալ ժամա-
նակաշրջանի ոազմա-քաղաքական իրադրության մասին24: Նկատի ու-
նենալով դրանց կարևորությունը՛ ստորև բերում ենք բնագրերի՝ Հայկա-
կան լեռնաշխարհին վերաբերող հատվածները. 

«...նվաճողը երկրների ՝ Նաիբիի ծովից մինչև Մեծ ծովն 
[Արև]մուտքի: Խեթերի երկիրը ՝ մինչև նրա բոլոր սահմանները, Սե[ւ]պու] 
երկիրը, Դայանի, Սուխմու երկիրները,. Աբզաշկուն քաղաքը՝ արքայա-
կան քաղաքն Աբամու ուրարտացու, ԳիլզաՕ և Խուբուշկիա երկրները ՝ 
Տիգրիս գետի ակունքից մինչև ակու ւա գետի, Ներքին Զամո-

քեր]ին...» : 
«...նվաճողը երկրների՝ Նաիբիի ծովից մինչև Մեծ ծովն 

[Արևմուտքի: Խեթերի երկիրը՝ անգամ մինչև նրա բոլոր սահմանները, 
Ես հնազանդեցրի և ...[...], էն[զ]իա[ե] երկրի լեռնանցքը [ես մտա], 
երկրները Մուխմու, Դայանի և Ռւրարտա, անգամ մինչև նրա (Ուրար-
տռւի) սահմանները, ես հնազանդեցրի: ԳիլզաՕ երկրի վրա ես գնացի, 
գիլզանցիների հարկը ես ստացա: Երբորդ անգամ գնացի Նաիբիի վրա 
և Տիգրիսի ակունքի մոտ գրեցի անունն իմ»27: 

Հայկական լեռնաշխարհի տարածքում Սալմանասար Գ - ի ևս 
մեկ արձանագրություն է հայտնաբերվել Քենքից: Այն պատմում է ասո-
րեստանյան արքայի՝ իր թագավորության երկրորդից չորրորդ տարինե-
րին դեպի Հայկական լեռնաշխարհ կատարած արշավանքների մասին՝ 
պարունակելով տվյալներ, որոնք հայտնի չեն նույն արքայի այլ արձա-
նագրություններից28: 

Նախամաշաոցյան Հայաստանում հիշատակություն թողած ասո-
րեսաանյան վերջին արքան Ք. ա. 705-681 թթ. իշխած Սինախեբիբն 
(Սենհքհրիմն) է, որի արձանագրությունը գտնվում է Ջուդի լեռան29 վրա: 
Այն վերաբերում է արքայի գահակալության հինգերորդ տաբուն (Ք. ա. 
701 թ.)30: Հաղորդման համաձայն՝ Ասորեստանի արքան արշավում է 
Կուամուխու (Կադմեա տուն) մարզի սահմանին գտնվող Թումուրրա, 

ւայի ծովից մինչև Քաղդեական խոնարհեցրի [իմ ոտ-
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Շաբիմ, Խալբուդա, Կիպշա, էգամւս, Կուա ե Կանա բնակավայրերը, ո-
րոնք «արծվաբնի նման տեղադրված են Նիրուր չեռան բարձունքնե-
րում» ե հնում՜ նրա նախնի արքաների օրոք, «հզոր էին ու հպարտ, չէին 
ճանաչում սարսափը տիրապետության»: Դժվարին արշավից հետո 
(որն, ըստ արձանագրության, ավարտվել է ասորեստանցիների հաղթա-
նակով) արքայի գորքն ուղղություն է վերցնում դեպի հարևան Դայաե 
երկրի Ուկկու բնակավայրը, գրավում այն շրջակա 33 այլ բնակավայրե-
րի հետ միասին, հրդեհում, ավերածությունների և թալանի ենթարկում 
դրանք: Այնուհետև նշվում է արքայի կողմից տվյալ արձանագրությունը 
կանգնեցնելու մասին, որն ավարտվում է այն ոչնչացնողներին ուղղված 
անեծքի բանաձևով31: 

Ասորեստանյան արձանագրություններ Մանայի թագավորության 
տարածքից՛2: Այս խմբի չորս արձանագրություններից երեքը հայտնա-
բերվել են Ուրմիո լճից հարավ-արևմուտք ընկած Հասանլու հնավայ-
րից33: Դրանցից մեկը 1964 թ. գտնված քարե սկավառակաձև աման է 
(սկիհ կամ սկուտեղ), որը պարունակում է ասուրերեն գրված արձանագ-
րություն: Վերջինիս տառադարձման ու թարգմանության հարցերում 
մասնագետների կարծիքները տարամիտվում են: Առաջարկվել են 
հետևյալ ընթերցումները. 

«Բաուբիի պայ ատը Իգի երկրի, Շամաշ-ռւշիշի Ո»34, 
«Բւսուրիփ՚Իդի երկրի արքայի պալատը՝ձոնված արևի աստված 
Ուշիշիին»35, 
«Պալատը Բահուբիի, Ռւշի-շիի լեռնային օթևանի36: 
«[Պատկանում է] Քաուրիի ՝ Իդի երկրի արքայի պալատին, ձոն-
ված արևի աստծուն»37-. 
Արձանագրությունը, բոլոր դեպքերում, թվագրվում է միջինասո-

րեստանյան դարաշրջանի սկգբից մինչ Ք . ա. 800 թ. ընկած ժամանակա-
հատվածով38: Ուշագրավ է, որ ճ. ա. 855 թ. Սալմանասար Գ - ն Զամոսս 
երկրի դեմ կատարված արշավանքի առնչությամբ հիշատակում է Իդի 
անունով երկիր և քաղաք , որի առնչությունն այս արձանագրության 
հետ դժվար է որոշել: 

Մյուս երկու արձանագրությունները պահպանվել են քարե սկա-
հակի և քարե մականի կամ գուրզի վրա, որոնցից առաջինը պարունա-
կում է Քասիթական Բաբելոնիայի թագավոր Կադաշմին-էնլիլի (1-ի՝ Ք . 
ա. 14-րդ դար, կամ П—ի՝ Ք. ա. Х Ш դ. առաջին կես) անունը, իսկ երկրոր-
դում առկա է «Աշշաբ-Ուբայյիթի պալատը» արտահայտությունը : 
Խոսքն, ամենայն հավանականությամբ, վերաբերել է Ասորեստանի 
նույնանուն արքային, որը կառավարել է Ք . ա. 1365/3-1330/1328 թվա-
կաններին: 
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Մերձուրմյան ավազանից հայտնաբերված և ենթադրաբար Ասո-
րեստանի Արբաիլ քաղաքից ծագող չորրորդ արձանագրությունը վտ-
րագրված է բրոնզե արձանիկի վրա: Տասներկու սագանոց արձանագ-
րությունը բարեմաղթանք է՝ ձոնված Արբաիլի Իշտսւր աստվածուհուն՝ 
հանուն ասորեսաանյան Աշշուր-դան I (Ք. ա. ХП դ.) այտայի, բնագրի 
հեղինակը Արբաիլ քաղաքի դպիր Շամշի-Բելն է՝ Ներգալ-նադին-ախ-
խեի որդին41: 

Ինչ վերաբերում է արձանագրված այս իրերի ծագմանը, ապա 
դրանք (գոնե վերջին երեքը), ամենայն հավանականությամբ, ներմուծ-
վել են դրսից, ինչը կարող է վկայել Ասորեստանի ե Բաբելոնիայի հետ 
տարածաշրջանի ունեցած ակտիվ վախհարաբերությունների մասին: 

Արմավիրից գտնված սեպագիր երեք սսզիկները: Օտարագիր ար-
ձանագրություններից են նաև 1980-ական թվականների սկզբին Արմա-
վիրից գտնված սեպագիր սալիկների երեք բեկորները: Դրանք կավե սա-
լիկների մասեր էին, որոնցից ամենամեծը ե լավ պահպանվածը երկու ե-
րեսին ուներ ընդամենը 28, երկրորդը՝ 16 (նույնպես երկու երեսին), իսկ 
երրորդի մի կողմում պահպանվել է 9 սաղ: Աոաջինը Ի. Մ. Դյակոնովը և 
Ն. Բ. Ցանկովսկայան վերծանեցին որպես «Գիլգամեշ» էպոսի թատե-
րականացված մի հատված՝ գրված էլամերեն լեզվով, վարձելով նույն 
համատեքստում դիտարկել մյուս երկու բեկորներից ընթերցված առան-
ձին բառերը (ենթադրաբար, դրանք կարող էին պաականել թատերախմ-
բի անդամներին): Բնագրերը թվագրվեցին Ք . ա. VIII դարով, իսկ «Գիլ-
գամեշ» էպոսի մի հատվածի սցենարի առկայությունը Արգիշաիխինիլի-
Արմավիրում ենթադրաբար կապվեց էլամսաւրարտական հակաասո-
րեստանյան դաշինքի հետ, որը կարող էր ամրապնդված լինել Սարդա-
րի Բ-ի (Ք. ա. 764-735 թթ.) և էլամի արքայադստեր ամուսնությամբ, 
ինչն էլ զուգադիպած լիներ արքայի գահակալման հանդեսին, որի ժա-
մանակ էլ հնարավոր է, ռր տեղի ունեցած լիներ էլամական թատերախմ-
բի բեմականացումը 7: 

Կարճ ժամանակ անց նրանց վերծանությունը կասկածի ենթարկ-
վեց, վերանայվեց, և առաջարկվեց արմավիրյան երեք բնագրերն ընթեր-
ցել էլամերեն, սակայն մեկնաբանել որպես տնտեսական բովանդակութ-
յան նամակների հատվածներ, որոնք պետք է թվագրվեն Ք. ա. VI դարի 
երկլարդ կամ V դարի առաջին կեսով43... 

Եթե վերջնականապես հաստատվի սալիկների էլամերեն ընթեր-
ցումը, նախամաշաոցյան Հայաստանում (Քսերքսեսի արձանագրութ-
յան էլամերեն բաժնի հետ միասին) կունենանք էլամերեն չորս արձա-
նագրություններ: 

Եգիպտական եիերոգւիֆներով իրերը: Հայաստանից գտնված օ-
տարագիր առարկաների մեջ հետաքրքիր խումբ են կազմում եգիպտա-
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կան մեհենսւգրերով իրերը: Մինչ օրս Հայաստանից հայտնաբերվել են 
եգիպտական հիերոգփֆներ կրող չորս կնիքներ և երկու ուլաքահատիկ-
ներ: 

Դրանցից հնագույնը 1981 թ. Մեծամորի պեղումներից հայտնա-
բերված եգիպտական հիերոգւյիֆ արձանագրությամբ սարդիոնե գլա-
նաձև կնիքն է: Այն կրում էր Ք. ա. X V գարում իշխած Բաբելոնի քասի-
թական հարստության տիրակալ Կուրիգալգու Ա-ի անունը: Բսւբելոնը 
քասիթական ժամանակշրջանում կրում էր նաև «Մեծ Սանգար» անունը, 
որն էլ առկա է կնիքի գրության մեջ. « Կուրիգալզա ՝ Մեծ Սա О գար երկրի 
աոաջնռրտ 

Մյուս երեք կնիքները (գտնված Վանից, Անիից և Արմավիրից) 
բգեգատեսք են: Վանից և Արմավիրից հայտնաբերված բգեզատեսք 
կնիքները կրում են Եգիպտոսի XVIII հարստության փարավոն Թութմոս 
Q—ի (Ք. ա. XVI—XV դդ.) գահանունը՝ «Մենհեպերրա»: Այդ գահանունով 
կնիքները, որ, թերևս, ունեցել են խորհրդանշական ինչ-որ իմաստ, լայն 
տարածում են գտել և գործածվել մինչև X X V և X X V I դինաստիաների 
իշխանության ժամանակաշրջանը (Ք. ա. VIII-VI դդ.)45: Ե՛վ բգեգատեսք 
երեք կնիքները, և' երկու ուլունքահատիկները (գտնված Կարմիր բլու-
րից), ըստ Բ. Բ. Պխադտվսկու, պետք է թվագրել Վանի թագավորության 
ժամանակաշրջանով4: 

Քսերքսեսի եռալեզու արձանագրությանը Վանում: Աքեմենյան 
Դարեհ Ա-ի որդի և հաջորդ Քսերքսես արքան հայտնի դարձավ Ահու-
րամագդայի պաշտամունքին նվիրված կրոնական բարեվաիտւմով: Իր 
գործունեությանը նվիրված բազմաթիվ արձանագրություններից մեկը 
նա թողել է Վանի ժայռի հարավային կողմում (գետնից շուրջ 18 մ բարձ-
րության վրա)՝ գրված երեք լեզռւնելավ (պարսկերեն, բաբելերեն և էլա-
մերեն): Երեք բաժինների միջև էական տարբերություննհր չկան, տար-
բերվում են հատուկ անունների գրությունները: Պարսկերեն, բաբելերեն 
և էլամերեն բաժիններում, համապատասխանաբար, Ահուրամագդան 
կոչվում է Աուրամազդա, Ախուրամազդա, Օրամազդա, Քսերքսեսը՝ 
Խշայարշա, Խիշի ՚արշա, Իկսերիսսա, Դարեհը՝ Դարայավսաւշ, Դա-
րի՚ամուշ, Դաբիյավաոս47: Բերում ենք գլխավոր՝ պարսկերեն բաժնի 
թարգմանությունը (գիտության մեջ տարածված անվանաձևերով) . 

«Մեծ աստված է ԱԽորամազղան՝ մեծագույնն աստվածներից, որ 
արարեց այս աշխարհը, որ արարեց այն երկինքը, որ ստեղծեց մարդուն, 
որ ՛ մարդկանց համար հաճույքներ ստեղծեց, որ Քսերքսեսին դարձրեց 
թագավոր ՝ միակ թագավոր բոլորին, միակ հրամանատար բոլորին: 

Ես Քսերքսեսն եմ՝ արքա մեծ, արքա արքաների, արքա բազում 
ժողովույպների երկրների, արքա այս մեծ աշխարհի և որդին Դարեհ ար-
քայի, Աքեմենյան: Քսերքսես արքան ասում է. - Դարեհ արքան, որն իմ 
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հայրն էր, շնորհիվ Աեուրամազդայի բազում վայեւչռւթյուննԵր կատարեց 
և այստեղ հրամայեց քանդակել, սակայն արձանագրություն գրել չտվեց, 
ապա ես հրամայեցի այս արձանագրությունը գթել: 

Թո՛ղ Ահուրամազդան (մյուս) աստվածն երի հետ պաշտպանի ինձ 
և թագավորությունն իմ և ինչ հիմնել եմ ես» 49: 

Արձանագրությունը կարևոր վկայագիր է Հայաստանի Ք. ա. VI-
V դարերի պատմության վերաբերյալ, այն անուդղակիորեն կարող է 
վկայել Ահուրամազդայի պաշտամունքին նվիրված կրոնական բարե-
վախմւսն ոլորտում նաև Հայաստանի ընդգրկվելու մասին: Պատմական 
նշանակությունից զատ, նշենք, որ սա նախամաշտոցյան Հայաստանից 
հայտնաբերված միակ եռալեզու արձանագրությունն է: 

Նախամաշտոցյան Հայաստանի լատիներեն արձանագրություն-
ները: Հայաստանի մինչմաշստցյան ժամանակաշրջանի գրավոր հու-
շարձանների շարքում կարևոր տեղ գրավող լատիներեն արձանագրութ-
յունները վերաբելաւմ են հռոմեական բանակների՝ Հայաստան կատա-
րած արշավանքներին և կանգնեցված են բացառապես օտարների կող-
մից: Ուստի պետք է հրաժարվել հայագիտության մեջ տաբածում գտած 
այն մոտեցումից, ըստ որի՝ լատինական գիրը հունականի ու արամեա-
կանի կողքին համարվում է նախամաշտոցյան Հայաստանում կիրառ-
ված այբուբեններից մեկը: 

Նախամաշտոցյան Հայաստանի լատիներեն արձանագրություն-
ները կապվում են Հռոմեական կայսրության արևելյան քաղաքականութ-
յան հետ և հայտնաբերվել են հայկական երեք թագավորաթյունների 
(Սեծ Հայք, Փոքր Հայք և Կոմմագենե) տարածքներից: 

Մեծ Հայքի լատիներեն արձանագրությունները հայտնաբերվել 
են երեք՝ Վաղարշապատի (էջմիածնի), Արաաշատի և Խարբերդի 
շրջաններից: Դրանցից առաջինը 1863 թ. հայտնաբերված Վաղարշա-
պատի (էջմիածնի) լատիներեն արձանագրությունն է, ինչից իմանում 
ենք, որ այն կանգնեցվել է 185 թվականին՝ Կոմոգոս կայսեր օրոք, հռո-
մեական X V Ապոլինարիս (Ապռլռնյան) լեգեոնի հրամանատարների 
կողմից50: 

Արձանագրությունից ջնջվել է Կոմոդոսի անունը: Դա, ըստ 
երևույթին, կապվում է 193 թվականին հռոմեական սենատի կողմից նրա, 
որպես անարժան կայսեր, անունը մոռացության մատնելու որոշման 
հետ, որի ընդունումից հետո հիշատակարաններից սկսեցին հանել, ոչն-
չացնել Կոմոդոսի անունը: Իսկ գա նշանակում է, որ հռոմեական լեգեոն-
ները մինչև այդ թվականը գտնվել են Հայաստանում51: 

Վադաբշապատից (էջմիածնից) գտնված մյուս լատիներեն ար-
ձանագրությունը, որը հայտնի դարձավ 1907 թվականին, վերաբերում է 
Մարկոս Ավրելիոս կայսեր իշխանության ժամանակաշրջանին: Դատե-
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լով արձանագրության մեջ կայսեր տիսպոսաշարից՝ այն պետք է կանգ-
նեցված լինի 173-176 թվականների միջև, երբ Հայաստանում Հռոմի շա-
հերն Էին պաշտպանում հռոմեական զորաբանակներից երկուսը՝ X V II-
պոլինարիս (Ապոլոնյան) ե XII Ֆուլմինատա լեգեոնները52: 

1967 թ. Վաղարշապատի (Էջմիածնի) պեղումների ընթացքում 
բացված դամբարաններից մեկում, կարասային թաղման կավե կափա-
րիչի վրա գտնվեց «լեգեոն չորրորդ սկյութական» լատիներեն մակագ-
րությունը53: Դա կապվում Է նույն թվականին Արտաշասփց գտնված 
Տրայանոս կայսեր արձանագրության հետ (տե՛ս ստորև), երկու արձա-
նագրություններն Էլ վերաբերում են 114-116 թթ. պատմական իրադար-
ձություններին: 

Խարբ երդի շրջանից լատիներեն երեք արձանագրություններ են 
գտնվել 1879 ե 1883 թվականներին, երեքն Էլ՝ նույն բովանդակությամբ 
(սակայն բառացի չկրկնելով մեկմեկու), երեքն Էլ՝ հայկական գյուղերի ե-
կեդեցական շինությունների շարվածքում: Առաջին երկուսը (գտնված 
1879 թ.) հայտնաբերվել են Խարբերդից 2-3 կմ հարավ-աբևելք ընկած 
Կեզրիկ գյուղից և պահպանվել են բավականին լավ5 : Երրորդը գտնվել Է 
1883 թ. Կովանք գյուղից (Կեգրիկից դեպի հւսրավ-արևեյք). հետագա 
դարերում այս արձանագրության վրա վարագբվել Է մեծ խաչ, որի 
հետևանքով լատիներեն բնագիրը մեծապես տուժել Է, սակայն պահ-
պանված հատվածները ցույց են տափս, որ այն նախորդ երկուսի կրկնօ-
րինակներից Է: Բնագրերի համընկնող թարգմանությունը հետևյալն Է. 
«Ներոն Կլավդիոս, Կեսար, Օգոստոս, Գերմանիկոս, Իմպերատոր, Գե-

րագույն քուրմ, իր տրիբունական իշխանության տասնմեկերորդ տարին, 
իր չորրորդ կոնսուլությանը, իններորդ անգամ [հռչակված]իմպերատոր, 
հայրենիքի հայր: Գնեոս Դոմիտխս Կորբուլռնի՝ Օգոստոսի լեգատի, 
պրոպրետորի, ևՏիտոս Ավրելիռս Ֆողվոսի ՝ Օգոստոսի լեգատի օրոք, Ш 
Գաըիական ւեգեոն»55-. 

Արձանագրությունները կանգնեցվել են 64 թվականին: Դրանք վե-
րաբերում են այն ժամանակաշրջանին, երբ Մեծ Հայքի գահի համար 52 
թվականից սկսված ռազմական գործողություններն ավարտվեցին հռո-
մեական զորքերի՝ հայ ֊պարթևական ուժերից Հռանդեայում կրած խայ-
տառակ պարտությամբ (62 թ.), որից հետո նույն վայրում 64 թվականին 
կնքվեց հաշտություն, որով Արշակունյաց արքայատոհմը հաստատվեց 
Մեծ Հայքում: 

Քարե սալերի վրա արձանագրություններն առնված են քառակու-
սի շրջանակների մեջ. դրանք, հավանաբար, գրվել են այն շինության 
(կամուրջ կամ ամրոց) պատի մեջ, որը կառուցվել Է բանակցություննե-
րում Հռոմը ներկայացնող, Արևեւքի զորքերի հրամանատար նշանակ-
ված Գնեոս Դոմիտիոս Կորբուլռնի կողմից : 
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Արտաշաաի շրջանից ես հայտնի են երեք լատիներեն արձանագ-
րություններ՛ գտնված Ալեթլու ե Փոքր Վեդի գյուղերից: Ալեթլուից հայտ-
նաբերվել է սպիտակ քարից պատրաստված սյան բեկոր, որի վրա ըն-
թերցվում են միայն «իմպերատոր», «կեսար», «աստվածային» բաոերը 
(հապավումներով): Ալեթլուն գտնվում է Հին Արտաշաաի (ներկայիս 
Խոր Վիրապի) գիմաց, Արաքսի հանդիպակաց ափին, ուստի ե արձա-
նագրության բեկորը պետք է համարել Հոոմի կայսրերից մեկի՝ հայոց 
մայրաքաղաքի հետ կապված ինչ-որ ձեռնարկի իրեղեն վկայություն57: 

1967 թ. պատմական Արաաշատ մայրաքաղաքի հյուսիս-արևել-
յան սահմաններում գտնվող ներկայիս Փոքր Վեդի գյուղի հարավ-
արևելյան եզրին կատարված շինարարական աշխատանքների ժամա-
նակ 1,4 մ խորության վրա հայտնաբերվեցին երկու լատիներեն արձա-
նագրություններ5 : Դրանցից աոաջինը եռասաղ է, ունի շատ խոշոր չա-
փեր (8,5 մ երկարություն և 0,8 մ բարձրություն, առաջին տողի տառերի 
բարձյաւթյունը 20 սմ է, երկրորդինն ու երրոբդինը' 16 սմ) և կրում է Հռոմի 
Տրայանոս կայսեր անունը, իսկ երկրորդը համեմատաբար մանր տառե-
րով գրված զինվորականի տապանաքար է: 

Բնագրերը վերաբերում են 116 թվականի երկրորդ կեսին Տրայա-
նոս կայսեր՝ դեպի Հայաստան կատարած արշավանքին: Խոշոր արձա-
նագրության վնասված մասերը հաջողվում է վերականգնել և ընթերցել. 
«Իմպեբասար Կեսար աստվածային, Ներվայի պպի Ներվա Տրայանոս, 
Օպտիմոս (լավագույն), օգոստոս (վեհափառ), Գերմանիկոս (Գերմա-
նական), Դակիկոս (Դակիական), Պարթևիկռս (Պարթևական), Գերա-
գույն քուրմ, Մաքսիմոս (մեծագույն), տրիբունի իշխանությամբ (օժտ-
ված) 20 անգամ, կայսր (հռչակված) 13 անգամ, հյուպատոս 6 անգամ, 
[հայրենիքի հայր ?]. սկյութական լեգեոնը կատարեց (կանգնեցրեց)»՝. 

Տապանաքարի տասը սաղերից պահպանվել են առաջին չորսը, 
իսկ մյուսներից՝ միայն առանձին տառեր: Գրությունը հետևյալն է. 
«Ստորերկրյա աստվածների\ն (մաներին). Կայուս Վալ(երխււս) Կրե..., 
զինվոր իտալիկնեբի Iլեգեոնի զռրաջոկատի, ծառայեց.... հուշարձանը 
(?) դր վեց» -. 

Ի մի բերելով՝ նշենք, որ Մեծ Հայքից հայտնաբերված լատիներեն 
ինը արձանագրությունները Հայաստանի I-П դարերի պատմության ե ֊ 
րեք շրջանների (60-ական թվեր, երբ Արշակունյաց արքայատոհմը հաս-
տատվում էր Մեծ Հայքի գահին, 114-116 և 160-190-ական թթ.) կարևոր 
սկզբնաղբյուրներ են և լրացնում են դարաշրջանի մասին մատենագրա-
կան հաղորդումներից մեր ստացած գիտելիքները: 

Ինչպես Մեծ Հայքից, այնպես էլ Փոքր Հայքից և Կոմմագենեից 
հայտնաբերված լատիներեն արձանագրությունները հիմնականում վե-
րաբերում են հռոմեական բանակների արևելյան արշավանքներին: 
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Դրանցում հստակ առանձնանում է երկու խումբ՝ հռոմեական զորամա-
սերի տեղակայման մասին վկայող արձանագրություններ, որոնցում տե-
ղեկություններ են հաղորդվում հռոմեական կայսրերի ու զորավարների 
վերաբերյալ, և զինվորների տապանագրեր39: 

Օտարների թողած հունարեն արձանագրությունները: Հռւնագիր 
հուշարձանները Հայկական լեռնաշխարհում բաժանվում են երկու 
խմբի՜ տեղացիների հեղինակած և օտարների կողմից թողնված: Առա-
ջիններին արդեն անդրադարձել ենք համապատասխան բաժնում, իսկ 
երկրորդ խմբի բնագրերը (ինչպես լատիներեն արձանագրությունները) 
կապվում են Հռոմի արևելյան քաղաքականության հետ: 

Հռոմեական զորականների կողմից Հայաստանում թողնված ար-
ձանագրությունների մեջ կան նաև հունարեն տապանագրեր: Դրանցից 
մեկը հայտնաբերվել է 1914 թ. Վաղարշապատից: Դամբանական ար-
ձանագրությունը կանգնեցվել է П դարի երկրորդ կեսին: Հեղինակը զին-
վորական տրիբունն էր XV Ապոլոնյան լեգեոնի, որի մասին արդեն գի-
տենք Վաղարշապաստւմ 173-176 և 185 թվականներին թողնված լատի-
ներեն արձանագրություններից: Տապանագիրը հետևյալն է. 

«Ի հիշատակ կիի Մաքսիմի ՝ ամուսնու, որն ապրեց 35 տարի, և 
է[իի Վալենտինի՝ դստեր, որն ապրեց 13 տարի, կիի Վալենտը՝XV Ա-
պոլոնյան լեգեոնի գ]ւնվորական տրիբունը, նրանց ամուսինն ու հայրը, 
նվիրեց (աստվածնեբին)» 60: 

Սի քանի հունարեն տապանագրեր են հայտնաբերվել Քենքից 
(Եփրատի արևմտյան ափին, Այնթապից (Գազիանթեպից) շուրջ 60 կմ 
հյուսիս-արևելք), Սալմանասար Գ - ի վերոհիշյալ արձանագրությունից 
ոչ հեռու61: ՚ 

1978 թ. Եղեգնաձորի շրջանի Արենի գյուղի մոտ կատարված ճա-
նապարհաշինական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվեց ոչ 
մեծ քարե մի զոհասեղան՝ « է մ ի լ ի ո ս Վալես. Մայր Երկրին՝ Օլյռւպրի 
աստվածուհի տիրուհու Ֆ> արձանագրությամբ: Արձանագրության ա-
ռանձնահատկություննհրի և ժամանակաշրջանի պատմա-քաղաքական 
իրադարձությունների քննությունը թույլ է տափս այն թվագրելու 163-164 
թվականներով62: 

Նշենք, որ սրանցով չեն սահմանափակվում օտարների կողմից 
նախամաշտոցյան Հայաստանում թողնված հունարեն արձանագրութ-
յունները. մենք տեղյակ ենք մի քանի արձանագրությունների մասին 
(հատկապես Փոքր Հայքի և Կոմմագենեի տարածք ներում), որոնց այս-
տեղ չենք անդրադառնում ձեռքի տակ համապատասխան գրականութ-
յուն չունենալու պատճառով: 

Հայաստանից հայտնաբերված օտար ծագումով դրամները: Ար-
ձանագրություններից հետո, պատկերն ամբողջացնելու նպատակով, 
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ստորն ժամանակագրական հերթականությամբ կներկայացնենք նույն-
պիսի ծագում ունեցող գբակիր դրամների խմբերը: 

Հայաստանից հայտնաբերված վաղագույն դրամները (Ք. ա. VI-
V դդ.) գբակիր չեն. դրանք, այսպես կոչված, «միլեթյան» տեսակի ար-
ծաթե դրամներն են, որոնց մի երեսին առյուծի գլուխ է պատկերված, 
մյուսին՝ բուսական նախշ (կամ ոճավորված հավասարաթև խաչ): Երկու 
այդպիսի դրամներ գտնվել են էրեբունիի պալատական տաճարի ներ-
սում, նվիրատվության սեղանի մոտ63: Ք. ա. VI-V դարերով են թվագր-
վում նաև Հայաստանից գտնված աթենական ե աքեմենյան դրամները64: 

Ք. ա. IV դարում Հայաստանում տարածում են գտնում մակեդո-
նական (Ալեքսանդր Մեծի, նրա որդի Ֆիլիպ Ш-ի անուններով մակագր-
ված) դրամները, նույն դարավերջի հռոդոսյան դրամ է գտնվել Արմավի-
րիցս 

Ք. ա. III—I դարերում օտար դրամական միավորներից Հայաստա-
նում լայնորեն կիրառվում են սելեկյան, փյունիկյան, կապադովկիական, 
պարթևական (Ք. ա. II-I դդ.), պոնտական (Ք. ա. П-I դդ.), փոքրասիա-
կան Պերգամոն և Եփեսոս քաղաքների հունագիբ դրամները : 

Ք. ա. 1-ից Ք. հ. Ш դարի կեսերին հայաստանյան դրամաշրջա-
նառության մեջ մեծ տարածում են ստանում հռոմեական լատինագիր 
դրամները, որոնց կիրառությունը հետագայում նվագում է67: 

Ք. հ. Ш դարի կեսերից մինչև V դարի սկիզբը հայաստանյան 
սանտրում գերակշռում են սասանյան պւսհլավագիր դրամները68: 

Ահա այսպիսին է նախամաշաոցյան Հայաստանի դրամաշրջա-
նառության ընդհանուր պատկերը, տարածված դրամների հիմնական 
խմբերը կրում են հունարեն, լատիներեն և պահլավերեն գրություններ: 
Հասկանալիորեն, օտար ծագումով դրամները չի կարելի կապել տեղա-
կան դպրության հետ, սակայն այդ գրամների լայն կիրառությունը երկ-
րռւմ կարող է ցույց տալ ժողովրդի որոշակի խավերի (թեկուզև մասնա-
կի) ծանոթությունը դրանց մակագրությունների գրերին և լեզուներին: 
Բացի այդ, Հայկական լեռնաշխարհից հայտնաբերված օտար ծագու-
մով գրամների խմբերը մեկ անգամ ևս ընդգծում են Հայաստանի խաղա-
ցած կարևոր դերը Հին Աշխարհի քաղաքակրթության խաչմերուկներում: 

Ամվափելով՝ մեկ անգամ ևս նշենք, որ օտարների թողած գրային 
հուշարձանները թեպետ չեն կազմում հայաստանյան դպրության բաղ-
կացուցիչ մասը, սակայն նախամաշաոցյան Հայաստանի պատմության 
կարևոր և անգնահատելի սկզբնաղբյուրներ են, մանավանդ այն դեպքե-
րում, երբ չունենք տվյալ ժամանակաշրջանի վերաբերյալ տեղացիների 
թողած վկայագրեր... 
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ART AK MOVSIS YAN 

I N S C R I P T I O N S M A D E B Y F O R E I G N E R S O F P R E - M A S H T O T S I A N 
A R M E N I A A N D T H E I R H I S T O R I C A L E S T I M A T I O N 

In aiticle are considered рге-Mashtotsian inscriptions of Armenia, which were 
found in tfae territory of Armenian Highland, but were made by foreigners. In the 
territory of pre-Mashtotsian Armenia were found Alckadian, Hurrian, old, middle and 
new Assyrian, o!d and middle Babylonian, Persian (Achaemenid), Elamite cuneiform, 
Egyptian hieroglyphic, Latin and Greek alphabetic inscriptions. In article attempt to 
give a historical estimation ofthese inscriptions also is made. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Արման(ի/ում) երկրի ճշգրիտ՝ հայաստանյան տեղադրության աոաջին 
հիմնսւվոյաւմները տե՛ս Գարանֆիլեան Հ. Գ, Նարամ֊Սին եւ իր 
թշնամիներն ըստ հաաեան բնագրի, «Հանդէս Ամսօեայ, 1929, N Տ, էջ 287-
288; Rigg Н. А, A Note on the names Armänum and Uraitu, "Journal of 
American Oriental Society", 1937, vol. 57, 4, էջ 416-418: Այդ ուղղությամբ 
կատարված հետագա աշխատանքների մասին (գրականության Խլմամբ) 
տե՛ս Մովսիսեան Ա. Ե., Արմանի-Արմի երկիրն ըստ աքսւղական ե 
էբլայական աւլբիւրների, «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս», 1993, հ. 
ԺԳ, էջ 113-127, Մատթէոսեան Վ., Սեպագիր աղբիտներու Արման երկիրը, 
ՀԱ, 1994, թ. 1-12, էջ 255-268: 

2. Barton G. A., The Royal Inscriptions of Sumer and Akkad, New Hawen, 1929, 
էջ 140-141 (բնագրի աոաջին հրապարակումների հղումներով); կոթողի 
գտնվելու հանգամանքները և բնութագրական մանրամասները տե՛ս Naab J. 
Р., Unger E., Die Entdeckung der Stele des Naram-Sin in Pir Hüsein 
(բաղկացած է երկու բաժնից՝ I. Naab J. Р., Die Entdeckung der Stele des 
Naram-Sin in Pir Hüsein; П. Unger E., Naram-Sin in Assyrien und Armenien), 
Istanbul Asariatika Müzeleri Ner§iyati, ХП, Istanbul, 1934 (թուրքերեն ե 
գերմաներեն), էջ 5-48, աղ. I—IV: Արձանագրությունն ունեցել է բազմաթիվ 
վերահրատարակումներ: 

3. Անունը նախապես ընթերցվում էր Թիշարի, վերջերս վերանայվեց և 
աոավել ընդունելի համարվեց «Թիշաթալ» տարբերակը (Wilhelm G., Die 
Inschrift des Tiäatal von Urkeä, "Bibliotheka Mesopotamica", 26,1998, էջ 120-
121): 

4. Kammenhuber A , Historisch-geographische Nachrichten aus der althurnschen 
' Überlieferung, dem Altelamischen und den Inschriften der Könige von Akkad 

für die Zeit vor dem Einfall der Gutäer (ca. 2200-2136), "Acta Antiqua 
Academiae Scientiarum Hungaricae", Լ 22,1-4, էջ 164: 

5. «էնդանը» քրմական տիտղոս է: 
6. Дьяконов И. М., Языкы древней Передней Азии, М., 1967, էջ 443-445; 

Diakonoff I. М., Hurrisch und Urartäisch, München, 1971, էջ 110; Wilhelm G., 
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Grundzüge der Geschichte und Kultur der huniter, Darmstadt, 1982, էջ 15-16; 
Wilhelm G, Die Inschrift..., էջ 119-120: 

7. Дьяконов И. M., Языкы ..., էջ 444: 
8. Հնարավոր է երկրանվան «Խութեշւսլում» ընթերցումը: Ըստ հրատարակչի՝ 

Խութեշալումի տիրակալը (կամ Բելը) պետք է նույնացվի Աշոտբսւնապալի 
գրադարանից հայտնի Ներգւսլ-Խուբշալի հետ, որը համարվել է 
անդրաշխարհի աստվածություն (Güterbock H. G., A Votive Sword with Old 
Assyrian Inscription, Studies in honour of B. Landsberger in his 75й1 birihday, 
Assyriological Studies N. 16, Chicago, 1965, էջ 197-198): 

9. 12 մինսւն հավասար է 6 կիլոգրամի, դարերի ընթացթում քայքայման 
ենթարկվելով՝ այն ներկայումս կշասմ է մոտ 5 կիլոգրամ (Güterbock H. G., 
նշվ. աշխ., էջ 197): 

10. Güterbock H. G., նշվ. աշխ., էջ 197-198, ադ. XIII-XV: 
11. Մասնավորապես, ուշագրավ տվյալներ կարելի է ստանալ հատուկ 

անունների վերլուծությունից: Խուբշալ(ում) կամ Խութեշսւլ(ում) 
երկրանունը, ինչպես նշում է հրատարակիչը (Güterbock H. G., նշվ. աշխ., էջ 
197), իր կազմությամբ ակնհայտորեն հիշեցնում է Ապիշալ(ամ) 
երկրանունը, որը Արման(ում) ի համարժեքն է: Ի վերջո, եթե հնարավոր 
լինի ցույց տալ, որ Լո4ուան(ոս1) ը' տեղաբնակ է, արձանագրված թուրը 
կարեւի է դասել Հայաստանի բնիկների կողմից օտար լեզուներով ու 
գրերով թողած բնագրերի շարքը: 

12. Ханзадян Э. В., Пиотровский Б. Б., Цилиндрическая печать с 
древнеегипетской надписью из Мецаморского могильника, «Պատմա-
բանասիրական հանդես» (այսուհեա՝ ՊԲՀ), 1984, N 4, էջ 65: 

13. Ханзадян Э. В., Саркисян Г. X., Дьяконов И. М., Вавилонская гиря XVI 
в. до н. э. с клинописной надписью из раскопок Мецамора, "Древний 
Восток", 4, Ереван, 1983, Тз 113-122: 

14. Այդ մասին մեր նախնական դիտարկումները հայտնել ենք հանրամատչելի 
մամուլում (տե՛ս Մովսիսյան Ա. Ե., Փառքի մի դարաշրջան ես, «Հայ 
զինվոր», 1995, NN 46 (97) - 47 (98) ; Մովսիսյան Ա. Ե., Եվ Բաբելոնիան 
կոչվեց... «Հայաստան», «Շրջան», 1996 (d),N2): 

15. Հմմտ. Փիփպոսյան Ա. Ս., Հայկական լեոնաշխարհի կնիքները Հին 
ԱրԱղքի կնքագործության համակարգում, Ե., 1998, էջ 101-102: 

16. MesCaninov J., Weidner Б. F., Votivperle mit assyrischer Königs-Inschrift aus 
Transkaukasien, "Archiv für Orientforschung", 1931-1932, Bd. VII, էջ 266-
268; Мещанинов И. И., Загадочные знаки Причерноморья, "Известия 
Гос. Академия истории материальной культуры", вып. 62, Л., 1933, էջ 
52-53; Кушнарева К. X., Ходжалинский могильник, ՊԲՀ, 1970, N 3, էջ 
114-115; Дьяконов И. М., Ассиро-вавилонские источники по истории 
Урарту, "Вестник древней истории", 1951, N 2 - 4 (այսահետ՝ АВИИУ), N 
36: Ասորեստանի արքաներից ոչ մեկի արշավանքները չեն հասել Արցախի 
տարածք, հետևաբար գրակիր առարկան այնտեղ պետք է հայտնված փնի 
այլ ճանապարհով: 

17. Թիգլաթպալասար Ա-ի դեպի Հայկական լեռնաշխարհ կատարած 
արշավանքների մասին տե՛ս Ադոնց Ն., Հայաստանի պատմություն, Ե., 
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1972, էջ 54-66; Пиотровский Б. Б., Ванское царство (Урарту), М., 1959, 
էջ 44-46; Арутюнян Н. В., Биайнили, Е., 1970, էշ 29-52: 

18. Տիգրիսի վերին հոսանքի ձախակողմյան վտակ Սուրնատը (ներկայումս՝ 
Զեբենե-սու) որոշակի մի տարա՛ծք հոսում է ժայռի ստորին մասով, որի՝ 
ժայոից արտահոսելու վայրը՝ «Տիգրիսի թունելը», Սիջագեաքի 
հնաբնակները համարում էին Տիգրիս սրբազան գետի ակունքը, ոատի 
այնտեղ հասնելը միջագետքյան հերոսների համար պաշտամունքային 
նշանակություն ունեցող մեծագործություն էր: «Տիգրիսի թունեփ» ելքի 
ժայոին փորագրված են ասորեստանյան արքաներ Թիգլաթպալասար 11-ի 
ե Սալմանասար Գ-ի հինգ արձանագրություններ: Դրանցից երկու վատ 
պահպանվածները սկզբնապես վերագրվել են Թուկուլթի-Նինուրթա Բ-ին 
և Աշուրնասիրապալ Բ-ին, սակայն հետագայում ճշգրտվել է դրանց 
հեղինակի ինքնությունը (Schräder E., Die Keilinschriften am Eingange der 
Quellgrotte des Sabeneh-su, Berlin, 1885, էջ 3-31; Սանաալճհան Հ., 
Ասոբեստանեաց և պարսիկ սեպագիր արձանագրութիւնք կամ քաղուածք 
նոցին, որոնք Նաիրի-Ոտարաու աշխարհին պատմութեան կը վերաբերին, 
Վիեննա, 1901, էջ 106-108, 131, 151-152; ճշգրտումը՝ Lehmann-Haupt С. F., 
Materialien zur älteren Geschihte Armeniens und Mesopotamiens, 
Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 
Philologisch-historische Klasse, Neue Folge, Band IX, Nro. 3, Berlin, 1907, էջ 
16-18, 31-44; Lehmann-Haupt C. F., Armenien Einst und Jetzt, I, Berlin und 
Leipzig, 1910, էջ 430-462 (հղված աշխատանքներում Սալմանասար Գ-ն 
(ժամանակի գիտության տվյալների համաձայն) համարվում է 
Սալմանասար Բ); АВИИУ, NN 16, 32, 33): 

19. Schräder E., նշվ. աշխ., էջ 7-8,27; Սանտալճեան Հ., նշվ. աշխ., էջ 106-107; 
Lehmann-Haupt С. F., Materialien ..., էջ 16-18; АВИИУ, N 16: 

20. Սանտալճեան Հ., նշվ. աշխ., էջ 106 (Մանազկերտի մոտակայքում 
արձանագրության գտնվելու վայրն այստեղ կոչվում է «Կօճսւնլա», այլ 
տեղերում՝ Յունջալու); Lehmann-Haupt С. F., Materialien ..., էջ 15-16; 
Աւլոնց Ն., նշվ. աշխ., էջ 59-60; АВИИУ, N 17: 

21. Քարխը (Քուրխ, Կուրխ) Դիարբեքիրից շուրջ 30 կմ (20 անգլիական մղոն) 
հարավ-արևհլք գտնվող վայր է Տիգրիսի աջ ափին, որը 
համապատասխա նում է սեպագիր աղբյուրների Թուշխան երկրին 
(Арутюнян Н. В., Топономика Урарту, Е., 1985, էջ 191-192): Այնտեղից 
գտնված արձանագրված մենաքարը դեոես XIX դարում աեղավախվհլ է 
Բրիտանական թանգարան (Լոնդոն), մասնագիտական գրականության 
մեջ այն սովորաբար հանդես է գափս «Թաշխանի կամ Քարխի մենաքար» 
անվամբ: Ունեցել է բազմաթիվ հրապարակումներ (ահ՛ս օրինակ 

. Սանտալճեան Հ., նշվ. աշխ., էջ 140-143; АВИИУ, N 26 ե 27): 
22. Այդ արշավանքների երթուղիների հանգամանսւլի վերլուծությունը տե՛ս 

Ադոնց Ն., նշվ. աշխ., էջ 70-76; Пиотровский Б. Б., Ванское ..., էջ 52-60; 
Арутюнян Н. В., Биайнили, էջ 66-99: 

23. Schräder Е., նշվ. աշխ.,, էջ 9-31; Սանտալճեան Հ., նշվ. աշխ., էջ 108, 131, 
151-152; ճշգրտումը՝ Lehmann-Haupt С. F., Materialien ..., էջ 31-44; 
Lehmann-Haupt С. F., Armenien ..., I, էջ 430-462; АВИИУ, NN 32, 33): 



24. Schräder E., նշվ. աշխ., էջ 13, 18, 28, 29; Սանսւալճեան Հ., նշվ. աշխ., էջ 
108,131: 

25. Ներքին Զամուայի ծովն Ուրմիո լիճն է, Քաղդեական ծովը' Պարսից ծոցը: 
26. Lehmann-Haupt С. F., Materialien ..., էջ 31-35; АВИИУ, N 32: 
27. Lehmann-Haupt С. F., Materialien ..., էջ 36-38; АВИИУ, N 33: 
28. Քենքը (Քենք Ջորջ կամ Քենք Բողազի) գտնվում է Եփրատի արևմտյան 

ափին, Այնթապից (Գազիանթեպից) շուրջ 60 կմ հյուսիս-արևելք: Արքայի 
պատկերն ու արձանագրությունը քանդակված են ժայոի վրա, գետի 
մակարդակից մոտ 50 մ բարձրության վրա (Tajyürek О. А , A Rock Relief of 
Shalmaneser III on the Euphrates, "Iraq", 1979, vol. XLI, pait 1, էջ 47-50, աղ. 
XV-XVI, նկ. 1): 

29. Ջուդի լեոը գտնվում է Կորդվաց լեոների շրջանում և սեպագրերում հայտնի 
է Նիրուր անվամբ (տե՛ս Հմայակյան Ս. Գ., Հայկ նահապետի մասին 
առասպելն ու Կիրշա քաղաքը Նիբուրի լեոներում, ՊԲՀ, 1992,1, էջ 125-131 
և հղված գրականությունը): Որոշ հին ավանդազրույցներում, որոնք աեդ են 
գտել նաև Ղուրանում (11, 38-46), այն համարվում է ջրհեղեղից հետո 
փրկության լեո: 

30. Այդ մասին իմանում ենք Սինախհրիբի ժամանակագրությունից՝ 
քանդակված «Թեյլորի վեցանիստ պրիզմայի» վրա (АВИИУ, N 57): 

31. АВИИУ, N 58: 
32. Այս հնթարաժնի նյութերի տրամադրման համար շնորհակալություն ենք 

հայտնում պ. գ. թ. Երվանդ Գրեկյանին: 
33. Dyson R. H., The Hasanlu Project, 1961-1967, in "V International Congress of 

bänian Art and Archaeology", Tehran-Isfahan-Shiraz, 11-18, April, 1968, էջ 
49, նկ. 8-9: 

34. Medvedskaya I. N., Who Destioyed Hasanlu IV?, "Iran", 1988, vol. 26, էջ 1: 
35. Muscarella O. W., Chronologies in Old World Archaeo!ogy 1969-1970, 

Hasanlu in the Ninth Century В. C. and its Relations with other Cultural Centres 
of the Near East, "American Journal of Archaeology", vol. 75, 1971, էջ 263-
266, աղ. 63: 

36. Dyson R. H., The Architecture of Hasanlu: Periods I to IV, AJA, vol. 81, 1977, 
էջ 548-552: 

37. Salvini M., Pecorella Р. E., Tra lo Zagros e rUrmia, "Incunabula Graeca", vol. 
78, Roma, 1984, էջ 55: 

38. Dyson R. H., Protohistoric Iran as Seen from Hasanlu, "Journal of Near Eastem 
Studies", vol. 24, No. 3, 1965, էջ 202; Dyson R. H., Muscarella O. W., 
Constructing the Chronology and Historical Implications of Hasanlu IV, "Iran", 
vol. 27,1989, էջ 1-26; Medvedskaya I. N., նշվ. աշխ., էջ 12: 

39. Grayson А К., Assyrian Rulers of the Early First Millennium ВС (858-745 
ВС), The Royal Inscriptions of Mesopotamia: Assyrian Periods, vo!. III, 
Toronto, 1996, էջ 65,75,104: 

40. Dyson R H., Muscarella O. W., նշվ. աշխ., էջ 23: 
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41. Grayson A. KL, Assyrian Rulers of the Thinl and Second Millenninm ВС (to 
IIIS ВС), The Royal Inscriptions of Mesopotaraia: Assyrian Periods, vol. I, 
Toronto, 1987, էջ 308: 

42. Дьяконов И. M., Янковская Н. Б., Эламский диалог Гильгамеша и 
Сидури и другие эламские тексты из Аргиштихинеле (Армавир), ՊԲՀ, 
1989, N 2, էջ 55-62; Diakonoff I. М., Jankowska N. В., An Elamite Gilgameä 
Text from Argistihenele, Urartu (Armavir-blur, 8lh Century В. C.), "Zeitschrift 
für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie" (այսուհետ՝ ZA), 1990, Bd. 
80,1, էջ 102-123: 

43. Koch H., Elamisches Gilgames-Epos oder doch Verwaltungstäfelchen ?, ZA, 
1993, Bd. 83, II, էջ 219-236; Vallat F., La lettre elamite d'Armenie, ZA, 1995, 
Bd. 85: 

44. Ханэадян Э. В., Пиотровский Б. Б., նշվ. աշխ., էջ 59-65 կնիքը 
հայտնաբերել է է. Վ. Խանզադյանը, արձանագրությանը Օ. Դ. Բերլևի 
օգնությամբ ընթերցել է Բ. Բ. Պիոտրովսկին: 

45. Пиотровский Б. Б., Древнеегипетские предметы, найденные на 
территории Советского Союза, "Советская археология", 1958, N 1, էջ 
20-22: 

46. Пиотровский Б. Б., Древнеегипетские ..., էջ 20—22; Пиотровский Б. Б., 
Кармир—Блур, I, Ереван, 1950, էջ 84; Пиотровский Б. Б., Кармир—Блур, 
III, Ереван, 1955, էջ 54: 

47. Երեք լեզուներով բաժինների համեմատական հրատարակությունը՝ 
համապատասխան հղումներով, տե՛ս Սանտալճեան Հ., նշվ. աշխ., էջ 224— 
226 (հեղինակի մոտ էլամերեն բաժինը կոչվում է «մարական 
խմբագրութիւն»): 

48. Պարսկերեն բաժնի թարգմանությունը տափս ենք ըստ Հ. Սանաալճյանի և 
Ռ. Գ.. Քենթի (Սանտալճեան Հ., նշվ. աշխ., էջ 224-226; Kent R. G., Old 
Persian. Grammar, Texts, Lexicon, Parts I-Ш, New Hawen, 1953, էջ 152-153): 

49. Արձանագրության վերջը բերում ենք ըստ Ռ. Գ. Քենթի: Հ. Սանւոալճյանի 
մոտ վերջում կա հավելում՝ «...ևիմ գործերը»: 

50. Արձանագրությունն ունեցել է բազմաթիվ հրապարակումներ: 
Չափագրական տվյալները, թարգմանությունը, հնագրական ե հարակից 
պատմա-բանասիրական հարցերի քննությունը տե՛ս Тревер К. В., Очерки 
по истории культуры древней Армении (Ив. до н. э. — IVB. н. Э.), М. — 
Л., 1953, էջ 267-270 (էջ 268-ի ծանոթ. 1-օւմ՝ աոաջին հրապարակումների 
հղումները, ղրանցից մեկը՝ Ալիշան Ղ., Այրարատ, Վենետիկ, 1880, էջ 206): 

51. Тревер К. В., նշվ. աշխ., էջ 269-270: Կա կարծիք, որ արձանագրության 
մեջ հիշվող կայսրը ոչ թե Կոմողոսն է, այլ նրա հայր Մարկոս Ավրեփոսը, 
իսկ ջնջված բսաը եղել է «Հայկական» տիտղոսը, որը մատնանշել է նրա 
կողմից՝ Հայաստանի նվաճումը, ոաաի և ոչնչացվել է հայ 
հայրենասերների կողմից (տե՛ս օր.՝ Աբրահամյան Ա Գ., Հայ գրի և 
գրչության պատմություն, Ե., 1959, էջ 31-32; Աբրահամյան Ա Գ., Հայոց 
գիր և գրչություն, Ե., 1973, էջ 38): Վերջին կարծիքը քիչ հավանական է, 
քանի որ, եթե ղա արվեր հայ հայրենասերների կողմից, կոչնչացվեր 
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թշնամական զորքերի մասին վկայող արձանագրությունն ամբողջությամբ, 
ոչ թե միան կայսեր մեկ աիաղոսը: 

52. Արձանագրության չափագրության, թարգմանության, ժամանակաշրջանի 
պատմական իրադրության քննության և հարակից հարցերի մասին տես 
Тревер К. В., նշվ. աշխ., էջ 262-267: 

53. Թորոսյան Ռ. Ս՝., Կրկյաշարյան Ս. Մ., Հնագիտական նորույթներ 
էջմիածնից, ՊԲՀ, 1971, N 1, էջ 287-290: 

54. Դրանցից մեկի էսաամպաժն՝ արված Կ. Ֆ. Լեհման-Հաուպտի կողմից, 
տե՛ս Lehmann-Haupt С. F., Armenien ..., I, էջ 478: 

55. Lehmann-Haupt С. F., Armenien ..., I, էջ 477-478: Արձանագրությունների 
առաջին հրապարակումների հղումները, չափագրական տվյալները, 
թարգմանությունը, հնագրական և հարակից պատմա-բանասիրական 
հարցերի քննությունը տե՛ս Тревер К. В., նշվ. աշխ., էջ 212-223: 

56. Հմմւո. Тревер К. В., նշվ. աշխ., էջ 222-223: 
57. Тревер К. В., նշվ. աշխ., էջ 223-224 (տե՛ս նաև հղումները): 
58. Արձանագրությունների աոաջին հրատարակությունը՝ լուսանկարներով, 

գծանկարներով, թարգմանությամբ և ժամանակաշրջանի պաւոմա-
քաղաքական դեպքերի մանրամասն վերլուծությամբ տես Աոաքելյան Բ. 
Ն., Լատիներեն արձանագրություններ՛ Արաաշատ մայրաքաղաքից, ՊԲՀ, 
1964, N4, էջ 302-311: 

59. Կոմմագենեից հայտնաբերված արձանագրությունները տե՛ս Jalabert Լ., 
Mouterde R., Inscriptions grecques et latines de la Syrie, Լ I, Commagene et 
Cynhestique, Paris, 1929, էջ 42-46, 59-61: Փոքր Հայքի 
արձանագրությունները՝ Olshausen E. und Biller J., Historisch-geographische 
Aspekte der Geschichte des Pontischen und Armenischen Reiches, Teil 1, 
Untersuchungen zur historischen Geographie von Pontos unter Mithradatiden, 
Wiesbaden, 1984, էջ 101: Ավելացնենենք, որ նշվածներով չի 
սահմանափակվում Փոքր Հայքի և Կոմմագենեի լատիներեն 
արձանագրությունների ցանկը: 

60. ժեբեԱով Ս. Ա., Հունարեն դամբանական արձանագրություն գտնված 
Վաղարշապատում, տե՛ս Քալսւնթար Ա., Հին Վաղարշապատի 
պեղումները, 8եր., 1935, Հավելված I (հայերեն և ռուսերեն), էջ 75-83 
(հայերեն և ռուսերեն): 

61. Ta$yürek О. А , նշվ. աշխ., էջ 47: Այս տապանագրերի բնագրերը մեզ 
հայտնի չեն: Դրանք պայմանականորեն ենք օտարների կողմից թողնված, 
քանի որ հաղորդման մեջ հիշվում են հռոմեական դամբարանների հետ: 

62. Տհր-Մարտիրոսով Ֆ. Ի., Արենիի հունարեն արձանագրությունը (Հայաս-
տանի մ. թ. ա. II դարի քաղաքական իրադարձությունների շուրջը), ՊԲՀ, 
1989, N 1, էջ 177-189: Արձանագրության ընթերցման գործում հեղինակին 
աջակցել է 3. Վինոգրադովը: Հոդվածագիրը հնարավոր է համարում, որ 
այս արձանագրության հեղինակը ես ծառայած փնի XV Ապոլոնյան լեգե-
ոնում: 

63. Իսրայելյան Մ. IL, երերունի բերդ-քաղաքի պատմություն, Ե., 1971, էջ 104— 
105, աղ. XI: Խ. Ա. Մուշեղյանը կարծիք է հայտնում, որ դրանք կարող են 
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լինել ոչ թե Սիլեթում հատված դրամներ, այլ «տեղական 
դրամագործության արգասիք, ինչպես Բոսֆորում մ. թ. ա. V դարում 
միլեթյան դրամների ընդօրինակությամբ թողարկվում էին տեղական 
կերտվածքի ՛դրամներ» (Մուշեդյան Խ. Ա., Դրամական շրջանառությունը 
Հայաստանում (մ. թ. ա. V դ. - մ. թ. XIV դ.), b., 1983, էջ 12-14): 

64. Մուշեդյան Խ. Ա., Դրամական ..., էջ 11-12, 14-15: 
65. Մուշեդյան Խ. Ա., Դրամական ..., էջ 29-30: 
66. Մուշեդյան Խ. Ա., Հայաստանի դրամական գանձերը, Ե., 1973, էջ 22-27, 

33-35, 63-78, 82-84; Մուշեդյան Խ. Ա, Դրամական .... էջ 31-35: 
67. Մուշեդյան Խ. Ա., Հայաստանի ..., էջ 35-46, 84-123; Մուշեդյան Խ. Ա., 

Դրամական ..., էջ 35-38, 82-89, 113-114: 
68. Մուշեդյան Խ. Ա., Դրամական ..., էջ 110-115: 
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ՍԱՄՎԵԼ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

ՀԱԿՈԲ ՔԱՀԱՆԱ ԿԵՍԱՐԱՑՈՒ «ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆ» 
ԻԲՐԵՎ ԱՂԲՅՈՒՐ 

1608 թ. սեպտեմբերի 10-ին Կ. Պպիս հասած և շուրջ կես տաբի 
այստեղ մնացած Սիմեոն Լեհացին իր «Ուղեգրության» մեջ արձանագ-
րում է. «Եւ էր պատրիարգն Հայոց վարդապետ մի Կեսարացի Գրիգոր 
անուն, խրթնազգի և խստակրօն, առաքինի ե սրբասնեալ յոյժ իմաս-
տուն և հմուտ Հին և Նոր կտակարանաց, ճգնող ե պահեցող, որ բնաւ ա-
մենեիմբ չուտէր միս Ա գինի ոչ ըմպէր, այլ չորապաք զամենայն ատւրսն 
իւր անցուցանէր, բայց միայն ի շաբաթ ե ի կիրակէն լուծանէր ի եխղ ե ի 
պանիր, ի ձուկն, ի ձեթ ե ի ձու եւ յւսղահացսն երկու օրն անգամ մի ճա-
շակէր: Առ որ կացի ես կէս տարի մի: Եւ ունէր սա Ջոպաեցի աշակերտ 
մի բանասեր, անուն Մովսէս, յոյժ խոնարհ և հեզ, առաքինի ե սուրբ, կոյս 
և ընտիր... ե պարապէր միշտ ընթերցմամբ սուրբ Գբոց: Աո այսպիսի 
աստուածահաճոյ արս կացեալ» : 

Անհատականության այս նկարագիրը զուգակցվում էր Գրիգոր 
Կեսարացի հոգևորականի, ուսուցչի, բանագնացի, գործչի և հմուտ աստ-
վածաբանի վաստակյալ անվանն ու հեղինակությանը: ճիշտ է, նրա 
հայրենի Կեսարիա քաղաքի բնակիչները գրեթե հիմնովին օտարախոս 
էին, բայց ջերմեռանդ մասնակցություն էին բերում ազգային եկեղեցա-
կան կյանքին: Ինչպես երևում է, Կեսարիան անհաղորդ չէր Թոմաբզա-
յում և շրջակայքում Սրապիոն Ուռհայեցու աշակերտների՝ Հովհաննես 
վրդ. Հզուեցու ե Աստվածատուր վրդ. Մշեցու անձնդիր գործունեությամբ 
ծավալված կրթական-մշակութային շարժմանը: Շուտով, Կեսարիայում 
ստացած նախնական ուսումնառությունից հետո, Ամիդ (Ոահա) է մեկ-
նում նաև Գրիգոր Կեսաբացին և դառնում Սրապիոնի կրտսերագույն ա-
շակեբտնեբից մեկը: Ազգային եկեղեցու ավանդները պահպանելու և 
Հռոմի ուղարկած քարոզիչների գործունեությանը ընդդիմանալու եռան-
դուն աշխատանք կատարեցին Սրապիոն վրդ. Օձատեղցին (Բաբերդ), 
Կարապետ Ձագ վարդապետը (Վարագ), Սաբգիս Պարոնտերը (Սաղմո-
սավանք), Կիրակոս քահանան և ուրիշներ: 1608-ին վերակազմավորվեց 
Տաթևի Հարանց անապատը, որի նշանավոր գործիչներից մեկը Մովսես 
Տաթևացին էր, Գրիգոր Կեսարացու երիցագույն աշակերտը, որ հետո 
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հայոց մշակութային-եկեղեցական վերազարթնումի սկզբնավորողը 
դարձավ: Նույն շրջանում «Ներսես ե Ստեփանոս Ս՜ոկացի վարդապետ-
ները վանք մը հիմնեցին Լիմ կղզիին մէջ, ուրկէ ճիւղաւորուեցաւ Կտուցի 
անապատը, Արիստակէս վրդ. Բաբկուշատցի՝ որ Տանձափարախի ա-
նապաաին հիմնադիրը եղաւ, Դաւիթ Շամքորեցի՝ Ղարամանենց ազնո-
ւական տունէն, որ Չորեքագետի Անապատը հիմնեց ե այլ ուրիշներ, ո-
րոնք Սխնեաց դպրոցին մէջ իրենց ուսածները տարածեցին» : Պակաս 
նշանակալի չէր նաև Բաղեշի Ամրաուլա վանքի վերստին հիմնարկող 
Բարսեդ վրդ. Գավառեցին (մահ. 1615 թ.), որը «արտաքին գրոց» (իմա 
քերականություն, փիլիսոփայություն ե այլն) հմուտ գիտակ էր ե ազգա-
յին դպրության ջատագով: Եվ այնումենայնիվ' ժ է դարի առաջին կեսի 
առավել երևելի գործիչ է ճանաչվում Մովսես Տաթևացու և Խաչատուր 
Ջուղայ եցու ուսուցիչ Գրիգոր Կեսարացի վարդապետը: 

1595 թ. վարդապետական գավազան ստանալուց հետո նրա 
կարևորագույն գործը Երուսաղեմի պարտքը փակելու առաքելությանը 
լծվելն էր: Այդ կապակցությամբ էր, որ 1601 թ-ին նա հայտնվեց Կ. Պոլ-
սում, հույս ունենալով հանգանակություն կազմակերպել: Հովհաննես 
Խուլ պատրիարքից խորապես հիասթափված և խառնակ վիճակի 
մատնված պոլսահայերը հանձին «այր գիտնական նրբից և արտաքնոց 
և յաղթող ախոյեան ընդդէմ մաքառողաց ճշմարտութեան» 3, այսինքն 
Գրիգոր վարդապետի գտան իրենց նոր պատրիարքին: Կեսարացին իր 
պարտքը համարեց հաշտեցման վարձ կատարել Կիլիկխսյի կաթողիկո-
սության համար պայքարալ Պետրոս Կարկստեցու և Հովհաննես Այն-
թապցու միջև և այդ առիթով Սիս գալով՝ 1602-ին այստեղ էլ եպիսկոպոս 
ձեռնադրվեց: 

«Ամէն պարագայի մէջ, հարկ է ըսել, - գրում է Ա. Ալպոյաճյանը, -
թէ Գրիգոր Կեսարացի սիրած է յաճախ կոչուիլ «վարդապետ», վասնզի 
այն ժամանակներու համար վարդապետութիւնը իբր շնորհի և իբր կա-
րողութեան տիտղոս աւելի բարձր նկատուած էր և ստանց վարդապե-
տական աստիճան ստանալու եպիսկոպոսացողներ բազմաթիւ էին» 4: 

Մենք ստուգապես չգիտենք, թե ինչ հիմնավոր պատճառներ կա-
յին շուրջ 1605-ին թողնելու պատրիարքությունը և վերադառնալու հայ-
րենի Կեսարիա՝ իբրև տեղիս վերատեսուչ: Բոլոր պարագաներում՝ 
կարևոր պետք է նկատել այս տարիներին Կ. Պոլսում կաթպիկամետնե-
րի և ավանդապահների պայքարը, որին կարող էր գումարվել նաև ջալա-
լիների հարստահարություններից փախած և կայսրության մայրաքա-
ղաք ապավինած հոծ զանգվածների ու հնաբնակների միջև ծայր առած 
անհանդուրժողականությունը: Նույնիսկ չգիտենք՝ Գրիգոր Կեսարացին 
ինքն է հեռացել, թե" նրան ստիպել են այդ անել: Համենայնդեպս, 1607-
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ին նրան վերսաին խնդրում էին Կ. Պոլիս դաոնալ և նորից պատրիար-
քություն ստանձնել: 

Վերադարձի այս տարիներին է, որ նրան տեսել ե նրա մոտ հյու-
րընկալել է Սիմեոն Լեհացին (1608 թ. սեպտեմբեր): Սակայն թուրքական 
իշխանությունները զանազան նյութական շահագրգռություններով բոր-
բոքում էին պոլսահայության մեջ եդած հակասությունները (մանավանդ 
փախստյամբ Պոլիս եկած քահանաների վրա նշանակված հարկերը մե-
ծացնելով), մեկին հանում մյուսի դեմ, սաավել 1ա որ աշխարհական տե-
ղակալները (վաքիլները) շարունակում էին խաոնվել հոգևոր գործերին: 
Գրիգոր Կեսարացին երկրորդ անգամ է թողնում պատրիարքությունը և 
1609-1611 թվականներին այցելության մեկնում Եգիպտոսի անապատ-
ները, լինում Սինայում, ապա և Երուսաղեմում, ջանքեր գործադրում Ե-
րոաաղեմի պարտքերի վճարման համար: Նրա պատրիարքության եր-
րորդ շրջանն սկսվում է «արքունական հրամանով Կ. Պոլիս» կանչվելով 
և տևում մինչև 1612 թ. պաշտոնը նորից թողնելը: Սինչև 1636 թ. մահը 
Գրիգոր Կեսարացին դարձյալ երեք անգամ պատրիարք նստելու և նրա-
նից հեռանալու պարտադրանք ունեցավ: Վերջինը՝ վեցերորդը 1633-
1636 թվականներին էր: Նրա այս Ելևէջներից կարելի է եզրակացնել, թե 
որքան անկայուն ու տագնապալից է Օսմանյան կայսրության մայրա-
քաղաքի հայոց առօրյան, իրարանցումների ինչպիսի ալիքներ էին վա-
թռրկում նրանց կյանքը: 

Գրիգոր վրդ. Կեսաբացռւ կենաց պատմության հիմնական աղբ-
յուրը նրա եղբորորդու ընդարձակ հիշատակաբան-հիշատակագրութ-
յունն է, որտեղից տեղեկանում ենք, թե բացի չափածո գրական վաս-
տակներից (տաղեր, գանձեր, ներբողականներ)6, նա հեղինակել է նաև 
պատմագրական երկ, նրա շարադրանքը հասցնելով մինչև իր կյանքի 
վերջին տարիները: Հայոց պատմագիտությանը մինչև օրս անհայտ 
մնացած այդ աշխատությունը եթե հայտնաբերվի՝ փաստորեն դառնալու 
է ուշ միջնադարի հայոց պատմությունը ներկայացնող կարևոր 
սկզբնաղբյուրներից մեկը: Հակոբ քահանայի հիշատակարանը միաժա-
մանակ ուշագրավ տեղեկություններ է հաղորդում Կ. Պոլսռւմ ու Կեսա-
բիայում եղած ձեռագրական հավաքածոների պատմության վերաբեր-
յալ: Պակաս կարևոր չեն նաև թարգմանական երկերին, մասնավորա-
պես «Աստուրլապին» վերաբերող տեղեկությունները, ուստի այդ բնագ-
րի գիտական հրատարակությունը հայագիտությունն ու արևելագիտութ-
յունը կհարաստացնի մի վստահելի աղբյուրով: 

Հակոբ երեցի հեղինակած Հիշատակարանը կամ «Վարքը» 
սկզբնապես փաստորեն երկու տարբեր ձեռագրերում կատարված հի-
շատակագրությունների գումարումն է՝ ըստ բովանդակության: Այդ երկու 
գրչագրերն էլ բարեբախտաբար, պահպանվել են և այժմ գտնվում են 
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Վիեննայի Սխիթարյան հավաքածոյում (N 574 ե 593) 7: Թիվ 593 ձեոա-
գիրը ամվտվաւմ է Գրիգոր Տաթևացու. մեկնողական երկերը, գրված 
Պ Կ Գ (1414) թվին «ի վանս Սուհարայ ընդ հավանեաւ սուրբ Աստուա-
ծածնիս որ Արծուաբեր կոչի: Որիշ որիշ գրեցաւ՝ վանս այն բացատ 
մնաց, բաւ է», այսինքն՝ աոանձին-աոանձին ընդօրինակելու պատճա-
ռով (գրիչները երկուսն են) ազատ էջեր են մնացել ուր ե զետեղել է Հա-
կոբ երեցն իր հիշատակագրություն-վարքի առաջին կեսը (էջ 326 ա ֊ 
328ա): Երկրորդ գրչագիրը (թիվ 574) գրված է 1601 թ., հավանաբար Կ. 
Պոլսում, Գրիգոր երեցի ձեռքով և պատմագրական երկերի ժողովածու 
է: Այստեղ էլ Հակոբ երեց Կեսարացու գրառումը կատարված է նախա-
պես դատարկ մնացած 331ա-332բ էջերում: Ձեռագրի գլխավոր հիշա-
տակարանն ավարտվում է ստացողի՝ Գրիգոր վարդապետի հիշատա-
կությամբ, որին անմիջապես հաջորդում է Գրիգոր Կեսարացուն վերա-
բերող հիշատակագրությունը: 

Քանի որ վերոհիշյալ երկու գրչագրերի լրացումները կատարված 
են հեղինակ Հակոբ Կեսարացու ձեռքով, ուստի բնագրական համեմա-
տություն առնելիս այդ երկուսը (թիվ 574 ե 593) նշանակել ենք մեկ ցուցի-
չով՝ А: 

Ղալաթիո Ազգային մատենադարանի ձեռագրերից մեկում («այլ և 
այլ գործերու և գրուածներու հաւաքածոյ մը») Բաբկեն վրդ. Կյուլեսեր-
յանը գտել ու հրատարակել է Հակոբ Կեսարացու հիշատակարանի ա-
ոսւջին կեսը8: Հրատարակչի արդարացի բնութագրմամբ այն, «Հակա-
ռակ իր աղճատ լեզուին, պատմական արժէք մ՛ունի», մանավանդ որ 
դարձյալ ինքնագիր է: Ստորև բնագիրը հրատարակելիս այս գրչագիրը 
նշանակել ենք В ցուցիչով9: Նույն հավաքածոյում գոյություն է ունեցել և 
այլ, լրիվ տարբերակ, որի ամբողջական տեքստը հրատարակված է ձե-
ռագրի նկարագրության մեջ1 (ստորև՝ ցուցիչ С): Ինչպես երեում է, Բ. 
Կյուլեսերյանը Երուսաղեմի ձեռագրերը թերթելիս ուշադրության է ստել 
Սրբոց Հակոբյանց հավաքածոյի թիվ 1801 գրչագրի հավելվածական 
կցորդում գտնվող Հակոբ Կեսարացու հիշատակարանը և նշանակել 
նրա ընձեռած որոշ տարընթերցումներ: 

Այս երկի երկոյ. ընդօրինակություն էլ երևան եկան Մաշտոցի ան-
վան Մատենադարանի թիվ 1268 (էջ 297բ-299ա) և 9826 (էջ 268բ-272ա) 
ձեռագրերում: Մեկ այլ գրչագիր ընդօրինակություն էլ եղել է Տրդատ 
եպս. Պալյանի ձեռքի տակ, որից քաղել և հրատարակել է իր «Հայ ա-
2пщОЬр> գրքի Բ հասարում (էջ 203-208): Ցավոք, այս վհրջինը մենք 
չկարողացանք ունենալ, ուստի «Պատմութիւն վարաց Գրիգորի Կեսա-
րացւոյ» պատմական և մշակութային տեղեկություններով հարուստ եր-
կը հրատարակում ենք ըստ վերոհիշյալ ընդօրինակությունների. 
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А 1. Վիեննա, Սխիթարյան հավաքածո, ձեո. N 574, էջ ՅՅՕա-
332p 

2. Նույն հավաքածոյի ձեո. N 593, էջ 326ա-328ա 
В 3. Ղսւլաթիո Ազգային մատենադարանի ձեո. N 108, էջ 57-64 

(թերի) 
С 4. Նույն հավաքածոյի ձեո. N 133, էջ 534-541 
D 5. Երևանի Մատենադարան, ձեո. N 1268, էջ 297ա-299ա 
Е 6. Նույն հավաքածոյի ձեո. N 9826, էջ 268р-272ш: 

Հակոբ քահանան, իմչպես տեղեկանում ենք նրա հիշատակարա-
նից, ունեցել է բավական հարուստ ձեռագրական հավաքածո և կյանքի 
վերջում, անժառանգ լինելով, այն նվիբել է Կեսարիայի ս. Սարգիս վան-
քին (գտնվում է նույնանուն գյուղում, քաղաքից մեկ ժամ հեռու): Հավա-
քածոն պահպանվում էր մինչև 1915 եղեռնը և ընդգրկում, ըստ հրապա-
րակված նկարագրության, 12 գրչագիր": Աակայն պիտի կարծել, որ Հա-
կոբ քահանայի տվածները ավելին կարող էին լինել: Հայերեն ձեռագրե-
րի հավաքածոներ ունեին նաև Կեսարիայի ս. Աստվածածին, ս. Գևորգ, 
ս. Դանիել եկեղեցիները12, ինչպես նաև էվերեկի, Թաըասի, Թավլասու-
նի, Պալակասի և այլ գյուղերի եկեղեցիները (բոլորը միասին՝ 124 միա-
վոր) 13: 

Հակոբ քահանայի գրական վաստակի անդրանիկ գնահատալը ե-
դել է Հ. Նեբսես Ակինյանը, որի համոզմաբ «Ա. Աարգսի եկեղեցւոյն նո-
ւիրած ձեռագրաց կցած Ցիշաաակարանս_(խւաքը ստորև հրատարակ-
վող բնագրի մասին է - Ս. Մ.) լաւագոյն է կոչել Համառօտ կենսագրու-
թիւն Գրիգոր_Կեսարացւոյ եւ իւր սահմին, ուր գոհացուցիչ մանրամաս-
նությամբ կու տայ մեզ Գրիգորի՝ մասամբ նաև իւր կեանքն ու տոհմագ-
րութիւնը» 14: Ինչ վերաբերում է Հակռբի մնացած գրական ժառանգութ-
յանը, ապա ինքն ասում է. « . . . ով սիրելի, եթէ կամիս և ոչ ձանձրանաս 
գիտ և ընթերցիր զողբերգական և զմխիթարական գիր և զասացեալ 
գանձերս և զներչափական տաղերս՝ խրթնածածուկ բառեյտվն»: Այդ 
գործերից մեկ նմուշ է «Գովեստ ի սուրբ քաղաքն Երասաղէմ», որ ձե-
ռագրական ընթերցումների բաղդատությամբ հրատարակել է Հ. Ն, Ա-
կինյանը15: Դատելով Հ. Աահակյանի կազմած «Ուշ միջնադարի հայ բա-
նաստեղծությունը» 1 երկհատոր գրքի ցանկերում Հակոբ քահանա Կե-
սարացռւ անվան բացակայությունից, պիտի եզրակացնել, թե այս գործ-
չի գրական ժառանգությունը կարոտ է ամբողջականացման և գիտական 
հրատարակության: 

Ցակոբ երէց Կեսարացի 
[Վարք Գրիգորի Կեսաբացայ] 
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Եւ արդ՝ ես անպտուղս ի բարեաց, մեղաւորս յարդարոց, անկա-
տարս ի կատարելոց, տգէտս ի գիտնականաց, յետինս ի կարգաարաց, 
անբանս իբրեւ՛ գբանականս, եղկելիս եւ ողորմելիս, խեղճս եւ ափսոսա-
|իս, մտօք յիմարեալս եւ հոգտվ ցնորեալս2, պարտականս բիւրոց3 քան-
քարսւց4, եւ յետինս ի սպասաւորաց եկեղեցւոյ, սոսկ անուամբ Յակոբ ե-
րէց5 կոչեցելւոյս6, ծոյա ի բարիս եւ օտարս յամենայն տեսակս առաքի-
նութեան: Յոգնական եւ անթուելի բազմապատկես» բիւրաւոր բարեաց 
միաժողով բաղձացօղ8 եւ պարունական9 գրեանքս1 զայս աստուածու-
նակ եւ գերադրական, երանաւէտ եւ երկնաւոր շնորհի ընդունակ եւ ու-
նակական, ըստացեալ բազում ըղձիւ եւ փափաքանօք յետ վախճանի ի 
գրեանց սուրբ հօրս, այս ինքն հօրեղբօրս: Գրեանց վաճաոելոյն պատ-
ճառն այս է. որ վախճանեցաւ րաբունապետս մեր ի սեպհական վի-
ճակն" իւր ի Ստամպօլ12. եւս եւ13 ունին սովորութիւն այլազգիք, որ ոչ թո-
ղուն թաղել զմեռեալս ի շինամէջս քաղաքին, այլ յանշէն14 տեղի15 եւ հեոի 
ի քաղաքէ, զոր Շահին Չելէպին թաղհաց ի Ղալաթիա արքունական 
հրամանաւ , ի սուրբ Լուսաւորիչ եկեղեցին ՌՁԵ (1085) թուին17: Եւ 
վասն18 թաղելոյ զնշխարսն19 եւ2 այլ ինչ խարճ զոր արարեալ էր եւ էստ 
ի մէնջ Գ Ռ Խ Է (3047) ղուրիշ. եւ մինգամայն եղեւ խարճ Դ Ռ եւ է ճ (4700) 
ղուրիշ. եւ այս եղեւ պատճառ վաճաոելոյ գրեանց եւ այգւոյն, զոր բա-

> p B 
2 եղկելիս ... ցնորեալս] մտօք յիմարեալս և հոգով ցնորեալս, եղկելիս և 
ողորմելիս, խեղճս ե ափսոսալիս D 
3 բիւրուց В 
4 մտօք յիմարեալս ... քանքարաց] С 
5 էրէց ACD 
6 կոչեցելոյ ACDE 
7 յոքնական ACDE 
8 բաղձաձօղ А, բաղձաձող В, բագձածօղ С, բագձաձող D 
9 պարունականս В 
10 գրեանքս] В 
11 վիճակ В 
12 12+ ՌՁԼԵ (1636) թվին CDE 
13 և եւս ВЕ 
14 անշէն В 
15 տեղիս В 
1бш արքունական հրամանաւ] А 
17 ՌՁԷ թոփն А, ՌՁԵ] BDE, եկեղեցին ՌՁԵ] եկեղեցւոյ դրանն С 
18 վասն] սակս նմա В 
19 + ի Ղալաթիա ACDE 
20 + թէ6 
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զում վիշտս եւ չարչարանս21 կրեցաք ի բազմաց վասն վախճանի սրբոյս: 
Այլ նեղութիւն մեր եւ բազում վշաի պատճառ լինողք ոչ երկսւրեմք24, 
այլ թողումք անաչառ25 դատաստանին26 Քրիստոսի27, զոր ի մանկութե-
նէ վաստակոց եւ ի հալալ արդեանց իմոց ստացեալ էի 9 ի վայելումն 
անարժան անձին իմոյ30, քանզի ոչ ունէի ժառանգ մարմնաար մխիթա-
րութեան31 անցաւոր32 եւ ունայն կհնցաղոյս վասն ամլութեան: Այլ3 ըն-
թեռնելով զսուրբ գրեանքս մխիթարեալ հանդարտէր այրեցեալ34 

լեարդս35 իմ եւ տոչաբեալ սրտիկս իմ. ըստ3 հանգոյն Աննայի փղցնոյր37 

սրտիկս արտասուաթոր աչօք. 
Հայիմ ի38 թռչունս երկնից՝ գիտեմ39 անթիւ երամ է, 
Դառնամ եւ յիս նայիմ՝41 կեանքս իմ հարամ է: 
Ապա ըստ իմաստնոյն բանի42 որ ասէ, երանի որ ունիցի զաւակ ի 

Սիօն եւ ընտանեակք նորա յԵրուսաղէմ43: Զի թէպէա եւ ի մարմնատբէն 
զրկեալ եմք, այլ աղօթիւք հարց եւ եղբարց հայցեմք ի Քրիստոսէ որ ի հո-
գեւորէն ոչ զրկէ44: Ըստ այսմ յուսոյ եւ երանաւէտ ձայնին ետու զսուրբ 
գրեանքս այսոքիք4 5* ի դռան սրբոյն Սարգսի Զօրավարին եւ որգայ նո-

21 չարչարանս և վիշտս E 
22 նեղութեան С 
23 վշաաց СЕ 
24 յհրկաբեմք ABCDE 
25 անաչառ] յ աւուր СЕ 
26 դատաստանին] ատենին BD, և սոսկալի ահեղ ատենին E 
27 և սոսկալի ահեղ ատենին Քրիստոսի С 
28 մանկութեան CD 
29 ստացեալ էի] ABD 
30 + եւ С 
31 մխիթարութեամբ А, մխիթարութեանս В 
32 աղցաւոր ACE 
33 + յարաժամ CE 
34 այրեցեալ) А 
35 լեարդ D 
36 ըստ] ABD 
37 փղցնոյր] քաղցնոյր В 
" Ы А 
39 գիտեմ] В 
40 եւ] В 
41 նայիմ] հայիմ CDE 
42 բան В, բանի] D 
43 երանի որ ... յԵրուսաղէմ] երանի ամլոց որ ոչ ծնան В 
44 + ըստ այնմ որ ասէ. «Երանի որ ունիցի զաւակ ի Սիօն» ե այլն В 
45 այսօրիկ AD, որք են այսոքիկ Е, 

268 



բայ Մարտիրոսին ի Կեսարիա քաղաքի ոչ թէ ի փարթամութենէ եւ ընչսւ-
ւէտութենէ, այլ յաղքաաութենէ եւ ի չքաւորութենէ, ի փառս Քրիստոսի եւ 
յուսոյ արքայութեան նորա ի թուիս Հայոց4 4 Ռ Ճ Դ (1104) ամին ի ժամա-
նակս47 խարազնազգեաց հայրապետին4 տեառն49 Փիփպպոսի վերադի-
տողի3" սուրբ Աթոռոյն էջմիածնայ եւ դիտապետութեան նահանգի Տանն 
Կիլիկիոյ տեառն Ներսիսի Սեբաստացայ եւ առաջնորդութեան մայրա-
քաղաքիս Կեսարիռյ որ է Մաժաք հին, տէր Թորաս վարդապետին, որ 
յետոյ կաթողիկոս եղեւ ի Սիս: Այլ ըստ տէրունական բանին որ ասէ՝ 
«ՈՒր գէշն իցէ' անղր ժոդովեսցին3 եւ արծուիք» *: Արծուիք են հոգեւոր33 

եւ34 աստուածաբան րաբունապետքն մեր, զի ի գալ նոցա յայսմ քա-
ղաք55 որոճելով եւ խրատելով փրկութիւն փցի ամենայն 6 հաւատացե-
լոց: Այլ եւ յիշատակ փոխեցելոյն առ Քրիստոս ՌՁԵ (1085) թուին հոգե-
ւոր հօրն* իմոյ տիեզերալոյս րաբունապետին ըստ հոգայ եւ ըստ մարմ-
նոյ հօրեղբօրն իմոյ տէր Գրիգոր աստուածաբան վարդապետին, որ էր 
աշակերտ տիեզերալոյս եւ խարանազգեաց ճգնաւորին տէր Մրապիոն 
աստուածաբան րաբունապետին Ուրհայեցւոյ եւ անյաղթ փիլիսոփային, 
առեալ գաւազան ի նմանէ ի Տիգրանաշէն մայրքաղաքն Ամիդ5 Ռ Խ Դ 
(1044) թուին: Աա գնաց ի Բիւզանգիա վասն սուրբ Երուսաղէմայ պար-
ւոուցն ի ժամանակս տէր Ազարիա կաթուղիկոսին, զոր տեսեալ զիմաս-
տութիւն եւ զխոշոր59 վարուց ճգնութիւն60 սորա եւ հաւանեալ միաբան 

*CDE ձեռագրերում այնուհետև 10 տող րաց է թողած՝ գրքերի անունները 
լրացնելու համար: 
46 Հայոց] մերում СЕ 
47 ժամանակս] С 
48 հարյուրապեաութեան + սուրբ էջմիածնայ СЕ 
49 տէր СЕ 
30 վերադիտողի] երկրորդ լուսաւորչի СЕ 
51 տեառն Ներսիսի (Ներսէսի В) Սեբաստիոյ և առաջնորդութեան մայրքաղաքիս 
Կեսարիոյ] А 
32 գտանիցին А 
* Մատթ, ԻԴ, 28: 
53 հոգևոր արծուիք В 
54 եւ] В 
55 քաղաքս СЕ 
36 ամենայն] В 
" Այս բառով ավարտվում է B-ն: 
37 ի նմանէ գաւազան Е 
38 Սմիթ DE 
59 խոշոր С 
60 ճգնութեան С 
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ամենեցուն՝ գրեցին աո կաթոպիկոսն սուրբ էջմիածնի ձեռնադրել62 իւ-
րեանց առաջնորդ63: Եւ եկեալ մինչեւ ի Թաղաթ՜ երթալ64 յաթոոն սուրբ եւ 
վասն յոլովութեան Ջալալուն ոչ կարաց գնալ ի սուրբ էջմիածինն: Եւ 
անտի դարձաւ ի Սիս առ հոչակեալ կաթուղիկոսն66 տէր Ովաննէս67* ի 
թուին ՌԾԱ (1051) 68 եւ ձեռնադրեալի նմանէ եպիսկոպոս եւ առաջնորդ 
Իստամպօլու69 եւ գնացեալ անդ՝ արար բազում ուղղութիւն70 եւ նստեալ 
ժամանակս ինչ: Եւ ի Ռ Շ Ը (1058) թուին ելեալ71 ի Բիւզանդիոյ72 նաւեալ7յ 

յԵգիպսաս74, ելեալ ի լեառն75 Սինա. ընդ խո ունելով զՄովսէս վարդա-
պետն, տուեալ նմա գաւազան ի Բխզանդիա 6, որ եւ յեսայ եղեւ կաթողի-
կոս ի սուրբ էջմիածինն, եւ կատարեալ զուխտս իւրեանց՝ յասսաւածա-
խօս լեոնէն դարձան անաի Ամիդ77: Եւ արարեալ ժողով բազում եպիսկո-
պոսաց եւ վարդապետաց եւ7 դօլվաթաւորաց եւ7' վաճառականաց եւ 
ռամկաց սակս պարտուցն Երուսաղէմայ : Նաեւ եկն81 խօճայն Ամ-
դ ա յ 8 , գրեցին առ 3 ստաջնորդսն եւ առ դօլվաթատրսն Վանայ գալ առ 
նոսա84 եւ ժողովեալ բազում առաջնորդաց ե դօլվաթւորաց85 եկեալ յԵ-

61 երոաաղեմյան օրինակում եղել է՝ «ե զխոշոր կացս սորա» - ծան. Բ. 
Կյուլհսերյանի 
62 ձեոանդրեալ ADE 
63 առաջնորդ իւրեանց E 
64 երթեալ ADE 
65 անտի] СЕ 
64 կաթողիկոսի АЕ 
67 Ո վանէս ADE 
* «Ովաննէս» անունով վերջանում է A-ի աոաջին դրվագը (ձեո. N 593) 
68 ՌՇԱ] ADE 
69 Իստամբօլու CE 
70 ուղղութիւնս СЕ 
71 ելեալ] նաւեալ CDE 
72 ի Բիւզանդիոյ] Е 
73 նաւեալ] CD 
74 ելեալ... յ Եգիպտոս] նաւեալ ի Բիւզանդիոյ յ Եգիպտոս С 
75 լեռն D 
76 ի Բխզանդիա] СЕ, ի Բխղանդիա] Իստամպօլ D 
77 Սմիթ AD, Համիթ СЕ 
78 + բազում С ՜՜ 
79 
80 սակս պարտուց Երուսաղէմայ] CDE 

եւ] DE 

81 եկն] ենկի DE 
82Ամթայ ACDE 
8 3 ШП] АС 
84 գալ առ նոսա] СЕ 
85 ե դօլվաթւորաց] DE 
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րուսսւղէմ ՌԾԹ (1059) թոփն: Եւ էր պարտք սբբոյ Երուսաղէմայ ԿՌ 
(60000) ղուրիշ, որ առաջնորդ էր Արդար Դսովիթ86 եւ սատարութեամբ 
հզօրին Աստուծոյ վճարեսղ պարտքն8 եւ ազատեալ զայգեստանսն88 ա-
մենայն89 եւ եդեալ զԳրիգոր Պարոնտէր90 առաջնորդ սրբոյ Երուսաղէ-
մայ ի սոյն ամին91, որոց վարձատրութիւնք92 ի Քրիստոսէ փցի ի ժամ 
դատաստանին, ամէն: 

Դարձեալ ՌԿ (1060) թոփն93 տարան ի Բիւզանդիայ արքունա-
կան հրամանաւ, եւ նստեալ յոլով ժամանակս եւ ձանձրացեալ ի նոցա-
նէ94, եկն ի Կեսարիայ: Դարձեալ կրկին անգամ տարան ի Կոստանդի-
նուպօլիս 5 ՌՁԲ (1082) թոփն96 բազում քահանայիւք եւ արքունական97 

հրամանաւ, որ յար եւ նման էր առաջին դիտապետացն մերոց՝ խստակ-
րօն վարուքն եւ աստուածաբան վրդապետութեամբն փայլեաց յաշխար-
հի98 որպէս զարեգակն ոչ վախելով զխոշոր վարս եւ զճգնողական սաա-
քինութիւնսն , զոր ստացեալ էր ի կրաւնաարաթեան1 իւրում, ոչ կե-
րեալմիս եւ ոչ ըմպեալ գինի ի ժամ 1 ձեռնադրութեանն, այլ միով ժու-
մաւ' 2 շատանայր1"3 զաւուրս 04 իւր, բայց ի շաբաթու եւ Կիւրակէի105. 
մանաւանդ խորգով106 մազեղինաւն կայր զամենայն կեանս իւր եւ էր 
վկայեալ յամենեցունց եւ յոյժ հմուտ աստուածայնոց Հին եւ Նոր կտա-
կարանաց107, նաեւ տեղեակք արտաքնոց հանճաբաց 1 0 , եւս ուսստւրլա-

86 Դաւիթն С Դափթն Արդար D 
87 զպարտքն CD 
88 զայգեստանսն] գսգեստն CDE 
89 ամենայն] CE 
90 Պարոնտէրն CD 
91 ամին] թվին С 
92 վարձատրութիւնքն С 
93 + կրկին А 
94 + եւ հրաժարեալ AD 
9Տ ի Բիւզանդիա CE 
96 ՌՁԲ թուին] AD 
97 արքունի CE 
98 աշխարհի С 
99 առաքինութիւնն С, առաքինութիւնս D, առաքինութիւն Е 
100 կրօնաւորութենէ С 
101 ժամու D 
102 ժումաւ] ժամաւ А (ծան. երոա. օր. է «այլ միով ժմով» - Բ. Կ.) 
103 շատացեալ А 
104 զաւուրս] զապուրս СЕ 
105 ի կիւակէի С 
106 խորգովս А, խորգ СЕ խորգով] Երոա. օր. (Բ. Կ.) 
107 Կտակարանացս Е 
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պին109 եւ երկրաչափականին՝ լի եւ անթերի: Այլ եւ ջատագով ճշմարտու-
թեան օրինաց եւ կարգաց սուրբ հարցն, գանձն իւր օրինակ տալով ամե-
նեցուն: Այլ եւ գբարի նախանձն, զոր ունէր աո Աստուած եւ աո մար-
զիկք, ո ր ա անդադար խրատ111 օրինացն Ուսուցանէր զամենեսեան: 
Նաեւ զտիւ եւ զգիշեր յԱստուածաշունչ գբոց ընթեռնլոյ ոչ պարպէր"2 . 
մինչեւ ի ժամ ծերութեան113 յուսուցանելոյ եւ ի " 4 խրատելոյ ոչ դադարէր 
եւ զաչնոցիկն ոչ առնոյր յետ՝ 115 վասն աշխատասէր եւ ժրաջան կա-
մացն եւ ընթեռնլոյն, եւ զգիշերն առանձնական աղօթիւքն զանձն յանկո-
դինն ոչ տայր: Տքնութեամբ եւ սաղմոսերգութեամբ վճարեալ զաոատեայ 
կեանս իւր ի փառս ամենասուրբ Երրորդութեան եւ թաղեցաւ ի քաղաքն 
Ղալաթիայ՝ մերձ ի թագաւորանիստ քաղաքն Իստամպօլ ի դրան եկե-
ղեցւոյն սրբոյն Գրիգորի մեր Լուսաւորիչին, ՌՁԵ (1085) թուին, եւ առ-
նէ Աստուած ի տապանէ սրբոյս բազում սքանչելիս ի հիւանդս եւ յախ-
աաժէտս117 եւ ի լուսնոտս եւ յամենայն ախտացեալս118 ի փառս տէրու-
թեան իւրոյ եւ ի պատիւ սրբռց իւրոց, ամէն119: 

Այլ եւ ժողովեաց եւ շարադրեաց Բ (2) գիրք՝ զմէկն Թուականք եւ 
պատմութիւնք յ Ադամայ մինչեւ ի մեր ՌՁԵ (1085) թուին, աշխատեալ 
մինչ ի վախճանն իւր, եւ երկրորդ՝ թարգմանեաց գիրք մի ՈՒստուրլա-
պի120 ի121 ստապի լեզուէ ի մեր բարբառս, այլ եւ գունդ մի ի մեր գիր լեզու 
յերկնից հանգոյն աստեղազարդ շարիւ զարդարեալ: Այլ եւ ասաց մխի-
թարական բանս122 վասն մահլան վարդապետին իւրոյ Տէր Սրապիոն 
քաջ հռետորին համեղ եւ զանազան բանիւք: Նաեւ ասաց Բ (2) գանձ եւ 
Բ (2) տաղ շաբսւդրեալ123 ի վերայ այբուբենից զարմանալի124 եւ խրթին 

08 արտաքնոցն հանճարոյ CD + եւ D 
09 Ուստոտլապին D 
10 զոր С 
11 խրւստոյ ACDE 
| 2 + եւ 
13 ծերութեանն CD 
14 ի] ADE 
15 յետս С 
16 եկեղեցւոյ ADE 
17 յախտաժէտս] ի ցաւագարս E 
'8 հիւանդս ... ախտացեալս] ի ցաւագարս և ի լուսնոտս և յամենայն 
սխտացեալս C, հիւանդս, ի ցաւագարս եւ յախտաժէտս ի լուսնոտս D 
19 ամէն] D 
20 ՈԻստարլապի] А 
21 ի] ACDE 
22 բառս D 
23 շարադրելս J զարղաբհալ AD 
24 զարմանալի] համեղ А 
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բառիւք, շարադասեալ ողբերգական բանիւք եւ առաքեաց125 ի Ամիդ126, 
եւ հետեւակ այս է ցրիւ բանիւք եւ նեոչափանական տաղիւ ոգեալ, զնա-
խադաս գիծն հանդերձ վերջադբիւ1՜7 փաղառութեանց ըստ ալփափե-
տ ի ց ա տառից արուեստաւորեալ2 յ: Այլեւ ներբալեալաղօթք հոգեխառն 
մաղթողականք ի սուրբ պատարագին ի դէմս ամենասուրբ Երրորդու-
թեան եւ միաստուածռւթեանն: Այլ եւ շինեաց կամուրջ՛30 մի բազում ծա-
խիւք ի սահմանս Գերմւսնիկոյ եւ Կեսարիոյ մերձ ի Տօմաբզայ1 3 1 , ՌՀ 
(1070) թոփս սկսեալ եւ ՌՁԱ (1081) թուին աւարւոեալ. որոյ յիշատակն 
օրհնութեամբ եղիցի, ամէն: 

Այլ եւ՛32 անարժան Ցակոբ երէցս՝ երբօրորդի տիեզերալոյս վար-
դապետին Գրիգորի, տգէտս եւ անիմաստս զորպիսի՜ գովութիւնս դրոււս-
տեցից րաբունւոյս 33 մեծի, որ գեր ի վերոյ է քան զմիտք մարդկան. մի 
գայթակղեսցիս յասելս, ով սիրեփ, եթէ կամիս եւ ոչ ձանձրանաս, գիտ եւ 
ընթերցիր գողբերգական եւ զմխիթարական գիր եւ զասացեալ գանձերս 
եւ զներչափական13'1 տաղերս խրթնածածուկ բ առերովն եւ զմեղաւորս 
յիշեա ի Տէր, աղաչեմ: Այլ եւ յիշատակ փցի նախնեաց իմոց13 մեծ պա-
պուն իմոյ Եաղուպին եւ մամուն իմոյ Վարդխաթունին, հօրն՛36 իմոյ 
Բաղդասարին13 եւ մօրն իմոյ Մթխալին138, հօրեղբօրն իմոյ Խտրպալո-
ւին' եւ հօբքեռն իմոյ Թուխտարին եւ հարազատ եղբարց իմոց ի ման-
կութեան եւ յերիտասարդութեան աո Քրիստոս վախեց ելոց՛40՝ Եաղու-
պին, Կարապետին, Ոհաննիսին, Յախէփին եւ Ոհսւնին. նաեւ գեղեցկա-
տիպ եւ քաղցրաձայն դպիր Աբբահամին՝ խնդրողի բանիս141 եւ ամենայն 

125 առաքեալ А 
126 Համիթ АС, Ամիթ DE 
127 վերջ աղա սիլ CE 
128 ալփափեւուսց А 
129 արգասատրեալ А 
130 կւսմուրճ D 
131 Դօմարգայ CE 
132 եւ] ես E 
133 րաբունոյս С 
134 ներչափողական АЕ ՝ 
135 իմոյ С, իմ DE 
136 հօր ADE 
137 Բաղտասարին ADE 
138 + եւ С 
139 խտըրպալւին А 
140 փոխեց ելոց ն С 
141 բանի CDE 
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„ 142 արեանաոու մերձաարաց՝ եւ կենդանեաց եւ աո Քրիստոս փոխեցելոց 
ամէն: 

Կրկին եւ երեքկին143 աղաչեմ յիշելի Տէր զՅակոբ երէցս եւ զկենա-
կիցն իմ զկոչեցեալն Խաթուն եւ զմայր մօր իմոյ զՍարթայն144 եւ զքե-
ռին145 իմ զՊսղին եւ զորդեգրութեամր սնուցեալ որդին14, իմ, վարժեալ 
բազում աշխատութեամբ զտէր Սիմէօն քահանայն, որ ւսո Աստուած փո-
խեցաւ148, աղաչեմ յիշել նաեւ ի Տէր զաէր Անտոնն եւ զհօրեղբօրորդին 
իմ զմահտեսի Յարութիւնն եւ զմահտեսի Ուդուբլուն149 եւ զՂայսար Չէլէ-
պին150, որ ի ժամ ձեռնադրութեանն բազում երկօք աշխատութիւն 
կրէին151 վասն մեր152, հատուսցէ նոցա Տէր վարձս ըստ վաստակոց իւ-
րեանց. ամէն153: 

Եւս առաւել ամենայն հաւատացեալ քրիստոնէից ողոբմեսցի 
Տէր154 Աստուած յաաւրն ահեղին155 եւ ինձ մեղապարտ գծողիս . ամէն: 
Իսկ որ շարժողն է ամենայնի եւ շարժէ զամենայն էակս157 ի բարի, եւ 
ինքն անշարժ է ամենայնի՝ Հոգին սուրբ Աստուած ճշմարիտ, որ շար-
ժեաց զշարժումն ի բարին եւ բորբոքեաց սիրտ եւ հոգի 58, շարժեսցէ 
զձեզ, ով ընթերցողք1 9 հարք եւ եղբարք իմ, աղաչեմ զձեզ սիրովն Քրիս-
տոսի160, որք հանդիպիք սմա կարդալով կամ օրինակելով յիշեցէք առ161 

42 փոխոցհլոց] ննջեցելոց (այսպես է եղել հրաս, ձեո-ում) 
43 եւ երեքկին] СЕ 
44 Մարթայն А 
45 զքեոն С 
46 որդեգրութեամբ А, յորղեգրուեամբ СЕ 
47 զորղին С 
48 + եւ А 
49 ՈՒղուրլուն] Դարալաւն А 
50 + վարժեալ A (ADE ձեոազրեբը «Վարժեալ» ֊ ի ն հաջորդող անընթեռնելի բառ 

են ենթադրում) 
51 կրեցին DE 
32 աշխատութիւն ... վասն մեր] ինձ յոյժ աշխատանք եղեն (Եուս. օր.) 
53 ամէն] CDE 
54 Տէր] Քրիստոս D 
35 յ ահեղին ADE 
36 մեղապարտ գծողիս] Վասլի թշուառագոյն եղկելւոյս (Երուս. օր.), գծողիս + 

Բարսեդի D 
'37 էակքս D 
58 յոգին 

ընթերցւ 
+ ովեւը 

61 աո] ADE 
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59 ընթերցող АС 
60 + ով եղբարք (Երուս. օր.) 



Տէր սրտի մտօք եւ միով Հայր մեղայիւ ներումն խնդրեցէք վերոգբելոցս162 

եւ Աստուած ողորմի ասացէք, եւ Աստուած, որ առատն է ի տուրս բա-
րեաց, ձեզ յիշողացդ եւ մեզ յիշելոցս առ եասաբակ ողորմեսցի՝ Քրիստոս 
Աստուած յաւուրն ահեղին եւ ի ժամ դատաստանին, եղիցի, ամէն, սւ-
մէն, եղիցի1 . 

SAMVEL MURADYAN 

T H E S Y N O D I C O N B Y P R I E S T H A C O B T H E C A E S A R I A N A S A S O U R C E 

The Synodicon by priest Hacob the Caesarian is the depiction of the life and 
activities of one of the mosl prominent figures of the first half of XV Century, Grigor 
Lhe Caesarian, who was a clergyman, a teacher, a negotiator and a public figure. At 
the same time, the Synodicon by priest Hacob the Caesarian provides interesting data 
on the history of manuscript collections existing in Constantinopolis and Caesaria. 
Similarly important are the evidences provided of literary works in translaüon. 
Thcrefore, the scientific publication of the original version of the Synodicon will 
enrich Armenology and Oriental studies with a reliable source. 
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ՊԱՎԵԼ ՉՈԲԱՆՅԱՆ 

ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ХУШ 
ԴԱՐԻ II ԿԵՄԻՆ ԵՎ ՀԱՅ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԻՏՔԸ 

Հայ քաղաքական միտքը հայոց ազատագրական ծրագրերում 
մշտապես կարևոր տեղ է հատկացրել Վրաստանին և հայ-վրաց ակտ ն 
հարաբերություններին: Հայաստանում և Վրաստանում տեղի ունեցող 
ոազմա-քաղաքական գործընթացները ևս մշտապես պայմանավորված 
են եղել ինչպես միմյանց տարածքներում, այնպես էլ իրենց շուրջ եղած 
քաղաքական միավորներում տիրող իրավիճակի հետ: Հայ-վրացական 
հարաբերությունները XVIII դարում ձևավորվում էին ինչպես Վրաստա-
նում՝ հայ և վրաց ժողովուրդնեբի բազմաբնույթ հարաբերությունների 
հենքի վրա, այնպես էլ բուն Հայաստանում և հարակից տարածաշրջա-
նում վրաց իշխանությունների ունեցած առնչությունների ոլորտում: 
Վրաստանի քաղաքական իրադրությանը հետևելու և այն ի նպաստ Հա-
յաստանի ազատագրությանը օգտագործելու վարձերի մասին հայտնի 
են Իսրայել Օրու, Եդիա Կարնեցու, Արցախի և Այունիքի 1720-ական 
թվականների ազատագրական պատերազմներում հայ և վրաց գործիչ-
ների համագործակցության և այլ փաստերից1: Հայազգի գործիչները 
հաճախ ընդգրկվում էին նաև Վրաստանի արտաքին հարաբերություն-
ների ձևավորման ոլորտ և իրականացնում վրաց արքունիքի դիվանագի-
տական բանակցությունների վարումը շրջակա պետությունների ու 
երկրների հետ2: 

Նշված վախհարաբերությունները տեղի էին ունենում պատմա-
կան այնպիսի ժամանակահատվածում, երբ երկու ժողովուրդները իրենց 
հայրենիքում, թեև կարգավիճակների որոշ տարբերությամբ, սակայն 
միաժամանակ գտնվում էին պարսից տիրապետության ներքո և հայ ու 
վրաց ժալովուրդների խնդիրները, վարած արտաքին քաղաքականութ-
յունն ու կողմնորոշումները օբյեկտիվորեն հիմնականում համընկնում 
էին: Այլ էր իրավիճակը Պարսկաստանում Նադիր շահի սպանությունից 
անմիջապես հեսա և XVIII դարի երկրորդ կեսի ընթացքում առաջացած 
քաղաքական նոր իրադրության պայմաններում, երբ, ի տարբերություն 
հայ իրականության, վրաց իշխանություններին հաջողվում է ձեռք բերել 
փաստացի անկախություն՝ պահպանելով իրանական պետության մեջ 
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նախկինում ունեցած «Գուրջիսաանի վալիի» իրենց բարձր համարումը 
ե ներկայանալ որպես իրանական պետության ճակատագրով «մտա-
հոգ» գործիչներ: «Մահմեդական չալմայով քրիստոնեության համար 
պայքարի այս ձևը» \ որ կիրառում էին վրաց թագավորները արտաքին 
քաղաքականության մեջ XVIII դարի 50-ական թվականներին, անհրա-
ժեշտ փուլ էր իրենց դիրքերն ամրապնդելու համար: 

1740-ական թթ. վերջերին և 1750-ական թթ. սկզբներին Հայաս-
տանի տարածքում հայազգի իշխանավորները աստիճանաբար զիջում 
են անգամ արդեն իսկ իրենց ունեցած դիրքերը. Արցախում ստեղծվում է 
մահմեդական խանություն, իսկ Երևանում4, Նախիջևանում և Գանձա-
կում ամրապնդվում են մահմեդական կառավարիչների դիրքերը: Պար-
տություն են կրում Շահկերտի ու Ագուլիսի ինքնապաշտպանություննե-
րը: 

Վրաց Թեյմուրազ և Հերակլ թագավորներին հաջողվում է հարկա-
յին կախվածության մեջ գցել Երևանի ու Գանձակի մահմեդական իշ-
խողներին, իրենց ազդեցությունը մասամբ հաստատել Արցախի ու Նա-
խիջևանի իշխողների նկատմամբ՝ ընդ որում մշտապես զգուշանալով 
նաև, որպեսզի իրենց պայքարը տարածաշրջանում չընկալվի որպես 
դավանական խտրականություն հետապնդող քաղաքականություն: 
Թերևս այդ է պատճառը, որ Վրաստանի արտաքին հարաբերություննե-
րում 1750-ական թվականների սկզբին վերաբերող դավանական պատ-
կանելության խնդրի բացահայտ դրսևորումը, ըստ Պեյսոնեփի արձա-
նագրման, մտահոգության առիթ է դարձել հարևան Օսմանյան կայս-
րությունում. «1751 թ. սկզբին Թեյմուրազ և Հերակլ իշխանները աֆղան-
ների ապստամբությունից անհանգստացած, ճանապարհ են ընկնում՝ 
նրանց դարձյալ վերադարձնելու այն լծի տակ, որը նրանք կարողացել 
էին թոթափել: Հայերն էլ իրենց հերթին միանում են վրացիներին: Այս 
բանակի մեջ մանող բոլոր զինվորներն իրենց հագուստների և պտշակ-
ների վրա խաչեր էին կրում. Խաչակիրներին նմանվալ այս մարդիկ 
գնում են աֆղանների դեմ և հանդիպելով նրանց Օրգուար (Odouar) քա-
ղաքի մոտակայքում, պարտության են մատնում նրանց և շատերին 
կտոր-կտոր անում: Այս մարտում Հերակլը իրեն այնպես դրսևորեց, որ 
այդ իրադարձությունը կարելի է համեմատել հին ժամանակների սւմե-
նահերոսական իրադարձությունների հետ» 5 : 

Նման տեսարանը, բնականաբար, ընկալվում է ոչ որպես «սովո-
րական» իշխանական ներքաղաքական պայքար, ֆեոդալական ինքնիշ-
խանության համար պայքարի դրվագ: Այն անհանգստություն է առա-
ջացնում աոաջին հերթին Օսմանյան իշխանությունների մոտ, պանք 
նման «համարձակության» դրդապատճառ ու հովանավոր ենթադրում են 
Ռուսաստանին: Տարածվում են լուրեր, թե իբր ռուսները «Աստրախանից 
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հետախուզական խմբեր են բերել այս վայրերը» 6: Նման լուրերի տարա-
ծումով Օսմանյան պետությունը վարձում է օգտվել քաղաքական անկա-
յուն իրադրությունից: Հեբակլ 11-ը կարողացավ հմտորեն կանխել նման 
ոչ ցանկալի ու վտանգավոր զարգացումները և, Պեյսոնելիի վկայութ-
յամբ, «հայտարարեց, որ ինքը տվյալ պարագայում գործում է որպես 
Dewlet-Scheriki կամ, այսպես ասած, որպես կայսրության բարեկամ: 
Ենթադրեցին, որ հենց ինքը՝ Հերակլն էր համարձակվել իրեն տալ նման 
որակավորում, հիմնվելով մի պայմանագրի վրա, որը իբր ինքը կապել էր 
Շահ-Ռախի հետ՝ տերությունը բաժանելու համար»: 7 

Ստեղծված նոր պայմաններում ևս, հայ քաղաքական միտքը 
ձևավորող գործիչները շարունակում են հայ-վրացական հարաբերութ-
յունները ընկւպել ավանդական ձևով՝ Վրաստանի հզորացումը երաշ-
խիք համարելով Հայաստանի ազատագրության համար և ոչ միայն հա-
մաձայներ այլև անգամ փրկություն համարել Հայաստանը Վրաց թա-
գավորության կազմի մեջ տեսնելը՝ այն պատկերացնելով, սակայն որ-
պես հայ-վրացական միասնական պետություն : Այդ տեսակետը, որ 
միանգամայն համահունչ էր վրաց իշխանությունների շահերին ու հա-
վակնություններին՝ տարածելու իրենց ազդեցությունը հայոց նկատմամբ 
և ձեռնտու էր հայոց օժանդակությունը ստանալու առումով, նպաստա-
վոր ձևով օգտագործվում էր վրաց պետության կողմից իր ներքին ու ար-
տաքին քաղաքականության ձևավորման ժամանակ: Ուշագրավ վավե-
րագիր է Հակոբ Շամախեցի կաթողիկոսի նամակը Եփզավետա թագու-
հուն՝ Թեյմուրազ Երկրորդի խնդիրներին ընդառաջելու միջնորդութ-
յամբ9, քանզի, ինչպես կաթողիկոսն է արձանագրում «նախ աստուծոյ և 
ապայ դոցա պահպանութեամբն կամ այժմ» 10: 

Հայ քաղաքական միտքը ձևավորվում էր ոչ միայն բուն Հայաս-
տանում, այլ նաև հայ գաղթօջախներում: 

Հնդկահայ գաղթօջախում սկիզբ ստած հայ ազատագրական 
շարժման գաղափարախոսության նշանավոր ներկայացուցիչ Հովսեփ 
էմինը ինչպես գործնական քայլերով, այնպես էլ գրավոր-քարոզչական 
միջոցներով արձանագրել է իր և իր ժամանակակից որոշ գործիչների 
այն համոզումը, թե հայ-վրացական համագործակցությունը ոչ միայն 
հնարավոր, այլև այն միջոց և երաշխիք կարող էր փնել հայ պետակա-
նության վերականգնման համար: Հովսեփ էմինի գործունեության վեր-
լուծության հիման վրա նման ուղղությամբ կատարված մի վարձի անհա-
ջողության պատճառների քննությունը հայագիտության մեջ ստանձին 
ուսումնասիրության և գնահատության է արժանացել ակսպ. Ա. Ռ. Հով-
հաննիսյանի հայտնի աշխատությունում11: 

Անշուշտ, Հովսեփ էմինի և նրա կողմնակիցների տպավորութ-
յունն է վախանցվել նաև Մովսես Բաղրամյանի հեղինակած «Նոր ւոեսւ-
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բակի» մեջ12, թե հայոց պետականության վերականգնման առումով Ար-
ցախում իրավիճակը դեռևս անհուսալի և անդառնալի չէր. «Պարսիկնե-
րը ոչ թե ինչ-որ քաջությամբ և ոչ էլ բնավ բռնությամբ մտան նրանց 
սահմանները, այլ (նրանք իրենք) պարսից իշխանին մտցրին իրենց եր-
կիրը՝ հրապուրված սրանց խորամանկ պատրանքներով ... բւսյց նրանք 
(իմա՝ Արցախի մելիքները-Պ. Չ.) այն վիճակում չեն, ինչպես որոշ տե-
ղերում մեր ազգակիցներից ոմանք, որոնք բացարձակապես հպատակ 
են դարձել, - այլ տակավին փրկության հույս ունեն: Թեև նրանց տիրել է 
ուրիշը, սակայն սա (իմսւ՝ Իբրահիմ խանը-Պ. Չ.) առանց նրանց բւսն չի 
կարող անել, որովհետև ամեն ծառայություն մեր ազգի ձեռքին է, ինչ էլ 
կամենա՝ նրանց միջոցով է գլուխ բերում, հարկ է, թե մաքս՝ նրանցից է 
հանում, նրանցով է պաշտպանվում, նրանցով է պատերազմում թշնամի-
ների հետ ու նրանցով է հասնում հաղթանակի.. .մինչև իսկ նրա ապա-
րանքի մշտական պահապանները կամ հսկիչները և սենեկապետները 
հայեր են, իսկ նրա զորքի զինվորները գլխավորապես հայ ազգից են: 
Ուստի վերոհիշյալ այդ իշխանների համար, եթե կամենան, դժվար չէ, 
այլ շատ հեշտ է մեջտեղից վերացնել պարսիկ իշխանին կամ վտարել ու 
հալածել իրենց սահմաններից և հարկերից ազատ լինել...» | 3 : 

«Նոր տետրակը» Հայաստանի փրկության գործում տեսնում է 
Վրաստանի և, մասնավորապես, Հերակլի հետ դաշինքի և վերջինիս կա-
մեցողության պարագան: Թվարկելով Բագրասաւնյաց տոհմի հայ թա-
գավորներին, «Նոր տետրակի» հեղինակը ավելացնում է «Թեև այն ժա-
մանակ Բագրատունյաց տոհմից մեր թագավորությունը դադարեց, բայց 
ոչ իսպառ, ինչպես կարծում են ուրիշները: Չէ ռբ, ինչպես ոմանք հաս-
տատում են, նույն սահմից է և վրաց թագավորությունը, մանավանդ որ ի-
բենք էչ պնդում են այդ»: Ի հաստատումն այդ դրույթի, նշվում է, թե 
«բազմաթիվ ճակատամարտեր տալով նա ավելի է ընդարձակել Վրաց 
սահմանները, քան իր նախնիների օրոք էր: Մշտապես ջանում է ամայի 
և անմարդաբնակ վայրերը լցնել բնակիչներով, և տեղ-տեղ լցրել է: 
.. .Դրա համար էլ, նաև նրա համար, որ իր ազգից մեր հայ ազգը չի տար-
բերում ու զանազանում, այսքանը հիշատւսկեցինք մեր գրքւււմ, որպեսզի 
նրա հիշատակը հավետ օբհնաբանելի լինի» '4 : 

Վրաց պատմագիտության մեջ, սակայն, տիրապեւոող է այն 
համոզումը, թե վրաց թագավորները և, մասնավորապես Հերակլ Երկրոր-
դը, հայոց պետականության վերականգնման նպատակ իրենց առջև ոչ 
միայն չեն դրել ու չէին կարող դնել, այլև մշտապես ձգտել են ընդարձա-
կելով Վրաստանի սահմանները նրա մեջ ներառել13 (կամ գեթ հարկա-
տու դարձնել) շրջակա երկրները: Նրանք ուժի և սիրաշահումների, ըն-
դառաջումների և պարտադրումների միջոցով վարձում էին ապահովել ի-
րենց իշխանությունը: Այդ առավել չավավ հաջողվել է հենց XVIII դարի 
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երկրորդ կեսին, Նադիր շահի սպանությունից հետո՝ իրանական կենտ-
րոնական պետության քայքայման և բացակայության պայմաններում: 
1750-ական թվականներից մինչե 1795 թ. վաքր ընդմիջումներով Վրաս-
տանից կախման' մեջ էին Երևանի ու Գանձակի խանությունները, իսկ 
Արցախի հայ մելիքները ուժասպառ լինելով Ղարաբաղի խանի դեմ 
պայքարում, ստիպված էին ապաստան փնտրել Վրաստանռւմ: Եթե հայ 
իրականության մեջ այդ ընկալվում էր, որպես թե, ինչպես Հովսեփ էմինն 
է արձանագրել Հերակլ Երկրորդի մասին, Աստված է նրան նշանակել 
«թագավոր երկու ազգերի՛ հայերի ու վրացիների վրա» 16, ապա վրաց 
Հերակլ II թագավորը պատրաստ էր անգամ 1787 թ. հայ մելիքներին 
կրկին հանձնելու նրանց հակառակորդ Իբրահիմ խանին17, եթե վերջինս 
Հերակփն վերադարձներ Վրաստանից հեռացած և Արցախում ապաս-
տանած մահմեդական իր հարկատու հպատակներին19: 

Հնդկահայ գաղթօջախի ներկայացուցիչները, սակայն ի մոտո 
ծանոթ չլինելով իրական փոխհարաբերություններին, անտեսում էին Հե-
րակլ 11-ի և Իբրահիմ խանի մտերմության ու դաշինքի փաստը, որ գո-
յություն ուներ մինչև 1783 թ. Գեորգիևյան պայմանագրի ստորագրումը20 

և հակադիր էր Իբրահիմի դեմ պայքարի ելած հայ մելիքների դիրքորոշ-
մանը: 

1780-ական թթ. Հայաստանում զարգանում էին նոր վտխհարա-
բերություններ, քաղաքական շահերի նոր դրսևորումներ: 

1784 թ. հունիսի 7-ին Դանիել Ավանեսովի կողմից Պ. Ս. Պոտյոմ-
կինին տված «բացատրություններում» արդեն կանխատեսվում էր, թե 
կնքված ռուս-թուրքական համաձայնագիրը «ըստ լուրերի, երկար չի տ-
ևի»: Հայազգի բանագնաց-դիվանագետը մելիքներից հանձնարարութ-
յուն ուներ ռուսական կողմին հաղորդելու, թե իրենք պատրաստի ունեն 
5000-անոց հեծյալ և հետևակ զորք, որը կարող է ակտիվ պայքար սկսել 
Օսմանյան Թուրքիայի այսրկովկասյան քաղաքականության հենակե-
տի վերածվող Ղարաբաղի խանի դեմ, եթե ռուսական օժանդակությունը 
մերձենալու փնի գեթ մինչև Գանձակի խանության սահմանները ': Իբ-
րահիմի դիրքորոշումը անհայտ չէր նաև Հերակփն, որը 1785-1786 թթ. 
բազմիցս համոզվել էր, որ Իբրահիմ խանը դարձել է իր հիմնական հա-
կառակորդը22, սակայն նման պայմաններում անգամ պատրաստ էր մե-
լիքներին Իբրահիմին հանձնելու միջոցով վերջինիս հետ իր հարաբե-
րությունները բարելավելու փորձ անել ու ետ ստանալ Արցախ վախադր-
ված մահմեդական իր 200 ծուխ հպատակներին23: 

Խանի դեմ պայքարի ելած մելիքների ծանր դրությունը նպաստա-
վոր առիթ էր Ռուսաստանի համար Արցախի գործերին միջամտելու հա-
մար: Ռուսաստանի կովկասյան քաղաքականության զարգացումներին 
ակնդետ հետևող մելիքները, ոգևորված ռուսական կողմի խոսաումնե-
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րից, անմիջապես խնդրագրեր են ներկայացնում ռուսական արքունիք: 
Հենց միայն խնդրագրեր կազմելու փասան ու նրանց հուսահատական 
ոճը ցույց է տալիս այն վիճակը, որի մեջ նրանք հայտնվել էին: Խնդրագ-
րերում հուզական երանգով պատմվում են այն հալածանքները, որոնց 
ենթարկվում են իրենք մահմեդական իշխողի կողմից, այն բնական 
հարստությունները, որոնց կարող է տեր դաոնալ Ռուսաստանը Արցախ 
արշավելու դեպքում ե շեշտում անգամ այն հանգամանքը, որ ռուսները 
հետևելով Սհծն Պետրոսի քաղաքականությանը, պարտավոր են իրա-
կանացնել նրա անկատար մնացած ծրագրերը: Այս է պատճառը, որ 
Պետրոս Մեծի քաղաքականությունը սկսվում է ներկայացվել որպես թե 
հայերի ազատագրության համար ձեռնարկված միջոցառում: Պետրոս 
Առաջինի քաղաքականության նման մեկնաբանության փաստի հանդի-
պում ենք արդեն իսկ 1780 թ. Հ. Արղությանի Պեաերբուրգի ս. Կատարի-
նե եկեղեցու օծման արարողության ժամանակ արտասանած ճստում : 
Արցախի Հովհաննես կաթողիկոսի, Ադամ և Աբով մելիքների կողմից Պ. 
Ա. Պոտյոմկինին ուղարկած նամակում նշվում է, թե Գաբրիել բանագ-
նացը Արցախ է բերել Հովսեփ Արղությանի նամակը, որից իրենք տեղե-
կացել են, թե «հրաման է ինքնակալութենէ պայծառափայլ տերութենէ 
ձերմէ ելանել և ազատել զազգս մեր ի ձեռաց անօրինաց և զերկիրս մեր 
և զմեզ ի ներքոյ ինքնակալ տերության ձերոյ նուաջել»: Նամակում ան-
միջապես ավելացվում է, թե «որպէս երանելի և յաւիտենական փառացն 
ժառանգորդ մեծ կայսրն Պետրոս ունէր ի մտի և խորհրդի աո ի ազատել 
զմեզ, որպէս նախնիքն մեր հրամանաւ նորին մինչև ժ /10/ ամ կամ այլ 
աւելի տարի ընդ անօրինաց պատերազմեցան, թէ ընդ օսմանցուն և թէ 
ընդ ղաբաշուն, մինչև որ անյոյս փալ, Նադբ շահն եկն և նուաճեաց 
զմեզ» : Մելիքներն այնուհետև ավելացնում են, թե այժմ ևս «որովհետև 
լուաք այդ աւետալի և փրկարար լուրդ, ցնծացաք ի հոգի և ի մարմինս 
մեր և յամենայնի անձնէ և ի զօրութիւնէ մերմէ յօժար կամօք և սրտի 
մտօք ջանամք և զանձինս մեր դնեմք մինչև ցմահ ի վերայ այդր աւետա-
1ի ւրոյ» 

Հայ-վրացական «դաշնության» գաղափարի հայկական ընկալ-
ման քննությունը Լ. Տուխաշվիլուն հանգեցնում է այն եզրակացության, 
թե հայ-վրացական միասնական պետության ստեղծման միտքը ուշֆեո-
դալական Կովկասի ընդհանուր քաղաքական իրադրության ծնունդն 
էր2 : Մինչ այգ ժամանակաշրջանը նման հարց չէր դրվել և բնականա-
բար գաղափարական ձևավորում այն չէր կարող ունենալ: Այն հետևանք 
էր հնդկահայ բուրժուազիայի սեփական հայրենիքից կտրված լինելու և 
այնտեղ հենարան չունենալու հանգամանքի: Ռուսական կողմնորոշու-
մը28 հայ գործիչների համար 18-րդ դարում նշանակում էր միաժամա-
նակ կողմնորոշում դեպի Վրասաան29: Ավելին, Հայաստանի ազատագ-
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րաթյան ծրագրերում, ըստ Լ. Տուխաշվիլու, Վրաստանի օգնությանը 
գրեթե նույնքան տեղ էր հատկացվում, որքան եվրոպական պետություն-
ների կամ ռուսական կայսրության կողմից օգնություն ցուցաբերելու հե-
ռանկարն էր: Դրան նպաստում էին ա) նշված հովանավորների քաղա-
քականությունը՝ որոնք ես Կովկասում հաստատվելու համար ունեին հե-
նարանի կարիք, այսինքն՝ եթե Ռուսաստանը կամ Անգլիան ստանձնեին 
հայկական պետության վերականգնման առաքելությունը, ապա իրենք 
ես ոչնչի չէին հասնի սաանց Քսւրթլ-Կախեթի թագավորության մաս-
նակցության, բ) Այս վերջինիս հզորացումը, ճիշտ է, թվացյալ սակայն 
տպավորիչ էր, գ) Հերակլ Երկրորդի տնտեսական քաղաքականությունը՝ 
հայ առևտրական դասին տրվող գերապատվությունը: դ) Բուն Քաբթլ-
Կախեթում գտնվող տեղական ուժերին հենվելու փորձերը: Հիմնական 
պայմանավորող դաշտը, սակայն, միանման պատմական ճակատա-
գիրն էր, Այսրկովկասի ժամանակի իրավիճակը և ընդհանուր շահերի 
դրսևորումը30: 

Նշված դիրքորոշումը, սակայն միակը չէր հայ-վրացական հարա-
բերությունների ոլորտում: Եթե այդ ուղղության ներկայացուցիչներից 
կարեփ էր նշել Հովսեփ էմինի և հնդկահայոց ու նաև Հովսեփ Արղությա-
նի գործունեությունը, ապա այլ ուղղություն էր նշանավորում Սիմեոն 
Երևանցի կաթողիկոսի որդեգրած և հայ ու վրաց իրականության մեջ 
միարժեք գնահատության չարժանացած նրա քաղաքականությունը: 
Այն թեև չստացավ հետագա զարգացում, սակայն կարևոր վաւլ էր հայ 
ժողովրդի ազատագրական պայքարի պատմության մեջ: Նման մոտեց-
ման ազգային, քաղաքական ու տնտեսական դրդապատճառների ու 
հետևանքների վերհանումը կարևոր է XVIII գաբի երկրորդ կեսին հայ և 
վրաց ժողովուրդների հետագա վախհարաբերությունների բնույթը ևս 
ճիշտ հասկանալու համար: 

Վրաստան և ապա նաև Արցախ այցելած Հովսեփ էմինի տպավո-
րությամբ, ազատագրական շարժման ծավալմանը դիմադրել է հայոց 
կաթողիկոս Սիմեոն Երևանցին: 

Հերակլն իր ստջև ոչ միայն Հայաստանի ազատագրման նպա-
տակ չէր գրել, այլև առաջարկում էր քննարկել անգամ հայոց և վրաց ե-
կեղեցիները3 տարանջատող «որոշ» դրույթներ վերանայելու հարցը, որը 
նշանակում էր թերևս, հայոց եկեղեցին վրաց եկեղեցուն միացնելու 
վարձ32: Այդ էր հիմնական դրդապատճառներից մեկը, որը Սիմէոն 
Երևւսնցան ստիպում էր վերապահությամբ մոտենալ Հերակփ վարած 
«սիրալիր» քաղաքականությանը 3 և նրան եա էր պահում Հովսեփ էմինի 
լավատեսությանը սատար կանգնելուց34: Սիմեոն Երևանցին առավել 
չավավ լավատեղյակ ու իրազեկ էր Վրասաանում և, մասնավորապես, 
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վրաց արքունիքում տիրող իրադրությանն ու վրաց թագավորի նպա-
տակներին: 

Վրաց հետազոտող Լ. Տուխաշվիփն Սիմեոն Երևանցու դիրքորո-
շումը բացատրում է ավելի լայն ընդհանրացումներով: Նրւս կարծիքով 
«հայոց եկեղեցին հակադրվում էր վրաց կոդմնորոշմանը, որովհետև 
ցանկանում էր զբաղեցնել Վրաստանի տեղը Մերձավոր Արևելքի ժալո-
վուրդների քաղաքական ծրագրերում, այսինքն՝ չնայած այն բանին, որ 
էջմիածինը անհրաժեշտ պահերին ինքը ևս մահմեդական հարևանների 
դեմ ապավինում էր Քարթլ-Կախեթի ուժեղ հովանավորությանը, միա-
ժամանակ և հանդես էր գափս որպես հակառակորդ: էջմիածինը վար-
ձում էր Վրաստանի հետ հարաբերությունները հաստատել իրավահա-
վասարության հիմունքներով և չէր բավարարվում միայն ողջ հայության 
անունից հանդես գալով: Ն ա օգտվում էր Թուրքիայի ու Իրանի կառա-
վարողների պաշտոնական օժանդակությունից, հայ վաճառականութ-
յան նկատմամբ նրանց «հովանավորությամբ» և հաճախ իր ազդեցութ-
յունը տարածում էր նաև ոչ հայազգի լուսավորչական բնակչության 
վրա35: Հայոց կաթողիկոսը վարձում էր Մերձավոր ԱրևեԱփ բոլոր փոքր 
ժալովուրդների քաղաքական դաշինքը վրացիների հետ իրականացնել 
իր (իմա՝ հայոց կաթողիկոսի) միջոցով, ինչը կհանգեցներ էջմիածնի դե-
րի պահպանմանը և այս վերջինիս օգտին վրաց ազդեցության չեզոքաց-
մանը: Աիմեոն Երևանցին ուշադիր հետևում էր վրացիների հետ ասորի-
ների և եզդիների բանակցություններին»:36 

Նման եզրակացության համար հիմք կարող է ծառայել ոչ միայն 
1770 թ. օգոստոսի 15-ին Հերակփն ուղղած Իսայի վարդապետի նամա-
կը37, այլև Սիմեոն Երևանցու նպատակասլաց ազգային-եկեղեցական 
քաղաքականության իրագործման ձգտումների և իրագործումների ողջ 
համակարգի հաշվառումը : Սիմեոն Երևանցու նպատակասլաց գործու-
նեության վերլուծությունը հիմքեր է տափս պնդելու, որ նա հայոց քաղա-
քական իշխանության բացակայության և նրա շուտափույթ վերականգն-
ման անհուսության պայմաններում վարձում էր մինչ աշխարհիկ պետա-
կանության վերականգնումի երազանքին հասնելը, ազգի գոյատևումը 
ապահովելու նպատակով օգտագործել աստվածապետական իշխա-
նություն ստեղծելու միջոցները՝ կենարոնակայան դարձնելով ամենայն 
հայոց կաթողիկոսության Մայր Աթոռը: Սիմեոն Երևանցու նման գործու-
նեության հետ չէին կարող հաշվի չնստել շրջակա բոլոր իշխողները, 
քանզի շոշափվում էին նաև նրանց ուղղակի շահերը և այդ քաղաքակա-
նությունը առնչվում էր նրանց վարած արտաքին ա ներքին քաղաքակա-
նության հետ: Բնական է, ուստի նրանց վերաբերմունքի դրսևորումների 
մեջ Սիմեոն Երևանցու քաղաքականության նկատմամբ նաև ոչ բարե-
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հաճ վերաբերմունքի առկայությունն ու նրա քաղաքականությունը ձա-
խողելու ձգտումները: 

Սիմեոն Երեւսնցու նշված քաղաքականության ակնհայտ դրսևո-
րում էր նաե հայոց միջավայրում կաթոլիկ քարոզիչների գործունեությու-
նը կասեցնելու գործողությունները: Ախալցխայում բնավորված կաթոլիկ 
եվրոպացի քարոզիչներին ուղղված նամակում Սիմեոն Երեսւնցին գրում 
էր. «ընդէ՞ր մոռանայք զԱստուածային օրէնսն, որ պաւոոփրէ՝ մի ցան-
կար ամենայնի, որ ինչ ընկերին է: Քանզի ահա ունիք դուք զճոխ թագա-
ւորութիւնս և զշէն աշխարհս և զանթիւ բազմութիւնս ժողովրդոց և զմուտս 
նոցին: Ընդէ՞ր ոչ բաւականանայք այնու, քան եկեալ մտանէք իբրև 
զզողս ի մէջ հօտից մերոց, և գոդանայք զոչխարս մեր և օտարացուցա-
նէք ի մէնջ և ձերացուցանէք, փեռեկտէք ի միմեանց իբրև զհափշտակօղ 
գայլս և զայլայլութիւնս և զյաւիտենական խռովութիւնս արկանէք ի մէջ 
սոցա: Զի՞նչ զոյր ձեզ ի յԱխալցխա, հայրենի քաղա՞ք է ձեր, եթէ ունէիք 
անդ զբնիկ ժառանգութիւնս և զժողովուրդս, զի այնքան երկար մնայիք 
անդ: Անիրաւ գողքդ մտեալ ի տուն մեր, նստէիք աներկիւղ իբրև զսեպուհ 
տեարս և զժառանգութիւնս մեր յանդիման աչաց մերոց վայելէիք39, զբո-
լոր քաղաք մի շրջակայիւքն իւրովք ի մէնջ աբստամբեցուցանել.. .Ասեմք 
զձեզ՝ թէ ելէք ի ժառանգութենէ մերմէ, դուք գրէք ի Պօփս առ Քրիստոսա-
սէր էւչին ֆռանկսիզաց գանգատ զմէնջ, թէ մեզ այսպէս և այնպէս արար: 
... Գրեմ և ես ահա սիրով, զի մի ևս նովին անիրաւութեամբ և գոդութեամբ 
և խաբեբայութեամբ շրջիցիք ի մէջ ազգիս մերոյ, ուր և հանդիպեսջիք: 
Կամ այսպէս պարտիք վարիլ, կամ ելանել և գնալ ի բուն երկիրն ձեր, զի 
երկիրքս այսոքիկ ոչ են Ֆոանկսստւն, այչ հայոց երկիր ՝ ընդ իշխանու-
թեամբ տաճկաց: Դուք ասա ոչ ժողովուրդս ունիք, և ոչ թէմ և ժառանգու-
թիւն. . .» 4 0 : 

Սիմեոն Երևանցու գլխավոր մտահոգությունը, սակայն, ներւսզգա-
յին դժվարությունները հաղթահարելն ու միաձույլ ազգային կառույց 
ստեղծելու գործն էր: Կազմելով «Ջամբռ» կոչված ժողովածուն, Սիմեոնը 
գրում էր. «յուսամք, զի [աստուած] ... այց արասցէ և վերանպտգեսցէ 
զհնութիւն խղճալւոյ ազգիս մերոյ և վանօրէիցս: Եւ յայնժամ եթէ զշէնս ոչ, 
գոնէ դաւէր տեղիսն մլքից և զվիճակս իւրեանց ճանաչեսցեն իւրաքան-
չիւրէն: Քանզի ի ներկայումս, յորում գրեմ զսոցունց, երեսուն ե երկու ամ է 
աւերութիւն երկրիս և ամայութիւն վանօրէիցս, զորս մեք և շատք վարդա-
պետք և աշխարհականք տեսաք ի շինութեան և ի շքեղութեան, որոց և ո-
մանց առաջնորդքն ևս գոն կենդանի յԱթոռոջս ... որոց ի հարցանելն մեր 
զորպիսութիւն ինչ զվանից յայնցանեաց, մնային պապանձեաա, զի զճա-
նապարհս գինետանցն միայն էին սերտեսդք և ոչ գայլ ինչ» ': Սիմեոն 
Երևանցու կարծիքով «ցեցն ի միջոյ է և ոչ՝ արտաքուստ» 4 : 
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Տարբեր վարչա-քաղաքական միավորներում Սիմեոն Երևանցու 
նհբկայացուցչի պարտականություններն իրականացնում էին կաթողի-
կոսի կողմից նշանակված տեղապահ-ներկայացուցիչները (վեքիլները) 
և գործակալները, որոնք, ի տարբերություն նվիրակների, պետք է 
գտնվեին իրենց նշանակման վայրերում և ունենային շատ ավեփ լւսյն 
լիազորություններ, քան միայն դրամաճավաքության իրականացնելու 
նպատակով առաքվող նվիրակները կամ տնտեսական գործարքներ ի-
րականացնող գործակալները: Աոավել ակտիվ ընղիմութուն է արձա-
նագրվել հատկապես Կ. Պոլսում Սիմեոն Երևանցու կողմից առաջադր-
ված կաթողիկոսական ներկայացուցիչներ ունենալու շուրջ43: Սիմեոն 
Երևանցին մեծացրել էր թուանկչիների (հրացանակիրներ) խումբը44, որի 
նպատակը ոչ միայն վանքի պահպանությունն էր, այլև տարբեր հանձ-
նարարությունների և առաքումների ուղեկցումներն ու նրանց անվտան-
գության ապւսհովումը: Ուշագրավ է, որ անգամ Երևանի խաներն արշա-
վանքներ կազմակերպելու դեպքում կամ նման պատրվակներով զինվոր-
ներ (թուանկչիներ) էին խնդրում կաթողիկոսից, իսկ կաթափկոսը չէր վա-
րանում մերժելու նրանց խնդրանքը45: Ուշագրավ է 1786 թ. մարտին Ղու-
կաս կաթողիկոսի պատասխան նամակը Թիֆփսի մելիք Ավետիքին, որ-
տեղ Կաթափկոսը առարկելով մելիք Ավետիքին նրա առաջարկության 
առիթով, թե լեզգիների արշավանքի դեպքում վանքը կարող է հուսալ իր 
ինքնապաշտպանությանը, Ղուկասը գրում է. «Իսկ զոր գրեք, թէ զզինո-
ւորս պաարաստեալ կաբգեսցես ի պահպանութիւն սրբոյ Աթոռոյն, աո 
այդ իմա, սիրելիդ իմ, գի որպէս առեալ եմք զփորձն տեղականացս ի սո-
ցունց, թէ զհազարն ևս կացուցանիցեմք անդ, այնքան աեաբէկ են, որ 
զգունդ ինչ ի թշնամեացն՝ իսկոյն զսուրբ Աթոռն թողեալ, փախչելոց են ի 
բերդն: Վասնորոյ մի արասցէ Տէր, եթէ դիմիցէն նոքա [իմա՝ լեզգիները-
Պ. Չ. ] յայս կոյս, մեր օգնութիւնն յԱստուծոյ է և ի քրիստոսազօր Արքա-
յէն» : 

Վրաց պատմագիտության կողմից Աիմեոն Երևանցու գործու-
նեության մասին վերոբերյալ բնութագրման մեջ գնահատելին այն 
ընդգրկումն է, որ տրվում է հայոց կաթողիկոսի գործունեությանը: Սի-
մեոն Երևանցին առավելապես հայտնի փնելով քաղաքական խնդիրնե-
րի արծարծումների ժամանակ իր զգուշավորությամբ, բնավ հեռու չէր 
կանգնած իր ազգի առջև47 ծառացած խնդիրներից և չէր սահմանափակ-
վում միայն եկեղեցական բարենորոգումների հարցերով48: 1770 թ. Եկա-
տեբինա П կայսրուհուն գրած նամակում արձանագրելով, թե «մեք՝ ո-
ղորմեփքս, երկրաւորի արքայութեան ևս եմք այստեղ կալատ», խնւյրում 
է նրան «զդոյն սէրդ, խնամքդ և զտրտմութիւնդ անջնջեփ վճռեսցես ի 
մէնջ, ի սրբոյ աթոռոյս, ի խղճալի յազգէս մերմէ, զի քոյ եմք և ոչ օտար, 
նոյնպէս և ի զայլ ցան և ցիր եղեալ յազգս մեր տարածեսցես զհովանի 
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տէրութեանդ... յանձնեմ ի խնամս և յոդորմութիւնս երկնաւոր թագաւո-
րին աստուծոյ, և զխղճալի ազգս մեր և զմեզ և զսուրբ Աթոոս յետ աստու-
ծոյ ի խնամս, ի յողորմութիւն և ի սէր քոյոյ բազմառատի ողորմութեանդ, 
յուսալով ե ես ընկալնուլ զապահովութիւն ե զմխիթարութիւն» 49: Որ Սի-
մեոն Երևանցու վերոբերյալ տողերը զուտ քաղաքավարական արտա-
հայտություններ չէին, կարելի է համոզվել ետգրությռւնից, որտեղ նա շա-
րունակում է և խնդրում մանրամասն տեղեկանալ Հովհաննես Լազար-
յանից' «ի Ցովանէս ծառայէ ձերմէ կարէք գիտէլ, որում գրեալ եմք ի 
կարճոյ, զի երկարապէս և պարզօրէն գրելն մեր զայսպիսեաց կարի և 
շատ վտանկաբեր է մեզ և ազգին մերոյ.» Հովհաննես Լազարյանին 
գրած նամակում Սիմեոն Երևանցին կրկին նշում է. «Արդ գայսոսիկ եր-
կուս խնդիրս, զորս գրեցի ընդ միւս վտւսուլային, ում և կամիցիս ըստ 
պատշաճաւորութեան եթէ յայտնիցես, չէ այնքան հոգ: Բայց զերրորդս 
զայս, որ գրեմ ահա, ոչ է յայանելի և յայլոց բերան ձգելի, այլ միայն քում 
խոհեմութեանդ իբր խօստովանութխն և ի պատշաճ ժամու յայտնիլ ա-
ռանձին, որ կամեցող է և կարօղ ի գչովи բերեթ 51: 

Այն, որ միայն Եկաաերինա կայսրուհին էր լոկ, որ «կամեցօղ է և 
կարօղ ի գլուխ բերեր։ խնդիրը, Սիմէոն Երևանցուն թելադրում էր բոլոր 
մյուս հարևանների հետ բարիդրացիություն պահպանելով հանդերձ, 
նրանց նկատմամբ ունենալ հատուկ զգուշավորություն և ձեռնպահ մնալ 
ու նաև կասեցնել ազգի առջև ծառացած գերխնդրի քննարկումները՝ ժա-
մանակավրեպ ու արկածախնդիր գործողություններով հարվածի տակ 
չդնելու համար սեփական ժողովրդի այն հատվածին, որը կրելով օտարի 
լուծն ու անարգանքը, դեռևս շարունակում էր կառչած մնալ իր հողին: 

Ա. Ռ. Հովհաննիսյանի ընդհանրացումով, «Հերակըւ էմինի նկատ-
մամբ ցուցաբերում է մեծ բարեհոգություն, հաճույքով լսում է ազնվակա-
նությանը սանձելու, կրթությունը բարեւիոխելու և Վրաստանում եվրո-
պական գիտելիքների տարածման մասին նրա խորհուրդները, սակայն 
ամեն անգամ խուսափում է հայկական հողերի ազատագրման կոնկրետ 
ծրագրերի քննարկումից, նա լիակատար պաարաստակամություն է դրս-
ևորում օգտվելու Հովսեփ էմինի ծառայություններից, սակայն լոկ իր 
կողմից գծված շրջանակներում, իսկ էմինը անմիջապես ձգտում է առա-
ջադրել իր քաղաքական ծրագրերի իրականացման հարցը» 52: Հ. էմինը 
իր ծրագրերի մշակման ժամանակ նկատի չէր ունեցել, որ Հերակլը 
ձգտում էր կառուցել ոչ թե կովկասյան ժողովուրդների դաշնություն, այլ 
հենց վրացական պետություն 3: Վրաց արքայի իրական, ընթացիկ շա-
հերը հակադիր էին Հ. էմինի քաղաքական երազանքներին54: Հերակլ 
արքայի «ընթացիկ շահերը» ակնհայտ էին անգամ էնզելիում գտնվող 
ռուսական հյուպատոսին, որը գրում էր արքունիք, թե "грузинский 
владетель Ираклий по вступлении в правительство Грузиею, оказав 
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во многих случаях по соседству и по христианству гражданам и -
народу Эриванскому защиту от персидских наглостей, паче же от 
разбойнических в том краю иногда зборищей... то сами Эриванские 
армяня охотно прибегают ко владетельно Ираклию, и не отказывают 
ему в деньгах по ево иногда требованиям"3 . 

Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ երբ էմինը Հերակլի պահան-
ջ ո վ " սաիպված էր թողնելու Վրաստանի սահմանները ե հանդիպելով 
Մուշի Աոաքելոց վանքի առաջնորդ Հովնան վարդապետի կողմից ու-
ղարկված 13 անձանց, առաջարկում է նրանց հետ միասին ուղևորվելու 
Մուշ, Հովնանի դեսպանագնացները ընդիմւսնում են և հայտարարում, 
թե իրենք ւիագորված չեն Հովնանի կողմից և չեն կարող գործել Հերակլի 
կամքին հակառակ37: Հ. էմինին մնում էր բռնել ոչ թե Հայաստանի, այլ 
Հյուսիսային Կովկասի ճանապարհը: 

«Նոր տետրակի» հրատարակության տարում դեռևս ընթանում էր 
ռուս-թուրքական պատերազմը: Պատերազմի երկրորդ տարում Հայաս-
տանի ազատագրության հույսը Ռուսաստանի և Վրաստանի հետ էր 
կապել նաև Մովսես Սարաֆյանը՝ 1769 թ. հատուկ նամակում արտաքին 
գործերի կոլեգիայի համար շարադրելով իր ծրագիրը58: 

Պատերազմում Օսմանյան պետությունը թեև պարտություն կրեց 
և Ռուսաստանը Քուչուկ Կայնարջիի պայմանագրով ձեռքերի ազա-
տություն ստացավ համեմատաբար ավելի անկաշկանդ գործելու Այսր-
կովկասում5', սակայն Վբաստանը, ոբ մի կողմից զեն. Մեդեմի միջոցով 
1775 թ. պահանջում էր պատերազմը շարունակել Իրանի դեմ, մյուս կող-
մից պարտադրված էր 1776 թ. Այսբկովկասյան տարածաշրջանի իրադ-
րությանը աչալրջորեն հետևող Օսմանյան արքունիք ուղարկել դեսպա-
նություն՝ հավաստիացումներ կատարելու Օսմանյան պետության 
նկատմամբ իր քաղաքականության անշրջելիության մասին և կնքելու 
գաղտնի պայմանագիր, որն էլ իր հերթին հարուցեց Ռուսաստանի դժգո-
հությունը : Դեսպանի պարտականությունները դրված էին հայազգի 
Գուրգեն Ենիկոլոպյանի61 վրա, որը կատարելով իրեն տրված առաջադ-
րանքը, վերադարձին Կ. Պոլսից Վրաստան հրավիրեց նաև Հակււբ Ռայ-
նեգսին62 ու նշանավոր տպագրիչ Պալոս Արաբյան-Հովհաննիսյանին63: 

Ռուս-թուրքական հակամարտությունը 1770-ական թթ. վերջերին 
հասավ հանգուցալուծման իր նոր վաղին: Քյուչակ-Կայնարջիի պայմա-
նագրով64 անկախ հռչակված Ղրիմի խանությունը Ռուսաստանին 
միացնելու և հյոաիսկովկասյան տարածքների բնակեցման նպատակով 
իրականացվեց Ղրիմից քրիստոնյա բնակչության՝ հայոց և հունաց, 
դուրս բերումն ու Նոր-Նախիջևանի հիմնադրումը 1778-1779 թթ.: 1778 թ. 
Հերակլ П-ը նախաձեռնեց և 1779 թ. իրականացրեց Երևանի խանութ-
յունը Վրաստանին միացնելու վարձ, որն ավարտվեց Արարատյան դաշ-
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տի հայ բնակչությունը*6 Վրաստանի տարածք փոխադրելու ե այնտեղ 
մարդաթափ որոշ վայրեր բնակեցնելու փաստով 6 : 

Ի վերջո, Սիմեոն Երևսւնցին, ամբողջ իր հեղինակությամբ ու ազ-
դեցությամբ միջամտելով հանդերձ, ի զօրու չեղավ կասեցնելու ոչ Արցա-
խի հայ մելիքների միջև եղած գժտությունները 8, ե ոչ էլ Հերակյհ կողմից 
1779 թ. կատարված Արարատյան դաշտի հայաթավաւթյունը : 1779 թ. 
Քերիմ խանի մահը ավելի էր սրել իրավիճակը և լուրեր էին տարածվում, 
թե Հերակլն այնուհետև կարող է արշավանքը շարունակել դեպի Իրանի 
քսորքերը: Հերակլը տեսնելով Երևանի բերդի գրավման ձգձգումը, զին-
վորներին հրամայեց պատրաստ լինել ձմեռելու Հայաստանում: Արշա-
վանքը արդեն ձգվել էր երեք ամիս և դժվար էր գուշակել թե որքան ևս -
կարոդ էր տևել եթե սուրհանդակը Հերւսկլի անունով նամակ չբերեր՝ 
տեղեկացնելով, որ վրացական գահի հավակնություններով Արևմտյան 
Վրաստան է ժամանել Բաքար արքայազնի որդի Ալեքսանդրը: Հերակլը 
ստիպված էր Երևանում մոուրավ նշանակել Մուխրանի տիրոջը՝ Հովհա-
նին, և վերադառնալ ետ71: Նույն թվականի դեկտեմբերի 23-ին Կ. Պոլ-
սից ռուսական դեսպան Ստախիևը հաղորդում էր, թե "На сих днях 
приехал сюда один грузинский княз с двумя дворянинами и семью 
служителями, которому от Порты дана квартира в одном 
загородном турецком доме и который предъявляется шуриным 
всевысочайше известнаго Джаныкли—Али—паши, убегшим от 
грузинькаго владельца принца Гераклия, а сего Порта почитает 
своим подданным, добровольно ей прошлаго года поддавшимся 
чрез своего бывшего здесь посланца"7 2 . Ալեքսանդրի Ռուսաստանից 
Իրան՝ Քերիմ խանի մոտ, ժամանելու նպատակները իրազեկորեն ար-
ձանագրել է նաև Հ. Միքայել Չամչյանը Բասրայից 1772 թվականի օ-
գոստոսի 20-ին Սե]քոնյան աբբահորը գրած իր նամակում. «Իսկէնաէր 
պէյն, որ է իսկական ժսաանգ իշխանութեան վրացւոց Թիֆլիզ քաղաքի, 
ի բազմաց հետէ եկեալ է ի Շիրազ առ Քէրիմ խանն օգնութիւն առնուլ ի 
նմանէ, առ ի կորզել գԹիֆլիգ և զայլ տեղիս հայրենի ժառանգութեան իւ-
րոյ ի ձեռաց Հերւսկլի պատերազմաւ, և նա յապաղեցուցանէ: Սա բա-
զում անգամ ասացեալ է, թէ ես ոչ գտի զոք քահանայ ինձ հաճոյ: Իսկ ո-
մանք անմտածօղք ասացեալ են, թէ կաթես զայնպիսին զտանել ի Պաս-
րայ՝ այս անուն: Եւ նորա զայս լուեալ՝ յորդորեալ է զբազումս, զի գոնէ 
թուղթ մի գրեցից աո նա. և իմ լուեալ զայս՝ խորհրդով բարեկամաց՝ գրե-
ցի ՛առ նա թուղթ մի՝ զի թէպէտ ընդ իշխանաւորաց խառնիլն ոչ թուի ինձ 
յադփ, բայց ի հեռուստ ևս բարեկամ ունիլ զայնպիսին, ոչ նուազ բարի է» 

1780 թ. Հերակլը վարձեց ավարտին հասցնել իր մտադրությունը և 
արշավել դեպի Երևան: Սակայն Երևանի խնդրի լուծման ճանապար-
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հին, ըստ վրաց հետազոտողների74, կանգնած էր Ռուսաստանի հետ 
վախեարաբերությունների սրման վտանգը: 

Օսմանյան արքունիքը ես XVIII դարի վերջին քառորդին անընդ-
մեջ մեծացնում էր Այսրկովկասում իր ազդեցությունը, պարբերաբար 
նվերներ ուղարկում այսրկովկասյան բոլոր կառավարիչներին, նրանց 
հրահրում դիմակայել Ռուսաստանի առաջխաղացմանը կամ ձեռնպահ 
մնալ Վրաստանի հետ դաշնակցելուց, հաճախակի արշավանքներ ձեռ-
նարկել Վրաստանի դեմ, լուրջ սպառնալիքներ ստեղծել Վրաստանի 
անկախության համար: 

Հայ-վրացական միացյալ թագավորության ստեղծման գաղափա-
րը, այսպիսով, կարող էր իրատեսական համարվել մինչև 1770-ական 
թթ. վերջը, երբ Այսրկովկասում դեռևս ոչ մի այլ պետություն վախւսրինե-
լու չէր եկել Վրաստանին75: 1780 թ. հունվարի 1-ին անակնկալ ձևով, 
ըստ Հ. Արղությանի գրառած օրագրության, իրեն է այցելել ռուսական 
արքունիքի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից Ի. Պ. Գորիչը և հայտնե-
լով, թե ռուսները մտադիր են արշավել մերձկասպյան տարածքներ՝ իրե-
նից տեղեկություններ է խնդրել Այսրկովկասի և Պարսկաստանի իրադ-
րության մասին: 

Հաջորդ օրը՝ հունվարի 2-ին, Հ. Արղաթյանին են այցելել նաև Ա. 
Սուվորովը և Հ. Լազարյանը: Ա. Սուվորովը, հուսադրելով հայ գործիչնե-
րին, թե ռուսները մտադիր են վերականգնել հայոց պետականությունը, 
տեղեկություններ է հարցրել էջմիածնի և ընդհանրապես Հայաստանում 
տիրող իրավիճակի մասին: Այնուհետև Ա. Սուվորովը ճանապարհվել է 
Գ. Ա. Պոտյոմկինի մոտ՝ զեկուցելու նրան տեղի ունեցած գյտւյցի մասին: 

Հունվարի 3-ին Գ. Ա. Պոտյոմկինը իր մոտ է հրավիրում Հ. Ար-
ղաթյանին ու Հ. Լազարյանին, որոնց հետ զրույցի ժամանակ հարցեր է 
ուղղել նաև հայերի և վրաց թագավորի մասին: Գ. Պոտյոմկինը պահան-
ջել է Ռուսաստան հբավիբել նաև Հովսեփ էմինին: 

Հունվարի 13-ին Հ. Լազարյանին ա Հ. Արղաթյանին իր մոտ է 
հրավիրում Ա. Սուվորովը և մանրամասն տեղեկություններ խնդրում Ար-
ցախի մելիքների և վրաց թագավորության մասին: Ըստ 1780 թ. հունվա-
րի 10-ով թվագրված և Հովհաննես Լազարյանին վերագրվող վավերագ-
րի76, Հայաստանի ազատագրության ու հայ պետականության վերա-
կանգնման գործում հիմնական դերակատարում պետք է ունենային հայ 
իշխաններն ու հայ ժողովուրդը, սակայն անհրաժեշտ էր, որ նրանք 
ստանան Ռուսաստանի աջակցությունը ե Դերբենտում կենտրոնացնե-
լով իրենց բանակի կորիզը, շարժվեին դեպի Շամախի ու Գանձակ՝ ունե-
նալով Ռուսաստանի զինական օգնությունը: Համոզմունք է հայտնվում, 
որ Արցախի հայ իշխանները կմիանային այդ արշավանքին և կազա-
տագրվեր նաև Երևանը: Հայ նորաստեղծ պետությունը ունենալով ռու-
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սաց օժանդակությունը, իր հերթին կարող կլիներ հենարան լինելու Ռու-
սաստանին ե հայոց պետականության վերականգնումը կեանգեցներ 
Ռուսաստանի նկատմամբ ոչ րարյացկամ տրամադրված Թուրքիայի ու 
Իրանի զգալի թուլացմանը: Ենթադրվում էր, որ մեծապես աճ կունենար 
նաև ոուս-իրանական առևտուրը: 

Այդ սպառնալիքներին դիմակայելու և Ռուսաստանի օժանդա-
կությամբ տարածքային նվաճումներ ունենալու ակնկալիքով Հերակլ П -
ը 1782 թվականին համաձայնեց և 1783 թ. հուլիսի 24-ին Ռուսաստանի 
հետ կնքեց Գեորգիևյան հայտնի պայմանագիրը7 : Պայմանագրի 
կնքումով Հերակլը մտադիր էր ամրապնդել իր ազդեցությունը Արևելյան 
Այսրկովկասում7", սակայն իրականում սաացվեց հակառակ վիճակը: 
Վրաստան ժամանած Ատ. Բուրնաշևը արդեն օգոստոսի 3-ին տեղե-
կացնում էր Պ. Ս. Պոտյոմկինին, թե Հերակլը Ախալցխայի փաշայից 
նամակ է ստացել, որով փաշան բարեկամական տոնով տեղեկացնում է 
Հերակփն Ախալցխա ժամանող լեզգիների մասին: Հերակփն այդ թվում 
է չարագուշակ զգուշացում, որովհետև մինչ ռուսական զորքերի Վրաս-
տան ժամանումի մասին որոշման լուրը Ախալցխայի փաշան չէր ընդու-
նում լեզգիներին79: Ավելին, ըստ վաճառականների բերած լուրերի, էրզ-
րումի շրջակայքի գյուղերի բնակչությունը ռուսական զորքերի սարսա-
փից իր ունեցվածքով արդեն վտխադրվում է ամրացված վայրեր80: 

Կռահելով Օսմանյան կառավարության հնարավոր արձագանքը 
Գեորգիևյան պայմանագրի նկատմամբ, ռուսական արքունիքը 1783 թ. 
հոկտեմբերի 27-ին հատուկ հրահանգով պահանջում է Ռուսաստանի 
արտակարգ դեսպանի և փազոբ մինիստրի պաշտոնով Կ. Պօլսում 
գտնվող Բուլգակովից. "Есть ли бы по поводу сего договора 
приметили вы в публике какие либо беспокойства, не оставите вы 
употребить старание ваше к опровержению могущих последовать от 
того неосновательных толкований; как и Порте при случае какого 
либо с ея стороны отзыва, изясни, что как с одной стороны царь 
Ираклий, будучи никому не подвластным, мог зделатся вассалом 
нашим и с преемников престола нашего и просил нас о 
покровительстве нашем над царствами Карталинским и Кахетинским, 
собственно ему принадлежащими, так и мы, по единоверию нашему, 
восхотели дозволить ему оное; и что в прочем сей договор не 
отменяет ничего в существе дел в тех царствах, которыя на 
прежнем основании остаться имеют. И что, на конец, малое число 
войск наших, там будущих, не может подавать повод к каковым 
либо далновидным заключениям... Отправлен на почте 31 октября. 
Высочайше опробованной отдан секретарю Пряелову 9 ноября" 8 1 . 

Օսմանյան պետությունը թեև ի վիճակի չէր դեռևս սեփական ուժե-
րով82 կասեցնելու ռուսական զորքի հնարավոր մուտքը Այսրկովկաս83, 
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սակայն Վրաստանի դեմ ադղեց Հարավային Կովկասի ու Աարպաաա-
կանի, Դաղսաանի ու հյուսիսային Կովկասի գրեթե բոլոր իշխողներին 
Վրա տասնին հարկի վճարումը դադարեցրին Երևանի ու Գանձակի խա-
ները85: Հերակլին դադարեցին ենթարկվել Ղւսզախ-Շամշադինի թա-
թարները86: Շուտով պարզվեց, որ Հերակլ П-ը Արևելյան Այսրկովկւսսում 
ոչ միայն արդեն ի վիճակի չէր վարելու ակտիվ քաղաքականություն, 
այլև պետք է մտահոգվեր գեթ իր ունեցած դիրքերը պահպանելու մւս-
սին87: 

Այդ իրավիճակը իր կնիքը թողեց հայ-վրացակւսն հարաբերութ-
յունների վրա: Հայազգի գործիչները հայոց պետականության վերա-
կանգնման հեռանկարն սկսեցին կապել ուղղակիորեն Ռուսաստանի 
հետ՝ ավելի քիչ տեղ թողնելով Վբաստանին88: Այդ ակնհայտորեն դրս-
ևորվեց և հայ-ռուսական դաշնագրերի նախագծերում և Ալի Մուրադ 
խանի հետ վարվող բանակցությունների ընթացքում: 

Գեորգիևյան պայմանագրից հետո տեղի տալով այն լուրերին, թե 
Ռուսաստանը պատրաստվում է բացի Վրաստան աասքվոդ սահմանա-
փակ զորամասից Այսրկովկաս արշավել մեծաքանակ բանակով, իրա-
զեկ լինելով նաև Ափ Մուրադ խանի հետ ընթացող բանակցությունների 
փաստին, Հերակլը 1784 թ. Ռուսաստան ուղարկած նամակում թվարկում 
էր իր ակնկալություններն ու պահանջները այդ ձեռնարկումից, բայց և 
ստիպված էր դիվանագիտորեն գրել ռուսական արքունիք, թե շատ հեշտ 
է հայոց պետականության վերականգնումը, եթե Ռուսաստանն ւսյդ բա-
րեհաճի և եթե հայերը նման ցանկություն հայտնեն89: Տվյալ դեպքում Հե-
րակլ Երկրորդն այդ քայլով փորձում էր իր ձեռքում պահել նաև Ռուսաս-
տանի նախաձեռնությամբ հայ պետականության ստեղծման հայոց 
հույսը և ինչպես հարևան մնացած ժողովուրդների, այնպես էլ հայոց 
մոտ պահպանել իր բարձր վարկանիշը, ազատարարի առաքելության 
իր համբավը90: Չնայած այն հանգամանքին, որ եայ ֊ոուսական դաշ-
նագրի մեջ Վրաստանի մասին որևէ ակնարկ իսկ չկա, և Հայաստանի 
ազատագրության խնդիրը պայմանավորված է միայն Ռուսաստանի 
ցուցաբերելիք օժանդակության հետ, հայ գործիչները, այնուամենայնիվ, 
ինչպես Հնդկաստանում, այնպես էլ Ռուսաստանում անտես չէին առ-
նում Վրաստանի գործոնը: Այդ հստակորեն դրսևորված ենք գտնում 
հատկապես Հովսեփ Արղությանի կողմից 1784 թվականին Գ. Ա. Պոտ-
յոմկինին գրած նամակներում91: 

Առավել ուշագրավ է 1786-87 թթ. ստեղծված իրադրության մեջ 
Հովսեփ Արղությանի դիրքորոշման մեջ նկատվող շրջադարձը: Շ. Շա-
համիրյանին 1786 թ. սեպտեմբերի 3-ին գրած նամակում Հ. Արղությանը 
համառոտ ներկայացնելով 1783 թվականից հետո իրադարձությունների 
ու բանակցությունների ընթացքը, չի թաքցնում իր վրդովմունքը ընթացող 
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բանակցություններից ու դիրքորոշումներից: Ռուսական կողմից իր դժգո-
հությունը ներկայացնում է հայոց դեսպան Ստեփան Դավթյանի նկատ-
մամբ ունեցած վերաբերմունքի համար, «երկու ամ յուսադրեն և պահեն, 
զկատարածն գործոյ նորա չգիտեմք»: Հ. Արղությանը դժգոհ է Ղուկաս 
կաթողիկոսից, որովհետև «մեր սրբազան կաթողիկոսն առ տիրուհին ոչ 
գրեաց գիր (թէպէտ բազմիցս ստիպեցին սոքա), այլ զօրագլուխն՝ ծած-
կեալ բանիւք, որպէս թէ հաճախ ցուցանելով յառաջադրութեանն սոցա՝ 
որպէս բժոտքն զկատարեալ լուսոյ ցանկանալով և հիւանդքն՝ զօրէղ 
բժշկի: Եւ այս ի յերկիւղէ սարակինոսացն, զի մի շշնջիւն ինչ լուեալ վնա-
սեսցեն զազգս մեր ըստ ամեհի բարուց իւրեանց: Հայաստան աշխարհի 
մերում ի ժամանակս ինքնակալացն մերոց Տիգրանայ, Արշակայ և 
Տրդատայ և այժմոյս ստորանկանելն սորա և ապա հայցուածք՝ փրկել 
զինքեանս ի ծառայութենէ յանօրինաց և զայլս առ այս պատկանեալս, 
զոր առեալ վերոյիշեալ պարոն Ստեփանն մատոյց որոց պատկան էր և 
սպասէ պատասխանոյն» 92: Արղությանը դրան հակադրում է Շ. Շահա-
միրյանի մտահոգությունները և գրում, թե նման խնդիրների մասին «չիք 
ոք խորհօղ և մտածօղ ազգի մերում.. .այլմիայն հայցեն թէ՝ "զմեզ փրկե-
ցէք": Երբ փրկեն սրով, ըստ օրինի թագաւորաց, հարկատրին ծառայ 
աոնել իւրեանց» 93: Առավել ուշագրավը, սակայն Հ. Արղությանի խոր-
հուրդներն են Շ. Շահամիրյանին: Խնդրելով նամակ ու նվերներ առաքել 
կայսրուհուն, որպեսզի «առաւել գիտասցին, թէ գոյ ի մէնջ այնպիսի իշ-
խան ի ազգէն հայոց, որ կարէ համապատասխանել իւրեանց յօժարու-
թեան», Հ. Արղությանը, սակայն, զգուշացնում է, թէ «Եւ վասն հայրե-
նեացն մերոց, որպէս հաճեսցիս, ոչ է հանդէպ գրել վասն վրաց միաբա-
նութեանն, որպէս թէ ուրախ ես, է ապա թէ որպես ըսգացեալ էք, այնպէս 
պարտիք յառաջ տանել, որպէս շուրջ եղեալ թշնամիքն տեսանելով զայն 
շնորհ՝ նկուն եղիցին և մի գուցէ զեղջիւրս իւրեանց բարձրացոացեն ի վե-
րայ նորին բարձրութեան արքային՝ թէ ու՞ր են՝ որս յուսացեալ էիք: Խո-
հեմութեամբ քով կարես իմանալ և դատել, զի՞նչ ասեմ» 94: 

Հնդկահայոց համակրանքը Վրաստանի նկատմամբ պահպանե-
լու համար Հերակլր 1786 թ. Շ. Շսւհամիրյանին շնորհում է վրաց իշխա-
նի տիտղոս: Հերակլ Երկրորդին ուղղած Շահամիր Շահամիրյանի 1787 
թվականի հոկտեմբերի 15-ին գրած պատասխան նամակում Հերակփն 
առաջարկվում էր տարագիր հայությանը հավաքելու Վրաստանի կազմի 
մեջ գտնվող Լոռու գավառում: 

1787 թ. սեպտեմբերին ռուս-վրացական զորքերը գտնվում էին դե-
պի Գանձակ արշավանքի ճանապարհին, որով ծրագրվել էր հարված 
հասցնել Իբրսւհիմին և օժանդակել հայ մելիքներին իրենց ենթակա 
բնակչությամբ վտխադրվելու վրացական պետության սահմանները, երբ 
ռուս-թուրքական պատերազմի բռնկման կապակցությամբ հրաման 
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սաացվեց Վրաստանում Ռոաասաանի ներկայացուցիչ Սա. Բոտնւսշևի 
անունով՝ Վրաստանում գտնվող աււսական երկու գումարտակներով 
անհապաղ վերադառնալ Ռուսաստան: 

Հովսեփ Արղությանին մնում էր քաջալերել Արցախի մելիքներին՝ 
ավելի եռանդուն կերպով համախմբվելու Վրաստանի շուրջ, գոնէ ժամա-
նակավորապես այլևս չհուսալ աււսական օժանդակություն ու սպասել 
սկսված ոուս-թուրքական պատերազմից հեստ Ռուսաստանի արտաքին 
քաղաքականության շրջադարձին: Նշելի է, որ Վրաստանից ռուսական 
զորքերի ետ կանչվելուց հետո Հերակլ 11-ը ևս ստիպված էր Վրաստանը 
ավերումներից զերծ պահելու նպատակով95 որդեգրել այլընտրանքային 
քաղաքականություն: Այդ է հիմնական պատճառը, որ Հերակլին ստի-
պեց նոր դեսպանություն ուղարկել Կ. Պոլիս և «բարեկամության» պայ-
մանագիր կնքել Օսմանյան արքունիքի հետ96: 

1788 թ. հայ և վրաց իրականության մեջ ստեղծված իրավիճակի 
համառոտ բնութագիրը Ղուկաս Կարնեցին շարադրել է 1789 թ. փետր-
վարին Հնդկաստան՝ Խաչիկ Աոաքելյանին, ուղղած նամակում, «Եւ 
զՀերակլայ պէտէն վրաց այսպէս ծանիցես, որ յառաջագոյն շատ յաջո-
ղութիւն ունէր, բայց մինչ ձեռն էարկ ի Ռուսաց տերութիւնն և անտի 
զԳՌ (3000) այր զօրս բերեալ ետ առ ինքն, շրջակայ ամենայն այլազ-
գիքն թշնամի եղեն նմա և ի ձեռն լեզկեաց զբազում վնասս և աւէրս հա-
սուցին երկրին: Ապա յանցեալ աարիսն զօրքն ռուսաց վերադարձան ի 
յ երկիրն իւրեանց և ինքն պարոնն ընդ օսմանցտց հաշտութիւն սդւաբ, 
մնաց նմա մի գւխատր թշնամի՝ Արցախ գաւառի իշխօղ Իբբահիմ 
խանն, որ զԳեանջայու երկիրն յափշտակեալ էր յիշխանութենէ նորին և 
զքանի հազար տուն ղազախ է վարեալ ի կալուածոյ նորայ և իբրու իւրա-
ցուցեալ: Վասն որոյ և Հերակլ արքայն այժմ ընդ Դարբանդու և Շամա-
խու իշխօղ Ֆաթալի խանին միւսբանեալ, ի միասին զօրօք բազմօք գնա-
ցին և ստին զԳեանջայ և դիմեցին ի յԱրցախ գաւառն՝ ի վերայ Իբբա-
հիմ խանին: Եւ նա ամրացեալ է ի դղէկին իւրում՝ ի Շուշի, և չէ յայտնի, 
թէ սկսեալն որպէս իցէ վերջանալոց: 

Այլ վասն Խամսայու մհլիքացն ծանիցես, որ քանիքն ի նոցանէ 
նուաճեալք էին ընդ ձեռամբ տաճկաց և ունայնացեսդք յամենայնէ, 
մնացեալ էին մէլիք Ադամի որդի Սէճլումն և մէփք Ցովսէփի պպի Ապովն, 
որք սակաւ մի յիշխանռւթիւն էին, սակայն և նոքա յանցեալ տարին մինչ 
վրաց պետն գնաց ի Գեանջայ, յարեցան ի նա՝ ապստամբելով ի յԻբրւս-
հիմ խանէն և, ի դառնալ վաւթով վրաց պետին վասն յառնելոյ լեզկեաց ի 
սահմանս Վրացտանռւ, նոքա ևս քանէօք ընտանեօք իւրեանց դատարկ 
փախեան ի Վրաց երկիրն և զրկհցան յամենայն կայից իւրեանց և ի 
բնակութեանց: Եւ այժմ ընդ վրաց պհտին գնացեալ են, զի թերևս զժողո-
վուրդսն իւրեանց առ ձեոն բերիցեն, տեսցուք թէ որպէս լինիցի» 97: 
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1787-1791 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի ավարտից հեստ 
П-ոաաստանը չէր շտապում Վրաստան վերադարձնել Գեորգիևյան 
պայմանագրով նախատեսված զորաքանակը, թեև իրադրության փովւո-
խության և իրանական կողմից սպասվող սպառնալիքների պայմաննե-
րում Հերակլը անընդմեջ նամակներ էր առաքում Ռուսաստան՝ պատ-
րաստ լինելու համար սպասվող իրադարձություններին՝ խնդրելով 
Վրաստան առաքել ռուսական գորքի նոր խմբաքանակ: 

Նման իրադրության մեջ Արցախի հայ մելիքների համար ևս հաս-
կանալի էր, որ Հայոց թագավորության վերականգնման մասին իրենց 
ցանկությունները չէին կարող արժանանալ Հերակլի հավանությանը, 
ուստի Հերակլի գործուն աջակցությունը ստանալու նպատակով նրանք 
հակվում են առաջադրելու կոմպրոմիսային տարբերակ: 

Ռուսական արքունիք ե Հովսեվւ Արղաթյանին ուղղված նամակ-
ներով Արցախի հայ մելիքները, նկարագրելով իրենց անելանելի վիճա-
կը, օժանդակություն էին խնդրում և 1793 թ. ներկայացնում իրենց համա-
ձայնությունը Ռուսաստանի օժանդակությամբ Իբրահիմի լծից ազա-
տագրվելուց հետո ընդունելու Հերակլի թոռան՝ Գավիթ արքայազնի իշ-
խանությունը9*, կամ Դերբենտի և Կասպից ծովի ափերին տեղ հատկաց-
նելու պարագայում փոխադրվել այնտեղ՝ իրենց հպատակ բնակչութ-
յամբ, եթե Ռուսաստանն այլևս ի վիճակի չէ գեթ վաքրիկ զորախումբ ա-
ռաքելու Այսրկովկաս Իբրահիմ խանի տիրապետությունից իրենց ազա-
տագրումը դյուրացնելու նպատակով: Հ. Արղությանը ստացված նամակ-
ներն ա առաջարկությունները թարգմանելով ռուսերենի՝ ներկայացնում 
է Գրիգոր Պոտյոմկինի մահից հետո ռուսական արքունիքում մեծ ազդե-
ցություն ձեռք բերած կոմս Պլատոն Զաբովին: 

Մելիքների դիրքորոշման մեջ այդ փոփոխությունը արդեն շրջան-
ցում է Վրաստանից ունենափք ակնկալությունները և նախանշում 
նրանց ինքնուրույն հանդես գալու վճռականությունը: Ռուսական կողմից 
պատասխանի հապաղման և Այսրկռվկասում իրադարձությունների 
սբնթաց զարգացման պայմաններում հայ մելիքները ստիպված էին կա-
տարել սեփական դիրքորոշման նոր հստակեցումներ: Աղա Մահմագ 
խանի արշավանքը Այսրկռվկասում ստեղծում էր ուժերի նոր հարաբե-
րակցություն: Վերջի՛նիս կողմից Իրանի գերակայությունը ընդունելու 
պահանջը մերժել էին Հերակլ П-ը և Իբրահիմ խանը: Որպես Վրասաա-
նին հարկատու՝ իր դիրքորոշումը հստակ չէր դրսևորել Երևանի խանը՝ 
սպասելով դեպքերի զարգացմանը: Նման պայմաններում Արցախի մե-
լիքների դիրքորոշման մեջ հանդես է գափս նոր շրջադարձ: Մելիք Մեջ-
լումը հայ իշխանությունների ոխերիմ հակառակորդ Իբրահիմ խանի դեմ 
վարձում է օգտագործել Իրանի նոր բռնակալի հեա նրա հակամար-
տության հանգամանքը՝ այլևս չհուսալով ռուս-վրացական օժանդա-
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կության ձգձգվող ու անորոշ սպասումին: Մելիք Մեջլումը իր զորաբա-
նակով միանում է Արցախ ներխուժած Իրանական բանակին՝ հուսալով 
Իբրահիմ խանի տապալումից հետո ստանալ Արցախի իշխանությունը: 
Աղա Մահմադ խանի արշավանքը, սակայն որքան սրնթաց. նույնքան ե 
կարճատև լինելով, չի ապահովում Այսրկովկասում նրա կայուն իշխա-
նության հաստատումը, անառիկ է մնում Արցախի միջնաբերդը հանդի-
սացող Շուշին: Իբրահիմ խանը ևս Աղա Մահմադ խանի թշնամին լինե-
լու խաղաքարտով հայտնվում է նրա դեմ թշնամանքով տրամադրված 
Ռուսաստանի դաշնակիցների բանակում: Թիֆլիսն ավերելուց հետո Ա-
ղա Մահմադ խանը այնտեղ մնում է ընդամենը մեկ շաբաթ: Աղա Մահ-
մադ խանի Իրան մեկնելուց հետո Մելիք Մեջլումը մնալով Հայաստա-
նում, Գանձակի խանի հետ միասին վարձում է դիմակայել վրացական 
բանակի պաաժիչ արշավանքիս, որտեղ և կնքում է իր մահկանացուն: 
Վրացական բանակի պատժիչ արշավանքը թեև նպատակ ուներ վերա-
կանգնելու Վրաստանի սասանված ւփրքը Այսրկովկասում և Գանձակի 
ու Երևանի խանհրին ստիպելու շարունակել իրենց հնազանդությունը 
Վրաստանին, սակայն առանց ռուսական օժանդակության այն այլևս 
չէր կարող վճռական դեր խաղալ: Իրանի տիրապետության վերահաս-
տատման վտանգի պայմաններում Այսբկովկասի իրադրությունը ստա-
նում է նոր զարգացումներ: Ռուսական բանակի 1796 թվականի արշա-
վանքը նպատակ ուներ կանխելու Աղա Մահմադ խանի իշխանության 
ամրապնդումը Այսրկովկասում: Նման պայմաններում շարունակվում են 
նաև հայ բնակչության համակրանքը շահելու վրաց թագավորության 
վարձերը ինչպես Վրաստանում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս: 
1796 թ. մայիսի 10-ին վրաց Գեորգի արքայազնը հատուկ նամակ է ա-
ռաքում անգամ Հնդկաստան՝ Շ. Շահամիրյանին տեղեկացնելով Վրաս-
տանում ստեղծված իրավիճակի մասին, հուսադրում, թե «մեծագւսնեդ 
Ռուսաաց թագավորն ի վերայ մեր և ի վերայ երկրիս մերոց որ ողորմե-
ցեալ է, յուսամք բազմապատիկ քան զառաջինն մեծասցի և ճոխասցի 
երկիր մեր և թագաւորութիւն մեր» և առաջարկում է «զի և քոյդ եհաս ժա-
մանակ, զի զորս ի վաղնջուց դիտմունք և խորհուրդք ունիցիս ի ներ սրտի 
քո, զայն բոդբոջեցուսցես և ի լոյս ածցիս և փութասցիս ի բնիկ հայրենիս 
քո և գալ հրամայեցես, զի թուի ինձ, թէ ոչ ունիցիս ինչ պատճառ գայ-
թակղութեան և արգելման այդպիսի վայելուչ խորհրգոյ քոյ, այլ ողորմու-
թիւն աստուծոյ յամք յաջոդեալ է և ի վերայ այսորիկ մի ինչ երկբայիր, 
զի դու երբ զխորհուրդ քո կատարես, ոչ երբէք պակասի քեզ ի մէնջ պա-
տիւ և սէր, այլ աւել մեծամեծ» '0 0 : 

Մոտալուտ փրկության սպասումներն ու ոգևորությունը10' ընդ-
հատվեց Ռուսաստանում գահ բարձրացած Պավել 1-ի կողմից ռուսա-
կան բանակի արշավանքը դադարեցնելու մասին հրամանով: Ռուսա-
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կսւն բանակի վերադարձից հետո Աղա Մահմադ խանի նոր արշավանքի 
և Իբրահիմ խանի կողմից վրեժխնդբության դրսևորման վտանգը Արցա-
խի մելիքներին ստիպում է կրկին կանգնե՛լ ընտրության անհրաժեշտութ-
յան սաջև: Ռուսաստան վերադարձող Հովսեփ Արղությանի հեա 1797 թ. 
հատուկ դեսպանագնացությամբ ճանապարհվում են նաև Ջիմշիդ և 
Փրիդոն մելիքները: Այդ դեսպանագնացությունը պետք է պատասխան 
տար Արցախի ապագա կարգավիճակի հարցին: 1797-1799 թթ. մելիքնե-
րը, ի տարբերություն Պետերբուրգում գտնվող վրաց դեսպանության, 
որի հետ իրենք համագործակցում և մշտական կապի մեջ էին, միանշա-
նակ չեն պնդում միայն ոուսական գորքի առաքման պահանջը և ռուսա-
կան արքունիք են դիմում մի խնդրագրով, որի մեջ առաջին տեղում թռղ-
նե|ով այդ պահանջը, ներկայացվում են միաժամանակ նաև այլ առա-
ջարկություններ. 

1. Զինական օժանդակություն Ղարաբաղում հայոց պետակա-
նության վերականգնման և մահմեդական տիրապետությունից ազա-
տագրվելու համար: 

2.Եթե այդ առժամանակ անհնար է, ապա խնդրել վրաց թագավո-
րին Վրաստանում ժամանակավոր ապաստան տալու մելիքներին: 

Յ.Եթե այդ ևս անհնար է, ապա թույլատրել փոխադրվելու Ռու-
սաստան՝ իրենց հպատակ ողջ բնակչությամբ հանդերձ 02: 

Իրադարձությունների ընթացքի թելադրանքով, որպես Այսրկով-
կասը Ռուսաստանին միացնելու առաջին վտւլ, ռուսական զորքի առաք-
ման համար «օրինական» հիմք ստեղծելու նպատակով Գեորգի թագա-
վորից պահանջվում էր ներկայացնել խնդրագիր և բանակցությունների 
համար Ռուսաստան առաքել Դավիթ գահաժառանգին: Խնդրագրի 
ստացումն արագացնելու ուղղությամբ օգտագործվում էին բոլոր հնա-
րավոր միջոցները: 

Վրաց արքունիքի կողմից 1798 թ. դեկտեմբերի 16-ին Պավել I 
կայսրին ներկայացրած 11 կետանոց խնդրագրի П կետը վերաբերում էր 
հայ մեփքներին ենթակա ժողովրդին: Խնդրվում էր թույլատրել նրանց 
բնակվելու Վրաստանում, սակայն վրաց արքայի ենթականեր դառնալու 
պայմանով: 1799 թ. փետրվարի 11-ին ի պատասխան այդ խնդրանքի 
ռուսական արքունիքը համաձայնում է, որ հայերը ենթարկվեն վրաց 
արքային, սակայն և պահանջվում է նեղություն չպատճառել նրանց, 
որպեսզի նրանք իրավունք ունենան վերաբնակվել կամ ստևտրով 
զբաղվել Ռուսաստանում103: 

Ուշագրավ է, որ Հովսեփ Արղությանը 1798 թ. մարտի 25-ին Պե-
տերբուրգից Գեորգի թագավորին գրած նամակում հոր մահվան կա-
պակցությամբ մխիթարական խոսքերից հեստ շնորհավորելով նրա գա-
հակալությունը, միաժամանակ խորհուրդ է տափս «շահելով զստա-
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հակսն ածել ի հնազանդութիւն» ե ապա պահանջ-հանձնւսրարություն-
ներ՝ «որպէս իսկական թւսգաարի հւսյոց, փութով ղորդին ուղևոււել ար-
ժանաւոր պատասխանաւ ի ւրւտն կայսերական» 03: 

1799 թվականին Պավհլ Առաջինը ավարտված է համարում նա-
խապատրաստական փուլը և հրամայում զորք ուղարկել Վրաստան՝ 
այնտեղ ռուսական տիրապետությունը հաստատելու համար: 

Մելիքների կարգավիճակը որոշակխսցվում է Վրաստանում 
նրանց ժամանակավոր կացություն տրամադրելու ձևով, սակւսյն, ի 
տարբերություն նախորդ դեպքերի, երբ հայ մելիքները Վբաստանւոմ ւս-
պասաանելու պարագայում հայտնվում էին փախստականի կարգավի-
ճակով, ապա այս դեպքում Պավել Աոաջինի միջնորդությամբ Գեորգի 
XII-ը նրանց է տրամադրում իրենց պահանջած Ղազախ գավառի վա-
խարեն Ատի գավառը, որ մինչ այդ արդեն շնորհվել էր Շ. Շահամիրյա-
նին: Մելիքները պետք է տնօբինեին այն մինչ Շւսհամիրյանների 
հայտնվելը: 

1799 թ. գեն. Լազաբեի հրամանատարությամբ ռուսական զորքի 
մուտքը Վրաստան արմատապես վախում է իրավիճակը ողջ Այսրկով-
կասում: Նոր հեռանկարներ են բացվում նաև հայ մ եփք ների համար: 
Հայ գործիչների համար Վրաստանը, սակայն շարունակում է պահպա-
նել որպես ժամանակավոր ապաստան լինելու իր ռազմավարական 
նշանակությունը՝ մինչև Հայաստանի տարածքի նվաճումը ռուսական 
զորքերի կողմից, թեև Պավել Առաջին կայսեր միջնորդությամբ Գեորգի 
ХП—ի հրովարտակը մելիքներին հնարավորություն էր տափս արդեն ոչ 
փախստականի կարգավիճակով մնալու Վրաստանում: Վրաստանը վե-
րածվում է հենակետի, որտեղից և պետք է ձեռնարկվեր բուն Հայաստա-
նի ազատագրման գործընթացը: Գեորգի XII ֊ ը իրեն իրավունք է վերա-
պահում էջմիածնի միաբաններին հիշեցնելու, թե քանի որ վրաց տե-
րությունը «ոչ է օտար ի սրբոյ Աթոռոյդ, այլ ունիմք և մեք մասն11*4, և բո-
լոր ազգքն հայոց կոչեն զմեզ արքայ իւրեանց, նաև գիտեն զմեզ ազգա-
կան արքայիցն հայոց, արդ, եթէ այդպէս է, ապա ուրեմն պարտիք և դուք 
լսող փնիլ սրբոյ Աթոռոյդ օգտակամ բանիցն մերոց և տալ հաւանութիւն 
իսկ»: Գեորգի ХП—ը զգուշացնում է էջմիածնականնեբին, թե «ներկա-
յումս վիճակ հայրապետութեան է Ցովսէփ արքեպիսկոպոսին, և նա ունի 
արժանաւորութիւն իսկ և կարողութիւն բարաքապէս կառաւարելոյ 
զսուրբ Աթոռդ և զմիաբանութիւնն ձեր, իսկ եթէ ոք վաղ ուզեսցէ նախքան 
զգալ Ցովսէփ արքեպիսկոպոսին և դուք կացուցանէք այնպիսոյն հայ-
րապէտ և օծանէք, գիտասջիք այնպէս է լինելոց, որպէս ի ժամանակս 
Քութութին, և անվերջանալի խռովութիւն և երկպառակութիւն յառաջա-
նելոց է և որքան ի յիս կարողութիւն գոյ, մինչև ի յեղումն արեանս ջանա-
լոց եմ ի վերոյ օրինաւոր ստաջադբութեանսն...» '05: 
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Միաժամանակ առանձնակի կարևորություն է ձեռք բհրում հայ 
ժողովրդի դիրքորոշման խնդիրը հակամարտ բոլոր կողմերի համար: 
Ըստ Կովալենսկռւ արձանագրման. "Эриванский владелец Мегмед -
хан, человек средних лет, кроткаго, постояннаго и умеренного 
свойства, правосуден и любим подданными своими, а особливо 
армянами, коих он предпочтительно пред единоплеменными ласкает 
и кои большею частию составляли гарнизон его крепости, во время 
последней ея осады (իմա՝ 1795 թ. - Պ . Չ.) от персов...я1П6. XIX դարի 
սկզբին կարևորվում Է նաև վիրահայության քաղաքական դիրքորոշման 
ու կողմնոբոշման անհրաժեշտությունը վրաց թագավորական իշխա-
նության վերացման պայմաններում: Վիրահայությունը ձեռք Է բերում 
ռազմա-քադաքական գործոնի կարգավիճակ, որը մինչ այդ համեմա-
տաբար քիչ տեսանելի Էր վրաց թագավորության առկայության ժամա-
նակաշրջանում: XIX դարի սկզբին վրաց ազնվականության գժգռհութ-
յան աճի պայմաններում ռուսական կողմնորոշման բոլոր գործիչները 
հայտարարվում են Վրաստանի դավաճաններ, այդ թվում ինչպես հա-
յազգի, այնպես և վրաց ազգության ներկայացուցիչներ (Հովսեփ Ար-
ղության, Հարություն Արարատյան, Գարսևան ճավճավաձե և այլք): 

PAVELCHOBANYAN 

ARMENIAN-GEORGIAN RELATIONS IN THE SECOND HALF OF THE 
XVin CENTURY AND THE ARMENIAN POLITICALIDEA 

In the programmes directed to the liberation of Armenia during the second 
half of the XVIII Century the Armenian political idea had assigned an important role 
to Georgia. In spite of its protectionist policy towards the Armenian population, 
Georgia was unable to assist them in the restoration of the Armenian statehood. This 
was the case when Simeon Yerevantsi was inclined to act on his own for uniting 
Armenians, at the same time looking for Russian assistance. A part of the Armenian 
meliks holds the policy of collaboration with Iran, which culminated in failure. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Армяно—русские отношения в первой трети XVIII века (сб. док.), т. II, ч. 
I—II, под. ред. Ашота Иоаннисяна, Ереван, 1964, 1967. 

2. . Т. Г. Тивадзе. Об использовании армянских купцов на дипломатической 
службе грузинскими царями. — "üBogrtjogjCiboob оЬфойооЬ 
ЗйпЬйпдЭдЬо", тЬоцпоЬо, "ЭддБодйдЬо)", 1991, 238-245. XVIII դարի 
երկրորդ կեսին նման գործիչներից Էին Օթար Թումանովը, Գուրգեն 
Ենիկոլոպյանը, Սուփւան Թումանյանը և այլք: 

3. Soob'grtüdg, Jürtoggjmo {օձ ЬпЭдЪо bo>ßj>bgiob "grtoDogrtcnnüü 
Xin-XVIU եծ-ցյցՏցցձ՚Յօ, (лЬокооЬо, 1982, а з . 242. 
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4. Երևանի խանը երկյուղ կրելով, որ Նադիր շահի կողմից բարձրագույն 
պատիվների արժանացած Մելիքջան Մելիք-Շահնազարյանի որդի 
Մանուչարը կարող է «բազմացուցեսւլ զզօրս իւր տիրեսցէ ամրոցաց և 
բոնասցի յերկրին Արարատայ», 1747 թ. հունիսի 22-ին, նրան հրավիրում է 
Երևանի այգիներից մեկը և սպանել տալիս: Տես ՍՄ, ձեո. 2888, էջ 341բ; 
հմմտ. Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. IV, Երևան, 1972, էջ 191: 

5. Մ. Կ. Զուլալյան, Հայ ժողովրդի պատմության հարցերը ըստ եվրոպացի 
հեղինակների. XIII-XVIII դարեր, գիրք Ա. Քաղաքական պատմություն, 
Երևան, ՀԳԱ հրատ., 1990, էջ 324-325: 

6. Մ. Կ. Զուլալյան, Հայ ժողովրդի պատմության..., էջ 325: 
7. Մ. Կ. Զուլալյան, Հայ ժողովրդի պատմության..., էջ 325-26: 
8. Ուշագրավ է նաև այն հանգմանքը, որ Հերւսկլ 11-ին գրած նամակում 

Ռուսաստանի կանցլեր Վորոնցովը հորդորում է, թե "как е. св. Теймураз 
Николаевич сего человека весьма милостиво принять изволил с 
обещаниями, кои соответствовали его желанию, так прошу я и в. 
св. равномерно его принять и великою вашею милостью не 
оставить...". Տես Армяно—русские отношения (сб. док.), IV, Ереван, 
1990, с. 41. 

9. Армяно—русские отношения (сб. док.), IV, Ереван, 1990, с. 19—22. 
Վահրամ Մարտիրոսյան. Հայ-վրացական առնչությունները XVIII ղարի 
50—60—ական թվականներին, - «Լրաբեր հասարակական 
գիտությունների», 1980, թիվ 1 (445), էջ 41: 

10. Армяно—русские отношения (сб. док.), IV, с. 21. 
11. Հովսեփ էմինի ինքնակենսագրության վերլուծության հիման վրա Ա. Ռ. 

Հովհաննիսյանը՝ նկատել է, թե "Ираклий не был способен увлечься 
политической программой Эмина. Все еще могущественной Османской 
империи Ираклий сам в это время опасался и вступать с ней в войну 
ради освобождения армянских земель отнюдь не думал". (А. Р. 
Иоаннисян. Иосиф Эмин. Ереван, 1989, с. 109). Սիմեոն Երևանցու 
նամակում Հովսեփ էմինի մասին «մեր պարոն» արտահայտությունն 
անգամ հարուցելէ Հերակլի դժգոհությունը: (տես А. Р. Иоаннисян. Иосиф 
Эмин. Ереван, 1989, с. 145-146). 

12. А. Р. Иоаннисян. Иосиф Эмин. Ереван, 1989, с. 259-262. 
13. «Նոր տետրակ, որ կոչվում է հորդորակ», թարգմանությունը գրաբար բնագ-

րից և ծանոթագրությունները Պ. Ս՜. Խաչատրյանի, Երևան, 1991, էջ 103— 
104: «Նոր տետրակը» չի պատասխանում այն հարցին, թե ինչու՞ ւսրցա-
խահայերը, որոնք դրա հնարավորությունն ունեն, «չեն կամենում» տապա-
լել պարսիկ իշխողին, և այդ այն դեպքում, երբ իրենք են նրան ներս բերել 
Արցախ, սակայն շրջանցվում և անպատասխան է մնում նաև այն, թե ինչու՞ 
մնացած մեփքներին ևս, այնուամենայնիվ, չի հաջողվում դուրս քշել նրան: 
Արցախի իրադրության մասին Ռուսաստան ուղարկված տեղեկատվութ-
յուններում անգամ Արցախում իշխող հինգ մելիքները հաճախ ներկայաց-
վում են որպես միակամ ու համախումբ միասնություն, որը կարոդ է պատե-
րազմի դաշտ հանել 5000-անոց բանակ այն դեպքում, երբ նրանց հակաոա-
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կորդ խանը ունի առավելագույնը 3000-անոց բանակ հանելու հնարավո-
րություն, որոնց մի մասը ես հայազգի զինվորներ են: 

14. Նոր տետրակ, որ կոչվում է հորդորակ, էջ 94-95: 
15. Ա. Ռ. Հովհաննիսյանը գտնում էր, որ Հերակլ Երկրորդը, բավարարվելով 

Երևանի խանությունից ստացվող հարկերով, մտադիր չի եղել գրավելու և 
Վրաստանին միացնելու Վրաստանին սահմանակից Երևանի խանության 
տարածքները անգամ այն դեպքում, երբ դրա իրական հնարավորություն-
ները նա ունեցել է: Տես А. Р. Иоаннисян. Иосиф Эмин. Ереван, 1989, с. 
110. Այդ տեսակետը բաժանել է նաև Վալերիան Մաճարաձեն, սակայն և 
ձևակերպել հետևյալ կերպ, իբր «Հերակլը չէր հավակնում օտարի հողերի 
նկատմամբ» ՝ բացատրելու համար Հերակլի ինչպես 1771-1772 թթ. ռուսա-
կան արքունիք ներկայացրած առաջարկությունները, այնպես էլ 1783 թ. 
կնքված Գեորգիևյան պայմանագրի այն կետերը, որտեղ պայմանավորվա-
ծություն էր արձանագրվում հետագա տարածքային ձեռքբերումների մա-
սին: "aa«fiaoagbjob б ^ б ^ б 0 » - алЭп^зкгоз0՛ 5?"dt) aa66ab o> 
^пфпЗойэйо g. 9üjürto>dobo, отЬоцпоЬо, "եցյՀյօցՏցծձ", 1983, շ,ց. 36-37. 

16. Ցովսէփ էմինի կեանքն ու արկածները, Պէյրութ, 1958, էջ 125: 
17. Թյուրիմացություն է, երբ հայազգի ժառանգական իշխող տոհմերի և Ար-

ցախ մուտք գործած Փանահ խանի ու ապա նրա որդի Իբրահիմ խանի 
միջև եղած հակամարտությունը ներկայացվում է որպես հայազգի մելիքնե-
րի կողմից խանին դրամական օժանդակություն ցուցաբերելուց խուսափե-
լու կամ հրաժարվելու հետևանք: J-gböbrtoo. ց^ՕԺՏՀՅ И~°Ь 
ЭоЭййот եօՅե՚ց^օ ЗбйТГдоЬ յօծՅօ^օեՅօ^ցծօե ЭоЪдЪопл 
ÖArtjgggoböorjgob, օոեց "Յ^ոՅցսօ, 1998, Q. 327, ջ,ց. 155/. 

18. Գ-սղուստ Շերմազանյան. Երևելի հայկազունք ի Պարսկաստան. Ռոստով 
(Դոնի վրա), 1890, էջ 58-60: Տեղեկանալով այդ մասին, հայ մելիքներին 
մնում էր շուտափույթ և, բնականաբար, աոանց Հերակփն տեղյակ իսկ պա-
հելու, թողնել Վրաստանի սահմանները և ապաստանել Հյուսիսային Ար-
ցախում՝ Գանձակի խանության սահման ներում: 

19. Այդ փաստը հիմք է հանդիսացել վրաց հետազոտող Ռ. ճաբաբրիայի հա-
մար պնդելու, թե Վրաստանից հեռացած և Հերակլի դեմ վրեժխնդրությամբ 
յցված հայ մեփքներ Աբովի ու Մեջլումի կողմից հետագայում Աղա Սահ-
մադ խանի հետ համագործակցելու և Թիֆլիսի ավերմանը մասնակցելու 
պատճառը եղել է վերոնշյալ հանգամանքը: Հոդվածագրի կարծիքով XVIII 
դ. վերջին տասնամյակներին իբր գոյություն ուներ հայազգի գործիչների մի 
խմբավորում, որը տևականորեն գործել է Հերակլ 11-ի դեմ: Այդ «խմբավոր-
ման» մեջ թեև հատուկ տեղ է հատկացվում մելիք Սեջլումին, սակայն իրա-
վացիորեն, ի տարբերություն վրաց այլ հեղինակների, չի ներառվում Հով-

. սեփ Արղությանը (rt. Jgböbrtoö. grigjfmg П-ob ЭоЭййот ЬпЗЪ^йо 
ß>£>3ortob3ortgiob ЭоЪдЧхпг» օ^^յցցցօեծօօցօե, շ,ց. 155-168). 

20. Գեորգիևյան պայմանագրի կնքման հանգամանքները փաստում են այն 
դրույթի ճշմարտացիությունը, թե Ռուսաստանի մերձավորարևելյւսն ուղ-
ղությամբ արտաքին քաղաքականությունը նվաճողական բնույթ կրելով 
հանդերձ, իր օբյեկտիվ հետևանքներով ունեցել նաև դրական նշանակութ-
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յուն, քանզի արագացրել է Օսմանյան կայսրության հպատակ ժողովարդ-
ների ազատագրման գործընթացը: "Восточный вопрос во внешней 
политике России (конец XVIII— начало XX вв. М., "Наука", 1978, с. 
б). 

21. Армяно—русские отношения..., IV, с. 318—319. 
22. Армяно—русские отношения..., IV, с. 345—346. 
23. П. Бутков. Материалы для новой истории Кавказа. Т. II, СПб, 1869, с. 

281. rt. J'gäübrtoü. grtgjEjg U-оЬ ЭоЗбЛоп ЬпЭЬ-дйо 5£ü";igob 
{ойЗойоЮойдЬоЬ ЭоЪдЪаю յ,ս(«)յ3ց3օնօ>օ>ցօե, ag. 160. 

24. А. Р. Иоаннисян. Россия и армянское освободительное движение в 
80—ых годах XVIII столетия. Ер., 1990, с. 22. 

25. Армяно—русские отношения..., IV, Ер., 1990, док. 139. 
26. Նույն տեղում: 
27. я?. ձ՚ցես՚ՅՅօտՀօ, նշվ. աշխ., էջ 100: 
28. Կողմնորոշում եզրի բովանդակության մասին տես Վ. Դիլոյան, Հայ 

ազգային-ազատագրական շարժման «կողմնորոշման» հարցի շուրջ, -
«Պայքար», 1995, թիվ 6-7, էջ 13-18: 

29. ej. ձ ^ ^ Յ 0 ^ " ՛ նշվ. աշխ., էջ 102: «Մադրասցի գործարար քաղաքական 
խմբի ծրագրերում ակնհայտորեն արտացոլվում Էր երիտասարդ բուրժուա-
զիային բնութագրական մարդասիրական, սակայն ուտոպիական ռոման-
տիկան: Շահամիրյանները նկատի չէին առնում Հայաստանի այնժւսմա-
նակվա սոցիալ-տնտեսական մակարդակը և դեմոկրատական հանրապե-
տության ստեղծման պատրանքներ' ունեին: Եթե նախկինում Հովսեփ էմի-
նը Հերակլ Երկրորդին ոգևորում էր Ռուսաստանի մեծ վերափււխիչ Պետ-
րոս Աոաջինի օրինակով, ապա մադրասցի երազողները վրաց թագավորին 
կոչ էին անում նմանվել անկախության համար պայքարող նախագահ Ջորջ 
Վաշինգտոնին: Այսպիսին էր իրական հիմքերից զուրկ երևակայությունը» 
(նույն տեղում, էջ 106, ծ. 17): 

30- EJ. ö"aWc)30K;0> նշվ. աշխ., էջ 103: 
31. Հովհան տեր Օհանյանի արձանագրմամբ, շարունակվում էին հայերին 

վրացադավան դարձնելու դեպքերը. "аЪйдп^дпй^дкпо Bglincng ^piftoüli 
ЬОДЗДЮЯПОЬ ծՅծօ>ցօ ЭПДОРОЙ Jgoiüobb. ЬО>БЪС>Ь 3p)9jgtoo>Aoyn, gb 
Ойаг>йдкпЭг>6 aüüJürto)3gßnü ЬпЭЪпЬош^йБ QCOEj'BgosnjoorKV'. Տես ՛Յ. 
jnjnSbüdg. адойБо ՞Յ՚ցծեծցյցՏցցծօե ЬофйотдддппЬ оЬфсчАопйолб. 

übo>ßnQob"grto jrtmGojg&o, тЪ., 1979, gg. 140. 
32. Գ. Մայսուրաձեի բնորոշմամբ «Հայաստանի հետ հարաբերություններում 

հայկական հողերը Քարթլ-Կախհթի թագավորությանը անմիջականորեն 
միացնելու և այդ հարևան ժողովուրդներին եկեղեցական առումով ևս միա-
վորելու Հերակփ քաղաքական ծրագիրը հանդիպում էր լուրջ արտաքին և 
նրանց միջև գոյություն ունեցող (հակասությունների) խոչընդոտներին, ո-
րոնց հաղթահարումը կապված էր մեծագույն դժվարությունների հետ: 
Չնայած ղրան, Հերակլ 1 1 ֊ ֊ ը մինչև իր կյանքի վերջը ձեռք չքաշեց այդ 
ծրագրից և հերոսաբար պայքարում էր դրա իրականացման համար» 
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8oobT)rto>dg. Jörtmgg^n joa եոՅցեօ եծյյյեցձօե •grtonogrtcnnio) 
XIII-XVIII եօէՍէւ^ցցս՚Յօ, ffiäognobo, 1982, üg. 269-270). 

33. 1767 թ. մարտի 24-ին Սիմեոն Երևանցին ստիպված էր նախատինքի նա-
մակ եղել Հերակփն նաև կաթոլիկ քարոզիչներին Վրաստանում հովանա-
վորելու համար ե պահանջել Հերսւկլից դադարեցնելու հայոց եկեղեցին ու 
համայնքը պառակտող քաղաքականության սատարամը. «Ապա ոչ գիտեմ, 
թէ որով դիտմամբ կամիս զնոսա յայդր բերել ե կամ զի՞նչ կարօտութիւն ու-
նիս նոցա: Եթէ վասն բժշկութեան, վկայ է աստուած, զի սուտ է բժշկութիւն 
նոցա: Զի ոչ թէ բժիշկ էն նոքա մարմնոց, այլ վիրավորիչ հոգոց: Որք զայն 
զտեալ են իւրեանց զդիւրագոյն հնար, զի զանունն բժշկութեան առեալ ի վե-
րայ իւրեանց, խաբեն այնու զբազումս և ուր և կամին երթան ե զորոմն չար 
ի մէջ խղճալւոյ ազգիս մերոյ սերմանեն և քակտեն զբազումս ի հաւատոց: 
...միթե՞ կամիս, զի ի քում ժամանակի վերստին մուծցի խմոր չար աղան-
դոյն յօրհնեալ երկիրդ քոյ, որով ոչ միայն ազգն մեր, այլ և ձեր ազգդ խմո-
րին և քակտին ի հաւատոյ իւրեանց և փնի այնուհետև մեծ պակասութիւն 
օրհնեալ անուան քում և յիշատակ չար, քեզ ևս մեծ զղջումն և փոշիմանու-
թիւնն: ...Զի խղճափ երկիրքս և երկրականքս մեր, զքաւս և զվիշտս կենա-
մաշս, զորս ունին մշտապէս, բաւականասցին այնու և այդ ևս մի յսււէղցի ի 
վերայ ցաւոց նոցին հոգեմաշիկ իմն дин» (В. М. Мартиросян, П. А. 
Чобанян. Документы по истории армяно—грузинских взаимоотношений 
и общественной жизни Грузии (II пол. XVIIIIB.), — "Кавказ и Византия", 
вып. 3, Ер., 1982, с. 235—236): Հայոց եկեղեցու նկատմամբ վրաց պետա-
կան քաղաքականության դրսևորման սկիզբ պետք Է դիտել նաև Անսան 
կաթողիկոսի կողմից կազմված հանրահայտ "Յ՚ևծՅցձ՚յ՚ցցտԸյցսսօ" աշխա-
տության հրապարակ գալը դեռևս 1750-ական թթ. (յ . jgjgtcjodg. 
JÜAOD^KJO Kjoggrtig'grtob оЬфпЛой. Լ օռծօք՞ոօՆօ, 1951, Շ,3- 378-379. 
П. М. Мурадян. Армяно—грузинские литературные взаимоотношения в 
XVIII веке . Ереван, 1966 , с. 197): 

34. Վ. Մարտիրոսյանը Սիմեոն Երևանցու կողմից Հովսեփ Էմինի գործունեութ-
յունը չպաշտպանելը դեոևս բավարար չի համարում նրան մեղադրելու հա-
մար. «կարծել, թե Ս. Երևանցին, ժամանակի այդ ականավոր եկեղեցական 
ու ազգային գործիչը, դեմ Էր հայ ժողովրդի ազատագրությանը և ռուսական 
կողմնորոշմանը, կնշանակի մեղանչել պատմական ճշմարտության առջև»: 
Վ. Մարտիրոսյանը իրավացիորեն գտնում Է, թե «XVIII դարի 50-60-ական 
թվականներին Քարթլ-Կախհթի թագավորության քաղաքական ամրապն-
դումը իր դրական նշանակությունն ունեցավ նաև հայ ժողովրդի համար: 
վրացի և հայ գործիչները նշված ժամանակահատվածում ձեոնամուխ Էին 
եղել այն խնդիրների լուծմանը, որ իրենք, իրոք, ի վիճակի Էին լուծել, մեր-

• ժելով իրենց ուժերից վեր խնդիրները՝ որքան Էլ դրանք առերևույթ հրապու-
րիչ փնեին» (վ. Մարտիրոսյան, Հայ-վրացական առնչությունները XVIII դ. 
50-60-ակսւն թթ., - «Լրաբեր հաս. գիտ.», 1980, թ. 1, Էջ 49-50): 

35. Ակնարկվում Է Հերակլի հետ ունեցած հանդիպումից հետո ասորի վարդա-
պետի ձերբակալությունը Էջմիածնում: Ուշագրավ է, որ ասորական կողմը 
մինչ 1780-ական թթ. ևս շարունակում էր Հերակլի հետ բանակցություններ 
վարել նշված խնդիրների շուրջ: (Տես А. Р. Иоаннисян. Иосиф Эмин. 
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Ереван, 1989, с. 192-198). 1784 թ. ասորիների պատրիարքի նամակը Հե-
րակլը ստիպված էր ուղարկել Ռուսաստան և սպասել ոուսական կողմի 
հրահանգներին. "Препровождаю в. п. объяснение Ильи Ассириана, 
прозбе его уже около дватцати лет. Она еще была и в бытность здесь 
генерала Тотлебена. Чрез него доносил я о Ассирианах высочайшему 
двору, когда изволите разснмотреть его ответы, прошу сообщить мне 
ваше мнение, дабы я сообразно оным приложил мое попечение, или 
сообщить мог вашему превосходительству свои мысли" ЦГАДА, ф. 23, 
1784, д. 13, ч. 8, л. 186. 

36. 5ц>. ö-gbüT^oRjo. J^rtorjjij-jibgooob bo>3g<gcnb •дйсппаАопсч?^ 
յծՅյսեօօնծ 8übKjm2>gjn»o o>$o3tnb;>g(™;g<nob ЪйяпЪдЬотйБ Яд-18 
BÜ^JJ^BOB З д о й д БбЪддйй'Эп. - "BÜJÖRTOTGGFMFOB FTGTNPOÜCJYGRTN ЪЙБОЬ 
obgnrtoob եձյօէոեցձօ", П, cr>bo$£jobo, "ЭдуБодАдйй", 1972, ад. 95. 

37. Այնտեղ ասված Է. "когда я уехал от вашего счастливаго дома, 21 апре-
ля прибыл вечером в Эривань, расчитывая выехать из Эривани тайком, 
чтобы не быть никем замеченным. Неожиданно Эчмиадзинский католи-
кос наслал на нас своих людей, которые нас захватили и отвели нас 
Эчмиадзин, много неприятностей мы испытали, по вашей милости там 

• нашли мы Гургина Чичиоглы, этот нас защитил, я с горя захворал в до-
роге один день, потом стало мне лучше по вашей милости; отправился 
я, видел и иезидов и айсорскаго католикоса, которые охотно себя 
признали вашими рабами, государь мой. Я старался поступать везде по 
вашему приказанию..." (А. Цагарели, Грамоты..., т. II, вып. I, док. N43). 

38. Բավարար չափով փաստարկված չէ վրաց պատմագիտության մեջ արտա-
հայտված այն գրույթը, թե Սիմեոն Երևանցին և հայազգի առետրւս-արհես-
տավորական խավը կարող էր մասնակցություն ունենալ 1765 թվականին 
Հերւսկփ դեմ Պաատա արքայազնի դավադրությանը, որով և պայմանա-
վորված պիտի լիներ իբր Հերակլի և Սիմեոն Երևանցու միջև ստեղծված 
սառնությունը (բ՞յ. ß^büTIgoßno. A-gbgojo (50 ЬйЪп^л^тдААоз ֊ 
.JnKJogojgrto Sodrtamiü ծտշՅոեծցյւյցօ) büJüAaiggsmn'So XVIII եծ^յ ՚ց-
БоЬ ЭдоАд БйЪдзг.А'Эо. օօձօյտյօեօ, "ЭдоБодАдЬо", 1983, ад. 107-121). 
Սիմեոն Երևանցու Ցիշատակարանում այգ իրադարձությունների մասին 
առկա գրառումները ոչ միայն հիմք չեն տափս նման եզրակացության, այլև 
ունեն հստակ դիրքորոշում՝ ի պաշտպանություն Հերսւկլի իշխանության: 
(Տես Դիւան հայոց պատմութեան, գիրք Գ. Սիմէոն Երևանցու Յիշատակա-
րանը. Թիֆլիս, 1894, էջ 364, 378-380: Տես նաև А. Р. Иоаннисян. Иосиф 
Эмин. Ереван, 1989, с. 199-202): Սիմեոն Երևանցու և Հերակլ II-ի միջև 
տարաձայնություններ հարուցող հիմնական խնդիրներից էր վերջինիս կող-
մից Գանձակի Շւսհվերդի խանի ու Իսրայել կաթողիկոսի հորդորանքին 
տեղի տալը, որը ի վերջո շտկվեց Սիմեոնի կողմից իր տեղապահին Թիֆլիս 
առաքելուց հետո: (Տես Դիւան հայոց պատմութեան, գիրք Գ. Սիմէոն 
Երևանցու Ցիշատակարանը. Թիֆփս, 1894, էջ 435-441, 451, 470-471 և 
այլն): Այդ ամենով հանդերձ ուշագրավ է, որ Հերսւկլի դեմ դավադրություն-
ները իր կեսդարյա թագավորության ժամանակ կազմակերպվել են նրա 
կողմից Երևան արշավելու տարիներին՝ 1765 և 1779 թվականներին: 
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39. Այդ աոամով ուշագրավ է հետևյալ ստացականը, որ վկայություն է նաև 
բնակչությունից հարկահավաքության շուրջ հակամարտությունների մա-
սին. «Զօրութիւն գրոյս այս է, որ ես Գալուստ վարդապետս, որ էի փոխա-
նորդ Կարմիր-վսւնից սուրր Աստուածածնին, սպասաւոր Յակոր վարդապե-
տին ի թվին ՌՄԼՋ (1787) ֊ ի ն յարքունական պէրաթիւ և ֆէրմ&սնիւ և III 
վարդապետի կոնդակաւն եկաք ի բնական թէմս մեր ի յօրհնեւսլ քաղաքն 
յԱխըցխայ վասն առաջնորդական արդեանց, և ի մեր գալն մեր բարեբաղտ 
իշխանքն սորին սիրով ընկալեալ զմեզ և զոր ինչ ի Յօհաննէս վարդապէ-
տէն, որ ի Ղօշավանքն մնացեալ հէսապ երեք ամեան ետուն մեգ, վասնորոյ 
և մեք, ի միամտութիւն սոցին, զայս Թուղթս կնքեալ տուաք ի ձեոս նոցա, զի 
թէ ի սուրբ էջմիածնէ և թէ ի Ղօշա վանից առաջնորդէն զայս երեք ամեան 
արդիւնքն թալապ առնեն՝ մեք փցիմք պատասխանատու և սոքա՝ ան-
պարտք, վասնորոյ և իմով կնքօվս հաստատեմ ի ներքոյ, զի տեսողաց հա-
ճոյ փցի բաւել: Գրեցաւ ի մայիսի յելն» (Վրաստանի ԳԱ Ձեռագրերի ինս-
տիտուտ, ձեո. Q—1459, էջ 301): Կսւրինի Կարմիր վանքի առաջնորդությունը 
Յսւկոբ վարդապետը ստացել էր ֆերմանով, և նրա գործունեության մասին 
Թիֆլիսից Ղուկաս կաթողիկոսին ահազանգելէբ նաև Թիֆլիսի առաջնորդ 
կարգված Կարապետ վարդապետը, որին գրված նամակում կաթողիկոսը 
խոստանում էր, թե «մեք դրելոց եմք զբանս խրատականս աո Յակոբ պետն 
և զնա զգուշացուցանելոց եմք աո ի բաց կալի թիւր արարմանցն» (Դիվան 
հայոց պատմության. Նոր շարք, գիրք աոաջին, Ղուկաս Կարնեցի, հ. Ա, 
Աշխատասիրությամբ Վարդան Գրիգորյանի, Երևան, 1984, Էջ257): Թե 
ի՛նչ «թիւր» արարմունքների մասին է խոսքը, երևում է այն հանգամանքից, 
որ վերոբերյալ նամակը արտագրվել է Ախալցխայի երկրամասում կաթոփկ 
քարոզիչներից մեկի՝ Հովհան Խոջա Տեր-Օհանյանի, Օրագրության մեջ: 

40. "Кавказ и Византия", вып. 3, Ереван, 1982, с. 240—241. 
41. Սիմեոն Երևանցի, Ջամբռ, Վաղարշապատ, 1873, էջ 71: 
42. Սիմեոն Երևանցի, Ջամբռ, էջ 57: 
43. Դիւան հայոց պատմութեան. Գիրք Գ. Սիմէոն Երևանցու 

Յիշատակարւսնը. հրատ. Գ. ք. Աղանեանց, Թիֆփս, 1894, էջ 244-251: 
ԱիքայհլՉամչյանց, Հայոց պատմություն, հ. Գ, Երևան, 1984, էջ 874-875: 

44. Դիւան հայոց պատմութեան, գիրք ԺԱ, Սիմէոն կաթողիկոսի Ցիշատակա-
րանը. Մասն Գ (1777-1779), Յաւելուածներով եւ ծանօթութիւներով հրատ. 
Գիւտ ա. ք. Աղանեանց, Թիֆփս, 1913, էջ 6-7, 38, 51, 55, 361-363: Թուանկ-
չիները կարևոր դեր էին կատարում նաև Ղուկաս կաթողիկոսի գահակա-
լության տարիներին, իսկ 1804 թվականին դեպի Վրաստան փոխադրման 
ժամանակ էջմիածնի բնակչությանը ուղեկցում էին նաև էջմիածնի "թո-
սսնկչիները", ընդ որում, այդտեղ արձանագրված է ոչ միայն դահպաշի 
(տասնապետ), այլև յուզբաշի (հարյուրապետ): ԱՄ, ձեո. 4501, էջ 1170-ում 

՚ խոսվում է «գեանջեցի Մարգիս անուամբ այր ոմն, եղբայր մեր գրագիր Յա-
կոբ վարդապետին և երբեմն թֆանկճութիւն արարեալ ասա...» (1788 թ.): 
Ղուկաս կաթողիկոսը 1791 թ. նոյ. 27-ի նամակում պատասխանում է մելիք 
Աբովի երկու նամակներին, «որք խնղրեալ էր զինչս Յարութիւն և Բաղտա-
սար թուանկչոց (որք գնացեալ էին, անդ վախճանեալ էին), որոյ թէ ահա 
ըստ խնդրոյդ ժողովեալ ետուք...» ՄՄ, ձեռ. 4481, թ. 205բ (1787 թ.): Թո-
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ւանկձիների մասին տես նաև նույն տեղում էջ 176բ, 177ա ե այլն: էջմիածնի 
Ելից մատյանում նշված է. «Ղահրամանի տղայ Պոաւաղ բէկին ետուք ԵՌ 
(5000) դիան, եասաուլ Շահվելուն և Ղուլալու տաճկին ետու ԲՌ (2000), 
մինչ եկեալ էին Այ Դամուրի գրովն, թէ մեզ մարդ տուր գնամք Մաստաբայ 
եղեալոահաթքն քոչացնեմք, որ ոչ ետուք. ի սեպտ. Ե (5) 1785 թ.» (ՍՄ, ԿԴ, 
թղթ. 7, վավ. 1, էջ 53ա): 

45. «Խանն Բ (2) եասաուլ էր յղեալ և թուղթ էր գրեսւլ, թէ Քօլանեցտց վերայ 
պիտի ղօշուն ուղարկեմ, դու ևս օգնութիւն արայ՝ զօրք տուր: Թոսլթ բերող 
հասաուլաց ետուք ԲՌ (2000) դիան [=3 ղոաուշ], ի յօգոստոս 8. մարդ ոչ 
ետուք» (1ЛГ, ԿԴ, 7/1, թ. 60բ): 

46. ՍՄ, ձեո. 4501, էջ 1051-1052: 
47. Հայոց պետականության վերականգնման երազանքն ու ձգտումը երբեք չի 

ւքել հայ ժողովրդին և նա դրսևորել է իր այդ երազանքը՝ արձանագրելով 
դրանք գրավոր հուշարձաններում՝ բանաստեղծության ու արձակի ձևով, 
աղոթքի ու դիմումի տեսքով և այլն: Նման դրսևորման փաստ է 17-րդ դարի 
ձեոագրի մեջ արձանագրված աղոթքը, որտեղ գրիչը, խոսքն ուղղելով աստ-
ծուն, գրում է 
«Այժմ ժամանեալ մեր յաւարտ և ի կատարումն թարքմանության ւսռաջի 
ւսրկեալ բանիւ ըստ կարի և ըստ չափու, հիւծեալ և տկար մերովս իմւսս-
տխք. զի ոչ եթէ ըստ շնորհողին չափու, այլ ըստ իմում փոքրընկալ սրտի ա-
նօթոյս և դանդաղկոտ փութոյս: Իսկ եթէ գտաւ ինչ ի սմա ըստ հաճոյից ձե-
րոց տեառն շնորհք, իսկ եթէ պակաս՝ նհրեցէք մերում համարձակութեանս, 
զի յօժարութիւն կամացս յաղթեաց՝ անխորհրդաբար զիս իսկ մոռանալով: 
Եւ արդ, ի զրաւ բանիս պարտիմք զմիտս և զձեոս համբառնալ աո սկիզբն 
գոյութեան մերոյ յասաուածն և ի տէրն և ի հայրն ամենակալ՝ յանեղն և 
յանսկիզբն և յանվախճանն էութիւն: Այլև յորդին միածին յանսկզբնաբաբ 
սկսեալն ի յօրէ, էակից ընդ հօր և մշտնջենաւորակից նմա; Նա և ի հոգին 
ճշմարիտ յանսկզբնաբաբ սկսմամբ բղխեալն ի հօրէ, նախքան զյաւի-
տեանս, էակից, փառակից և մշտնջենաւորակից ըստ հօր և ընդ ոբդտյ զոյգ 
և հաւասար աստուած: Երրեակ ի մի անբաժանելի բնութիւն, աստուած և 
տէր ամենակալ: Եւ միու (267ա) թիւն յերրեակ բաժանեալ անշփոթ անձնա-
ւորութեամբ և անբաժան էութեամբ: 
Նաև աստանօր պարտիմք ըղձմամբ հայցել յապէնիազ և բարերար սուրբ 
երրորդութեանն, զի իւր արարչագործ եռանդնաշարժ և նախախնամական 
սիրովն գթասցի յխրական արարածս և պահպանեալ փրկեսցէ յամենայն 
մեղսամակարթ պատահարից փորձութեանց: Եւ շնորհեսցէ բոլոր աշխար-
հի՝ անշնչից և շնչականաց, զգայնոց և իմանափ բանականաց, նաև սեռի 
ազգի մարդկան, զանխռով և զանվրդով խաղաղութիւն այժմ և անզրաւ յա-
ւիտենիւ, ամէն: Նաև ընդ սմին դարձեալ ըղձմամբ հայեսցուք յարարչա-
գռրծ ե ի նախախնամական գթութեանցն աստուծոյ, գի քաղցր և յաշտ ա-
կամբ հայեսցի ի ժառանգութիւն և յանդամս ոբդտյ իւրոյ սիրելոյ, հովանա-
տրեալ պահեսցէ ընդ ամրածածուկ թևօք իւրովք, յամենայն փորձութեանց 
հոգոյ և մարմնոյ, անխռով խաղաղութեամբ այժմ ե յաւիտեանս, ամէն: 
Մանաւանդ զազգս հայկազեան, զտաժանեալս և զվաբատեալս մեղօք զցբ 
(թ. 267բ) ուեալս ընդ երեսս երկրի, իբրև զփոշի մեղացն հողմով հոսեալ, ի 
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յազգս ն յազիէա օտարասեռս, հայեսցուք յամենախնամ և յամենագութ ա-
րարչէն, զի որ եհարն դարձեալ րժշկեսցէ, և գրգմամբ հոգոյն իբրև հաւ 
զձագս իւր ժողովեալ ընդ թեօքն իւրովք և ամրածածուկ աջովն իւրով hui-
ւայշեալ վերըսաին ի սեպհական ի բնիկ և ի հայրենի երկիրս ե ի գաւառս 
հայկազեան վիճակի, նոր նորոգեալ նորոգեսցէ իբրև զառաջնաստեղծն 
պերճ փառօք ե բարգաւաճեալ բարի արգասիւք, կարողացուսցէ, կսւզդու-
րացուսցէ և հաստահիմն արասցէ թագաւորական և քահանայական ճոխու-
թեամբ և ամենայն որպիսութեամբ բարեաց, յադթօղ և զօրաւոր արասցէ, 
ընդդէմ ամենայն ներհակաց ճշմարտութեան, ամէն: (թ. 274ա) ... Մանա-
ւանդ զստորասուզեալ և ներգևեալ տունս Թորգոմայ ասքանազեան ազին, 
սաբեթեան ազգիս հայկազեան զվհրջացեալս և զթշուառացեալս յամենայն 
բարեաց՝ ի թագաւորական գահոյց, ի պատրիարգական աթոռոց, ի յիշխա-
նական պերճութեանց, ի հայրենական ժառանգութեանց և ի փարթամ ար-
գասեաց, և յամենայնէ թափուր և ունայն եղեալ ցրուեալ և վարատեալ, 
տարագիր և տարաշխարհիկ ընդ ոլորտս տիեզերաց և եմք տառապեալ ի 
յերկրի այսօր վասն մեղաց մերոց, վասն որոյ առ հեծութիւն սրտի և աո գա-
լար աղեաց, ողբս առեալ և արտօսր հեղեալ աո ծունկս անկեալ և կական 
բարձեալ ի սխնհոդս սուրբ բնակաց և ի ջոկքս մարտիրոսաց, ի հանդէսս 
ճգնաւորաց և ի գունդս կուսանաց ի գումարս մարգարէից և ի խումբս նա-
հատակաց, ի հոյլս աշակերտացն սրբոց և ի դասս երջանկացն առաքելոցն 
և յիննեակ դասս հրեշտակացն: Այլ և տիրամայրն աստուածածին և ի նոյն 
ինքն մարդացեալն աստուած, ընծայեալ պատարագ հօր վասն (թ. 274բ) 
մեր: Ջի ի պատիւ աաւրս շնորհի և ի բարեխօսութիւն այսքան յիշատակեալ 
երկնագումար և աստուածաբնակ հազարատրացս և ի բիւրաւորացս հաշ-
տեսցի ընդ հայկազեան սեռի և վերստին դարձեալ զառաջինն նորոգեսցէ, 
որպէս էաքն նախ գերագոյն քան զազինս և պատիւ փառաց, անալէկոծ կե-
նօք և խաղաղութեան արգասիւք հաստատհսցէ զաթոռ և զգաւազան իշխա-
նութեան թագաարական պետութեան և քահանայական օծութեան ազգիս 
հայկազեան...»: 

48. էջմիածնի հետ հարաբերություններում սաավել անկաշկանդ վերաբեր-
մունք էր պահանջում Սիմեոն Երևանցին նաև Թբիփսիի մելիք Ավետիքից և 
նախատում նրան՝ իր պատճաոաբանությունների համար, «դու ես եթէ 
զբնական կարգն պահեսցես, արքայն քեզ զի՛՛նչ է ւսսհլոց»: Սիմեոն Երևան-
ցին նույն նամակում պահանջում է այլևս «չառնել այնպէս և հարազատ լի-
նիլ սրբոյ Աթոռոյս»: Նամակում ուշագրավ է ոչ միայն Սիմեոն Երևանցու 
կողմից մելիք Ավետիքին ուղղված նախատինքը՝ հայոց կաթողիկոսին ուղ-
ղած իր նամակը վրացերեն գրելու համար, այլև համառոտագրման մեջ ե-
ղած նշումը այն մասին, թե «Քանզի և օգուտ իսկ էր սմա գանգատելն մեր 
Արքային զինքենէ», այսինքն՝ մեփք Ավետիքից հայոց կաթողիկոսի դժգո-
հությունը վրաց արքայի մոտ կարող էր բարձրացնել մելիքի վարկանիշը 
(ՄՄ, ձեռ. 4479, թ. 194-195): Այդ ամենը անշուշտ, վկայություն են հայոց 
կաթողիկոսի և վրաց արքայի միջև ոչ միանշանակ հարաբերությունների 
մասին: 

49. Армяно—русские отношения (сб. док.), IV, Ереван, 1990, с. 105. 
50. Армяно—русские отношения (сб. док.), IV, с. 106. 
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51. Նույն տեղում, էջ 109: 
52. А. Р. Иоаннисян. Иосиф Эмин, Ер., 1989, с. 111. 
53. Նույն տեղում, Էջ 110: 
54. Նույն տեղում, Էջ 111: 
55. Армяно-русские отношения (сб. док.), IV, с. 101. 
56. Հովսեփ էմինը «Ինքնակենսագրության» մեջ հիշատակում Է Հերակփն 

ուղղած Սիմեոն Երևանցու նամակը: Իրականում Սիմեոն Երևանցու 
նամակի մեջ (Տես Армяно—русские отношения..., (сб. док.), IV, с. 60— 
62) նման պահանջ չկա. 

57. А. Р. Иоаннисян. Иосиф Эмин, Ер., 1989, с. 154: 
58. Армяно—русские отношения (сб. док.), IV, с. 86—93. Ուշագրավ Է, որ 

Սովսես Սարաֆյանի կարծիքով "главныя наши люди, как то мелики и 
патриарх из армянскаго народа к лекарю склоннее и приветливее, не-
жели к российскому оказывать себя благодарными имеют" (նույն 
տեղում, Էջ 87): 

59. Գնահատելով ստեղծված իրադրությունը, Հերակլ Երկրորդը 1775 մայիսի 
30-ին նամակով դիմում Է ռուսական րանւսկի Կովկասյան զորամասի հրա-
մանատար Ի. Ֆ. Սեդեմին, առաջարկելով արքունիքում քննարկել և ձեռ-
նամուխ լինել արշավելու դեպի Այսբկռվկաս: Հերակլը հրավիրելով ռուսա-
կան բանակին դեպի Այսրկովկաս, գտնում Էր, որ ողջ Դաղստանը և Նոր 
Շեմախին հեշտությամբ գրավելուց հետո "и мы, находящиеся в этой сто-
роне все християне, готовы будем с таким намерением, как вам угод-
но. ... Сверх же сего, которые от Гиляни сюда персицкой и махоме-
танской народ находится, кои друг от друга притеснены, по большей 
части все радостно вас встречать будут, и что вы им изволите прика-
зать с покорностию примут, а о христианских и говорить уже нечего. 
Все по благости божией, как вы прикажите, приедут ... сей совет мой в 
вышеписанных пунктах изьясняю в. пр. для тех только мест, кои не 
имеют никакова хозяина, да и сами просят..." (Армяно—русские отно-
шения (сб. док.), IV, с. 118-119): 

6 0 . я ? . ձ ՚ ց ե ծ ՚ Յ ց օ յ ՞ յ օ . j o > A a ) f f i j - j ü b g o f > o b ն ձ Յ ց ՚ ց ո ե • j ) r t o r j o g r i o r > n ? i ü 

յ ծ ց յ ծ ե օ օ ն ս $5>о> Յ ս ե յ ՞ յ ո ծ ց տ տ յ օ ս տ յ Յ ո ն ձ ց ^ ո ց օ յ օ և Ь г > р ™ > Ъ д Ь а к > Б Э д - 1 8 

ե ս ^ յ ՚ ը ն օ ե 3 g n r t g б й Ъ д д ь й ' Э о . - " Ь й ^ й й о т д д я п п Ь ց ց ո յ տ ձ յ ա ՚ ց ^ օ ե ծ ն ո և 

о Ь ф т й о о Ь Ь й д о о т Ъ д Ь п " , I I , ( ո ծ ո յ ՞ յ օ ե օ , " Э д о Б о д А д Ь й " , 1 9 7 2 , 9 7 . 

61. Նա մունշիի կոչում ստացել Էր 1776 թ. և, որպես Հերակփ ներկայացուցիչ, 
դեսպանագնացությունների մեկնել նաև Ֆաթ-Ափ խանի, Իբրահիմ խանի, 
Երևանի Մահմեդ խանի, Քերիմ խանի և այլևայլ իշխողների մոտ, 1795 թ. 
գերեվարվել Աղա Մահմադ խանի կողմից, սակայն կարողացել Է նաև նրա 
մոտից ճողոպրել և Վրաստան վերադառնալ բերելով կարևոր 
տեղեկություններ պարսից արքունիքի մասին: "1776 г. Царь Ираклий 
пожаловал казенному дворянину Ениколопову должность мунши двора 
своего со всеми ея доходами и лашкарноба по кочующим народам; 
кроме того, при вывозе жителей на войну, он должен был сделать 
росписание и составить список". (Д. Пурцеладзе. Грузинские дворян-
ские гуджары..., с. 24). 1784 թ. Երևանի խանի մոտ Սիրզա Գարգենին 
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ճանսւպարհելու մասին Հերւսկլի հուլիսի 6-ին Ստ. Բուրնաշևին գրած 
նամակում ասվում է. "Прежде сего Ереванской хан Куламали—хан и 
брат его, по причине их безумства и худова поступке, Буниятали султан 
и двоюродный брат его, именем Каландар—бег, как их убили, и как 
Ереванский народ выбрал ханом Магмет хана и письмом утвердили и 
сие письмо к нам прислали, то сие сообщили вашему высокородию. 
После мы нашего вернаго человека Мирза Гургину отправили к Магмет 
хану и послали платие к нему и письмо; приехавши там Мирза Гургин 
пред ним сам Магмет хан и Ереванские знатные люди присягали на 
нашей верности". ЦГАДА, ф. 23, 1784 г., д. 13, ч. 9, л. 332. 

62. ooijmb rtöoGg^bo. Sng'bü'gAtoäü եսյյձ^օյցցյյոո՚Յօ. aS^^ggnojoöB 
ODürtftSfiü, 'agbögiRjo քօօ bödogijingüo рой^йомч սցՏՀծ՚Յցօյ՚ոՅծ. 
(ոձօյյօօեօ, "ar tßoG^o" , 2002, g,g. 9-Ю-

63. Պուլոս Արաբյանի Թիֆլիս ժամանելու ձգձգումը ամենայն 
հավանականությամբ պայմանավորված էր Սիմէոն կաթողիկոսի հետ 
հարաբերությունների լարվածությամբ: Սիմեոնը նրան անվանում էր 
«չարատպիչ Պողոս» (տես Դիւան հայոց պատմության, գիրք Ժ՜Ա, Սիմէոն 
կաթողիկոսի Տիշատակարւսնը, մասն Գ, Թիֆլիս, 1913, էջ 24, 123): Պողոս 
Արաբյանը Թիֆլիս եկավ Սիմեոն կաթողիկոսի մահից հետո, 1781 թ.: 

64. Սոււթանի կողմից պայմանագրի ստորագրումն ու վավերացումը տեղի ու-
նեցավ 1775 թ. հունվարի 13-ին, իսկ պայմանագրի կնքման մասին Եկատե-
րինա կայսրուհու հրովարտակը հրապարակվեց 1775 թ. մարտի 19^ւն: 
Պայմանագրի կնքման առթիվ տոնախմբությունները հեսւաձգելը ե միայն 
նույն թվականի ամռանը կատարելը պայմանավորված էր Պուգաչեի ապս-
տամբության ճնշման հետ կապված խնդիրներով: Հուլիսի 2-ին Դնեստր 
գետի վրա հատուկ կառուցված նավի վրա տեղի ունեցավ դեսպանների փո-
խանակությունը, որից հետո նորանշանակ դեսպան Ռեպնինը մնաց Կ. 
Պոլսում մինչև 1776 թ. փետրվարի 12-ին Ստախիևի կողմից փոխարինումը: 
Նույն թվականներին է վերագրվում նաև Մուրադջա Օսօնի կողմից «Օս-
մանյան խափֆայաթյան» տեսության ստեղծումով թուրքերին ծառայութ-
յուն մատուցելու փաստը: Е. И. Дружинина. Кючук—Кайнарджийский мир 
1774 года (его подготовка и заключение), М., 1955, с. 316—323. 

65. օցնց ձձ^ծօօծ՚Յցօյւոօն (jbngrigba o>Gß>grtdo. 6od^6° &ü3üb(jo> 
՝ЭдЬйдс50(п, 'Здбо'ЭзБд&оаг), ßngjbojm6oo)ü $OÜ büdogbj™>gioa> 
ügmöGsoopsj օոՆց[յոօծ68ձ, օձ., 1950, շ,ց. 87-88. 

66. Հայկական սկզբնաղբյուրները արձանագրել են Արարատյան դաշտից հայ 
բնակչության բռնագաղթը, սակայն այլ աղբյուրներ վկայում են 
բոնագադթվածների մեջ նաև թուրք և պարսիկ բնակչության առկայություն: 
Այսպես, 1780 թ մարտի 6 (17)-ին Կ. Պոլսից ոուսական արքունիք 

՜ առաքված զեկուցագրում Ա. Ստախիևը հաղորդում էր. "По письму, 
полученному на сих днях из Гори в Грузии от одного католицкаго 
миссионера, там пребывающаго, писанному 30—го ноября прошлаго 
1779 г., грузинский владелец Гераклий, опустоша всю Эриванскую 
провинцию, при возвращении своем увез с собою оттуда около 10000 
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семей турецких, персидских и армянских". "Присоединение Крыма к 
России", т. III, СПб, 1887, с. 546. 

67. Հովհան Ոսկեբչյանի հուշերը տես «Կոունկ Հայոց աշխարհի», 1862, էջ 279. 
"Жизнь Артемия Араратского". Москва, "Наука", 1981, с. 22-24, 204-
205. а- BaobgAadg. ^Лоздкио рол ЬоЭдЪо եծտ՞յեցձօե «jtfoiogrtcnmbü, 
gg. 276-277. Հովհան Ոսկհբչյանի վկայությամբ, Հերակլ 11-ը Արարատյան 
դաշտից փոխադրել էր հայկական այն «լյուղերի բնակչությանը, որոնք 
խույս էին տվել ե ապաստանել Բայւսզետում: Այդ փաստի հիման վրա Գ. 
Մայսուրաձեն ենթադրում է, թե մնացած գյուղերի հայ բնակչությունը 
պատրաստակամ էր ընդունելու վրաց տիրապետությունը, ուստի քանի որ 
երևանի խանության նկատմամբ իր ունեցած մտադրությունների առումով 
նրանք վտանգ չէին ներկայացնում, ապա Հերակլը նրանց նկատմամբ 
բռնությունների չդիմեց և թողեց իրենց բնակավայրերում՝ տեղափոխելով 
միայն ոչ վստահելի հատվածին: (Տես նույն տեղում, էջ 278-279): 

68. Արցախի մելիքներին ուղղած իր նամակում, զգաստության կոչ անելով 
նրանց, Սիմեոն Երևանցին գրում էր. «Յորմէ սիրով և մեղադրանօք ծանիք 
պարոն մէփքք և գլխաւոր ժողովուրդք, զի գիր ձեր էհաս աո մեզ ընդ Մինաս 
վարդապետին և լաւ իմացաք զդրեալս ձեր, թէպէտ լուաք՝ անխոհեմքդ ոչ ի-
մանայք, թէ զինչ գրէք, մանաւանդ դուք ոչ գրել գիտէք ե ոչ կարդալ այլ զոր 
ինչ գրէ մայրն խռովութեան, դուք կնքէք և յղէք, որոյ պատասխանին ոչ գի-
տեմ, թէ զինչ գրեմ, զի գրեցի քանիցս անգամ ձեզ, թէ բաւական է, ի բաց 
կացէք յայդ խռովարկու և ընդդէմ կամացն աստուծոյ և ներհակ օբինաց և 
հաւատոյ երկուութեանցն: Դուք ոչ լսէք ե ոչ ի միտ առնուք, դուք անկեալ ի 
կռիւս վասն երկուց աբեղայից ապօրինաւորաց և վասն գոռոզութեան ձերոյ, 
կամիք և զմեզ աոնել պատճառ կռտյ և խռովութեան ձերոյ: Քանզի այդ 
գործ, ոչ վասն աստուծոյ է, ոչ վասն ճշմարտութեան և ոչ վասն հաստատու-
թեան աթոռոյն ձերոյ, այլպէնփք և սանփք. դուք կամիք զձեր կամքն յաոա-
ջացուցանել, և նոքա զիւբեանցն կամին յաոաջացուցանել: Որ մինչ չէ սւս-
տուծով՝ ոչ ձերն յառաջանայ և ոչ նոցայն, այլ փոխանակ շինելոյ՝ վերստին 
քակէք..., զմիամիտ ժողովուրդն գայթակղեցուցանէք: ...Այդպես ինքնահա-
ճութեամբ և ընդ միմեանս անկանելով զթագաւորութիւնս հայոց բարձիք, 
զաշխարհս հայոց աւիրեցիք և մատնեցայք այլազգեաց գերի և մեկ քանի 
մէլիք, որք մնացեալ էք՝ միմեանց արեան սպաս էք, այսու ոչ բւսւականա-
նայք, այլ զկարգ հայրապետական ևս ծաղր արարեալ այլազգեաց կոխան 
առնէք և զնոսա ևս յարացանէք՝ ի վերա միմեանց պարծելով: (Լուսանց-
քում՝ Աստուած որպէ՞ս ողորմի այդպէս ազգի): Դուք մէլիք էք, աշխարհի 
գործոց տէր, ձեզ զի՞նչ փոյթ է, թէ այս փնի կաթողիկոս կամ՝ այն» (ՄՄ, ձեո. 
2911, թ. 154ա: Հմմտ. ՍՄ, կաթ. դիվան, թդթ. 241, վավ. 210): 

69. Տես «Կռունկ հայոց աշխարհի», Թիֆփս, 1863, էջ 278-281. Ի լրումն և կամ 
ի տարբերություն Հովհան Ոսկերչյանի հաղորդումների, Յարութիւն Խալ-
ֆայան ծամանակագրի մատուցմամբ «Ի սոյն թոփն [1779] յոգիս 6-ին ար-
քայն վրաց Հերակլ եկն ի վերայ Երևանայ քաղաքին քառասուն հազար զօ-
րօք ևշաա աւերութիւն արար, երկիրն բոլոր քանդեաց և այրեաց, վերջ հա-
րիւր յիսուն գհօղ քշեալ տարաւ, երեսուն հազար ոգիս և հարիւր հազար 
տավարս համարով, որ տասանորդն իւր էր տասն հազար տավար և ինքն 
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յանկարծ ի մարդկանէ վերացեալ գնաց Թիֆլիզ» (Դիւան հայոց պատմու-
թեան, Ժ, Թիֆւիս, 1912, էջ 145-146): 

70. Ьо^лйотааяупЬ nbßmrtoob jggggüo,՛ IV, 682. 
71. Բսւքարի որդի Ալեքսանդրի ժամանումը արձանագրել է նաև հայազգի 

Հովհան Խոջա Տեր-Օհանյանը վրացերենով շարադրած իր 
Ժամանակագրություն-Օրագրության մեջ. «1779 11 gGjgGobanggb. 
Ьй^лАоЬ 'Յցօ[Ը՝օե öpcjgJbc>6(oAab Յոեցյ^ս «njggb o3grtg<nb, 
.l.irtbgooiooB rtmfl շ^ՅոօՅ^ճ! /Kjnggtf og'grt'gEjn ЭофойБд, 3-4, յ,3-
4 3 1 - յ- յ յսյտհ՞^յ- օ Ն 6 > 6- u ՛ 1 9 5 8 ՛ аз- б б 4 / - ՞3-

E?fo3bodg. agoöEo '3^)übo,glj7)Bggbob Ьй^йспддклпЬ оЬфпйоой>г>Б. 
übößnyobgrto jjrtmßoggbo, тЪ., "ЭдуБпдйайй", 1979, gg. 158. 

72. Присоединение Крыма к России, т. III, СПб, 1887, с. 463. 
73. Ղեւոնդ Տայեան. Սայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի ս. Ղազար (1707-

1773), Վենետիկ, 1930, էջ 354. 
74. büjjörtoDggujmb obßmrtoob BöAjggggbo, IV, յց . 683. 
75. Ն. Բերձենիշվիլու եզրակացությամբ, Ռուսաստանին շփոթության էին 

մատնել Այսրկովկասում Հերակլ II-ի քայլերը և նա բոլոր միջոցներով 
ստիպում էր Հերակփն փոխելու իր քաղաքականության ուղղվածությունը ու 
փորձում էր կասեցնել Այսրկովկասում Վրաստանի դիրքերի 
ամրապնդումը: Այգ նպատակով էր, իբր, որ խանգարվեց չերքեզական 
վերաբնակիչների տեղափոխումը Վրաստան, Ալեքսանդր Ամիլախվարիի 
ազատ արձակումը, Քաքար արքայազնի որդու՝ Ալեքսանդրի, հայտնվելը 
Ֆաթ-Ալի խանի մոտ ե վերջինիս թշնամական կեցվածքը Հերակլ 11-ի 
նկատմամբ և այ լն (Б. igrtdgßoTlgoßno. b ü j ö r t a j g g f m o b o b g f r t o o b 
ЬлдопЬдйо. ձ- IV , аЗ- Ш 

76. Լհո. Երկերի ժողովածու, հ. 3, մասն 2, Երևան, 1973, էջ 340-341: А. Р. 
Иоаннисян. Россия и армянское оавободительное движение в 80—х 
годах XVIII столетия. Ереван, 1990, с. 19—20. "Армяно—русские 
отношения" (сб. док.), IV, с. 151—152. 

77. Ա. Ն. Սուրգուլաձե, Գեորգիևսկի պայմանագիրը և նրա առաջադիմական 
նշանակությունը, - «Պատմա-բանասիրական հանգես», 1983, թիվ 2-3 
(101-102), էջ 13-20: Պայմանագրի հետ մեծ հույսեր արթնացան նաև 
հայազգի գործիչների մոտ: Պայմանագրի կնքման առիթով Հերակլ П-ը 
ռուսական կողմին ներկայացնում է Այսրկովկասի քաղաքական ու 
զինական իրավիճակի մասին նոր տեղեկանք, որտեղ խոսվում է նաև հայ 
զինվորական ուժի մասին. "Шушинский хан Ибреим, кроме армян, имеет 
своих 3000, большая часть армян его не слушают. Есть еще у 
тушинского хана армян, называемых Сисиан, Капан и Зангезур до 
3000 человек войска. Армян под владением пяти меликов будет до 
6000 человек войска" (ЦГАДА, Госархив, ф. 23, д. 13, ч. 3 / 2 , л. 328). 

78. Դեռևս մինչ Գեորգիևյան պայմանագրի ստորագրումը ռուսական կողմը, 
տեղեկանալով Դհրբենտի Ֆեթ-Ափ խանի կողմից դեպի Արցախ 
ձեռնարկված արշավանքի մասին, 1783 թ. փետրվարի 20-ին գրված Պ. Ս. 
Պոտյոմկինի նամակով նրան զգաշացնում էր, թե "дабы благоволили вы 
не касаться не токмо пределов царя Ираклия, яко зависимаго от 
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покровительства всеавгустейшей российской императрицы, но и не 
касались бы ни однаго армянина, яко христианской закон 
проповедующих" տես "Армяно—русские отношения" (сб. док.), IV, с. 
221. 1784 թ. մայիսի 18-ին Պ. Ս. Պոտյոմկինին գրած նամակում Ստ. 
Բուրնաշևը տեղեկացնում էր, թե "В последнее раззорение в Карабаге 
лезгинами, армяне ничего не потеряли. У одного только мелика 
Мекиртума, отогнано 700 лошадей, во удовлетворение Ибраим хан 
подарил ему сто кобылицы и двух жеребцов и для преисмотру два 
двора мужиков во владение. О совете меликов между собою 
обнадежил его высочество разведать стороною" (ЦГАДА, ф. 23, 1784 
г., д. 13, ч. 8, л. 85). 

79. ЦГАДА, Госархив, ф. 23, д. 13, часть 3 /2 , л. 339 
80. Նույն տեղում: 
81. АВПР, ф. СРТ, оп. 89/8, 1783, д. 613, л. 79. Копия. 
82. Պ. Ս. Պոտյոմկինին գրած նամակում Ստեփան Դավթյանը 1784 մարտի 

21-ին հաղորդում էր. «Ըստ գրեց ելոյ տեաոն իմոյ Յովսէփայ պերճիմաստ 
արհիեպիսկոպոսին, մէկ կարսեցի նախածանօթ ե բանագէտ Գասպար 
անուն մարդ յղեցի մինչև ի Պոնտոս, մարտի ժ է -0 եկն և պատմեաց 
այսպէս: Հաճափ (Հաջի Ափ) փաշայն անդ է՝ ներսին Մեծագոյն Մեծն [իմւս՝ 
սողթանը-Պ. Չ. ] խնդրեալ էր, ասէ,- թէ' եկ ունիմ ընդ քեզ հարկաւոր 
խորհուրդ, այլ նա ոչ գնաց՝ ասելով, թէ բոլոր տերութիւնդ, որ եթէ ինձ տալոյ 
փնիս, ոչ կարեմ գալ, զոր ինչ հրամանդ է՝ գրով ծանո՝ ծւսոայելոց եմ: Եւ ի 
բոլոր երկիրս նոցին ոչ ուրէք գոն խումբ զօբաց ի պատրաստի մինչև ի 
դօտն մեծին Պօլսոյ, միայն զամրոցսն պնդէն յեզր եղեալ երկրեաց և 
զռոճիկսն ոչ թողուն անցանիլ աո սահմանակիցսն իւրեանց, այս է նոցին 
պատրաստութիւնն, թէպէտ ինքեանք Ա-ն տասնով ասեն (ЦГАДА, ф. 23, 
д. 13, ч. VII, л. 370): 

83. «Անդրկովկասում լայն ճակատով պատերազմելու հնարավորությանը 
բացառված էր Ռուսաստանի համար: Այդ է պատճառը, որ առժամանակ 
ռուսական կառավարող շրջանները ձեռնպահ էին մնում ընդառաջելու 
վրաց և հայոց գործիչների բազում խնդրանքներին» (Վ. Մարտիրոսյան. 
Հայ-վրացական համագործակցությունը XVIII դարի 80-ական 
թվականների ազատագրական պայքարում, - «XVI-XVIII դարերի հայ 
ազատագրական շարժումները և հայ գաղթավայրերը» (հոդվածների 
ժողովածու), Երևան, 1989, էջ 226): 

84. Իբրահիմ խանը Հագրաթ-կուփ բեկին ուղարկեց Հերակփ մոտ, որպեսզի 
բացատրություններ պահանջի Ռուսաստանի ներկայացուցչից և Հեբակլից 
Ռայնեգսի կողմից մեփք Ադամին գրած նամակի կապակցությամբ, որտեղ, 
ըստ Իբրահիմ խանի մեկնաբանության, ակնարկ է եղել իրեն՝ Իբրահիմին, 
իշխանությունից զրկելու մասին: Իբրահիմը դեսպանի միջոցով հարցնում 
էր Հերակփն, որ եթե Ռուսաստանից ժամանած մեկ անձը նպատակադրվել 
է իրեն զրկել իշխանությունից, ապա ի՞նչ հույսեր կարող է ինքը փայփայել, 
եթե ժամանի մի ամբողջ բանակ: Իբրահիմը դիվանագիտորեն 
հայտարարել է, թե ինքը պատրաստ է հետագայում հետևելու Հերակփ 
խորհուրղներին: Հերակլը պատասխանել է, թե ինքը տեղյակ չէ դոկտոր 

312 



Ո-այնեգսի նամակից: Նման պայմաններում, ըստ Բուրնաշևի հաղորդման, 
Հերակլը պահանջել է արագացնել ռուսական գումարտակների և թեթև 
գորքերի վրաստան ժամանումը: ЦГАДА, Госархив, փ. 23, д. 13, часть 
3 /2 , л. 339. • 

85. ЬлоЬфпйоо ЭетйЭЬд, 23-24, отй., 1970, gg. 50-51. 
86. Վ. П-. Գբիգորյան. Երևանի խանությունը XVIII դարի վերջում. Երևան, 

1958, էջ 114-136: 
87. g. Soob^rtödg. jortcnggßno JOÜ ЬгоЗдЪо Ъ^спЪдЬпЬ •gAmogAmnäö, gg. 

282. 
88. g. Söob'grt.vlg. ^йочдзвпо յօծ ЬгоЭдЪо bo>R>bgüob 'grtorjogrtcnmb.i, gg. 

282 
89. "Если высочайший двор соблаговолит, дабы армяне имели царя, и 

оные же будут требовать, то легко можно сделать..." (см. О. П. 
Маркова. Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII веке. 
М., "Наука", 1966, с. 174). 

90. Վրաց հետագոտողներից ոմանք Հերակփ քաղաքականության նման 
շրջադարձը վերագրում են 1787 թ. ռուսական զորամասի վրաստանից ետ 
կանչվելու փաստից հետո ընկած ժամանակաշրջանին (g. Süob-grtidg. 

(•jartonggcjo д>й ЬгоЭдЬо boEjbgbob grtonogrtojnäü, gg. 282-283.): 
91. Армяно—русские отношения (сб. док.), IV, с. 321. 
92. Армяно—русские отношения (сб. док.), IV, с. 339. 
93. Армяно—русские отношения (сб. док.), IV, с. 339. 
94. Армяно—русские отношения (сб. док.), IV, с. 343. 
95. Դեռևս 1786 р. Հերակլը լուրեր էր ստանում օսմանյան գորքերի 

կուտակումների և Վրաստան արշավելու նախապատրաստությունների 
մասին ե անհանգստության նամակներով այդ մասին տեղեկացնում էր 
ռուսական արքունիքին (ЦГВИА, ф. 52, оп. 1/194, д. 461, ч. I, л. 372-
373). 

96. О. П. Маркова. Россия, Закавказье и международные отношения в 
XVIII веке, М., 1966, с. 266. 

97. ՍՄ, ձեո. 4501, էջ 1395: 
98. Армяно—русские отношения (сб. док.), IV, с. 397: Սեզ հայտնի չէ 

Հերակփ որևէ ուղղակի արձագանք մեփքների այդ առաջարկությանը, թեև 
Վ. Մարտիրոսյանի եզրակացությամբ. «Հերակլ արքան 80-ական 
թվականներին ծավալված հայ ազատագրական շարժման ջերմ համակիրն 
էր և հայ ւղետականությունը վերականգնելու կողմնակիցը». Տես Վ. Մ. 
Սարսփրոսյան. Հայ-վրացական համագործակցությունը XVIII դարի 80-
ական թվականների ազատագրական պայքարում, - «XVI-XVIII դարերի 
հայ ազատագրական շարժումները և հայ գաղթավայրերը» (հոդվածների 
ժողովածու), Երևան, 1989, էջ 227: 

99. Պ. Զուրովը հետագայում գրում էր, թե իբր ՀերսւկԱԼ հուսալով իր որդիների 
զինական օժանդակությանը, օգնություն չէր պահանջել Կովկասյան գծում 
տեղաբաշխված ռուսական բանակից: "Шесть писем о Грузии и Кавказе, 
писанныя в 1833 году Платоном Зубовым", Москва, 1834, с. 61. 

100. Պ. Չոբանյան, Վրացական ուղեգրությունները..., էջ 167: 
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101. Այդ ցայտուն շարադրված է Գեորգի արքայազնի վերոհիշյալ նամակում. 
«Արդ ձեոն այն, որ վիրաարեաց մեզ. նոյնն և ողորմեցաւ և սփոեաց ի 
վերայ մեր և ժալովրդան յերկրիս այսորիկ. զի շարժեաց զլոյս սիրտ նորին 
կայսերական մեծութեան թագուհւոյն Ռուսաց և մեծաւ տրտմութեամբ և 
մարդասիրութեամբ բացեալ զծոց իւրոց պահպանութեան և ընկւսլաւ զմեզ 
իբրև Մայր գթառատ և աասքեաց աո մեզ ի յաղթող և յարի զինարական 
դասուց իւրոց զզօրս և զօրապետս, համայն յարմարութեամբ 
արտիւյերականօք և ոչ եթէ աո մեզ և ի կողմունս մեր. այլ և ծովաւ և 
ցամաքաւ և բացեալ զգանձս պատրաստեաց զմեծամեծ զօրս, և 
զգերազանց ենարալ ֆերթմա/ր/շալ զօրապհտներս, որք պարտին 
զպարսից երկիրս ի ներքոյ ոտից կոխան աոնել և զչար ներքինին այն 
կարծեցեալ իշխողն պարսից ըմբռնել խնամօքն աստուծոյ և արբոացեն 
նմա զմրուրն զայն դառնութեան, զորս կազմհաց նա մեզ և երկրիս մերում և 
մեք ևս ի մեծի պատրաստութեան եմք, զոր որք նորա խորհրդակիցք էին 
նոյնոյ զքաղաքին և մեզ դրկիցք մերձաւորք, հաստացաք զհատումն 
եօթնապատիկ, զոր նոքա մեզ հատուցին, և ողորմաթեամբ Աստուծոյ, այն 
ոչ է տևելոց յերկար միջոցս, այլ յուսամք փոքր ժամանակաւս յայտնի 
փնիցի ամենեցուն» (Պ. Չոբանյան, Վրաց ուղեգրությունները..., էջ 165-
166): 

102. Армяно—русские отношения..., IV, с. 473—474. 
103. Խնդրագրի 5-րդ կետով առաջարկվում էր թույլատրել Ուրմիայի հայերին և 

ասորիներին բնակություն հաստասւել Վրաստանում (Ъ. ( Յ ^ Օ 0 ^ 0 ! ? 0 -
gjörtbggiB JögJügüdnb ЬйЪдвпЗ^одпдййодо Յո^ց^^ցոձս, сг>Ъ., 1982, 
&3- 154): 

104. ՄՄ,ձեռ. 2951, թ. 163p: 
105. Հավանաբար նկատի է առնվում վիրւսհայոց թեմը: 
106. ՍՄ, Կաթ. դիվան, թդթ. 9, վավ. 168: 
107. Армяно—русские отношения..., IV, с. 530. 
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ԱՐԱՄՔՈՍՅԱՆ 

ԻՍՈՒՎԱՑԻ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ 
/ _ ԽԵԹԱԿԱՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ 

Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն պետությունների և Խեթա-
կան տերության փոխհարաբերություններին նվիրված բոլոր պատմագի-
տական հետազոտություններում գերազանցապես քննարկվել են ռազ-
մաքաղաքական, տեղանվանաբանական և անվանաբանական խնդիր-
ներ: Այդ պատճառով գրեթե անտեսվել են այնպիսի տեքստեր, որոնք 
անմիջականորեն շեն առնչվում քաղաքական պատմությանը, սակայն 
թույլ են տափս խորացված պատկերացում կազմելու վերինեփրատյան 
երկրների ե նրանց արևմտյան հարևանի վախհարաբեբությունների 
բնույթի մասին: 

Առաջարկվող հոդվածում կներկայացվեն ծիսա-պաշտամունքա-
յին բնույթի երկու տեքստեր, որոնք աոաջին անգամ են հրատարակվում 
գիտական տառադարձմամբ և թարգմանաբար: Դրանք վերաբերում են 
Իսուվայի (հայկ. Ծոփք) երկու քաղաքական և կրոնական կենտրոնների 
աստվածությունների պաշտամունքին: Տեքստերը հայտնաբերվել են 
Խեթական տերության մայրաքաղաք Խաթթուսասի պեղումների ընթաց-
քում: 

Վատարռւսնա քաղաքի աստվածը 

Տեքստ: K U B ԼVI 40՛ ֊ Ինվենտարային համարը՝ Во 2564: Պահ-
պանվել է տեքստի մեկ աղյուսակը, որի Դիմային կողմի (Դկ) առաջին 
սյունակից՝ 11 սաղ (Դկ-ի երկրորդ սյունակը ամբողջությամբ կորրո-
գիայի է ենթարկվել), Հակառակ կողմի (Հկ) երրորդ սյունակից՝ 22 տող, 
չորրորդ սյունակից՝ 20 տող: Հկ չորրորդ սյունակով տեքստն ավարտ-
վում է, ինչի մասին վկայում է գրչի կողմից արված մակագրությունը: 

Տեքստի բնույթը 

K U B ԼVI 40-ը պատկանում է խեթական սեպագիր կորպուսում 
լավ վկայված՝ ծիսական ինվենտարը ներկայացնող տեքստերի շար-
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քին2: Դրանցում արվում է Խեթական տերության տարրեր շրջանների 
բնակավայրերի, լեոների, գետերի, աղբյուրների ե այլ օբյեկտների աստ-
վածությունների երկրպագման կանոնակարգը՝ իր կոնկրետ դրսևորում-
ներով: Կանոնակարգը՜ ներառնում է հետևյալ գործողությունները: 

Աստվածության արձանը4 տաճարի մի հայլկաբաժնից (արձանի 
գտնվելու մշտական վայրից) աեղսոխփաւմ էինւ՜ս uwali կոչվող հաստա-
տություն5, դնում էին պատվանդանին, որից հետո կատարում էին մա-
տուցումները (զանազան ընդեղեն՝ ալյուր, էմմեր, ոգելից խմիչքներ՝ գի-
նի, գարեջուր, ոչխարի զոհաբերություն): Այնուհետև աստծո արձանը 
ետ էին տանում: 

Աստվածության երկրպագման արարողակարգը վւսբում էր ար-
քան՝ թագուհու հետ միասին (երբեմն՝ կամ արքան կամ թագուհին): 

Իրենց աստվածություններով ներկայացված հեռավոր շրջանների 
և հատկապես Խեթական տերությունից դուրս գանվալ երկրների հիշա-
տակությունը6 ստիպում է ենթադրել, որ ծիսական արարողությունները 
պիտի ընթանային՜ մայրաքաղաք Խաթթուսասի կամ դրա մոտակայքի 
որևէ տաճարում, որտեղ տեղադրված էին համապատասխան աստվա-
ծությունների արձանները: Յուրաքանչյուր աստվածության երկրպագ-
ման համար հատկացված էր մեկական քուրմ7!՜1 

K U B L V I 4 0 ՚ 
Գիտական տառադարձում 

Դ Կ 1 
5) [ ] xha [ 
6) [ ]x [ 
7) [1 D U G b ] a ֊ n i ֊ i ä ֊ s a ֊ a s K A § °[ l SZAG.GAR.RA ( ֊ n i ) ?] 
8) [X BÄN Zt.D]A 1 D U G b u - u p ֊ p ä r KA§ [da-pf-aä E G I R ֊ a n - d a (?) ] 
9) [D U G bar-ä]i ma-al-la-an-zi 

10) [GIM ֊ an ] -ma-kän DINGIR i £ 4 V f NINDA.KUR4.RA DU[Ghar-§i ( / -
NA) N A 4ZI.KIN] 

11) [p]f-da-an-zi 1 UDU an-na-al-[li-in//la-an BAL-an-zi] 
12) NINDA.KUR,.RA DUGbar-§i 1 D U G [ b u ֊ u ] p ֊ [ p ä r KA§] 
13) 0 l S ZAG.GAR-ni 2 BÄN ZLD[A 1 (?) DUG KA.GAG.A (?) 1 (?) 

DUG K A § aä-nu-ma-aS] 
14) D I N G I R ^ " " ar-ha pi'-<la-an-[zi] 
15) [ . . . M 
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ՀԿ Ш 
1 ') [1?] NINPA. KUR,. R[A] DUGbar]-Si 2 BÄ[N ZI.DA] 
2') 1 DUG KA§ EGIR-an-da t[i-ia-an ( 0 L S )ZAG.GAR.RA-ni?] 
3 ' j 1 PA ZI.DA 2 DUG KA.GAG.A [aä-nu-ma-aä] 
4' ) [DINGIR]meS ar-ha pf-t£n-zi 3 [ N W D A d a n ֊ n a ֊ a ä pär-äi-ia] 

5') [GI]M-[an]-ma HUK' b A ( J W a ֊ a n ֊ z a ֊ p a ֊ a n ֊ d a ֊ a n [] 
6') NINDA.KUR4.RA DUGbar-si I-NA *A 4ZI.K[IN] 
7') pf-da-an-zi 1 UDU BAL-an-zi [] 
8') NINDA.KUR4.RA D U G bar ֊§ i 2 BÄN ZI.DA 1 D U [ G bu ֊up-pnr 

9') 1 DUG KA. GAG. A EGIR-an-da ti-ia-[an ( 0 l S ) ZAG. GAR. R A -

10') 1 PA ZI.DA 1 DUG KA.GAG.A aä -nu ֊ma-aS [] 

11') D I N G I R ^ a r - b a pf-da-an-zi 1 NINUA[dan-na-aä pär-äi-ia] 

12') DINGIRMIiS pu-la-aä pf-t6n (jar-kän-zi 

13') I-NA E.LUGAL "U °UTU "LAMMA 
14') ALAM m e S E .DINGIR""ha-an-da-it [] 
15') 3 BÄN. ZfZ "U 3 BÄN ZfZ " ՛Մա 3 BÄN <ZIZ> " l A M M A ը 
16') D U G har ֊ä i "UTU^da-a-iä [] 
17') z6-ni §u-uh-ha-an-zi 1 UDU DUG[bar-Si] 
18') [b]u-kän-zi 2 BÄN ZI.DA 1 DUG KA[§ (ClS)ZAG.GAR(.RA-iii) ] 
19') [1 BÄJN Z1.DA 1 DUG KA.GAG.A aä-nu-[ma-aä] 

20') TE-Slu u%sr-J>\ be-e-Sa-[an]-zi 0 
21') 1 BÄN Zi.DA 1 DUGbu-up-pär [KA§] da-pf-aä E[GIR-an-da] 
22') DUGbar-äi ma-al-la- ֊an-z[i] bar-ra-an-zi 

4 ' ) [X BÄN Z1.DA 1? DUG KA§ (կամ baniääas?) 
( G l S )ZA]G.GAR.RA-ni 

KA§] 

ni?] 

ՀԿ IV 
1') [... 
2՛) [••• 
3') [ -

D U G b a r ] - S i 

Ի 
Ի 

3 1 7 



5') [X BÄN Zl.DA 1? DUG KA.GAG.A aS-nu]-ma-aä 

6') [ T E - S l u u u b a r - ä i be-e-äa ֊ a n ] -z i 
7') Vi BÄN Zl.DA 1 D[UGbu-up-pär KA]S DUGbar-äi 
8') ma-al-la-an-zi [bar-ra-an-zi] 

9') lu-kat-ma "U S A ÜPu-pa-r[a I֊N\A NA4ZI. KIN 
10') [pf-d]a-an-zi 1 UDU ՛Ն 1 UDU ^ S A GPu-pa-ra BAL-an-zi 
11') [ (X) NINDA. K U R * RA] DU°bar-äi 1 BÄN Zl.DA 1 օ լ ! °խւ-սբ-

pär KA§ 
12') [1 DUG KA.GAG.]A EGIR-an-da ti-ia-an ZAG.GARRA-ni 
13') [1 PA Zl.DA] 1 DUG KA.GAG.A a§-nu-ma-as D I N G I R i w ' a r -

Ь* 
14') [pf-da-an-z]i 2 NINDAdan-na-aä pär-Si-ia 

15') [ DUB (կամ TUP-PÜ) ] EGIR-an tar-nu-wa-as 
16') [A-NA "Xl m u Wa-at - t a ֊ ru -uS-na-aä 
17') [A-NAd ]x U R U K a r ֊ d u ֊ u ä - s a - a ä 
18') [A-NA "x ( - ) t]i?-iS-§a-na-a§ ш и Х ֊ х 
19') [A-NA "bq-bu-mi-ta-i-ma [UR]uAr-ta-gu-uä-Sa-a§ 
20') [ E Z E N J ^ ' A QA-TI 

Թարգմանություն 
Դ Կ I 
5 ) 
6 ) 
7) [1 ha]niSSa գարեջուր՝ պխւտվանդանի համար], 
8) [x BÄN սղյու]ր, 1 huppar գարեջուր, [այնուհետև ամբողջը О ] 
9) [baräji-ում մանրում (և) խ[աոնում են]: 

10) Իսկ [երբ] աստծուն (և) [barSi-ով] մեծ հացը [buwaSi] 
11) են [ա]անում: Նախկիքնում] 1 ոչխար [էին զոհաբերում] 
12) baräi-^ւվ մեծ հաց, 1 [գավ]աթ գարեջուր՛] 
13) պատվանդանի համար, 2 BÄN ալյու[ր, 1 (?) KA.GAG.A (?), 1 

գավաթ գարեջուր՝ ի ապւսհովումն]: 
14) (Այնուհետև) աստծուն ետ են տանում: 
1 5 ) [ 
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ՀԿ Ш 
1 ') [barjäi-ով [1?] մեծ հա[ց], 2 BÄ[N ալյուր, ] 
2') 1 անոթ գարեջուր այնուհեաևդ[նում են պատվանդանին (?) ]: 
3') 1 parisu ալյուր, 2 անոթ KA.GAG.A Qi ապահովումն]: 
4 ' ) (Այնուհետև) [աստված]ներին ետ են տանում: 3 [dannaä հաց 

են փշրում]: 

5') Իսկ [եր]բ Վանցապանդա լեոան համար [ ] 
6') haräi-ով մեծ հացը huwafäi] 
7') են տանում: 1 ոչխար են զոհաբերում: 
8') haräi-ով մեծ հացը, 2 B Ä N ալյուր, 1 [huppar գարեջուր], 
9') 1 անոթ KA.GAG.A այնուհետև [պատվանդանին են] դնովմ]: 
10') 1 parisu ալյուր, 2 անոթ KA.GAG.A ի ապահովումն []: 

11') (Այնուհետև) աստծուն ետ են տանում: 1 [dannaä հաց են 
փշրում]: 

12') pulas-ի աստվածներին եա են տանում: 

13') Արքայի պալատում Ամպրոպի աստծու, Արևի աստվածուհու, 
Պահապան աստծո 

14') պատկերները տաճարի տեղադրվեցին: 
15') 3 В A n էմմեր' Ամպրոպի աստծուն, 3 BÄN էմմհր՝ Սրեի աստ-

վածուհուն, 3 BÄN «էմմեր» ՝ Պահապան աստծուն: 
16') «Արքան» լցնում է {iaräi-ի մեջ: 
17') Տարեվերջին fljarSi - ն ) լցնում են: [haräi-ում] 1 ոչխար 
18') են [զ]ոհաբերում: 2 BÄN ալյու[ր, 1 անոթ գարե[ջուր՝ պատ-

վանդանին]: 
19') [1 BÄ]N ասուր, 1 անոթ KA.GAG.A ի ապահո[վումն]: 

20') Գարնանը {jaräi-ն բացքում] հն [] 
21') 1 BÄN ալյուր, 1 huppar [գարեջուր], այ[նուհետև] ամբողջը 
22') baräi-ում մանրու[մ] (և) խաոնում հն: 

ՀԿ IV 
! ' ) [ bar]si 
2 ' ) [ 
3 ' ) [ 
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4') [X BAN ալյուր 1 (?) գավաթ գարեջուր' պւաո]վանդանին: 
5') [X BÄN ասուր 1 (?) գավաթ KA.GAG.A' X ] X: 

6') [Գարնանը haräi-ն բսւցու]մ են: 
7') 1/2 BÄN ալյուր, 1 [huppar գարհջխւր bar5i-nuS 
8') մանրում (և) [խաոնում են]: 

9') Իսկ առավոտյան Պապարիս] լեռան Ամպրոպի աստծուն 
huwaäi 

10') են [աա]նում: 1 ոչխար՝ Ամպրոպի աստծուն, 1 ոչխար՝ Պու-
պարա լեռան ն են զոհաբերում: 

11') harSi-ի [X մեծ հաց], 1 BÄN ալյուր, 1 huppar գարեջուր, 
12') [X անոթ KA.GAG.]A այնուհետև պատվանդանին են դնում: 
13') [1? parisu ալյուր], 1 անոթ KA.GAG.]A ի ապահովումն: Աստ-

ծուն ետ 
14') են [տանու]մ: 2 dannas հաց են փշւաւմ: 

15') [ աղյուսակը] արձակված (աստվածություն-
ների) ՝ 

16') Վաաարուսնա քաղաքի [.. . աստծուն], 
17') Կարդուսսա քաղաքի [... աստծուն], 
18') X քաղաքի [ տ]իսսանաս աստծուն, 
19') Արաաաոսսա քաղաքի [.. ,]-խումիտաիմա աստծուն: 
20') [ ծես]երը: Վերջ: 

Ծանոթագրություններ 

Դ կ 1 
7) Աստվածություններին տրվող զոհաբհրությաննեւփ և մատու-

ցումների ինվենտարում ա hane/issa-ն («անոթ՝ հեղուկների համար», 
տես J. Friedrich, HWb, Տ. 50) հիշատակվում է մեր տեքստին զուգահեռ 
այլ տեքստերում (օր. КВо I I7 Դ Կ 4, 9 և այլն, КВо II13 Դ Կ 6, 8 ե այլն): 
Ինչպես այս, այնպես էլ տեքստում հիշատակվող մյուս անոթների դեպ-
քում, համապատասխան տերմինների ճշգրիտ թարգմանությունը հնա-
րավոր չէ: Երկրորդ լականայի վերականգնումը՝ ըստ տեքստում 
կրկնվող տրաֆարետային արտահայտությունների (ԴԿ I 121՝., ՀԿ III 9', 
18', IV 12'): BÄN-ը տարողության միավոր է ՝ մոտ. 8 , 4 լիտր (J. Tischler, 
HHw, Տ. 215): 
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8) Վերականգնումը՝ ըսա ՀԿ Ш 21': huppar-ը եփելու համար նա-
խատեսված անոթ է: 

9) Վերականգնումը՛ ըստ ՀԿ Ш 22': 
10) Առաջին լակունայում [GIM-an] (= maf))jan „երր") վերականգ-

նումը պայմանական է; նկատի առնելով նման տեքստերի տերմինաբա-
նությունը (КВо П 7 ԴԿ 11,15, 26 ե այլն, КВо П 13 ՀԿ 2 և այլն), կարելի 
է առաջարկել նաև lu-kat-ma „իսկ աոավռտյան/լռւսագեմին" (hikkatta/i 
մակբայ + - т а էնկլիտիկ մակբայ, տես J. Friedrich, Kuizgefasstes 
Hethitisches Wörterbuch, Heidelberg, 1991, S. 130): Ի գհպ, ՀԿ IV 9'-ում 
առկա է հենց այս մակբայը: 

Այս ե 11-րդ տափ սկիզբը տրաֆարետային արտահայտություն է; 
huwaäi-ից առաջ որոշ տեքստերում I-NA-ն բացակայում է: 

11) annalla/i- „վաղ, նախկին (ում) " ածականը, որ հաճախ է հան-
դիպում ծիսա-պաշտամունքային բնույթի տեքստերում (տես J. Friedrich 
- A. Karamenhuber, Hethitisches Wörterbuch, Bd. I. A, Heidelberg, 1975-
1984, S. 74ff. [Zweite, völlig neubearbeitete Auflage]; J. Puhvel, HED, vol. 
1-2,1984, p. 52fT.), ունի երկու զուգահեռ ձևեր (annalli-Zannalla-): 

Երկրորդ լականայի վերականգնումը՝ ըստ տրաֆարետային ար-
տահայտությունների (ՀԿ П17', IV 10'; КВо I I 7 ԴԿ 7 և այլն): 

12) Վերականգնման համար հմմա. КВо П 7 ԴԿ 15: Տեքստում 
տոկա է ljaräiyal(l)i- „հացի անոթ, պիթոս" (J. Puhvel, HED, v. 3,1991, 
р. 191 ff.) բսաի համառոտ DUGharsi ձևը; բառը ծագում t ^ V r S i 
,փաստ/փքված հաց" բսաից (= NINDA. KUR4. RA): 

13) Հմմտ. ՀԿ 1П 10': KA. GAG. A-ն ալկոհոլային խմիչք է, թերևս, 
գարեջրի տեսակ (=աքք. plhu, տես J. Friedrich, HWb, Տ. 279 [այստեղ 
ստկա է հնացած KA.DU.(A) գրադարձումը]): 

ՀԿ Ш 
1 ' ) Հ մ մ տ . Հ Կ ա 8 ' ֊ 9 ' , 18': 
2') Հմմտ. ՀԿ ա 9', IV 12': 
3 ' ) Հմմտ. ՀԿ Ш 10', 19': 
4') Հմմտ. ՀԿ IV 14': 
2 ' ) Լակունայում ( G l 5 ) ZAG. GAR. RA-ni վերականգնումը (հմմտ. 

Հկ III 9 ' ) հնարավոր է, սակայն այդ դեպքում պիտի օգտագործվեր աղ-
յուսակի եզրը: 

7') Տես վերը' (7): 
11') Հմմտ. ՀԿ IV И ' ; КВо П 7 Դ Կ 16: Աստվածության արձանը 

ետ տանելուց հետո մշտապես սակա է այս գործողությունը: Այն կարող է 
արտահայտվել ինչպես parä-, paräiya- «փշրել, մանրել» բայի դերբայա-
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կան ձևով (parSiya «փշրված»), այնպես էլ բայի ներկա ժամ. Ш դեմքի 
հոգն, ձևով՝ paräiyanzi; լակունայում կարող էր փնել երկուսից որևէ մեկը: 

15') Երրորդ աստվածության հասանելիքը գրչի կողմից րաց է 
թողնված (Zl.DA): 

16') Արքան նշված է dUTUS l "Արև" տիտղոսով: 
17') 1 UDU barSi bukanzi գործողությունը վկայված է КВо II13, 

5-ում: Նշանակում է, DUGbarSi-0 ծիսակարգի ընթացքում կիրառվող հիմ-
նական գոհանոթն է, քանի որ դրանում ոչխար են զոհաբերել: 

Հկ IV 
4') Հմմտ. ԴԿ I 12-13, ՀԿ Ш 8'—9', 18'-19': 
5') Հմմտ. ՀԿ IV 13': 
7'—8') Հմմտ. ԴԿ I 8-9, ՀԿ 1П 8'-9' , 18', 2 1 \ IV 11', 13', որտեղ 

Zl.DA—ն և գարեջուրը հիշատակվում են նույն հաջորդականությամբ: 
11') Վերականգնումը ըսա ՀԿ Ш 8'-11': 
15'—20') Տեքստի եզրափակիչ հատվածի տուժած մասերի վերա-

կանգնումը ըսա նույնատիպ KUB XXVH 68-ի (տես ստորև տեքստում): 
18') Լակունայում սկսվող բառը 6 . Տիշլերը դիտում է որպես տե-

ղանուն (OGhT. 2, Տ. 186), սակայն հաջորդող քաղաքի անունը վկայում է 
այն մասին, որ սա պիտի դիցանուն փներ; հմմտ. դիցւսնուն - տեղանուն 
շարքը նախորդ 2 սաղերում: 

Աուլլամա քաղաքի Իշաար աստվածուհին և Ամպրոպի աստվածը 

Տեքսա: К В о X X X I 169® - Ինվենտարային համարը՝ 342/f.: Պահ-
պանվել է աղյուսակի Դիմային կողմից 14 սաղ: Հակառակ կողմը գրված 
ձէ: 

Տեքստի բնույթը 

Ի տարբերություն KUB LVI 40-ի, այս տեքստում նկարագրվում է 
թագուհու (նաև արքայի) և մեկ այլ՝ անհայտ անձնավորության՝ կոնկ-
րետ բնակավայրերում իրականացված ծիսական արարողությունը: 
Աուլլամա քաղաքի Իշաաբի երկրպագման արարողությունը ընթանում է 
Խեթական տերության հարավային շրջաններից մեկում՝ մոտավորա-
պես Հափսի մեծ ոլորանից հարավ, հարավ-արևմուտք գտնվող հայտնի 
կրոնական կենտրոն Ուսսայում10: Նկատի ունենալով այն հանգաման-
քը, որ իրադարձությունները շարադրվում են առաջին դեմքով (վերը 
նշված անհայտ անձնավորության անունից), կարհփ է ենթադրել, որ այս 
բեկորը չի ներկայացնում պաշտամունքային արարողություն: Այն հի-
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շեցնում է լավ վկայված տեքստերի մի խումբ, որը կրում է «դատական 
պրոցես» պայմանական անվանումը": 

Տեքստում չեն մասնավորեցվում աստվածություններին մատուց-
վող իրերը և արարողակարգը: Երկրորդ տողում հիշատակվում է ինչ-որ 
քաղաքի Ամպրոպի աստվածը, իսկ 4-5-րդ սաղերում՛ Ոասայում «աստ-
ծուն» (թերևս, նույն Ամպրոպի աստվածը) արվող երկրպագությունդ 
վերջինս, կաշվի առնելով չորրորդ սաղում վկայված para tamummaälT 

_EZEN4[ յ յտերմինները, ընթանում է այս կրոնական աոսնբր շրջւս^ 
ն ակներում: Տեքստի 8-րդ տողից հետո առկա անջատիչ գիծը վկայում է 
այն մասին, որ երկրպագվող աստվածությունները տարբեր են: 

Իշտարի երկրպագման արարողությունն անցկացնողը թագուհին 
է (9'), իսկ ինչ վերաբերում է Ամպրոպի աստծուն, ապա դա կարող էր 
արքան ւինհլ:"^ 

КВо X X X I 1 6 9 
Գիտական տառադարձում 

Դ Կ I 
ւ ՚ ) [ ] p i * * [ 

2') [ ]x X [UD.X.]KAM-za A-NA "U? x[x INA URU ] 
3') [.. .]zi[ ]x X t / ֊ Ս Լ ^ " Z i l - i 
4 ' ) [2?] EZEN4-aä? EZEN4 pa-ra-a tar-nu-um-ma-aä EZE[N4 

5') A-NA DENGIRUM INA " ^ U - u ä - ä a i-ia-nu-un na-a[S 
6') EGIR-pa DÜ-mi na-aä ma-a-an ke-e-da-ni MU. [KAM-ti 
7') na-aä äa-ku-wa-sar-ru-uä-pät i-ia-mi ma-a-na-[aä/at? 
8') i-e-mi na-aä-kän 2-§t7ba-pu-us-wi [ 

9') MUNUS.LUGAL-za-kan INA Ü K UU-us-äa A-NA "iSTAR 
URU§u-4i[l-la-ma i-ia-at] 

10') har-äa-uä-za ku-it tu-e-el SA DINGIR1^1 p i - ф - а п ՛ Ն ո յ 4 1 . . . ] 
11') na-aä ma-a^an DINGIRL U M-ia £/-UL p f ? ֊ i S ֊ [ 
12') A-NA dUTUS l-ia-a[ä?-kä]n EGIR-pa-an-da t/-U[L 
13') [ n ] u - z a " U ^ S u - u l - l a - m a I - N A ш х х х [ 
14') [§A DINGIRLIM] pi-ra-an "UTU^1 

Թարգմանության 

Դ կ 1 
Г ) 
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2') [...] [X օբ]ը [X քաղաքում ...] Ամպրոպի աստծուն О [ 
3') [ ] . . . [ ] քաղաք (ում) [ 
4') [2՞] սաներ՝ (աստծո) արձակման (դուրսբերման) (և) [ 
5') Աստծուն Ուսսա քաղաքում ես երկրպագեցի: Եվ նր[ան 
6') հետո կերկրպագեմ: Եթե նա այս տա[րի 
7 ) Ես այգ ամբողջությամբ կերկրպագեմ: Եթե [նա/այդ 
8') կանեմ (ե) նրանց (համար) ես կրկնակի անգամ կկարգավորեմ [.. 

9') Թագուհին Ուսսա քաղաքում ՍովԱսւմա քաղաքի] Իշտարին 
[երկրպագեց]: 
10') քո [X] հացի շերտերը, որ աստծո սսվջև Արևը (=արքան - Ա. 

11') Եվ եթե աստվածն էլ չտ[ա ] 
12') Սրեի համար Էլ ն[ա հթ]ե հետո չ[տա" ] 
13') [Ե]վ Սուըամա քաղաքի Ամպրոպի աստծուն [X] քաղաքում [ ] 
14') [Աստծո] առջև Արև[ը ] 

Ծանոթագրություններ 

Դ կ 1 
2') [UD. X. ]KAM-za վերականգնվող բառում թվականը կարող Էր 

նաև բացակայել: Երկրորդ լակունայում պիտի գտնվեր տեղանունը, որ-
տեղ իրականացվել Է երկրպագման արարողությունը: Ս վերականգնու-
մը հստակ չէ: Պահպանված հետքերը նշում են ս նշանի առկայությունը 
(Ամպրոպի աստծո գաղափարագիրը), որին, սակայն, անմիջապես հա-
ջորդում է մեկ (հնարավոր է՝ 2) ուղղահայաց սեպ և մեկ վւոքր եռանկյուն 
սեպ: 

4 ' ) Տողի սկգբի վւոքր լակունայում պիտի թվական անուն գտնվեր՝ 
այնուհետև նշվող տոնակատարությունների քանակին համապատաս-
խան: Այս տողում պահպանվել է մեկ սանի անվանումը (para tarnummas) 
և երկրորդի գաղափարագիրը (EZEN*): Թհրևս, տողավերջի լակունա-
յում տեղավորվի հագիվ մհկ սանի անվանում, որի հիման վրա էլ թվա-
կանը կլինի «երկու»: 

9 ' ) Լակունայում երկրպագման արարողությունը iya- «անել» բա-
յով արտահայտելը վկայված է տեքստի նախորդ մասում (5 ' -8 ' ) և նման 
տեքստերում (տես, մասնավորապես, KUB ԼIV 1 II 8f. ՚ հոդվածի վեր-
ջում): 
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10') Լակունայում ՂՈՍ* 1 

«Արև» (խեթական արքայի տիտղոսը) 
վերականգնման համար հմմտ. 14'-րդ տողը: 

11') Լակունայից սաաջ սկսվող բայը (pi-iä-[...]), թերևս, peSk-ն է 
(pSi-, piya- „տալ" բայի շարունակական ձևը): Այս բայը նախորդող ՍԼ 
(= le) արգելական մասնիկի հետ արտահայտում է աստծո հանդեպ ա-
պագայում բացասական գործողության հնարավորություն (օր, երկր-
պագություն չկատարել): Այս նախադասությունը նախորդի հետ միասին 
իմաստային մեկ բլոկ է կազմում: 

13') Սուլլամսւ քաղաքի Ամպրոպի աստծուն երկրպագելու վայրը 
պարզ չէ: Դատելով զգալիորեն ջնջված նշաններից, դա Ուսսա քաղաքը չէ: 

Իսավայի քաղաքները 

Տեքստերում հիշատակվող քաղաքները հայտնի են դեոևս մ. թ. ա. 
X V ^ վերջերից որպես Իսուվայի կարևոր քաղաքական կենտրոններ: 
Սուլլամա քաղաքի «ավագ» Վալվացիտին և Վատարուսնայի «ավւսգ» 
Սանտան հանդես են գափս վերինեփրատյան երկրների ներկայացու-
ցիչների շարքում որպես խեթական արքա Արնուվանդաս 1-ի հետ 
կնքված «կոլեկտիվ պայմանագրի» մասնակիցներ1 : Վաաարուսնան 
մեկ անգամ հիշաաակվում է HT 2 V 19-ում, որտեղ այդ քաղաքից ոճն 
քրմուհի rAMAviä ; (Anniä) տրվում էր Կուկուվավա քաղաքի 
C R U K u k u w a w a ) l m u W p 1 3 : 

KUB ԼVI 40-ում Վատարուսնայի հետ միասին հիշատակվող տե-
ղանունների աշխարհագրական պատկանելությունը պարզ չէ, քանի որ 
վերջիններս խեթական տեքստերում այլևս վկայված չեն: Հրատարակչի 
կարծիքով, դրանք, թերևս, պիտի գտնվեին «հարավ-արևելյան Անատո-
փայում», այն է՝ Իսուվայում: Այդպիսի ենթադրության համար որոշակի 
հիմքեր կան: Սի շարք պաշտամունքային տեքստեր ներկայացնում են 
որևէ կարևոր կրոնական կենտրոնի բոլոր աստվածություններին տրվող 
ամենամյա կամ ամհնամսյա մատուցումների ցանկը: Դրանցից մեկը 
բավական լավ պահպանված եզրափակիչ մասը իր կառուցվածքով շատ 
նման է մեր տեքստին: 

K U B X X V n 68 (= CTH 673) 
<41V 
15) [ յ ֊ Տ Ս (?) 7TJP-PU EGIR-an tar-nu-wa-aS 
16) §A DINGIR ™ u N e - r i ֊ i q - q a 
17) ke ֊ e-da-ne-eS-äa-an A-NA 7UP-P/ 
18) 6 DINGER1""* "U ^ ^ Z a H j a - l u - u q - q a " Z A . B A 4 . B A 4 
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19) "U AN e "Te-U-pb-nu-uä 
20) dLAMMA "^al-ki-iS KIN-an-te-eS 

Թարգմանություն 

15 ) « [ ] անգամ (?) արձակման ծեսը 
16) Նեբիկ քաղաքի ասավածների: 
17) Այս (բանը) նրանց համար սեպագիր սալիկի վրա. 
18) Վեց ասավածներ՝ Ցախալուկկա <քաղաքի> Ամպրոպի աստ-

վածը, Զաբաբա աստվածը, 
19) «Երկնային» Ամպրոպի աստվածը, Տելիպինուսը, 
20) Պահապան աստվածը, Խալկին - ապահովված են»: 

Վաաարուսնայի ե Սուլլամայի տեղադրությունը դեոես պարզ չէ: 
անվան ստուգաբանությունը խեթ. watar «ջուր, աղբյոգւ» բա-

որց գարող է ոպղակիորեն ակնարկել դրա տեղը որևէ ջրսաաա վայ-
րում (օր., գետերի ակունք, լիճ): Սողլամայի՝ կարևոր կրոնական կենտ-
րոն լինելը, նաև տեղադրության մասին որոշ ակնարկը պարունակվում է 
Խաթթուսիլիս Ш-ին կամ Թադխալիյաս IV-ին պատկանող մի տեքս-
տում, որի համապատասխան հատվածը ներկայացնում ենք ստորև: 

Դ Կ П 

8) UM-MA m dI§TAR-LÜ ^a-m-up-äa-ni- in-wa-za ku-wa-[pi] 
9) I -NA U R U§u-la-ma DÜ-шь-ип nu-wa-mu-^cän "Mu-mt-ti-pS] 
10) an-da u-it nu-wa-mu am-me-el me-mi-iä-ta [. . .] 

Թարգմանաթյան 

8) «Այսպես (ասում է) Շավուշկացիաին. 'Եր[բ] Տարուպսանի 
աստծո համար 

9) Աուլլամա քաղաքում ես (երկրպագության) կատարեցի, ինձ 
մոտ Մուատիխը] 

10) եկավ և ասաց ինձ [ ]»: 

K U B L I V 1 15 

ՀԿ IV 
20') tDM- A-ia-wa-kän ku-i-e-eä 
21') [ öjUR- SAG§u_ui_ia-[a]m-ma pa-ra-a ar-Sa-an-zi 
22') [nu-wa-r]a-at GIM-an t)-[U]L ta-iu-up-pa-an-ta-ri 
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Թարգմանություն 

20 ' ) Եվ գետերը, որ 
21') [ ] Սուլլամա լեոից ներքև են հոսում, 
22') [և] երբ (գր. «ինչպես»)դրանք չ[ե]ն միանամ . . . " : 

Այս տեքստում աոաջին դեմքով խոսում է խեթական պաշտոնյա՝ 
բարձրաստիճան ազնվական Շավուշկացիաին (թերևս, արքայատոհմի 
անդամ): Հղված հատվածներից հնարավոր է ենթադրել, որ՝ 

1) Սուլյամայում, բացի Ամպրոպի աստծուց և Իշաարից, երկր-
պագվել է նաև Տարուպսանի աստվածը; 

2) Սուլլամա քաղաքը գտնվել է համանուն լեոան շրջակայքում: 
3) Սուլլամա լեռից սկիզբ են սաել երկու կամ ավելի գետեր: 

ք Պատմական հտնախորք 

Իսուվայի երկու քաղաքների աստվածությունների ինտեգրացումը 
Խեթական տերության կրոնական կյանքի համակարգում, որ վկայված է 
նաև այլ տեքստերով16, պաշտոնապես առաջին անգամ ձևակերպված է 
Մուվաաալյիս П-ի (մ. թ. ա. 1300-1280-ական թթ.)՝ «Խաթթիի բոլոր 
սատկածներին» ոպղված աղոթքում17, որտեղ Իսուվայի ասավածները 
հանդես են գալիս ինքնուրույն՝ տերության մյուս շրջանների աստվա-
ծություններից առանձին: ՜ 

K U B V I 4 5 (=46) 18 

Դ Կ Ո 
64) " iSTAR ^ S u - u l - l a - m a "Ս " ^ a - a t - r a - a DINGIR. LÜ1՝®5 

65) DINGIR. M U N U S " 0 g U R - S A G " 0 to*®5 §A K U R ^ " i - ä u - w a 

Թարգմանություն 

64) «Սույլամա քաղաքի Իշաարը, Խաարա քաղաքի Ամպրոպի աստվածը, արական սեռի ասավածները, 
65) իգական սեռի ասավածները, լեռները, գետերը Իսուվա երկրի»: 

Խաթթիի արևելյան էքսպանսիայի ենթատեքսսաւմ Իսուվան 
կարևոր տեղ ուներ մ. թ. ա. XVq. երկրորդ կեսից: Թուդխալիյաս I (П) - ի 
կողմից նվաճվելուց19 հետո այն մի քանի տասնամյակ վերածվեց երկու 
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մրցակից հարևանների՛ Խեթական տերության ե Միաաննիի միջև բու-
ֆերային երկրի՝ ժամանակ սա ժամանակ համապատասխանաբար ա-
ոաջինի և երկրորդի համար: Սուպպիլուլիամաս 1-ի կողմից Միաաննիի 
նվաճման նախօրեին Իսուվան վերջնականապես անցավ խեթերի գե-
րիշխանության տակ20: Նրա հաջորդ Սուրսիլիս 11-ի հայասական ար-
շավանքների շրջանում Իսուվան խեթական տեքստերում չի հիշատակ-
վում: Թերևս, այն լոյալ էր, որ կարելի է բացատրել Սիտաննիի նվաճու-
մով: 

Իսուվան կրկին, սակայն արդեն կանոնավոր, սկսում է հիշատակ-
վել տեքստերում Խաթթուսիլիս Ш-ի և Թուդխսղիյաս IV-ի օրոք՝ որպես 
Խաթթիի քաղաքական ազդեցության ոլորտի կարևոր- պետություն. 
Խաթթիի և Իսուվայի արքայատոհմերի միջև սերտ ազգակցական կա-
պեր էին հաստատվել21: Իսուվայի՝ տեքստերով վկայված երկու արքա-
ները՝ Արիշարրուման և էխլիշարրուման լիարժեք մասնակցում էին տե-
րության քաղաքական և կրոնա-պաշտամունքային կյանքին: 

Հիշատակելի է Արիշարրումայի ներկայությունը Խաթթոաիփս 
Ш-ի և Թարխունաասսայի արքա Ուլմիթեշուբի միջև կնքված պայմա-
նագրում՝ որպես վկաներից մեկը22, ինչպես նաև արքայազն էխլիշար-
րումայի նման դերը Թուդխալիյաս IV-ի և Թարխունաասսայի արքա 
Կուրունտայի պայմանագրում : Իսուվայի արքան կարող էր արշա-
վանքների ժամանակ առաջնորդել խեթական զորքը 4: Իսուվան այս 
շրջանում արտոնյալ դիրք ուներ Խեթական տերության կախյալ պե-
տությունների համակարգում (Կարգամիսի, Թարխունաասսայի, Ամուր-
րուի, Սեխայի և Տումմաննայի հետ միասին): 

ARAM KOSYAN 

TUE RELIGIOUS CENTERS OF ISUWA IN THE Ш Т П Т Е PERIOD 

The paper deals with two prominent political entities of Isuwa (later Arm. 
Tsopk) - Watarusna and Sullama which, according to the Hittite cuneifomi texts, 
were also outstanding religious centers of the area. Two Hittite texts - KUB LVI 40 
and КВо XXXI 169 describe yearly and occasional offerings to the deities of these 
cities, i. e. the god of Watarusna and the Storm-god Sullama. Füll publication of these 
texts adds a reliable data dealing with the cult of these deities. KUB LVI 40 contains 
also scveral place-names, probably located within the kingdom of Isuwa in the XIIIc. 
B . C . 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Սույն հոդվածը մասն է՝ «Խեթական սեպագիր աղբյուրները Հայկական 
լեռնաշխարհի պատմության վերաբերյալ» ծրագրի, որը հեղինակը կատա-
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րել է Գերմանիայի Վյարցրուրգի համալսարանի Հին արևելյան բանասի-
րության ինստիտուտում՛ «Ա. ֆոն Հումբոլդտի ֆոնդի» հովանավորությամբ 
(նոյեմբեր 2000,- փետրվար 2002): 

2. Տեքստը հրատարակված է ինքնագիր եղանակով 1986 թ. (H. Klengel): 
3. üju տեքստերը Է. Լարոշի կատալոգում (E. Laroche, CTH) ցրված են 

տարբեր բաժիններում (CTH Տ01-Տ30): Դրանց մի մասի 
հրատարակությունը և հետազոտությունը տես՝ Ch. W. Carter, Hittite Cult-
Inventories, Chicago, 1962 [Dissertation]: 

4. Տես Carter, loc. cit, p. 1 ff.: 
5. Որոշ տեքստերում տեղեկություններ են պահպանվել այդ արձանների 

չափսերի վերաբերյալ: Դրանք ձուլվում Էին որևէ մետաղից (երկաթ, 
արծաթ, անագ/կապար) և փոքրածավալ էին: Այսպես, վատարվա քաղաքի 
Ամպրոպի աստծո արձանիկը ինչ-որ նյութից էր (քար՛)՝ երիզված անագով 
և ուներ 1/2 Sekan բարձրություն (КВо II 1 II 21 f.), Պարենտա քաղաքի 
Ամպրոպի աստծո արձանիկը՝ 1 Sekan բարձրություն (КВо П 1 III 7£ ; 1 
Sekan-ը = մոտավորապես 22սմ. ՝ J. Tischler, HHw, Տ. 148): 

ճ. Այս տերմինով նշվում է տաճարային համափրում առանձնացված կառույց, 
որտեղ նման գործողություններ էին իրականացվում: huwaäi բառի 
վկայությունների և մեկնաբանությունների մասին տես J. Puhvel, HED, vol. 
III, New York, 1991, p. 438ff: 

7. Այս առումով հիշաաակեփ է KUB XII 2-ը, որտեղ, ի թիվս այլ 
աստվածությունների, թվարկվում են Աշշուրի և Հայասայի Ամպրոպի 
ասավածները: 

8. JCUB XII 2-ում նրանք հիշատակվում են անվանապես; օր. «Աշշուրի 
Ամպրոպի աստվածը, քուրմը՝ Մարասսանդան» (I 10), «Պիխսփմի 
աստվածը, քուրմը՝ Խուլլուն» (I 18), «Տարրի աստվածը, քուրմը՝ 
Խալվացիտին» (I 22), «Հայասայի Ամպրոպի աստվածը, քուրմը՝ Վաննին» 
(124): 

9. CTH 590: Տեքստը հրատարակված է ինքնագիր եղանակով 2000 թ. (H. 
Otten - Chr. Rüster): Ըստ հրատարակիչների, հնարավոր է, սրան կարող է 
պատկանել КВо XXXI168 փոքր բեկորը: 

10. Տեղադրման համար տես OGhT. 1, Տ. 464f.: 
11. EZEN4 para tarnummaä-ը (բառացի՝ «արձակում/դուրսբերում») լավ 

վկայված տոներից է, որը կազմում էր աոանձին աստվածությունների 
երկրպագման տոնակատարության մասը և նշվում էր գարնանը; տերմինի 
բացատրության հաճար տես J. Tischler, Hethitisches etymologisches Glossar, 
Bd. III/9, Innsbruck, 1993, S. 197: 

12. CTH 293-297. 
13. . KUB XXIII72+ (= CTH 146): 
14. CTH 235 (= «Կանանց ցուցակ»): Հավանաբար, սա աչքի ընկնող քրմուհի 

էր, քանի որ ցուցակում աոաջինն է և հիշատակվում է անվանապես: 
15. E. Forrer, Quellen und Brunnen in Alt-Vorderasien, "Glotta" 26, 1938, S. 179£; 

հեղինակը watar-ը թարգմանում էր ոչ թե «ջուր», այլ «ջրատեղի, աղբյուր և 
այլն» ("Wassergrube, Wasserstelle, Brunnenloch"): Ըստ է. Ֆորրերի, որի 
տեսակետն ընդունում էր նաև է. Լարոշը (Stüdes de toponymie asianique, 
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"Revue hittite et asianique" 19, 1961, p. 79, 86, 93 n. 27), այս տեղանունը 
ծագում է *wattarussar «աղբյարականք» ("eine Ansammlung von Brunnen") 
(-sar = չեզ. սեռի հավաքական գոյականների ածանց) նախաձևից (-sar/-
sna): Այս նույն արմատից կա ևս մեկ տեղանուն՝ LtRUWatarwa (դրանում -wa 
ածանցի առկայության մասին տես՝ H. Th. Bosiert, Asia, 1946, Տ. 51): 

16. Տեքստի հրատարակությունը՝ A. Archi—H. Klengel, Die Selbstrechtfertigung 
eines hethitischen Beamten (KUB LIV 1), .Altorientalische Forschungen" 12, 
1985/1, S. 52ff.: 

17. Հատկապես շատ են այն տեքստերը, որտեղ հիշատակվում է Իսուվայի 
արքայի մասնակցությունը տերության կրոնա-պաշտամունքային կյանքին 
(IBoT П 131; КВо XXIV 132; KUB XLIV 4; KUB LVI 28 և այլն): Սրանցից 
նշելի է KUB LVI 28-ը, որտեղ, միևնույն ենթաւոեքստում, հիշատակվում է 
խեթական թագուհու ծիսական ուղևորությունը Սամուխա և Անասիպա 
քաղաքներ, ինչպես նաև Իսուվայի արքայի ուղևորությունը Կիցցուվատնա: 
Այստեղ խեթական արքայազն Թադխալիյասի հիշատակությունը թույլ է 
տափս տեքստը թվագրել Խաթթուսիփս 111-ի շրջանով, այսինքն, տվյալ 
տեքստում Իսուվայի արքան Արիշարրուման է, իսկ խեթական թագուհին՝ 
Պադուխեպան: 

18. Տեքստի հրատարակությունը՝ Լ Singer, Muwatalli՛ s Prayer to the Assembly 
of Gods Through the Storm-God of Ligbtning (CTH 381), Atlanta, 1996: 

19. Տեքստի երկու պատճենների միջև կան որոշ գրաֆիկ տարրերություններ; 
մենք ներկայացրել ենք KUB VI 45-ք: 

20. KUB XXIII 11/12 ՀԿ 27 -34' (հրատարակությունը՜ 0 . Camiba. Beiträge zur 
mittelhethitischen Geschichte. I, „Studi Micenei ed Egeo-Anatolici" XVIII, 
1977, S. 161f£): 

21. Իսուվայի նվաճումը հիշատակվում t Սապպիլուլիումաս I-ի և Սիտաննիի 
արքա Շատաիվազայի պայմանագրում (E. Weidner, Politische Dokumente 
aus Kleinasien, Leipzig, 1923, N. 1 ԴԿ 14-24): 

22. Տես՝ H. G. Güterbock, Hittite Hieroglyphic Seal Impressions from Korucutepe, 
Journal of Near Eastern Studies" 32, 1973, p. 135fE ; J. de Roos, Who was 
Kilushepa?, „JEOL" 29, 1987, p. 74ff. ; նաև' IL Քոսյան, Իսուվան (Ծոփքը) 
մ. թ. Ш. ХШ-ХП դարերում, "ՊԲՀ", 1997/1, էջ. 178-179: 

23. КВо IV 10 Հկ 29; տեքստի հրատարակությունը՝ ճ van den Hout, Der 
UlmiteSub-V ertrag, Wiesbaden, 1995 [= „StBoT" 38]: 

24. Во 86/299 Հկ 34 (= H. Otten, Die Bronzctafel aus Bogazköy. Ein Staatsvertrag 
TuthalijaS IV, Wiesbaden, 1988 [= „StBoT" Beih. 1]): 

25. Istanbul Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Bogazköy Tabletlerinden Sepine 
Metinler (H. Bozkurt-M. gig-H. G. Güterbock), Istanbul, 1944, Bd. 1,32. 

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

CTH - E. Laroche, Catalogue des textes hittites, Paris, 1971. 
HED - J. Puhvel, Hittite Etymological Dictionary, Berlin - New York, 198411 
HHw - J. Tischler, Hethitisches Handw<t>rterbuch, Innsbruck, 2001. 
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HW - Friedrich, Hethitisches Wörterbuch, Heidelberg, 1991. 
KBo - Keilschrifttexte aus Boghazköi, Leipzig und Berlin. 
KUB - Keilschrifturkunden aus Boghazköi, Berlin. 
OGhT. 1 - J. del Monte und J. Tischler, Die Orts- und Gewässernamen des 

hethitischen Texten, Tübingen, 1978. 
OGhT. 2 - J. del Monte, Die Orts- und Gewässernamen des hethitischen Texten, 

Tübingen, 1992. 
StBoT - Studien zu den Boghazköy Texten, Wiesbaden. 
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ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

ԿԱՐԻՆԵ ԱՎԵՏՅԱՆ 

ՏՐԴԱՏ ԵՊԻԱԿՈՊՈԱ ՊԱԼՑԱՆ 
(1850-1923. կենսագործունեության համաոուո ակնարկ) 

1850 թ. սեպտեմբերի ՅՕին ծնվել է Կեսարիայի Թալաս գյուղում՛: 
Նախնական կրթությունն ստացել է ծննդավայրի Վարդ-Պատրիկյան 
դպրոցում, ապա՝ Զմյոանիայի Մեսրոպյան վարժարանում՝ ուշադրութ-
յուն դարձնելով թվաբանական գիտելիքներին, որից հետո ութ տարի աշ-
խատել է մեծահարուստ Պալիոզյան եղբայրների բամբակի գործարա-
նում: Այդ ընթացքում իր և գործատերերի միջև ծագած տարաձայնութ-
յան պատճառով անակնկալ որոշել է դառնալ հոգևորական2 և, առանց 
ծնողների գիտության, մեկնել Երուսաղեմ: 

1879 թ. Երուսաղեմի միաբան էր, 1881-ին ձեռնադրվել է վարդա-
պետ, մինչև 1887 թ. հմտությամբ վարել է ավագ թարգմանչի3, հաշվա-
պահի, ապարանի և գրադարանի տեսչի պատասխանատու պաշտոննե-
րը: Երուսաղեմի նրա գործունեության մանրամասներ չգիտենք, սակայն 
1910 թվականին, երբ միաբանությունը պառակտված էր, իսկ նրա 
տնտեսությունը՝ քայքայված ա պարտքերի մեջ խրված, երբ զգացվում 
էր բանիմաց տ տեղյակ մեկի կարիքը, իրավիճակը շտկելու, ինչ որ ձևով 
կարգի բերելու և վանական տնտեսությունը ճգնաժամից հանելու հա-
մար Պոլսի պատրիարքի խնդրանքով Տրդատ եպիսկոպոսը մեկնեց Ե-
րուսաղեմ: 

1887-1910 թթ. եղել է Կեսարիայի առաջնորդ4, 1899 թ. ձեռնադր-
վել է եպիսկոպոս: Տ. Պալյանի և էլի երեք եպիսկոպոսացուների Պոլսից 
էջմիածին ուղևորության, ձեռնադրության և վերադարձի մանրւսմասնե-
րի շարքում նկարագրված է նաև այս հետաքրքիր միջադեպը. «Ա. էջ-
միածնէ վերադարձին Երևանէ Դիլիճան գացած միջոցին, կառքը շրջեր 
և երեք եպիսկոպոսները վար ինկեր, բայց անվտանգ ազատեր են: Դ. 
(իմա՝ չորրորդ — Կ. Ա.) եպիսկոպոսը, այսինքն՝ Կեսարացին, ուրիշ կսա-
քի մէջ է եղեր և բան չէ եղեր: Զարմանալի է այս Կեսարացիին բախտա-
ւորութիւնը: Աստուած անվարձ պահէ: Տվպիսի մէջ Տ. Գիւտ [Աղանեա՚ն] 
պատուական քահանան իր տան մէջ ճաշ տուեր է և մեծարեր է նորապ-
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սակ եպիսկոպոսները: ճաշէն յետոյ Տ. Գիւտ հօր 12 տարեկան որդին ե-
պիսկոպոսներուն լուսանկարն հաներ է «ջոկ-ջոկ» («Բիւզանդիոն», 
1899, հմր 815 (Ցանիս 22), էջ 3' «Ազգային քրոնիկ»): 

Ընտրվելու աոաջին իսկ օրից նրա գործունեությունը հղել է բազ-
մաբնույթ. նորընտիր առաջնորդը ժառանգել էր քայքայված վանական 
տնտեսության, պառակտված ու անմիաբան, վարկաբեկված միաբա-
նություն: Սակայն երիտասարդ և կորովի Պսդյանը, որ իր մարդկային 
արժանիքների, բարոյական կերպարի, և ընդհանրապես իր գործու-
նեության համար ժամանակակիցներից ստացել Է «բարեջան, օրինակե-
1ի, անշահախնդիր, համեստ, սւնբասիթ> բնորոշումները, գործում էր ա-
ոանց հուսահատվելու, դիմեց Պոլսում և արտասահմանում գտնվող կե-
սարացի հայրենակիցներին. «Ամէն թղթատարի յանձնելիք նամակներ 
ունէր և կ ՚ըսէր. «Ես միայն թղթատարին քառասուն փարա (արծաթ 
դրամ) պիտի տամ. - հարիւր նամակը կընէ հարիւր ղուրուշ: Եթէ անոնց-
մէ մէկը արդիւնաբերի, ես իմ նպատակիս հասած կըլլամ արդէն»5 : 

Եվ նպատակին հասնում էր. կեսաբացիների նյութական և բարո-
յական աջակցությամբ և իր ջանքերով 1888 թ. մայիսին բացվեց Ս. Կա-
րապետի վարժարանը, որի տնօրենը, բնականաբար, ինքն էր, ե որ այ-
նուհետև միշտ կապված էր իր անվան հետ: Վարժարանը, որ մինչ այդ 
կիսաքանդ շինություն էր, նորոգեց, բարեկարգեց, ստեղծելով գիշերօթի-
կի պայմաններ, հրատարակեց նրա ծրագիրը6: 

Տրդատ եպիսկոպոսն այն հոգևորականներից էր, որ իր գործու-
նեության մեջ մեծագույն նշանակություն էր տափս կրթական գործին, 
գուրգուրում դպրոցի հաջողությունների վրա, ուսուցիչներին պատվիրում 
էր. «Նեղ և ձախող օրերու մէջ պէաք է արի' ըլլաք, ինչ որ ալ ըլլան հար-
կեցուցիչ պարագաները, և չգոցել երբեք վարժարանը: Օր մը, ժամ մը 
միայն գոցուհլով, վերաբացումի հաւանականութիւնը կը նուագի: Սիշտ 
բաց պահեցէ՛ք զայն: Եթէ աշակերտ մը իսկ չմնայ, ձենէ մին՝ ուսուցիչ, 
իսկ միւսը աշակերտ թո՛դ ըլլայ, և անցնողը վարժարանի դուռը թող բաց 
տեսնէ, և ներսէն դասաւանդութեան ձայն թո՛ղ լսուի: Յաջող օրեր չեն ni-
շանսդւ»7: 

Ինը տարի անց,-1897 թվականի մայիսին Ս. Կարապետի վանքի 
վարժարանին կից հիմնում է Ռրբանոց-կրթաբան, ի հակակշիռ նույն 
թվականին Թալասում բողոքականների բացած որբանոցի , որի անօրե-
նը թրքախոս հույն էր: Այս հաստատությունում ծնողազուրկ երեխաները 
կրթություն էին ստանում վարժարանի ծրագրով, «բայց ասոնց աւելի 
գործնական օգուտ մը ընելու և ներկային հետ նոցա ապագայն loi ա-
պահովելու համար, որոշեցի նաև ուսուցանել տալ այլ և այլ արհեստ-
ներ» (գորգագործություն, կոշկակարություն, կահագործություն)9: Շատ 
շուտով Պալյանի 8-13 տարեկան որբ-սաների քանակը արագորեն ա-
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ճելով. քսանյոթից հասավ երեսունութի, իսկ այնուհետև՝ քստասունհինգ-
հիսանի, քանի որ Թալասի բողոքականների որբանոցից դժգոհ երեխա-
ները փախչում և դիմում էին առաջնորդին, որպեսզի իրենց ընդունի, և 
հակառակ դժվարություններին, ընդունվում էին. «Յիրաւի, Կեսարիոյ 
ազգայնոց արդի տնտեսական աագնապափ վիճակն ի նկատի ունելով, 
չըսեմ անկարհփ, բայց շատ դժուարին և յանդուգն էր ներկայ պարագա-
յի մէջ այսպիսի գործի մը ձեռնարկել, մինչ զուրկ ենք ո' և է նյութական 
միջոցէ, բայց միայն Աստուծոյ անբաւ գթութեան ապաւինելով ե սիրելի 
ազգայնոց մարդասիրական զգացմանց վստահելով և ի սէր որբոց, փ 
յուսով և հաւատով, սկսանք այս գործին: Վարժարանս... հրապարակաւ 
կյայանեմ և կկրկնեմ թէ պիտի պահէ նաև քառասուն հինգ որբեր, և կ' 
խնդրեմ մեր տոհմասէր և որբասէր ազգայիննեբէն, որ ուր ուրեք և աշ-
խարհիս ո՛ր կողմն ալ գտնուին հայ բարեպաշտներ, կրնան նպաստել, ե 
նաև այս որբերուն հայր, մայր և պաշտպան գրուիլ: Ամէն տեսակ 
նպաստ ու նուէր, վաքր ու մեծ, ամենայն շնորհակալութեամբ կ՚ընդանո-
ւի» 10: Շրջաբերականն ավարտում է որբ-սաներին հովանավորելու, որ-
դեգրելու կոչով՝ միաժամանակ ներկայացնելով որդեգրման պայման-
ներն ու յուրաքանչյուր սանի համար անհրաժեշտ դրամական ծախսերը՝ 
իր ամենահամեստ հաշվարկով տարեկան վեց ոսկի (լիրա): Աո այս տե-
ղեկագիր-հաշվետվություն է ոպաբկել Պատրիարքարան, որին ի պա-
տասխան ստացել է պատրիարքի քաջալերանքը և հանձնարարականը՝ 
« . . .որ օտար վարժարանաց մէջ գտնուող հայ աղոց համար ալ հոգ տա-
նի, հայրենի կրօնքն ու մայրենի լեզուն չկորսնցնելու համար» և «.. . յի-
սուն լիրայի չէք մը յղեց առ բարեջան առաջնորդ-վանահայրն» " : 

Որբանոցի բացումից առաջ Տ. Պալյանը գրել է. «Ասկէ իբր երեք 
ամիս յսաաջ արդի կացութիւնը քւսդցբ պարտականութիւն մ՛ալ կատա-
րելու գաղափարն ազդեց մեզ. այսինքն՝ որբեր խնամել... և այդ գաղա-
փարն ի գործ դնելու համար ամէնէն յարմար թուեցաւ ինձ յիշեալ վար-
ժարանիս կցել նաև Որբանոց-Կրթարան մը» («Բիւզանդիռն», 1897, հմր 
221, էջ 1) : Կրթական գործը Կեսարիայի ամբողջ Վիճակում տարածե-
լու, եղածը բարելավելու, զարգացնելու ծրագրեր էր մշակում ե իր կարո-
ղություններն ու գործնական մարդու ընդունակություններն ամբողջովին 
տրամադրում դրա իրականացմանը, որպես հիանափ կազմակերպիչ, 
ընդգրկելով նաև կարող օգնական ուժեր: Ծրագրեր կազմելու և իրակա-
նացնելու նրա ունակությունը զարմացնում է ունեցած հիմնավոր համա-
կողմանիությամբ և տրամաբանվածությամբ. չնայած իր ստացած սահ-
մանափակ, ո՛չ այնքան փայլուն կրթության, բնատուր տաղանդի ուժով, 
ժամանակակիցների հավասամամբ, կարողանում էր կրթական գործը 
կազմակերպեի բարձրացնել այնպիսի մակարդակի, որպիսին Կհսսւ-
րիայում երբևէ չէր եղել12: Նրա կարծիքով կարող էր շաա ավեփ նպա-
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տակահարմաբ լինել, եթէ Կեսարիայի չորս վանքերը (Ս. Աստուածածին, 
Ս. Սարգիս, Ս. Դսւնիել, Ս. Կարապետ) միացնելով, ստեղծվեր միասնա-
կան կրթական համակարգ, բոլորի մեջ էլ պահելով մեկական դասարան, 
համապատասխանաբար սկսելով Ս. Աստվածածնի վանքում տարրա-
կան դասարանից և վերջացնելով Ս. Կարապետի երկու ավարտական 
դասարաններով: Եվ կարճ ժամանակից իր ծրագիրը վերածեց գործի: 
1900-ի հունվարին արդեն Պատրիարքարանին տեղեկացրել է ծրագրի 
մի մասի իրականացումը, այն է՝«...տեղւոյն Ս. Կարապետի, Տէրէվանքի 
Ս. Սարգիս ե Թամզարայի Ս. Աստուածածին վանքերը միացուցած է: Ս. 
Կարապետ իբր Մայրավանք կկստավարուի առաջնորդին հսկողութեան 
տակ, իսկ մյուս երկուքին մէջ իր կողմէ վախանորդ վարդապետներ կար-
գած Է: .. .Առաջնորդը կ՚գբէ նաև թէ անցեալ Դեկտեմբերին Թամզարայի 
վանքին մէջ Ը ն ծայ արա ն-դպրւս նոց մը հաստատած է, ուր կը պատս-
պարոփն շրջականերէն հաւաքուած տասներկու աղքատիկ աշակերտ-
ներ ձրիաբար, ե ութ հատ ալ թօշակաար: ...Առաջնորդը կ յաւելու նաև 
թէ պիտի ջանայ այսպիսի ընծայարան մ՛ալ բանալ Տէրէվանքի Ս. Սար-
գիս վանքին մէջ» 1 : 

ժամանակի ընթացքում Կհսարիայից և շրջակայքից գիշերօթիկ 
վարժարանում սովորողների թիվն արդեն այնքան էր մեծացել, որ նոր 
շենքի կարիք էր զգացվում: Իր «Հաշիւ արդեանց և ծախուց Ս. Կարապե-
տի վանուց և վարժարանին Կեսարիոյ» հոդված-հաշվետվության մեջ 
Պալյանը գրել է. « . . . ընդարձակ գետնի մը վրայ, ի հիմանէ նոր վարժա-
րանի մը կառուցման ձեռնարկած էինք, իր ամէն պարագաներովը: Այս 
նոր վարժարանին շինութիւնն աւարաեցաւ այժմ, ուր պիտի վտխւսդրո-
փնք յաոաջիկայ Սեպտեմբեր ամսոյ վերջերը, և ուր պիտի սկսինք նաև 
վարժարանին տասն և եօթներորդ տարեշրջանը» м : Նորակառույց վար-
ժարանի մասին «Արևելյան մամուլ» ը հիացմունքով գրել է. «Կեսարիոյ 
բարեջան Առաջնորդ Գեր. Տրդատ հպիս. Պալեան պատիւ ըրած է մեզ 
ղրկելու Կեսարիոյ Ս. Կարապետի վանքին կից նորակառոյց վարժարա-
նին լուսանկարը, սոյն կրթարանին շինութիւնը ասկից չորս-հինգ ամիս 
առաջ ամբողջովին աւարտած և անցեալ Հոկտեմբեր ամսոյ մէջ ալ նհը-
քին կահաւորումը լրանալով՝ տեղավախաթիւնը կատարուած է նոյն ամ-
սուն և գասախօսութիւնք սկսած են բոլորովին նոր ծրագրով և նոր կար-
գագրութեամբ: Ջերմապէս կ՛շնորհատրենք Պալեան Սրբազանը այս գե-
ղեցիկ յաջողութեան համար, որով Կեսարիոյ նման բազմահայ վիճակ 
մը կրցաւ օժտել կրթական հաստատութեամբ մը և այս՝ գլխաւորապէս 
շնորհիւ իր յարաաևող և կրթասէր ոգիին և մասամբ Կեսարացի ազգայ-
նոց վայթեռանդն գործակցութեան: Բայց մեր շնորհաարութխննեբը չեն 
սահմանափակուիր միայն շէնքին նիւթական կառուցման տեսակէտին 
մէջ՝ որ արդէն ինքնին մեծ բան կ՛արժէ իր ճարտարապետական և առող-
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ջապահական պայմաններու համապատասխան գեղեցիկ շինուածքով, 
իր ընդարձակութեամբ, իր բաժանումներով, իր բարձր և օդասուն դիր-
քով, այլ նաև և մանաւանդ բարոյական տեսակէտին մէջ, որով Կեսա-
րիոյ և շրջակայից ուսամնածարաւ պատանիները միջնակարգ կրթու-
թիւն մը ստանալու ամէն դիւրութիւնները կվայելեն և բնատոհմիկ դաս-
տիարակութեան մը հետ գիտական ուսմանց համեստ պաշարով մը լեց-
նելով իրենց միտքը՝ իրենց համայնքին համար էապէս օգտակար և պա-
տուաբեր անգամներ ըլլալու կ՚պաարասստփն և իրենց միջավայրին 
կրթական մակարդակը հետզհետէ բաղձալի բարձրութեան հասցնելու 
գործին սատարներ կհանդիսանան» լտ: Նորացված, ավելի ընդարձակ-
ված Ս. Կարապետի գիշերօթիկը այդուհեաև հայտնի է եղել որպես 
Բարձրագույն վարժարան, որ շարունակել է գործել Պալյանի հարկադ-
րական հրաժարականից հետո ևս, մինչև 1915 թ., չնայած մի պահ կանգ-
նել էր փակվելու վտանգի սաջև16: 1913 թ. նոյեմբեր-դեկաեմբերին Կհ-
սարիա՝ Ս. Կարապետ այցելած Թորգոմ եպիսկոպոսի (Գուշակյան) 
ճշմարիտ գնահատությամբ՝ « . . . Պետք մ ՚էբ այդ վարժարանին գոյութիւ-
նը այդ շրջանին համար, ուր չէր կրնար հասնիլ ո՛չ ոեւէ ամերիկեան գօ-
լէճի ազդեցաթիւնը եւ ո՛չ ալ մայրաքաղաի կրթական հոսանքներուն ոյ-
ժը... Այդ պետքը կշռելու իմաստութիւնը tu անոր գոհացում տալու ջա-
նասիրութիւնն ունեցած է Տ. Տրդատ եպսկ. Պսղհան, Կեսարիոյ նախկին 
առաջնորդը: ... Բայց ինչ որ շօշափեփօբէն ճշմարիտ է ինծի համար, 
այն է, թէ Ս. Կարապետի վանքը, քառորդ գարու իր բարգաւաճ դրու-
թիւնն եւ ապագայի ըսա ինքեան ապահովուած կացութիւնը կ՚պարտի 
այդ կորովի մարդուն, իր ամէնէն թունգ հակառակորդները, անոնք նոյ-
նիսկ որոնց համար անոր դէմ հակառակիլը տեսակ մը հրայրք է դար-
ձած, կխոսաովանին այս պարագան. Տրդատ եպիսկոպոսի վերաբեր-
մամբ կիրքերը կ՛լռեն Ս. Կարապետի մենաստանէն ներս ու կխօսին քա-
րերը միայն... Տրդատ եպիսկոպոս մէկն է այն երջանիկ մարգերէն որոնց 
անունը երկար ատեն կապուած պիտի մնայ կրթական հաստատութեան 
մը կեանքին ու արդիւնքներուն հետ.. .» '7 : 

Առաջնորդ֊վանսւհորը մտահոգելեն ոչ միայն իր թեմի հոգսերն ու 
կարիքները կամ կրթական գործը, որպես ճշմարիտ, կոչումին արժանի 
հոգևորական՝ նրան հուզել է նաև օտար երկրներ մեկնած հայ պան-
դուխտների ճակատագիրը, ազգային հիվանդանոցների նյութական֊ 
դրամական վիճակը, եկեղեցական սպաս ու առարկաներ չունեցող եկե-
ղեցիների և հոգևորականների վիճակը": Պալյանի ուշադրությունից չեն 
վրիպել նաև մանկապարտեզի1 , որ աոդէն 1897 թվականին «հասուցած 
է այսպիսի գոհացուցիչ վիճակի մը» 0 և կրկին նույն ժամանակ հաս-
տատված իգական վարժարանի հարցերը2': 
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Չպհտք է կարծել սակայն, թէ իր կրթական գործունեության ըն-
թացքում Պալյսւնը շրջապատված է եղել միայն համակիրներով ու աջա-
կիցներով. որոշ թարք պաշտոնյաներից, ինչպես նաև, դժբախտաբար, 
հայ կուսակցական տարբեր խմբավորումներից բաղկացած հակառա-
կորդների և բանսարկուների մի ողջ ոհմակ-բանակ իր «սուրբ» պարտքն 
է համարել պարբերաբար մրոտել Առաջնորդի անբասիր, մաքուր անու-
նը՝ կասկածի տակ առնելով նրա ազնվությունը ե հոգևոր գործչի բարի 
համբավը: Այգ նպատակով շրջանառութեան մեջ են դրվել ամենատար-
բեր իրական ե անիրական լուրեր, օրինակ՝ հեղավախական ժիբայրի 
դեպքը22, օտար կրթական և այլ հաստատություններ հաճախելու արգել-
քը, գիշերօթիկ վարժարանի՝ Կեսարիայում կամ նրանից դուրս լինելու 
պարագան, այդ վարժարանում պահքի օրերը չպահելու կամ «ծոմ սորե-
լու նման ծթռած յեբիւբանքներ»23 և այլն: 

Այդ հարձակումներից, Պալեանը, իհարկե, չի նահանջել և իր ի-
բավացիաթյան ու պարտքի գիտակցությամբ 23 տարի անվարան շա-
րունակել է առաջնորդական գործունեությունը. «Պաշտօնիս և կոչումիս 
բերումով, ինչպէս առաջներն և մանաւանդ ազատութեան հոչակամէն ի 
վեր (1908, Յուլիս 11) աներկիւղ, ազատօրէն պաշապանեցի Կեսաբիոյ և 
շրջակայ գիւղերու հայ ժողովրդեանս շահերն և ազգային իրաւունքնե-
րը» 24: Ի պաշտպանություն Տրդատ եպիսկոպոսի մամուլում հանգես են 
եկել իր նախկին և ներկա աշակերտներ, գործակիցներ, խմբագիրներ՝ 
Մհլքոն Ասատուբ, Երվանդ Երկաթյան, Ներսես Ստեփանյան, Մատ-
թեոս Մամարյան, Բյուզանգ Քհչյսւն, Զավեն, Աբրահամ Ֆրենկյան: 
Վերջինս հիշում է. «...ես ալ Պատրիարքարանի գործակատար էի, Կե-
սարիոյ առաջնորդ ընտրուած ըլլալուն, ընդհանուր վիճակին վրայ անոր 
տարածած խնամատարութիւնը այս տեղէն կը դիտէի, որոյ մանրամաս-
նութիւնը զմայլանքով սրտիս մէկ անկիւնը քանդակած ըլլալուս կռւգամ 
արտայայտել» : Այնուհետև պատմում է, թե ինչպես է Պսղյանը թուրք 
խուժանի հերթական ավազակային հարձակումից փրկել կեսարացի 
բազմաթիվ հայ ընտանիքների, նրանց անաղմուկ փոխադրելով վանք, 
նախապես այնտեղ ամբարելով նաև բավականաչափ սրորեն : 

Սակայն, Առաջնորդի համբերության բաժակը, հավանաբար, ար-
դեն լցվել էր. նրան վաբկաբեկելու նպատակով հոդվածներ են տպվել 
թուրքերեն և հայատառ թուրքերեն թերթերում, հաճախ կանչվել է Պատ-
րիարքարան ու դատարան՝ բացատրություններ տալու և այլն: 1909 
թվականի Փետրվարի 19ին պատրիարքական տեղապահին ներկայաց-
րել է իր հրաժարականը, որ թեև միանգամից չի ընդունվել, բայց Երու-
սաղեմ գնալու և Վիճակից երկար ժամանակով բացակայելու սաիթն օգ-
տագործելով Կեսարիայի գավառական ժողովը պահանջել է նոր ընտ-
րություններ 6: Հետագա զրպարտություններից խուսափելու համար Պո-
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լիս - Երուսաղեմ մեկնելուց սւոաջ քաղաքային ժողովի երեք անդամների 
ներկայությամբ կատարել է Ս. Կարապետի գույքի և ունեցվածքի հաշ-
վառում. «...եկեղեցական թանկարժէք անօթները մէկիկ մէկիկ աչք է 
անցնելով, ե 23 տարի սաաջ իրեն յանձնուած ցուցակին համապատաս-
խան գտան և այդ երկար տարիներու միջոցին ալ եկած թանկ նուէրնե-
րու ցանկն ալաւելցուելով միւսներուն վրայ, կնքել տուաւ գանձատունն և 
վարժարանի ճոխ թանգարանը: Ներկայացուց նաև վանքին ու վարժա-
րանին հաշիւներու ստուար տոմարները, ուր պատկերացած են ամէն 
հաշիւ մանրամասնօրէն» 2 : Անհրաժեշտ է համարել նաև դիմել ժողովր-
դին և ասել. «Որոնք որ առնելիք մ' ունին իրմէ անհատապէս և կամ ազ-
գովին, թո՛ղ դիմեն իրեն, և մեկնելէ սաաջ պատրաստ է վճարել ցյեաին 
լաման» 28: 1910 թվականի ապրիլի սկզբներին վարչության որռշմամբ29 

մեկնել է Պոլսից դեպի Երուսաղեմ՝ իրեն ճանապարհողներին պատմե-
լով, թե ինչպես 23 տարի առաջ, երբ Ղևոնդ Մաքսադյան վարդապետի 
վարմունքից սրտնեղած թողել է վանքը, վերջինիս ասել է. «Հալածական 
կ՚մեկնիմ, բայց օր մը պիտի գամ ձեր խանգարածը շտկելու համար» 30: 
«Արևելեան մամուլ» ի խմբագրականի հեղինակի կարծիքով միակ մար-
գը, որ կարոդ էր կարգավորել Երուսաղէմի խճճված, մշտապես քննարկ-
վող հարցը, Պսդյան եպիսկոպոսն էր31: Եվ մինչդեռ նա վարձում էր այն-
տեղ գործերը շտկել և կարգի բերել, իր հակառակորդները շարունակում 
էին զրպարտագրերով արատավորել նրա անունը3, չնայած որ դատա-
րանը թեև ուշացումով, այնուամենայնիվ «...վերջապէս անպարտու-
թեան վճիռն արձակեց, մեծ ուրախութիւն պաաճաոելով հայ բարձրաս-
տիճան կրօնաւորի մը համակիրներուն և ազգին: Տ. Տրդատ Եպիսկ. քա-
ջութիւնն ունեցած էր քայլ սա քայլ պաշտպանելու առաջնորդական ի-
րաաւնքն ու առանձնաշնորհումը: Այս հրճուալից լուրն հեռագրուեցաւ 
Ն . Սրբազնութեան, կնճիռներով լեցուն անոր ճակաին ժպիտի նշոյլ մը 
տալու համար գէթ» 3 : 

Վերջնականապես հրաժարվել է 1911 թվականին, տեղավախվե-
լով Մաղնիսա՝ մոր և եղբոր մոտ և նվիրվելով «բանասիրական աշխա-
տութեանց», հրատարակության պատրաստելով «Հայ աշուղներ) ի ա ֊ 
ռաջին հասարը և մյուս գործերը: Սինչև 1922 թ. ապրել է Մաղնիսայում, 
«օրերս կանցնեմ կարդալով և գրելով», Սեպտեմբերի սկզբներին աեղսւ-
վախվել է Իզմիր, իր հետ տանելով դրամների ու նամակադրոշմի հա-
րուստ հավաքածուները, ձեռագրերն ա տպագիր գրքերը, բանահյուսա-
կան, ազգագրական նյութերը, գորգերը և այն ամենը, ինչ 30 տարվա ըն-
թացքում աշխատանքով հավաքել էր, մտածելով որ այնտեղ անվտանգ 
կարող է լինել, « . . .բայց դժբախտաբար մեր մտածումը պարապի ելաւ. 
Մուսթաֆայ Քէմալի և իւր անօրէն զօրքերու վայրագութեան միջոցաւ ա-
մենամեծ հալածումի, կողոպուտի ենթարկուեցայ, ինչպէս նաև բոլոր 
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Հայերը. Իզմիրի մէջ տառապանքը մեծ էր, ամբողջ Հայոց թաղը կրակի 
տոփն.. .», ե ստիպված՝ հագի միակ վերարկուով փախչում է, մի քանի օր 
թաքնվելով-թափաոելով, մինչև որ տասնհինգ օր հետո հաջողվում է հու-
նական շոգենավ նստել և հասնել Աթենք34: Աթենքում նրա ֆիզիկական 
ու հոգեկան տառապանքների մասին գրել է Հ. Տարագիրը. «Տրդատ 
Սրբազան, Իզմիրի աղէտէն վերջ, Ցունաստան ապաստանելէ յեսայ, Ա-
թենքի հայ մատուռին շրջափակի խցիկին մէջ ապրեցաւ խճողուած 
գաղթականներու բազմութեան մը հետ քով քովի, անբացատրեփ աղտի 
ու անմաքրութեան մէջ, մինչև 1923 թուականի փետրուար: Ատկէ վերջն 
է, որ պ. 5 . Դարբինեան35 յաջողեցաւ համոզել զինքը և վախադրել վար-
ձուած մասնաւոր սենեակ մը, ուր կ ՚ապրէր իր քբոջ և քեռորդիներուն 
հետ ե ուր թէ' գոհ էր և թէ' հանգիստ: . . .Տրդատ Արբազան, ինչպէս յայտ-
նի է, տարիներէ ի վեր առանձնացած կեանք մը կ ՚ապրէր Մաղնիսայի 
մէջ, մինչև վերջին աղէտին օրերը: Հոս, Աթէնքի մէջ ալ, մանաւանդ մինչև 
առանձին սենեակ մը փոխադրուիլը, բոլորովին ընկճուած էր, ու ոչինչ 
մնացած էր իր վրայ նախկին գործունեայ ու կորովի եկեղեցականէն: 
...մանաւանդ կ՛ողբար ու կը ցաւէր անտիպ մոխրացած ու կորսուած իր 
գրական աշխատութիւներուն ու հին ձեռագրերու հաւաքածոյին ու մա-
տենադարանին վրայ» 36: 1923 թ. հուլիսի 2-ին վախճանվել է ժանտախ-
տից, թաղվել Աթէնքում, ապա՝ վերաթաղվել Երուսաղեմում: 

Ստեղծել է «Հրատարակչական միութիւն Ս. Կարապետի վանուց» 
անունով ընկերություն, որ ծրագրել էր դասագրքեր հրատարակել, 
ստույգ հայտնի չէ' այս Ընկերությունը դասագրքեր հրատարակե՞լ է, թհ՞ 
ոչ37: 

Դպրռցական-կրթական գործին զուգընթաց և միաժամանակ՝ հա-
ջորդ քայլը մատենադարանի ու թանգարանի հիմնադրումն էր38, որի հա-
մար չի խնայել իր անձնական կարողությունը՝ «ուր զետեղած եմ ձեռա-
գիր մատեանք թուով գրեթէ հարիւր և տպագրեալ գրեանք՝ թոավ հինգ 
հարիւր» («Արևելեան մամուլ», 1890, էջ 377) : Կարճ ժամանակ անց ձե-
ռագրերի թիվը հասել է հարյուր ութսունի, իսկ տպագիր գրքեբինը՝ հա-
զարի, 1897 թվականին՝ «Վանացս մատենադարանը կ՚պարունակէ այժմ 
իբր 1500 զանազան ձեռագիր և տպագիր մատեանք, և միշտ բաց է 
միայն աշակերտաց համար՝ որք ըստ իրենց հասակին և ճաշակին յար-
մար գիրքեր կրնան ուսումնասիրել» : Երազում էր իր ծննդավայրում 
ստեղծել Երուսաղեմի մատենադարանի նման հարուստ հաստատութ-
յուն, որտեղ պետք է հավաքեր ձեռագրեր, հնատիպ գրականություն, 
հնագիտական զանազան իրեր ու առարկաներ: Այդ ամենը նպաստելու 
էր ո՛չ միայն ուսումնական ծրագրերին. «Երբ 1887 թուականին, Կեսա-
րիոյ վիճակին Առաջնորդական պաշտօնն խոնարհաբար ստանձնե-
ցինք, ի միջի այլոց մտադրութիւն մ ՚անեցանք նաև, նոյն վիճակին թէ' 
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Վանորէից, թէ Ս. Եկեղեցեաց մատենադարանաց մէջ, ե թէ անհատից 
մօտ գտնուած բոլոր հայերէն ձեոագիր մաաենից մի ցւոցակն կազմաւո-
րել կանոնաարապէս, ըստ արդի պահանջման, մանրամասն տեղեկու-
թեամբ ե հանդերձ յիշատակարանօք, մտադրութիւն մը՝ որ ի գործ կը 
դնէինք նոյն թուականէն ի վեր, երբ աոիթէն կ՚օգտուէինք» : Այդ մտադ-
րությամբ պարբերականներում՛" կամ առանձին պրակներով նա նկա-
րագրել և հրատարակել է Կեսաբիայի Ս. Սարգիս (14), Ս. Աստուածա-
ծին (25), Ս. Գէորգ (2), Ս. Կարապետ (44) և Ս. Դանիել (5) 42, Ս. Թորոս 
(4), Ս. Խաչ (6), Ս. Սիոն (10) և Ս. Լուսաւորիչ (2), Ս. Ստեփաննոս (9), 
(վերջին երեքը Զմիտնիայի վիճակ), Թալասի Վարդպատբիկեւսն վար-
ժարանի, Ս. Աստուածածին (14) եկեղեցիների ու վանքերի, իր (1), ինչ-
պես նաև մասնավոր անձանց ունեցած (8) ձեռագրերը: Առիթից օգտվե-
լով, էջմիածնում եղած ժամանակ նկարագրել է էջմիածնի Ավետարանը 
(հմր. 229, այժմ՝ Մաշսացյան Մատենադարան՝ 2374) 43, Պոլիս վերա-
դարձին՝ Թիֆլիսում մեկ-երկու օր մնալով, նկարագրել է Մողնու Ս. 
Գէորգ եկեղեցու Ավետարանը (այժմ Մաշտոցյան Մատենադարան՝ 
7736) : Ծրագրել էր կազմել Թ - Ժ Ե . դարերի Ավետարանների ամբողջա-
կան ցուցակ և հրատարակել պատկերազարդ, առանձին գրքույկով՜1՝1: 

Ձեռագրերի նկարագրությունից զատ և միաժամանակ զբաղվել է 
հայկական տպագիր գրքի, պոլսահայ տպագրության պատմությամբ45, 
կարևոր ճշտումներ անելով որոշ հնատիպ հրատարակությունների46, 
ինչպես նաև հայերեն աոաջին տպագիր գրքի թվագրման հարցում47, 
հրատարակել նոր, մինչ այդ հայագիտությանն անհայտ տեղեկություն-
ներ պարունակող հոդվածներ48: «Անյիշատակ տպագրութիւններ», «Ան-
աիպ յիշաաակարաններ և անյիշատակ տպագրութիւններ», «Հայերէն 
հին տպագրութիւնք» վերնագրերով հոդվածներ է հրատարակել «Հան-
դէս ամսօրեայ», «Բիւրակն», «Արևելեան մամուլ» հանդեսներում: ԿԱ-
ՊԵՏ ծածկանունով 1903-5 թթ. հայկական հնատիպ գրքի մատենագի-
տություն է հրատարակել Փարիզի «Բանասէր» հանդեսում4'՝, տպագ-
րությունն անավարտ է մնացել, որովհետև իր խոսքերով՝ «...ստորագրու-
թիւնս մեկնած էին կառավարական շրջանակին մէջ, և պատասխանա-
տութեան պիտի ենթարկուէի, բայց փստք Աստուծոյ, զանազան ուրա-
ցումներով և պատճառաբանութիւններով ազաաեցայ: Այս հաւաքածոյս 
ալ բաւական կարևոր գործ մըն է, կը կարծեմ... ԿԱՊԵՏ, վերջին տառէն 
սկսեալ Տրդատ Եպս. Պալեան, Առաջնորդ Կեսարիոյ կը նշանակէր» 50: 
Այս գործը, որ բաժանել է երկու հատորի՝ Ա. 1512-1800 թթ., Բ. 1801-50 
թթ., և որը հեստ լրացնելով հասցրել է մինչև 1900 թ., ինչպէս ինքն է սւ-
սում, սկսել էր «1881 թուականէն ի վեր, որ ժամանակ դեռ կ՚գտնաէինք ի 
Ա. Երռւսաղէմ, երբ յսւրգելի Ա. Երէցեանի «Պատմական տեսութիւն հայ 
տպագրութեան մինչև տասնևիններորդ դար» ընդարձակ յօդուածն51 
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երեց un ի Տփղիս...». կազմելէ ժամանակագրական սկզբունքով, նկատի 
ունենալով Ա. Երիցյանի վերոնշյալ և Գ. Զարպհանալյանի «Հայկական 
մատենագիտութիւն» գործերի պակասող մասերը: Մամուլից տեղեկա-
նալով Սխիթարյան միաբան Հ. Արսեն Ղազիկյանի հրատարակութեան 
պատրաստվող նույնաբնույթ աշխատանքի մասին և գիտակցելով այդ-
պիսի հրատարակության հնարավորինս կատարյալ և անթերի փնելու 
կարևորությունը՝ պատրաստակամորեն առաջարկել է իր օգնությունը, 
«.. .մեր սոյն աշխատասիրութիւնն առանձին տպագրութեամբ ի լոյս ըն-
ծայելու յոյսը չունինք, այլ յ առաջիկային մասնաար ամսաթերթի կամ 
շաբաթաթերթի մը մէջ կարգաւ ե ամբողջաթեամբ հրատարակելու նպա-
տակ մը միայն, որով կ՛կարծենք թէ վաքր ինչ օգտակար կրնանք ըլլալ Հ. 
Արս էն Ղազիկեանի պատրաստելիք նոյնպիսի գործին կատարելագործ-
ման համար» 52: Գրել է նաև Իսա Յուվան ծածկանունով53: 

Հետաքրքրվել է հնագիտությամբ, հավաքել է կնիքներ, դրամներ, 
դրոշմաթղթեր, արձանագրություններ, այն ամենը՝ ինչ կարող էր հնագի-
տական արժեք ունենալ, հրատարակել և վարձել է վերծանել դրանք: 

Պալյանի ամբողջ գործունեությունն իր ազնիվ, սրտացավ էությու-
նից, ներքին մղումից բխած պահանջ-ծրագիր էր: «Հայ վանորայք ի 
Թուրքիա» գրքի առաջաբանում խոսելով եկեղեցիների, վանքերի ու վա-
նական հաստատությունների անցյալի գործունեության մասին և համե-
մատելով իր ժամանակի հետ, գրել է. «Ահաւասիկ այնպիսի փստաաբ 
վիճակէն ներկայ անկերպարան ու ցաւափ վիճակին հասած հայ վանո-
րէից, նոյն իսկ շատ համառօտ տեղագրութիւնը գրելու համար տոկուն 
գրիչ, դիմացկուն սիրտ և չարտասուելու աստիճան ալ աչքեր կ՛ուզէ» : 
Այս գործի պատրաստությունն էլ սկսել է դեռևս 1883 թվականին և ա-
նընդհատ շարունակելով, լրացնելով, ընթացքում հրապարակելով, որ-
պես առաջին ամբողջական հասար 1914 թվականին հրատարակել է 
Ջմյոտնիայում54: 1897-1908 թթ. «Բիւզանդիոն» թերթում55 և 1906 թ. 
«Լոյս» հանդեսում «Հայ վանորայք», «Նոր ցուցակ հայ վանորէից», 
«Ցուցակ հայ վանորէից» վեբնագրերով մաս-մաս հրապարակել է վան-
քերի մասին իր ուսումնասիրություն-հոդվածաշարը, ընդ որում՝ նախ 
ըստ տոնացույցի խմբավորել և տասնչորս հոդվածով ամեն սրբի առնի 
օրը հրատարակել է՜ նրա անվամբ վանքերի նկարագրությունը, ապա, 
ընդառաջելով բարեկամ-նամակագիրների ցանկությանը, սկսել է ցան-
կել ըստ գավառների, որի հետևանքով որոշ նկարագրություններ երբեմն 
կրկնվել են: 

Ինքն իր այս աշխատանքի մասին համեստորեն գրել է. «Գալով 
մեր այս գործին ու աշխատութեան, անկեղծօրէն կը խոստովանինք թէ, 
երբեք չենք յաւակնիր ըսելու, «պատմութիւն» կամ «տեղագրութիւն» հայ 
վանօրէից, այլ պարզապէս կ՚ըսենք ու ըսած ենք «Հայ Վանորայք», և 
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այն ալ մեր ծանօթութեան և կարելիութեան. մանաւանդ մեր կարողու-
թեան սահմանին մէջ համւսոօտակի տեղագրելով» Տ6: Նկարագրություն-
ներն ընդհանուր առմամբ ունեն հեաեյալ մոտավոր հարցակւսրգը. տե-
ղագրություն, հոգևոր և աշխարհիկ շինություններ, ժամանակ, ճարտա-
րապետություն, արձանագրություններ (շինարարական, նորոգման), վա-
նական տնտեսություն, մշակութային արժեքներ, սրբավայրեր, ավան-
դություններ և գրավոր վկայություններ՜'. առաջնորդների ու վանահայ-
րերի ցանկ, ներկա (Պալյանի ժամանակի) վիճակ: Առաջնորդի բազ-
մազբաղ գործունեությւնը, անհրաժեշտ նյութի և գրականության բացա-
կայությունը, վանքեր այցելելու, անձամբ տեսնելու ե ստուգելու անհնա-
րինութիւնը խանգարել են, և միշտ չէ, որ հաջողվել է կատարյալ նկա-
րագրություն տալ: Այդուհանդերձ, կրկնակի մեծ է Պալյւսնի կատարած 
գործի նշանակությունը, քանի որ այսօր այդ վանքերը չեն պահպանվել, 
և հիմնականում ականատեսի այդ նկարագրությունները պահպանված 
միակ վկայություններն են ու սկզբնաղբյուրի արժեք ունեն: Այս գործի սւ-
ոիթով կազմելէ նաև Կեսարիայի Ս. Կարապետ, Ս. Դանիէլ, Զմիւռնիա-
յի Ս. Ստեփանոս, Սեբասաիայի Ս. Նշան, Մարզուանի Ս. Աստուածա-
ծին վանքերի առաջնորդների գավազանագրքեր: 

Պալյանն իր բոլոր գործերը (բացի մեկից՝ «Սուրբ Երկիր») նախա-
պես հրապարակել է մամուլում և խնդրանքով դիմել ընթերցողներին, մա-
նավանդ, ինչպես ինքն է ասում՝ բւսնասեբ-վանասերներին, որպեսզի 
ճշտեն, ւրացնեն, եթե դրա կարիքը կա, այսպխավ պարբերականների է-
ջերում կազմակերպելով մի տեսակ քննարկում և երախտագիտությամբ 
ընդունելով հրապարակված առաջարկները: 

Պալյանի բանահավաքչական աշխատանքն սկսվել է դեռևս -
Մաղնիսայում գտնված ժամանակ՝ 1865-78 թվականներին, աշուղներին 
վերաբերող նյութերի հավաքումով: Ավելի ուշ՝ Երոաաղեմում և Կեսա-
րիայի առաջնորդական պաշտոնում ունեցածը լրացրել, ամբողջացրել է 
ձեռագրական, մատենագրական նյութելավ և դասակարգել այբբենւս-
կան կարգով: Բանահյուսական նյութը հրապարակել է «Ծաղիկ» և «Բիւ-
րակն», մասամբ էլ «Արևելեան Մամուլ» հանդեսներում: Կարողացել է 
հրատարակել «Հայ աշուղներ» ի58 միայն երկու հատոր և առածների ու 
ասացվածքների39 երկու պրակ, պտվհետև որքան էլ մեծ էր ցանկությու-
նը՝ «ժամ աոաջ հրատարակուած տեսնելու Հայ աշուղներու պատմու-
թիւնն, բայց զայն հրատարակութեան տալու հապճեպը չը պիտի ունե-
նամ, մինչև որ ամվափ և կատարեալ վիճակի մը չը հասցնեմ» Սա-
կայն եղածը երբեք բավարար չի համարել, այլ իր լայն, մտահորիզոնի 
համեմատ կարծել է, որ պետք է գրվեն և հրատարակվեն նաև՝ Հայ 
դպրոցների, գրադարանների ու թանգարանների, վանքերի ու եկեղեցի-
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ների պատմությունը, ուսուցիչների և գիտնականների, հոգևորականնե-
րի, բժիշկների և արհեստավորների պատմությունը: 

Իր կյանքի ընթացքում բագմիցս ուշադրության է արժանացել 
կոչվելով բարձր պաշտոնների. 1900 թ. «հաղորդուած է Պալեան Տ. 
Տրդատ եպիսկոպոսի Խառն ժողովոյ կողմէ իրեն յանձնուած եկեղեցա-
կան աոժամեայ պաշտօնը և յանձնարարուած է պատրաստ գտնուիլ 
մեկնելու իրեն համար ոյաշուած տեղը...», սակայն վատառողջութեան 
պատճառով Պալյանը հրաժարվել է այդ պաշտոնից: 1902 թվականին ե-
rjhj է Կիլիկիայի կաթողիկոսական ընտրության վեց թեկնածուներից մե-
կը և ստացել է ձայների առավելագույնը՛ 44 քվե, ապա վեցանուն ցանկը 
Պատրիարքարանի միջոցով ուղարկվել է Բ. Դուռ, որտեղ ցուցակը փոխ-
վել է և Պալյանի անունը դուրս թողնվել: 1910 թ. ընտրվել է Տրապիզոնի 
առաջնորդ, որից նոյնպէս հրաժարվել է: 1911ին Երուսաղեմի պատ-
րիարքական ընտրությունների ցանկում դարձյալ երևում է նրա անունը: 
1913ին Երուսաղեմի միաբանական ժողովը որպես ընտրյալ Տեղապահ 
պաշտոնավարելու համար հեռագրով Պալյանին հրավիրել է Երուսա-
ղեմ, որին ևս պատասխանել է մերժումով, քանի որ ընտրությունը համա-
րել է ապօրեն և կենտյտնի կողմից չվավերացված: Վերջապես՝ 1921 
թվականին. « . . .Ս. Ցակոբեանք... միասերած են իրենց պատրիարքա-
կան ընտրելեաց ցանկը պատրաստելու, որոնցմէ վերջին եռանունը կը 
նշանակէր իբր ընտրեփ ազգ. ժողովէն ամեն. Տ. Եղիշէ արքեպսկ. Դու-
րեան, Գեր. Եղիշէ արքեպ. Չիփնկիրեան, Գեր. Տ. Տրդատ ստքեպ. Պա-
լեան, երեքն ալ ներսէն... ու երրորդը՝ կեսարեան իբահամարձակու-
թեամբ և պսակեալ վարձառու ծերութեամբ թէ' վանքին, թէ' արտաքին ի-
րաց ևիարհրդռց» ': 

Կանոնավոր նամակագրություն է ունեցել Պատրիարքարանի, 
թերթերի ու ամսագրերի («Բիւզանդիոն», «Բիւրակն», «Ծաղիկ», «Արևե-
լելեան մամուլ», «Հանդէս ամսօրեայ») խմբագիրների62, Կ. Բասմաջյա-
նի, Ն. Ակինյանի, Վահան Իսպէչէրյանի հետ, որից քիչ բան է պահպան-
վել՝ միայն առիթով հրատարակվածները: 

Տրդատ եպիսկոպոս Պալյանը, ականատեսների վկայությամբ, ու-
նեցել է պատկառեփ արտաքին և համեստ բնավորություն, չի սիրել ցու-
ցադրական մեծարանքներ, երբևէ թույլ չի ավել իր նկատմամբ հանդի-
սավոր ցույցեր, ամեն ինչի մեջ սիրել է պարզություն՝ «և ամէն բան իր ի-
րական վիճակին մէջ տեսնելու ցուցնել կ՛ուզենք առանց շռնդափց հան-
դէսներու, զոր ո՛չ կ՛ընենք և ո՛չ ալ ընել կհրամայենք, բայց ընողներուն ալ 
արգելք չենք ըլլար: Ինչ ընենք, չենք կրնար շեղիլ մեր այս ընթացքէն, և 
այս ալ մեզ համար թո՛ղ պակասութիւն համարուի, հոգ չէ» : Իր մեջ 
ներդաշնակորեն համատեղելով հոգևոր հովվի, վաբդապետ֊ուսուցչի, 
բանահավաքի, հնագետի, ձեռագրագետի ունակությունները, միանգա-
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մայն իրականորեն պատկերացրել ե համեստորեն գիտակցել է իր արա-
ծի նշանակությունը. «Մենք այսպիսի հրատարակութիւննհրով. ինչպես 
ըսած ենք ժամանակին ալ. ուսումնասիրութիւն մը տուած ըլլալու յւսւակ-
նոաութիւնը չունինք երբեք, այլ ցանկ մը, կամ թէ ըսենք՝ անտաշ ատաղձ 
մը, սա համոզումով թէ՝ ապագային կարող ու հմուտ գրիչներու միջոցաւ 
աաշուելով, յղկուելով և ընգարձակուելով. փայլուն ու կատարեալ գործ 
մը կ ՚արաադրուի, որուն մենք ալ շատ վաքրիկ ծառայութիւն մը ըրած կը 
համարուինք» и : 

Գրական գործունեության ամբողջ ընթացքում Պսղյանը հրատա-
րակելէ միայն ինն անուն գիրք՝ «Սուրբ երկիր. Նկարագրութիւն Ս. Երու-
սաղէմի» (1892), Կեսարիայի ձեռագրացուցակները (1892, 1893, 1897), 
Հայ աշուղներ (1911, 1912), Առածներ (1912), Հայ վանորայք (1914). իսկ 
1890-1921 թթ. պարբերականների էջերում ցրվւսծ՝ մոտ երկու հարյուր 
հոգված: Ունեցել է բազմաթիվ անտիպ գործեր (ոաումնասիրություններ 
և բանահյուսական նյութ) որոնք թերևս անդարձ կորած են գիտության 
համար՝ Եկեղեցական միաբանք Ս. Երոաւսղեմի, Վիճակ Կեսաբիո, U-
ռակներ, Հեքեաթներ, ժողովրդական առածներ (հայերեն, թուրքերեն), 
Հայկական սովորություններ, Բուսական, կենդանական բառեր, Բառա-
րան աշխարհաբարի համար, Բառարան - «Գավառական բւսոեր Կե-
սարիոյ և շրջակայ հայ գխդորէից», Ինքնակենսագրություն, «Հավաքա-
ծո] երևելի եկեղեցական և աշխարհական անձանց ստորագրութիւնների 
ու կնիքների», մասնավորապես՝ Պեզճյան, Տյուզյանց, Նորատունկյւսն 
ամիրաների: 

ՀԱՎԵ՛ԼՎԱԾ 

1. Տ. Պալյանի նամակը Կարապետ Բասմաջյանին 
1891 մայիս 21, Կեսարիա 
Ազնուաշուք Կարապետ էֆ. 5 . Պասմաճեան, ի Կ. Պօլիս 
Շնորհակալութեամբ ընդունած եմ Ձեր Ապրիլ 21 թուակիր նա-

մակն. հառաչելով կարդացի Ձեր ազգային հին ձեռագիրներու մասին 
գրածներն եւ սակայն ողբալով եւ լալով պատահած էի ես եւս ժամանա-
կին այնպիսի գրչագրաց, որոց ճակատէն, եզերքէն, խորաններն, եզերա-
զարգերն, զարդագրերն երեւելի գեղարռւեստք, զանազան ձեոքեր մկլսս-
աած հանած են: 

Պատահած եմ այնպիսի գրչագրաց՝ որոց սկիզբէն եւ վերջէն հան-
դերձ յիշատակարանօք թղթեր հանած են: 

Պատահած եմ այնպիսի գրչագրաց, զորս եկեղեցեաց, վանօրէից, 
եկեղեցականաց տանց մի մի անկիւններու մէջ կաշիներով բեռնաւորո-
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1սւծ եւ իբրեւ անյսւրգ բան նեսաւած եւ ցեցերու կեր եղած էին, քայքայո-
ւ ե ր , փճանալու, փտանալու աստիճանին հասած: 

Պատահած եմ այնպիսի գրչագրաց զորս պստաւ եւ բարեպաշտ 
կանայք, իւրեանց պանիրի եւլն տիկերուն կրայ իբրեւ կափարիչ կը գոր-
ծածէին, օրհնութիւն համարելով որպէս զի տիկերու մէջ գտնուած իրերը 
չպակսին, հազիւ եւ շատ դժուարութեամբ ւա1ած եմ օրինակելու համար, 
եւ ապա առանց նոցա բարեպաշտութեան դպչելու՝ համոզած եմ իբրեւ 
անգին գանձ պահելու զայնս, եւ երբեմն ալ օրհնութիւն տալով կամ նիւ-
թապէս օրհնելով գնած եմ՝ վանացս թանգարանին մէջ դնելու համար: 

Եւ սակայն մեծ մխիթարութեամբ նաեւ պատահած եմ այնպիսի 
գրչագրաց, որք մաքուր պահուած եւ մինչեւ ցայսօր եւս մաքուր կը պա-
հոփն, թէ՛ Ս. Եկեղեցեաց եւ թէ' մասնաւոր Վանորէից մէջ: Ունին բաւա-
կան հնութիւնք, գեղարուեստք, պատուական գիր եւ այլն, եւ այլն: 

Պիտի շարունակեմ գրել Ծաղիկ պատուական լրագրոյն մէջ իմ 
տեսած ձեռագրաց մասին, եւ սակայն զբաղմանցս պատճառաւ հազիւ 
պիտի կարողանամ ամիսն մի անգամ գրել: 

Այս մասին ուրիշ առթիւ աւեփ երկար գրելու խոստանալով՝ 
Մնամք միշտ աղօթարար 
Առաջնորդ Հայոց Կեսարիոյ 
ՏՐԴԱՏ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՊԱԼԵԱՆ 
«Ծաղիկ», Ա. տարի, 1891, հմր 39, Յունիս 8, էջ 4: 
2. Պատճէն հրաժարագրի Կեսարիոյ առաջնորդին (Կհսարիա, 19 

Փետր. [1909 թ. ]) 
Գերաշնորհ Տ. Յովհաննէս Ա. եպսկ. Արշարունի, պաար. տեղա-

պահ եւ նախագահ Կեդր. պաակ. ժողովոյն ի Կ. Պոլիս 
Կասակրօնութեանռ ամբողջ շրջանին, իբրեւ յետին պաշտօնեայ 

Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ, ութը տարի Ս. Երուսաղէմի Ս. Յակո-
բեանց վանքը եւ շուրջ քսան երկու տարիներ անընդհատ առաջնորդա-
կան պաշտօնով Կեսարիա գտնուած եւ կարողութեանս համեմատ ծա-
ռայած եմ Ազգիս ու Եկեղեցւոյս: Եւ շարունակեցի այս պաշտօնը առանց 
երբեք յուսահատելու այլեւայլ խոչընդոտներէ: Պաշտօնիս եւ կոչումիս 
բերումով, ինչպէս առաջներն եւ մանաւանդ ազատութեան հռչակումէն ի 
վեր (1908 Յուլիս 11) աներկիւղ, ազատօրէն պաշապանեցի Կեսարիոյ եւ 
շրջակայ գիւղերու հայ ժողովրդեանս շահերն եւ ազգային իրաւունքնե-
րը: Այս պատճառաւ մոլեռանդ իմամներու եւ իրենց անձնական շահերէն 
եւ պաշտօններէն զրկուած զանազան թուրք տարրերու եւ մանաւանդ 
հին ռէժիմի մնացորդ թուրքերու խիստ հալածանքին ենթարկուեցայ, քա-
նի որ հայ ժողովրդեան իրաւունքները կպաշտպանեմ եւ քանի որ կհա-
կառակիմ իրենցմէ ոմանց կրկին պաշտօնավարռւթեանը կառավարու-
թեան շրջանակին մէջ, որք վերջին օրերս յաջողեցան ամէն հնարքներ ի 
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գործ դնելով տեղական դատարանէն հրափրագիր (ճէլպնւսմէ) մը եւս 
հանել տուին ինձ դէմ. որ հաղորդուեցաւ այսօր: Փետրուար 23ին պիտի 
ենթարկուիմ հարցաքննութեան, մանրամասնութիւնը բնական է. որ պի-
տի հաղորդեմ Ձերդ Սրբազնութեան, բայց ակնյայտ կ՚երեւի թէ միշտ պի-
տի հալածուիմ յիշեալ հին ոէժիմի պւսշաօնեանեբէ եւ նւսեւ անոնց հա-
մամիտ թուրք խուժանէն, հետեւաբար արտաքին հալածանքներու ար-
դիւնք եղող այս անօրինակ վիճակը, այն ալ այս ներկայ ազատութեան 
օրերուն, կը հարկադրէ զիս վերջնականապէս հրաժարիլ Առաջնորդա-
կան պաշտօնէն եւ մնացեալ կեանքս անցընել ոեւ է վանքի մը մէջ: 

Կխնդրեմ եւ ջերմագինս կաղաչեմ Ձերդ Սրբազնութենէն եւ Կեդր. 
Պաակ. Վարչութենէն, որ բարեհաճիք ընդունիլ ներկայ վերջնական 
հրաժարականս եւ հրամայել անմիջապէս ինձ թէ' որու յանձնեմ Կեսա-
րիոյ առաջնորդարանի, Ս. Կարապետ վւսնուց եւ վանքի վարժարանին 
20 տարուան մանրամասն հաշիւները, քանի որ ո՛չ մէկ ազգ. ժողով 
(կրօն. քաղ. եւ ընդհ.) գոյութիւն չունի այսօր Կեսարիոյ մէջ. զի գործէ քա-
շուած են վերջերս, իրենց մասին եւս տեղի ունեցած անիրաւ եւ անտեղի 
գանգատներու պատճառաւ: 

Խոնարհ ծստայ՝ ՏՐԴԱՏ Ե Պ Ս Կ . : 
«Բիւզանդիոն», 1909, հմբ 3. 781, (4-17/Գ), էջ 3: 
3. Տ. Պալյանի նամակը ժառանգավորաց վարժարանի և իր սան, 

ատամնաբույժ Վահան Իսպէչէրյանին. Նամակ առ Պ. Վահւսն Իսպէչէ-
րեան ի Վիեննա, 29 Յունուար 1923, Աթէնք, Հայոց եկեղեցի. 

. . .«Ես 1922 Աեպտեմբեր ամսոյ սկիզբները, Մաղնիսայէն Իզմիր 
իջած էի եղբօրս մէկ տունը բնակելու համար, կարծելով թէ Մուսթաֆա 
Քէմալր հոն գալու իսկ ըլլայ, Իզմիրի մէջ որեւէ դէպք չը պատահիր ա 
հանգիստ ժամանակ կ՚անցընենք, բայց դժբախտաբար մեր մտւսծումը 
պարապի ելաւ. Մուսթաֆայ Քէմալի եւ իւր անօրէն զօրքերու վայրագու-
թեան միջոցաւ ամենամեծ հալածումի, կողոպուտի ենթարկուեցայ, ինչ-
պէս նաեւ բոլոր Հայերը. Իզմիրի մէջ տառապանքը մեծ էր, ամբողջ Հա-
յոց թաղը կրակի տուին Քէմալի զօրքերը, կարգը երբ մեր թաղին եկաւ, 
ինչպէս ուրիշ տուներու կ՚ընէին, երեք չորս օթօմօպիլ բերին ստւնիս առ-
ջեւ, եւ իմ ամբողջ գոյքերս զորս բերած էի Մաղնիսայէն, ւլյւամներս, նա-
մակադրոշմի մեծ հաւաքածոյս, 30 տարիներէ ի վեր աշխատած ու ժողո-
ված ազգագրական հաւաքածոյներս ու ուսամնասիրութիւններս, պարս-
կական երկու թանկագին գորգերս, վեղարներս, փիլոններս, փակեղներս, 
եպիսկոպոսական պնակէս, խաչ եւ ամբողջ հագուստներս ու գգեստե-
ղէններս, թղթեայ եւ մագաղաթեայ հին ձեռագիր եւ 600 հատ գրադարա-
նիս տպագիր գիրքերս, եղբօրս 40 պարկ չամիչը եւ տանը գոյքերը եւն. 
այդ օթօմօպիլնեբու մէջ լեցնելով աոին տարին, եւ անմիջապէս ալ տա-
նին մէկ ծայրէն կրակ տոփն, ինչպէս ըսի՝ կ՚ընէին արիշ հայ տուներու 
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ա|. որան վրայ ստիպուեցայ առանց տեսնուելու տունէն փախչիլ աղ-
տոտ միակ վերարկուով մը. այսպէս վաղոցէ փողոց քանի մը օրեր ասդին 
անդին միայն հաց ուտելով թափառելէ յետոյ, վերջապէս քարափի վրայ 
տուն մը մտանք հանգստանալու համար, տասը տասնեւհինգ օր վերջը 
շատ դժուարութեամբ յունական շոգենաւ մը մտանք եւ հասանք Աթէնք, 
թէեւ օր մըն ալ գիս բանտարկեցին Իզմիր: 

Այժմ երեք ամիսներէ ի վեր կը մնամ Աթէնք թշուառ վիճակով, իմ 
այս վիճակս լսուելով Երուսաղէմէն, Կ. Պոլսէն, Բարիզէն, Եգիպսասէն 
օգնութեան փոքր ինչ նպաստներ ղրկուած են, որով այժմ քիչ շատ 
հանգստութիւն մը ունեցայ, չը պիտի մոռնամ այդ բարիքները, որ կ ՚ըըան 
ինձ: Աթէնքի հայոց եկեղեցւոյն մէկ սենեակին մէջ այժմ օրերս կ՛անցնեմ 
խեղճ քրոջս հետ, որ կերակուրս կը պատրաստէ, որովհետեւ եղբայրս 
Իզմիրի մէջ կորսա եցաւ, իր մէկ փեսայով: 

ՏՐԴԱՏ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՊԱԼԵԱՆ 
5 . Գր. - Եթէ կարելի է, այս նամակիս ամբողջ պարունակութիւնը 

հաղորդէ Վիեննայի Սխիթարեան վանուց միաբան Հայր Ներսէս Ակի-
նեանին: Նոյն» : 

Հատուածական հրատ. Ն . Ակինեանի՝ «Հանդէս Ամսօրեայ», 
1923, էջ 551-2: 

AVETYAN KARINE 

T R D A T FEVFIQUE P A L E A N (1850-1923) 

N6 en 1850, 30 Septembre ä Сёвагёе au village Talas. II a соштепсё ses 
(Stüdes primairi ä l'ecole Vard-Patrikian. II a travaillö ä l'usine cotonidre les freres de 
Paliozian. Inattendu il a dccidc devenir spirituel et il est parti ä J6rusalem. 

1879-1887 il dtait un membre du congrögation de J£rusalem et il a dirige la 
poste de traducteur en ch£fe et en шёше temps commc comptable et un inspecteur du 
imprimerie et bibliothöque. 

De 1887-1910 il est ch£f du diocfese de СёБагёе, et il a tili une grande 
attention pour I'enseignements et l'£doucations et il s'est оссирё par les traveaux 
scientifiques. II a rassemble les materiaux archdologique et folkloriques. 

II а риЬНё des livres: "Saint Pays et descriptions de S. J6rusalem", Catalogue 
des manuscrits de СёБагёе, Les fables, Couvents armöniens. En шёше temps de 1890-
1921 dans les periodiques il а риЬНё prfes de 200 articles. II а ей de nombreaux 
traveaux exclusives. 

Au mois de Septembre en 1922 aprfes les envahition des tiuques de Zmurnia il 
est parti ä Athene, oii au mois de Juillet en 1923 il est mort. Au mois de Septembre en 
1928 il а ё1ё recnten՝er a Jdrusalem. 

II a ճէճ publier sous les Pseudonymes Capete et Issa-Juvan. 
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ՕԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Կան զանազան առիթներով հրապարակված՝ Տ. Պալյանի կենսագրական-
ներ (հրեի լավագոցնը' Ա. Ալպօյաճեան, Պատմութիւն հայ Կեսարիոյ. հ. Ա. 
Գահիրէ, 1937, Էջ 945-56), հատկապես՝ մահախոսականներ, սակայն մեր 
շարադրանքը հիմնված Է նրա տպագիր գործերի մատենագիտությունը 
կազմելու ընթացքում թերթատած մամուլի հարուստ նյութի վրա: 

2. Հոր հիշատակին ե մորը նվիրված «Հայ աշուդներ» գրքի ընծայականում 
գրել Է. «Մայրի՛կս, եթէ չը տեսար քու որդիդ Աշոսլ. որուն գործը ժողովր-
դեան հետ է, ե որ ժողովուրդին ամէն խաւերուն մէջը մտած, իր գործիքի թե-
լերով, իր յուզիչ երգերով ու խօսքերով, անոր սրտի թելերը կը թոթոացնէ. 
տեսար հոգևոր Աշոսլ, Քահանայ, որ միևնոյն պաշտօնն ունի ժողովուրդի 
մէջ»: 

3. Տրդատ վրդ. Պալեան, Սուրբ երկիր. Նկարագրութիւն Սուրբ երուսադէմի և 
սրբազան տեղեաց, հ. Ա, երկու խօսք, Կ. Պոլիս, 1892, էջ Ե. : 

4. Ա. Ալպոյաճյանը Տրդատ եպ. Պալյանի մահախոսականում («Վերջին 
լուր», 1923, No 2858, էջ 4) հիշողությամբ այդ ժամանակամիջոցը համա-
րում է 1884—1908 թվականները. «Դժբաղդաբար ի վիճակի չեմ օգտուելու 
այն նօթերէն, որ նոյնիսկ հանգուցեալէն քաղած էի, և ուր մանրամասնօրէն 
նշանակուած էին իր բոլոր պաշտօնները և անոնց թուականները: Ինչ որ յի-
շողութեամբ կը յիշեմ անոնք է որ գիրի կ՛առնեմ» : 

5. Հ. Ուղուրլեան, Կ. Աբրահամեան, Կեսարիոյ Ս. Կարապետի վանքը. Բարձ-
րագոյն վարժարանը և Տրդատ եպս. Պալեան. Կեսարիոյ առաջնորդական 
աթոռը և առաջնորդներ. - Ընդարձակ տարեցոյց, Կազմեցին Մ. Չուհա-
ճեան, Թ. Ազատեան, 1928, էջ 240: 

6. Հիմնական կանոնք և ծրագիր ուսմանց ժառանգաւորաց վարժարանի Ս. 
Կարապետի վանուց ի Կեսարիա, հաստատեալ 1888, Մայիս I: Ունեցել է ե-
րեք հրատարակություն, հայտնի է երկուսը՝ Ա. Տպ. Գ. Պադւոսաղեան, Կ. 
Պոլիս, 1894, 42 էջ: Բ. անյայտ: Գ. Իզմիր, տպ. Մ. Մամուրեան, 1897, 44 էջ. 
տե՛ս Ա. Ղագիկեան, Հայկական նոր մատենագիտութիւն և հանրագիտա-
րան հայ կեանքի, Վենետիկ, 1909, էջ 1565: 

7. Ընդարձակ տարեցոյց, էջ 245: 
8. Դժվար չէ կռահել իհարկե, թե ինչ նպատակ է հետապնդել այդ որբանոցի 

բացումը, որտեղ հայ երեխաներին արգելվում էր հաճախելու հայկական ե-
կեղեցի, վիրավորվում էին նրանց ազգային դավանական զգացումները, 
տե՛ս «Բիւզանդիոն», 1897, No 190, էջ 1 (Ազգ. գործերն ի Կեսարիայ), No 
197, էջ 3 (Ազգային լուրեր), No 201, էջ 1-2 (Թալասի որբանոցը) : 

9. Տրղ. վրդ. Պալեան, Որբանոց-կրթարան Ս. Կարապետի վանուց Կեսարիոյ. 
«Բիւզանդիոն», Ա տարի, 1897, No 221, էջ 1: 

10. Նույն տեղում, էջ 1: 
11. Տե՛ս «Բիւզանդիոն», 1897, No 262, Ազգային լուրեր, էջ 3: 
12. Տես Ռ. Զարդարեան. Ս. Կարապետի վարժարանը և Տրդատ եպիսկ. Պա-

լեան. - «Արեելեան մամուլ», 1904, էջ 586-9, 610-15: Թ. եպիսկ. Գուշա-
կեան. ճամբու վերյիշումներ. Սեբաստիայէն էսկիշէհիբ (1913 6-12), «Բիւ-
զանդիոն», 1914, N0 5272, էջ 1, No 5274, էջ 1, No 5280, էջ 1, No 5286, էջ 1, 
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No 5304, էջ I, No 5313, էջ I: U.. Ալպօյաճեան. Պատմութիւն հայ Կեսարիոյ, 
Դահիրէ, հ. Ա, 1937, 945-56: Վ. Թէքէեան. Կեսարիա երթուդարձի և բնա-
կութեան օրագիր մը (1913 Սեպտեմբեր - 1914 Յունուար), Ս. Կարապետի 
վանքը ե վարժարանը, «ժողովուրդի ձայնը», 1921, No 811, էջ 4, No 813-16, 
818-22 ե այլն: 

13. «Բիւգանդիոն», 1900, հմբ 1004, էջ 3 (Ազգային քրոնիկ), տե՛ս նաև նույն հա-
մարի խմբագրականը, որտեղ Պալյան հոգևոր առաջնորդի իրական նկա-
րագիրը տալուց հետո կա «...Այս անգամ ալ զանազան վանքերու մատա-
կարարութիւնը միացուցեր է և իւրաքանչիւր վանքի մէջ տեղւոյն միջոցնե-
րուն համեմատ դպրոցներ բացեր է, զորս իրարու մէջ աստիճանաւորեր և ի-
րարու կապակցեր է: Ահա մարդ մը, որ խեյք ալ ունի, ձեոներեցութիւն ալա-
նի և ճշմարտապէս կ ՛հասկնայ Առաջնորդի մը պաշտօնին թէ' վարչական 
կամ մատակարարական և թէ բարոյական պահանջումները: Կեսարիոյ 
դպրոցներն երբեք աւելի աղէկ վիճակ մը ունեցած չէին և երբեք տոհմային 
խզան ա դպրութիւններն աւելի յարգ վայելած չէին հոն, հակառակ ժամա-
նակին առևտրական ե երկրագործական աննպաստ հանգամանքներուն և 
տիրող դրամական անձկութեան» (Ի՞նչ կընեն մեր առաջնորդներ, էջ 1) : 

14. «Բիւգանդիոն», 1903, No 2103, էջ 1: 
15. «Արեելեան մամուլ», 1904, էջ 288 (Լրաքաղ) : 
16. Տե՛ս «Բիւգանդիոն», 1912, No 4682, էջ 2՝ «Տրդատ եպիսկոպոսի Կեսարիոյ 

առաջնորդութեան օրով հաստատուած և գաւառի կրթական բարձրագոյն 
հաստատութեանց վիճակին հասած Ս. Կարապետի վարժարանը հաւանա-
բար օր մը փակաելու վիճակին պիտի հասնի ա՛յն կուսակցական գործիչնե-
րուն ձեռքով, որոնք Տրդատ եպիսկոպոսի հրաժարման առիթ տոփն և Կե-
սարիոյ ազգային և կրթական գործերն իրենց ձեռքին մէջ առին: Ս. Կարա-
պետի կրթական հաստատութիւնն, որ այնքան կարող աշակերտներ տուաւ, 
այսօր պարտքի մէջ կը տապլտկի» : 

17. Տե՛ս «Բիւգանդիոն», 1914, No. 5304, Էջ1: 
18. Տե՛ս Տ. վրդ. Պալեան. Արձագանգ Կեսարիայէն. - «Բիւգանդիոն», 1897, No 

63, էջ 1, No 72, էջ 3, No 80, էջ 3, ևլն. նաև՛ «Բիւգանդիոն», 1898, No 454, էջ 
2, Թիւ 459, էջ 2 (Ազգային քրոնիկ) : Իսկ նույն թերթի Հունվարի 20ի 
խմբագրականը՝ «Առաջնորդներ» վերնագրով «իր պարզութեան մէջ շատ 
գեղեցիկ և անսպասելի» է գտնում Պալյանի պահվածքը, «որովհետև հոն 
հաւաքուելիք ո' և է նպաստ հազիւ կրնար բաւել տեղւոյն աղքատներուն», 
կեսարացիների համար ուղղակի բարեբախտություն է համարում այդպիսի 
հոգատար առաջնորդ ունենալը և ավարտում է՝ «Այսպիսի եկեղեցականնե-
րու շա՛տ պէտք ունին Ազգն ու Եկեղեցին» (թիւ 65, էջ 1) : 

19. Տես՝ [Բ. Քէչեան] Խմբագրականք՝ Ոչ հայախօս վայրեր. - «Բիւգանդիոն», 
. 1897, No 86, էջ 1: 

20. Ս. Կարապետի աոաջին շրջանավարտներից Ներսես Զ. Տ. Ստեփանյանի 
կարծիքով՝ «Կեսարիոյ առաջնորդական աթոռն աոաջին անգամն է, որ կը 
տեսնէ այսպիսի գործունեայ և բանիբուն առաջնորդ մը, կը յայտնեմք մեր 
խորին երախտագիտութիւնն անարժանաբար և կը խնդրենք, որ ընդունի 
ազնուաբար», տե՛ս «Արեելեան մամուլ, 1897, էջ 310: Առաջնորդի ջանքհրի 
ակնհայտ արդյունքն է եղել նաև այն, որ «...տաճկախօս քաղաք մը» Կհ-
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սարիան «այսօր կը մրցի հայախօս զարգացած կեդրոններուն հետ...» (Դ. 
Խւսչկոնց. Բիւրակն, 1899. էջ 322-3) : 

21. «...Աղջկանց վարժարանէն զատ. թէև մանկապարտեզ ալ ունէինք, բայց 
յատուկ շէնք մը չունէինք, տարիներէ ի վեր վարձքով կբոնուէր տեղ մը... 
Վերջին օրերս Առաջնորդ Սրբազան Հօր ստիպման ու յորդորանաց վրայ 
երեք եկեղեցեաց թաղական խորհուրդներն միանալով, մանկապարտեզի 
համար յատուկ ե շատ յարմար շէնք մը գնեցին..., ուր այժմ փոխադրուե-
ցան հաբիւրէն աւելի փոքրիկներ...», տե՛ս Զաւէն. Գասսոային քրոնիկ՛ Կե-
սարիա. - «Բիւզանդիոն», 1905, No 2585, էջ 1: 

22. Հնչակյան ժիբայրի' ժամանակին մեծ աղմուկ հանած մահապատիժն ու 
թաղումը. Պալյանին մեղադրում էին թաղման ծես չկատարելու համար, 
մինչդեռ ժիրսւյրը մահւսպատժից առաջ ինքն էր մերժել առաջնորդի ու-
ղարկած քահանայի ծառայությունները, ասելով, որ ինքը բողոքական է: 

23. Մելքոն Ասատուր. - «Վերջին լուր», 1923, No 2847, էջ 4: 
24. Տե՛ս Տրդատ եպիսկոպոսի հրաժարականը' Բիւզանդիոն, 1909, No 3781 (4-

17/Գ), էջ 3: 
25. Տե՛ս Ա. Ֆրէնկեան. Կեսարիոյ առաջնորդը. - «Բիւզանդիոն», 1910, No 

4209, էջ 1. ենթադրում է, որ գանգատվողների մեջ կարող են լինել թերևս -
նաև ոմանք իր ազատածներից: 

26. Այդ բոլոր իրադարձությունների մեջ եղել են շատ մութ ու կասկածելի կե-
տեր՝ գավառական ժողովի ապօրինի ընտրությունները. Առաջնորդին դա-
տական ծանուցագրեր ուղարկելը, Պատրիարքարանը շրջանցելով և ա-
ոանց վերջինիս հրահանգի առաջնորդական ընտրություններ կազմակեր-
պելը և այլն: Սակայն պարզ է, որ այդ ամենը արվել է Պալյանին հեռացնե-
լու նպատակով: 

27. Սէղքոն Ասատուր, Կեսարիոյ առաջնորդը. - «Բիւզանդիոն», 1910, No 4. 
071, էջ 1: 

28. Նույն, տե՛ս «Բիւզանդիոն», 1910, No 4. 072, էջ 1: 
29. «...Վարչութիւնը փոխանակ ամսականատր նոր պատուիրակ մը ղրկելու, 

այս պաշտօնն յանձնեց Տրդատ Սրբազանի, որ Եբուսաղէմի վարչական և 
մատակարարական գործերուն, ինչպէս նաև Ղևոնդ վարդապետի մեքենա-
յութխննհրուն մօտէն տեղեակ ըըալով, ղեոնդեան խումբին տբոսսծ վերջին 
հարուածն է այս», տե՛ս «Բիւզանդիոն», 1910, No 4095, էջ 2: 

30. Տե՛ս «Բիւզանդիոն», 1910, No 4. 096, էջ 2: 
31. Մ. Մ. Ո. Խմբագրական. - «Արևելեան մամուլ», 1909, էջ 7: Իսկ հետո համա-

րում է պատրիարքական աթոռի ամենահարմար թեկնածու՝ «Այս միջոցէն 
տարբեր ե]ք մը չենք տեսներ վանքն փրկելու և զայն հիմէն մաքրելու հա-
մար» : 

32. Տե՛ս «Բիւզանդիոն». -1910, No 4181, էջ 1, No 4201, էջ 1, No 4232, էջ 2: 
33. աղքոն Ասատուր, Կեսարիոյ գործեր. - «Բիւզանդիոն», 1910, No 4. 181, էջ 

1, No 4180, էջ 2, No 4204, էջ 2,4205, էջ 2 (Հայ ազգային լուրեր): 
34. Տե՛ս Տ. Պալյանի նամակը Վահան Իսպէչէրյանին. - «Հանդէս ամսօրեայ», 

1923, էջ 551: 
35. 8. Դարբինյան՝ «Ծաղիկ» հանդեսում հրապարակելէ ձեռագրերի նկարագ-

րություններ (Գասապա, Ս. Աստվածածին եկեղեցի): 
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36. 3. Տարագիր, Հանգիստ Տ. Տրդատ եպիսկ. Պալեանի. - «Արև», Կահիրե, 
1923, No 176, էջ 1: 

37. Այսուհանդերձ, երկու գրքույկ տպագրվել է որպես «Հրատարակութիւն Կե-
սարիոյ Ս. Կարապետի վանաց ժառանգաւորաց վարժարանի»՝ 1. Ցուցակ 
հայերէն ձեռագրաց ի Թուրքիա, հ. Ա, Կեսարիոյ վիճակ, Կոստանդնուպո-
1իս, 1892: 2. Նշանագիրք Հայոց, Վիեննա, 1898: Ըստ անուղղակի մի տեղե-
կության («Հանդէս ամսօրեայ», 1898, էջ 121)՝ եղել է ևս մեկը. «Հիմնական 
կանոնք և ծրագիր ասմանց ժառանգաւորաց վարժարանի...» գրքի 1897 թ. 
երրորդ հրատարակությանը, որ Հայաստանի գրադարաններում չկա, նկա-
րագրությունը տե՛ս Ա. Ղագիկեան, Հայկական նոր մատենագիտութիւն և 
հանրագիտարան հայ կեանքի, Վենետիկ, 1909, էջ 1565: 

38. Մամուլում հրապարակված շրջաբերականում գրամ է. «. . . ունիմ մի նուի-
րական նպատակ, որով պարտք կզգամ հրաւիրել ամէն դասակարգի ազ-
գայնոց քաղցր ակնարկը վանացս նորակազմ թանգարանին վերայ, 
խնդրելով որ ամէն աստիճանի նշանաւոր անձինք ազգին, գրագէտք և հե-
ղինակք իրենց հեղինակութեանց նուէրներով, լրագրապետք, գրավաճառք 
և տպագրապետք տպագրեալ ամէն տեսակ հին ու նոր, հայերէն և այլ լեզու 
գրեանց հատորներով և կարոդ ազգայինք ալ գրականութեան և թանգարա-
նի պատշաճ ընծաներով, պարբերական հանդէս և լրագիրներով, ազգասի-
րաբար օժտեն նոր թանգարանն Սրբոյն Կարապետի վանացս...», տես 
«Արեելեան մամուլ», 1890, էջ 378: 

39. Տ. Վրդ. Պալեան, Չքատր տղոց կրթարան Ս. Կարապետի վանուց Կեսա-
րիոյ. Կեսարիոյ առաջնորդին նամակն աո «Բիւգանդիոն». - «Բիւգան-
դիոն», 1897, No 254, էջ 1-2: 

40. Տ. Վրդ. Պալեան, Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց, հ. Ա., Կեսարիոյ վիճակ, 
Տետր Ա., Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Սուրբ Սարգսի վանուց ի Կեսարի ա, 
Կ. Պոլիս, 1892, էջ 7 (Նախաբան): 

41. Ձեռագրի նկարագրության աոաջին փորձը տպագրել է Կ. Պոլսի «Ծաղիկ» 
հանդեսում՝ 1891 թ. այնուհետև՝ «Հանդէս Ամսօրեայ», «Լոյս», «Բիւզան-
դիոն», Զմյոտնիայի՝ «Արեելեան Մամուլ», «Դափնի» հանդեսներում: 

42. Ս. Կարապետ վանքի հավաքածուի նկարագրության մասին տեղյակ է եղել 
Ն. Ակինյանը, որ դեռևս 1908 թվականից խնդրել է, որպեսզի մաս մաս հրա-
տարակելու համար Պալյանն ուղարկի «Հանդէս Ամսօրեայ» ին, մանա-
վանդ որ՝ ինչպես ինքն է խոստովանել, «...առանձինն ծախք ընելով առան-
ձին հատորով ի լոյս ընծայելու նիւթական կարողութիւնը չունիմ» : 1921 թ. 
Դեկտեմբերին միփյն սկսել է ուղարկել և Ակինյանին գրել է. «Կեսարիոյ Ս. 
Կարապետի վանուց 1888 թուականին նոր հաստատուած մատենադարա-
նին մէջ, հետզհետէ հաւաքած էի 160էն աւելի հայերէն ձեոագիրներ, որոնց 
օրը օրին ցուցակագրութիւններն ալ կ՚ընէի, ինչպէս ըրած եմ նաև միւս վա-

՚ նորէից և վիճակին ամէն եկեղեցեաց ու անհատներու մօտ գտնուած ձեռա-
գիրներն, որոնք 500 հատէ աւեփ են: Այս ամէն աշխատութիւններուս ցու-
ցակն այժմ քովս են, զորս հետզհետէ կ ՛ուզեմ հրատարակել Հանդէս Ամսօ-
րեայի մէջ: ...Նախ ուզեցի Ս. Կարապետի վանուց ձեոագիրներէն սկսիլ», 
տե՛ս «Հանդէս ամսօրեայ», 1923, էջ 554—5: Նկարագրությունը (ընդամենը 
48 ձեռագրի), հրատարակվել է «Հանդէս ամսօրեայ» ի 1959-60 թվականնե-
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րի համարներում, իսկ հետո առանձին՝ «Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց վա-
նաց Ս. Կարապետի ե Ս. Դանիէլի ի Կեսարիա. Կազմեց Տրդատ եպ. Պա-
լեան». Վիեննա, 1963: 

43. Առաջին ամբողջական նկարագրությունը տես «Ծաղիկ», Բ. տարի. 1892, • 
37, Յունիս 27, էջ 434-6: Գրեթե միաժամանակ Հ. Բաոնաբաս Պիլհզիկճյա-
նը թարգմանել է ժ. Սարչիգովսկու՜ էջմիածնի Ավետարանի մանրանկար-
չությանը նվիրված գերմաներեն ուսումնասիրության (Վիեննա. 1891) ըն-
դարձակ հատվածներ՝ տե՛ս «Հանդէս ամսօրեայ», 1891-1892: 

44. Հրատարակել է երկու հոդված՝ «Հայերէն ձեոագիր աւետաբանք Թ- ֊ԺԵ. 
դարերու. - «Բիւզանդիոն». 1908, No 3551. էջ 4, No 3557, էջ 4: 

45. Հայ մամուլը Կ. Պոլսոյ մէջ (1567-1850). տես «Բիւզանդիոն». 1905. No 
2560, էջ 1: 

46. Տե՛ս «Հանդէս ամսօրեայ», 1922. էջ 508, «Արեելհան մամուլ», 1905, էօ 936-
7, «Բիւրակն», 1900, No 1, էջ 3-5: 

47. Տ. վրդ. Պալեան, Հայ տպագրութեան ամենահին երախայրիք մւսլ. - «Հան-
դէս ամսօրեայ», 1894, էջ 357-61: 

48. Տ. վրդ. Պալեան, Յարութիւն քահանայ Շմւսանեանի վրայ նորագոյն տեղե-
կութիւներ, Տէր Յարութիւն Շմաանեան քահանայի վրայ նորագոյն տեղե-
կութիւն մըն ալ. - «Հանդէս ամսօրեայ», 1895. էջ 116-7, 1896. էջ 310-1: 

49. Տե՛ս Ցուցակ հայերէն հին տպագրութեանց 1513-1850. - «Բանասէր». 1903, 
էջ 203-7, 1904, էջ 47-51, 1905, էջ 59-62, 106-10, 145-50. 280-6, 325-7: 
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МАКСИМ ХАМОЯН 

К ПРОБЛЕМЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
СТАНОВЛЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ СТРУКТУРЫ 

Языкознание не располагает доказательно аргументированной 
лингвистической установкой на форму исторического сложения 
структурной организации языка и, в первую очередь, на характер 
первоначальной формы формирования языковой материи, а также и 
на аспект и метод исследования языкового материала, объективно 
способные вести к воссозданию данной формы. Имеющиеся на этот 
счет мысли и отдельные предположения лингвистов, философов и 
антропологов (К. Маркса и Ф . Энгельса, Л. Г. Моргана, Н. Я. Марра, 
И. И. Мещанинова, А. А. Потебни, В. И. Абаева, В. А. Богородицко-
го, А. Г. Спиркина, Ю. Ю. Дешериева и др.), базирующиеся главным 
образом на умозрениях1, а также эксперименты психологов (К. 
Кофка, Н. Жинкина и др.) над детской речью2, скорее обосновы-
вают и акцентируют существование проблемы формирования языко-
вой структуры, чем представляют саму ее разработку. При этом рас-
суждения, высказанные учеными, ограничиваются главным образом 
в рамках философских и социолингвистических изысканий и не ка-
саются сферы задач освещения языковой структуры и, в первую 
очередь, начального этапа ее формирования не посредственно че-
рез исследования самой этой структуры. Ниже делается попытка 
рассмотрения этих задач в плане соотношений элементов языковой 
структуры и, в частности, в аспекте их преемственно—эволюционных 
отношений. Исследование языковой структуры в этом аспекте яв-
ляется единственно объективным и очень эффективным методом оп-
ределения характера и места проявлений языковой материи, а так-
же воссоздания первичного языкового (речевого) субстрата и осве-
щения характера и места его в целостной системе языковой мате-
рии. 

В результате исследования проявлений языковой материи и 
их соотношений выясняется, что в основе становления и существо-
вания системы и структуры языка, в конечном счете лежит общий 
закон симметрии, соразмерности языковой материи отражаемой ею 
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действительности, которой обусловлен потребность в ее дифферен-
циации и адекватном языковом представлении3. Этим законом обус-
ловлены: проявление языковой матерйи, создание механизма самого 
проявления и микромеханизмов образования типов проявлений, ана-
лиз соотношений которых позволяет раскрыть объективную картину 
становления языковой структуры, которую в общих чертах можно 
представить в следующей схеме: 

Стадии 
эволюции 
языковой 
материн 

Система типов проявления языковой материи ւ 
их генетических связях 

IV 

III 

Представленная схема изображает модель становления струк-
турной организации языка, наполненную семью типами проявления 
языковой материи, которые располагаются по единому принципу — 
на основе преемственно—эволюционных отношений между ними и 
рекламируют соответствующие разные стадии ее эволюции. В ней 
начиная снизу вверх обнаруживаются пять стадий становления 
структуры языка, отражающих динамику ее формирования. Первая 
стадия охватывает период возникновения и функционирования синк-
ретического языка у первобытного, стадного человека в виде пер-
вичных речевых субстанций — звукокомплексов; вторая стадия—пе-
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риод зарождения и обособления слова, предложения и текста; тре-
тий—период возникновения словосочетания; четвертый—период 
появления фразеологизма и пятый—период возникновения паремио-
логизма. Стрелы между типами проявления языковой материи, та-
ким образом, указывают на общую направленность эволюции язы-
ковой материи, в том числе и самих преемственно — эволюционных 
отношений. 

Сущность преемственно — эволюционных отношений заклю-
чается в том, что в системе типов проявления языковой материи 
каждое предыдущее проявление полностью или в основном мате-
риальном составе выступает означающим последующего проявления 
и реализуется в нем в виде особого метасемиотического образова-
ния, выражение и содержание которого служат вместе, совокупно 
выражением нового метасодержания. Тем самым каждый последую-
щий тип проявления языковой материи в плане материальном, ока-
зывается проявлением предыдущего, образуясь по модели "преды-
дущее проявление (план выражения) + новое метасодержание (план 
содержания) " . Это общее правило,. которое лежит в основе всей 
системы соотношений проявлений и определяет собой характер их 
образования и их стадиальное возникновение и последовательность 
в системе, имеет исключительно важное значение для разъяснения 
стоящих перед наукой ряда вопросов, касающихся существования и 
природы первычных речевых субстанций, их воссоздания, определе-
ния их позиции по отношению к позициям других типов проявления 
языковой материи в общей системе языка. 

Оно позволяет объективно интерпретировать модель станов-
ления языковой структуры и позицию каждого типа проявления язы-
ковой материи в ней. При этом в качестве практического приема 
осуществления данной интерпретации требуется в каждом конкрет-
ном случае обратиться к позиции предшествующего типа проявления 
языковой материи с обязательным учетом соотношений всех типов 
проявлений в плане их означающего и означаемого. Исследование 
языковой структуры в этом плане позволяет установить следующее: 

А. Паремиологизмы возникли в языке позже всех типов 
проявления языковой материи. Они находятся в преемственно—эво-
люционных отношениях с предложением: в плане материальном яв-
ляются проявлением предложения, а в плане идеального содержа-
ния выступают носителем умозаключения4, основанного на сужде-
ниях, выражаемых предложениями. Таким образом, паремиологиз-
мы и предложения как разные типы проявления языковой материи 
действительно представляют разные стадии эволюции этой материи. 
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Б. Место фразеологизма со структурой словосочитания по от-
ношению к месту паремиологизма в системе определяется не только 
позицией предшествующего ему словосочетания, проявлением кото-
рого он является в плане материальном, но и тем, что он носитель 
понятия, по отношению к которому умозаключение, выражаемое па-
ремиологизмом, является высшей формой мышления. Иначе говоря 
фразеологизм возник до появления паремиологизма. Этот же вывод 
подтверждается и позицией предложения по отношению к фразео-
логизму и паремиологизму. В случае паремиологизма предложение 
выступает означающим, соотносящимся с суждением. В случае же 
фразеологизма—означающим, соотносящимся с понятием. Этот же 
факт убеждает в том, что предложение существовало до появления 
фразеологизма и паремиологизма. И фразеологизмы со структурой 
предложения не могли появляться в языке раньше предложения, так 
как они также в плане материальном являются проявлением предло-
жения, в логико — семантическом плане соотносящегося с понятием 
— сказуемым предложения, а в плане идеального содержания слу-
жат носителями характеризующего, квалифицирующего понятия, яв-
ляющегося определенным развитием чисто номинативного понятия, 
выражаемого предложением — сказуемым5 . Это же обстоятельство 
позволяет заключить, что фразеологизмы со структурой предложе-
ния, выражающие характеризирующие, квалифицирующие понятия6 

и паремиологизмы — носители умозаключений, отражающие разные 
стади развития человеческого сознания, действительно представ-
ляют разные стадии эволюции языковой материи. 

Фразеологизмы со структурой словосочетания, в свою оче-
редь, также не могли существовать раньше словосочетания, пос-
кольку в плане материальном являются проявлением словосочета-
ния, а в плане идеального содержания являются носителями харак-
теризирующего, квалифицирующего понятия о предмете, отличаю-
щегося от понятия о типе проявления предмета, выражаемого сло-
восочитанием. 

В. Место самого словосочетания в системе определяется, с 
одной стороны, позицией предложения, с которым оно находится в 
преемственно — эволюционных отношениях, с другой стороны, по-
зицией фразеологизма со структурой словосочетания, означающим 
которого оно является. 

В плане материальном словосочетание представляется как 
проявление сцепления синтаксических проявлений слов. Однако это 
не означает, что словосочетание развилось из слова и является его 
семантическим распространением, как об этом до сих пор думают 
все лингвисты. 

357 



Слово возникает как обозначение предмета, а словосочетание 
возникает как обозначение типа проявления предмета. Предложение 
же образуется как констатация типа проявления предмета. Стало 
быть, поскольку идея о типе проявления предмета в историческом 
плане впервые представляется предложением, а не словом, то пра-
вомерно думать, что словосочетание развилось из предложения, ко-
торое также представляет собой сцепление синтаксических проявле-
ний слов. 

Иными словами, обозначение типа проявления предмета в ви-
де словосочетания развилось и обособилось из констатации этого 
типа в форме предложения. Исторически слово могло участвовать в 
образовании словосочетания только через предложения. Хотя в ста-
тике дело обстоит несколько иначе: слова в своих синтаксических 
проявлениях образуют словосочетание как носителе уже обособлен-
ного типового значения — понятия о типе проявления предмета бе-
зотносительно к предложению. 

Г. Согласно приведенной выше схеме — слово, предложение и 
текст возникли раньше всех остальных проявлений языковой мате-
рии, связанных с ними преемственно — эволюционными отношения-
ми. В ней они стоят в одном горизонтальном ряду, что означает их 
одновременное возникновение. Их место в этом ряду в общей 
системе также определяется позициями всех последующих им типов 
проявления языковой материи — словосочетания, фразеологизма и 
паремиологизма. Что касается определения их места позицией пред-
шествовавших им речевых субстанций, то оно является сложной за-
дачей и, в первую очередь, в зависимости от того, что эти речевые 
субстанции нигде не засвидетельствованы. Единственной реальной 
возможностью их объективного воссоздания остается, как и в дру-
гих перечисленных выше случаях, руководство общей лингвистичес-
кой установкой складывания языковой структуры на основе 
преемственно—эволюционных отношений между проявлениями язы-
ковой материи. 

Однако, прежде чем говорить об этом, отметим, что в спе-
циальной литературе в отношении несохранившихся в языке рече-
вых субстанций применяются разные термины, типа "звуковые комп-
лексы" или "звукокомплексы", "символы7" и т. д., из которых более 
или менее уместным представляется "звукокомплексы", которым и 
пользуемся в работе. 

Слово, предложение и текст подобно всем остальным типам 
проявления языковой материи возникли на материальной основе 
предшествовавших им соответствующих языковых субстанций. Расс-
мотрение их места в системе на общей фоне логики складывания 
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языковой структуры позволяет составить объективное представление 
как об их генетической связи с предшествовавшим субстратом, так и 
о составе и природе его самого. 

Как в случаях паремиологизма, фразеологизма и словосочета-
ния, так и случаях слова, слова—предложения и слова—предложе-
ния—текста можно по характеру их означающего определить харак-
тер и состав предшествовавшего субстрата, с которым они находи-
лись в преемственно—эволюционных отношениях. В плане мате-
риальном, т. е. в своих означающих эти единицы являются з в у к о м -
фонемой или звуковыми комплексами. Это означает, что предшест-
вовавший им речевой субстрат, выступавший их означающим в виде 
метасемического образования, существовал в виде звуков — фонем 
и звуковых комплексов. Это подтверждает высказанное ученными 
предположение о звукокомплексном характере первичных речевых 
субстанций. С другой стороны, представляется возможность осоз-
нать, почему слово, слово — предложение и слово—предложение-
текст являются единственными типами языковой материи, имеющи-
ми означающее в виде звука или звукокомплекса и почему осталь-
ные типы в отличие от них имеют раздельнооформленные означаю-
щие, являющиеся проявлением предшествовавших им соответствую-
щих раздельнооформленных типов проявления языковой материи. 

Д. Установление звукового, звукокомплексного характера 
языковых субстанций, с которыми слово, слово — предложение и 
слово — предложение — текст находились в преемственно — эволю-
ционных отношениях, представляет возможность осознания ряда 
особенностей их природы и атмосферы их возникновения. Отметим 
главные из них. 

1. Первобытный, стадной человек пользовался звуковыми и 
звуковыми, комплексными субстанциями, которые составляли его 
стадную речь. Судя по тому, что из них одновременно развились 
разные языковые факты, они являлись стадными, спонтанными, не-
расчлененными синкретическими звуковыми сплавами и могли воз-
никать у человека со стадным сознанием в качестве сообщения в 
процессе общения,- выполняя в своем роде функцию слова—предло-
жения—текста. Они являлись превичными социализованными звуко-
выми проявлениями материального мира, знаменовавшими новое, 
особое проявление его в виде материи языковой, языка человека. В 
отличие от них, сами слово, предложение и текст, которые в даль-
нейшем развились и обособились из них, явились проявлениями уже 
самой языковой материи, самих звукокомплексов. 

2. Синкретический язык стадного человека не в состояни был 
долго существовать из—за неспособности дифференцированного 
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представления окружающей действительности. Познание внешней 
среды все больше сталкивалось с тем, что действительность в 
реальности существует в своих отдельных, самостоятельных прояв-
лениях, требующих от индивида соответствующих адекватных язы-
ковых рекламирований. Потребность в адекватном представлении 
проявлений дествительности и привела к распаду синкретического 
языка — звуковых комплексов путем дифференциации и проявления 
их самих и развития из них трех типов их проявлений — слова, 
предложения и текст. Она обусловила проявление языковой мате-
рии, сам механизм проявления и микромеханизмы оброзования 
проявлений8, обеспечивая тем самим полноценность ' языка как 
средства общения, способного адекватно отражать действитель-
ность, а в зависимости от этого и создать свою адекватную систему 
в ее строго организованной структуре и определить позицию каждо-
го типа проявления языковой материи, в том числе и слова, предло-
жения и текста в ней. 

3. Возникновение звуковых комплексов из потребности в 
сообщении и удовлетворение ими этой потребности означает, что 
они являлись звукокомплексами — сообщениями. А из этого сле-
дует, что, во первых, они обладали, пусть в потенции, тремя важны-
ми синкретическими качествами — соотнесенностью с предметом 
мысли, коммуникативной значимостью и текстуальной мотивиров-
кой, выступая в своем роде речевыми образованиями наподобие 
слова—предложения—текста. Во—вторых, слово—предложение и сло-
во—предложение—текст, обладающие означающим в виде звука или 
звукового комплекса, возникли путем своеобразного отпочкования, 
развития и обособления из одного общего источника — звуковых, 
звукокомплексных сообщений, что могло иметь место только в ре-
зультате действия общего закона симметрии и путем их расщепле-
ния и осмысления и выделения перечисленных выше их трех качеств 
и на их основе. В—третьих, исключается возможность существова-
ния иной исторической формы языковой материи, с которой слово, 
слово—предложение и текст могли находиться в преемственно—эво-
люционных отношениях. 

4. Процесс дифференциации звуковых комплексов—сообще-
ний сперва имел место в направлении осознания и выделения основ-
ной вещественной части выражаемого ими содержания, которая зак-
лючалась в соотнесенности звучания с предметом мысли, развитие 
которой привело к развитию и обособлению слова как обозначения 
или выражения конкретного типа проявления действительности т. е. 
как единицы номинации и саму номинацию как особого лингвисти-
ческого феномена. 
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Выделение и обособление слова сопровождались осознанием 
и выделением остальной части содержания звуковых комплексов-
сообщений, которая заключалась в представлении их коммуникатив-
ного качества—выражении отношения говорящего к предмету мысли 
в виде утвердительной или отрецательной констатации этого пред-
мета в его определенном проявлении, которая обусловила становле-
ние слова — предложения и определила дальнейшую почву для ут-
вердительной или отрицательной констатации предмета в его опре-
деленном проявлении уже путем сочетания обозначения предмета 
(т. е. слова) с тем, что обозначает основу данного типа проявления 
этого предмета, т. е. в виде сцепления "подлежающее + сказуемое" 
— особой коммуникативной единицы, определяющей собой обособ-
ление коммуникативности как особого лингвистического феномена. 

Выделение слова и слова—предложения, в свою очередь, соп-
ровождалось осознанием ситуационной мотивировкой—сужета, раз-
витие которой привело к обособлению текста и его противопостав-
лению слову и предложению. 

5. Процесс развития и обособления слова из звукокомплек-
сов—сообщений происходил в направлении его выделения сперва в 
синтаксическом содержании—проявлении, из которого дальше раз-
вивается и обособляется его морфологическое содержание—прояв-
ление, которое, в свою очередь, ведет к развитию и обособлению 
его номинативного содержания—проявления, к осознанию слова как 
такового в целом и дальнейшей дифференциации его в плане мате-
риальном на звуки—фонемы. Этот длительный процесс был связан с 
потребностью в развитии и обособлении слова и являлся процессом 
его самоопределения, направленного на приобретение им статуса 
отдельного, самостоятельного типа проявления языковой материи. 
Вслед з а приобретением этого статуса, когда образовались новые 
слова по аналогии существующих, этому процессу был противо-
поставлен новый процесс самоопределения слова, направленного на 
его использование в речи. Этот новый процесс, который продолжает 
функционировать в языке, оказался обратной формой старого быв-
шего процесса: Самоопределение слова происходит не по схеме 
"синтаксическое проявление - » морфологическое проявление —» но-
минативное проявление", а по схеме "номинативное проявление 
морфологическое проявление - » синтаксическое проявление". 

Процесс развития и обособления предложения, в свою оче-
редь, заключался сперва в развитии и обособлении его синтаксичес-
кой значимости, затем значимости морфологической и вслед з а ней 
его коммуникативной значимости. Ныне этому процессу противо-
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поставлен процесс самоопределения предложения, направленный на 
его использование в речи, его контекстуальную приспособленность. 

Обособление и дальнейшая дифференциация предложения на 
составляющие его синтаксические элементы, а затем познание мор-
фологических особенностей самих этих элементов привели к его 
полному отграничению от текста и тем самим к обособлению самого 
текста. Этим завершилась вторая стадия формирования структурной 
организации языка, которой последовали дальше интерпретирован-
ные выше третья, четвертая и пятая стадии, представленные схемой. 

Краткая характеристика языковой структуры и составляющих 
ее элементов, представленная в ограниченных рамках настоящей 
статьи, позволяет осмыслить и объективный принцип их дифферен-
циации и представления в качестве предметов исследования соот-
ветствующих разделов науки о языке—лингвистических дисциплин: 

Все паремиологизмы в своем паремиологическом—виртуаль-
ном проявлении служат предметом изучения паремиологии; 

Фразеологизмы в своем номинативно—характеризующем—вир-
туальном проявлении служат предметом изучения фразеологии; 

Слова в своем номинативно—виртуальном проявлении служат 
предметом изучения лексикологии; 

Все слова, фразеологизмы, паремиологизмы, словосочетания 
и предложения в своих морфологических проявлениях составляют 
предмет изучения морфологии языка; 

Синтаксические словосочетания в синтаксических номинатив-
но—виртуальных и синтаксических проявлениях, предложения в 
констатационных и синтаксических проявлениях и слова, фразеоло-
гизмы и паремиологизмы в синтаксических проявлениях образуют 
предмет изучения синтаксиса; 

Предложения и паремиологизмы в своих контекстуальных 
проявлениях служат предметом изучения контекстологии; 

Текст как особое проявление языковой материи является 
предметом изучения текстологии. 

MAXIM KHAMOYAN 

ON THE PROBLEM OF MODELLING THE PROCESS OF THE 
LINGUISTIC STRUCTURE 

The modelling of the linguistic structure takes Place through the determined 
adoptire - evolutionary relations between the forms of linguistic data. In this process 
the character and position of the forms of linguistic data as well as the primary 
substratum of the system are determined. 
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ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԽԱՉԻԿՅԱՆ 

ԽՈՒՌԻԵՐԵՆ ՀՈԴԻ ԾԱԳՄԱՆ 
ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՇՈՒՐՋ 

Խուռիերենում բառը կազմված է արմատից ե վերջ ածանցների 
շղթայից, որոնցից յուրաքանչյուրը զբաղեցնում է ւսյդ շղթայում իր որո-
շակի տեղը: Գոյականական բառաձևում ածանցների շարադասությունը 
հետևյալն է. արմատ/հիմք + ստացական հոդ կամ -ne մասնիկը + հոգ-
նակիակերտ - а / - » ածանցը + հոլովական վերջավորություն՝ tiwe-n (e) 
- а ( • ) - 0 «խոսքեր (ը)», sen-iffu-we «եղբորս»: 

Գոյականական ձևը կարող է ավեփ ընդարձակվել, քանի որ 
հատկացուցիչը խուռիերենում համաձայնվում է հատկացյալի հետ՝ իր 
վրա ընդունելով նրա վերջավորությունները: Վերջիններս միանում են 
հատկացուցչի ձևին ոչ թե անմիջականորեն, այլ -ne ( - ) մասնիկի միջո-
ցով՝ seniffuwe-ne-* aäti-* «եղբորս կինը» (էրգատիվ հոլով): Այն դեպ-
քում, երբ հատկացյափ հոլովական վերջավորությունը ֊ 0 է, -ne մասնի-
կը հատկացյալի ձևում բացակայում է: Ակնհայտորեն, հատկացյափ ձ-
ևում հանդիպող -ne ( - ) մասնիկը հարաբերակցական, շաղկապող դեր է 
կատարում՛ կապելով հատկացյափ վերջավորությունները հատկացուց-
չի ձևին: 

Բացի վերը հիշատակված -ne մասնիկից, մեզ հայտնի է մեկ այլ 
համանիշ ձևորդ ևս՝ բացառական հոլովի -ne վերջավորությունը՝1 Ihibe-
ПЕ... ШКУ а «Իղիբե/t^. . . նա բերեց/բերել տվեց», Mit I 85-86: 

Եվ, վերջապես, խուռի-խեթակւսն բիլինգվայի խուռիերեն բարբա-
ռում հանդիպում ենք -пе-ով վերջացող ուղղություն արտահայտալ մի 
շարք ձևերի (kudu kazi pelle-ne elgilla äiyene «թող սափորը ընկնի 
ջրանցքը, նախշերը՝ գեաը», Kbo XXXII 14 Vs. I 57-58, Te§Sob... keshene 
nahhab «Թեշշոբը նստեց գւսհին», նույն տեղում, 13 I 4), որոնք է. Նոյը 
համարում է -ne որոշյալ հոդով ուղիղ հոլովի ձևեր2: 

Բացառական հոլովի -ne վերջավորությունը, ինչպես նաև հատ-
կացյափ բառաձևում հանդիպող -ne ( - ) մասնիկի հարաբերակցական ի-
մաստը որևէ կասկած չեն հարուցում: Սակայն արմատին հաջորդալ և 
ստացական հոդերի հետ նույն դիրքը գրավող -ne ածանցի, ինչպես նաև 
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վերջին երկու օրինակներում գործածված -ne ձևորդի նշանակությունը 
կարոտ է քննության: 

Արմատին անմիջապես հաջորդող -ne մասնիկի իմաստի վերա-
բերյալ արտահայտվել են հետևյալ կարծիքները. 

ա) այն հարաբերակցական, շաղկապող դեր Է կատարում՝ միաց-
նելով հոլովական և այլ վերջավորությունները բառի հիմքին3; 

բ) այն սկզբնապես անորոշ նշանակություն Է ունեցել (մեկը ոմն, 
անգլ. onc), իսկ հետագայում վերածվել Է հարաբերակցական մասնիկի4; 

q) այն որոշյալ հոդի դեր Է կատարում : 
-ne մասնիկի շաղկապող դերի մասին կարծիքը վերջերս նորից 

հնչեցվեց Գ. Վիլհելմի կողմից6: 
Ելնելով այն վւաստից, որ այդ մասնիկը խուռիերենում վկայված 

չէ գոյականի ոսլիդ ձևում և ի հայտ է գալիս միայն այն դեպքում, երբ գո-
յականի հիմքին ավելանում է որևէ վերջավորություն, Գ. Վիլհելմը այդ 
մասնիկին վերագրում է հարաբերակցական իմաստ: Իսկ այն փաստը, 
որ -ne մասնիկը հանդես է գալիս լոկատիվ-դիրեկաիվ, ինչպես նաև բա-
ցաոական-գոբծիական հոլովի իմաստ արտահայտող ձևերում (հմմ. վե-
րը բերված օրինակները), նա ենթադրում է, որ սկզբնապես հարաբերակ-
ցական դեր ունեցող -ne մասնիկից հետագայում զարգացել են լոկա-
տիվ-դիրեկտիվ և բացաոական-գործիական հոլովական իմաստները7: 

Սակայն դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես կարող էր հարաբե-
րակցական իմաստից զարգանալ տարածական հոլովի իմաստ և թե ինչ-
պես կարող էր միևնույն ցուցիչը երկու հակադիր իմաստ արտահայտել՝ 
լոկաաիվ-դիրեկտիվի և բացառական-գործիականի: 

Այն փաստը, որ խուռիերենում բացաոական-գործիական եոլովի 
ցուցիչը -ne է, կասկածից դուրս է: Ուստի ուղղության օբյեկտ արտահյա-
ստղ siyene, pillene, keshene ձևերի -ne մասնիկը հոլովական ցուցիչ լինել 
չի կարող: Մնում է ենթադրել, որ այն խնդրո առարկա -ne մասնիկն է, ո-
րը կցվել է գոյականի ուղիղ (աբսոլյուտիվ) հոլովի ձևին: 

Պետք է նաև նշել, որ ուրարտերենում ևս -ne մասնիկը վկայված է 
ոչ միայն թեք, այլև ուղիդ հոլովաձևերում (հմմ. ուրարտական կորպու-
սում բազմիցս հանդիպող Haldini uStabe «Խալդին դուրս եկավ արշավի» 
բանաձևը): Հետևաբար, այն կարծիքը, թե -ne մասնիկը սոսկ շաղկապող 
դեր է կատարում և չի կարող կցվել գոյականի ուղիղ ձևին, քննության չի 
դիմանում: 

Ինչ վերաբերում է այն փաստին, որ ոսլիդ հոլովը, որը խուռիերե-
նում հանդես է գափս անանցողական (չեզոք) բայի ենթակայի և (անցո-
ղական) ներգործական բայի ողիդ խնդրի գերում, գործածված է նաև 
ուղղություն արտահայտող հոլովի՝ լռկատիվ-դիրեկտիվի իմաստով, բա-
ցատրվում է խուռիերենի տիպաբանությամբ: 
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Ինչպես հայտնի է, իտաիերենը էրգատիվ տիպաբանության լեզու 
է՝ ակտիվ տիպաբանության լեզուներին հատուկ մի շարք առանձնա-
հատկություններով, հատկապես վաղ բարբառներում8: Ակաիվ լեզունե-
րում խնդիրների կազմը տարբերվում է էրգատիվ ե նոմինատիվ լեզունե-
րի խնդիրների կազմից: Եթե վերջիններում ուղիղ խնդիրը հակադրված է 
անուղղակի խնդրին, ապա ակաիվ տիպաբանության լեզուների համար 
բնորոշ է մերձավոր ե հեռավոր խնդիրների հակադրությունը: Ակտիվ լե-
զուների մերձավոր խնդիրը իր ընդգրկումով ավեփ լայն է, քան էրգատիվ 
լեզուների ուղիղ խնդիրը ե արտահայտում է ոչ միայն անցողական, այլև 
անանցողական գոբծալության խնդիրը, մասնավորապես շարժման 
ուղղվածության առարկան : Եվ հենց այդ երևույթին է, որ մենք հանդի-
պում ենք խոսփ-խեթական բիլինգվայում: Աննշույթ հոլովաձևը այստեղ 
հանդես է գալիս ոչ միայն էրգատիվ լեզուների աբաղյուտիվ հոլովի գոր-
ծառությամբ (այսինքն անանցողական բայի ենթակայի և անցողական 
բայի ուղիղ խնդրի իմաստով), այլև արտահայտում է շարժման բայի 
ուղղվածության առարկան և, ըստ էության, մերձավոր խնդրի դեր է կա-
տարում: Այս երևույթը միանշանակորեն պետք է մեկնաբանել որպես 
ակտիվ լեզուների տիպաբանության ռելիկտ խուռիերենի տվյալ բարբա-
ռում: Պետք է ասել, որ ուղիղ և անուղղակի խնդիրների սինկրետիզմի 
մենք հանդիպում ենք նաև խուռիերենի ուշ բարբառներում, սակայն ոչ 
թե գոյականական, այլ դերանվանական համակարգում: Եվ միայն ու-
րարտերենում է, որ ի հայտ են գալիս անուղղակի խնդրի հատուկ դերա-
նուններ (վկայված է միայն աոաջին դեմքի եզակի թվի - т е դերանունը, 
որը, հավանաբար, հնդեվրոպական ծագում ունի): 

Վերադառնալով նորից -ne մասնիկին՝ նշենք, որ äiyene, pellenc, 
keshene ձևերը աննշույթ աբսոլյուտիվ հոլովի ձևեր են և, հետևաբար, -ne 
մասնիկը, բացի հարաբերակցականից, ունեցել է նաև այլ իմաստ: 

Եթե մենք դիմենք իաաի-ուրարտական դերանուններին, կտես-
նենք, որ -ne տարրը լայնորեն տարածված է ցուցական դերանունների 
համակարգում (խոա. ane, anne, ուր. ine, inane, inukane): Դ ա մեզ թույլ է 
տալիս ենթադրեի որ այգ մասնիկը գեյկտիկ (ցուցական) իմաստ ունի: 
Իսկ քանի որ որոշյալ հոգը ևս դեյկտիկ իմաստ ունի և, որպես կանոն, 
զարգանամ է ցուցական դերանուններից (ինչպեռ, օրինակ, հայերենում, 
բուլղարերենում, գերմանական լեզուներում և այլն), կարելի ենթադրեի 
որ -ne մասնիկը սկզբնապես կատարել է որոշյալ հոդի ֆունկցիա: Այս 
ենթադրությունը հաստատվում է այն փաստով, որ ածանցների շղթայում 
-ne մասնիկը նույն դիրքն էր զբաղեցնում, ինչ և ստացական հոդերը 
(նույն երևույթին մենք հանդիպում ենք նաև հայերենում): Իսկ հետագա-
յում այդ մասնիկի ցուցական/որոշյալ իմաստից զարգացել է նաև հարա-
բերակցական նշանակությունը: 
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Անշուշտ, կարելի է առարկել, որ խուռիերեն տեքստերում հանդի-
պող -ne մասնիկի կիրառությունից այդ նշանակությունը չի հետևում: Հի-
շենք թեկուզ վերը բերված օրինակը, kudu kazi pellene «թող ստվարը 
ջրանցքն ընկնի»: Այս նախադասության մեջ kazi «սավար» գոյականը, 
որի որոշյալ լինելը կասկածից դուրս է (խոսքը որոշակի, մեզ հայտնի 
սափորի մասին է), հանդես է գափս առանց -ne մասնիկի: Այս փաստին 
կարելի է տալ հետևյալ բացատրությունը, դեյկտիկ -ne տարրից զարգա-
նում են որոշյալ հոդը և հարաբերակցական մասնիկը, հետագայում - n e -
ն կորցնում է որոշյալ հոդի իմաստը, և հանդես է գափս սոսկ որպես հա-
րաբերակցական մասնիկ: Նմանատիպ զարգացման օրինակ է նախա-
սհմական *ha դեյկտիկ տարրից ծագող ասորերենի - а ետադիր մասնի-
կը, որն սկզբում կատարել է որոշյալ հոդի դեր, իսկ հետագայում կորցրել 
իր այդ նշանակությունը և ընկալվել պարզապես որպես ածանց 0 (վեր-
ջինս առկա է հայերենում ասորերենից վախստյալ բազմաթիվ բառերի 
կազմում՝ աբեղա, քահանա, ծնծղա, շուկա, սրիկա): 

Այդ դեպքում ո՞րն է -ne մասնիկի նշանակությունը äiye-ne, pele-
ne, keshe -ne ձևերում: Կարելի էր ենթադրել, որ -ne հոդը արտահայտել է 
ոչ միայն որոշյալ, այլև ընդհանուր իմաստ (ինչպես, օրինակ, հայերե-
նում կամ ֆրանսերենում՝ «թոդ նա ջուրն ընկնի», "qu'il tombe dans 
I'eau"), եթե այդ բացատրությանը չհակասեր TeSäob nahhab keShe-ne 
«Թեշշոբը նստեց գահին» նախադասությունը, որտեղ խոսքը որոշակի 
գահի մասին է: Պետք է, սակայն, նշել, որ նման անհետևողականության 
հանդիպում ենք նաև հայերենում՝ «նա գնաց անտսա», բայց «նա ընկավ 
ջուրը»: 

MARGARIT KHACHIKYAN 

TOWARDS THE ORIGENE AND EVOLUTION 
OF THE HURRIAN ARTICLE 

In the paper the basic meaning and the functional evolution of the Hurrian 
particle -ne are discussed. 

According to the՜ author, this particle originates from the deictic element *-n 
(cf. this element in Hurrian and Urartian demonstrative pronouns ane, anne [Hur. ], 
ine, /пикапе. ikukane [Ur. ]). Since, as a rule, definite articles go back to deictic 
elements, the original meaning of this particle must have been that of a definite 
article. This assumption is corroborated by the fact that in nominal forms it stands in 
the same position, as the possessive pronominal sufiüxes (cf. the similar Situation in 
Armenian). Its original meaning of a definite article devoloped into that of а 
coordinative particle (the coordinative function of this particle is revealed in genitival 
attributes, in which the flection of the regens is connected to the form of the attribute 
by means of this particle, cf. seniffu-we-/7e-z asti-z "my brother's wife [erg. ]"). 

367 



Further evolution of the function of the particle -ne resulted in neutralization 
of its meaning as a definite article, whence the absence of -ne in forms of the 
absolutive case. It is only in the archaic dialect of the Hurro-Hittite bilingue that this 
particle is attested in the absolutive case, though its meaning of a definite article is not 
detected in the latter, either. 
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НЕРСЕС МКРТЧЯН 

АРМЯНСКИЕ АРЕАПЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МНОЖЕСТВЕННОСТИ 

Среди других индоевропейских языков армянский обособ-
ляется также показателями множественного числа, неимеющими па-
раллелей. Этот вопрос занимал множество специалистов, и поиски 
их вели՜ к противоречивым выводам. 

Одновременно нужно отметить, что отсутствие некоторых па-
раллелей формантов множественного числа в индоевропейских язы-
ках, но наличие сходных суффиксов в неиндоевропейских, соседст-
вующих армянскому языках, привлекало внимание специалистов и 
стало материалом обсуждения с противоречивой интерпретацией. 
Тем более, когда принято говорить о невозможности взаимствова-
ний грамматических формантов из других языковых семей или о 
том, что это явление крайне исключительного характера, то йх труд-
но было подумать об их заимствованном характере. 

Проблема общности словоизменительных и словообразова-
тельных показателей языков, принадлежащих к разным языковым 
семьям, изучена недостаточно. Армянский язык, находящийся на 
стыке более трех языковых семей, обнаруживает признаки свойст-
венные то одной, то другой языковой семье. Изучение причин мор-
фологических изменений или влияний даст специалистам возмож-
ность в какой—то мере проследить процесс развития и взаимоотно-
шения разных по генезису языков при длительных контактах в тече-
нии нескольких столетий. 

Сходство между показателями множественного числа армянс-
кого и грузинского язуков замечено было давно: занимались этим 
вопросом многие специалисты — Й. Карст, Н. Марр, Г. Капанцян, Р. 
Ачарян, А. Мурвалян и др., но их мнения об этой проблеме резко 
отличаются. 

Й. Карст, обсуждая сходство показателей множественного 
числа -er, -ni, -ui, -ti (-"р, ֊ ն ի , ֊ ո ւ ի , ֊ տ ի ) армянского языка с анало-
гичными окончаниями кавказских языков, пришел к выводу, что это 
"результат внутренних родственных отношений". 1 
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Сравнивая показатели мн. числа армянского языка -at, -ot, - t 
(—шш, -ош, ֊ տ ) с грузинскими аналогичными формантами —ti, —է. Н. 
Я. Марр считает их "результатом яфетического происхождения" и в 
грузинском и в армянском языках . 2 

Г. Капанцян считает, что -ti (-աի) - "азианического происхож-
дения"3, а -ani, -an (-անի, ֊ ա ն ) — "частицы коллкетивного множест-
венного числа", являющиеся наследием "аборигенов Армении " и 
потому эти же суффиксы он включает в список " азианических" 
частиц. 4 По другому поводу, обсуждая суффикс -ni (-սի) армянских 
топонимов типа Гарни, Арзни, Парни, Птгни, Бджни, Мугни, он заяв-
ляет, что -ni - "яфетическое множественное число". 5 . 

Р. Ачарян, воздерживается от окончательного мнения о 
происхождении формантов -ani (-անի) и -ni (-նի), и причиной этого 
считает "наличия сходных показателей в грузинском языке": "Труд-
но окончательно определить, какое происхождение имеют форман-
ты -ani, -ni (-անի, -նի) армянского языка, тем более, что сходные 
показатели -ani, -ni существуют и в грузинском языке" . 6 

Здесь нужно отметить сходство другого показателя множест-
венного числа: -an (-ան), о происхождении которого он пишет: "Зап-
ретительную причину какую — нибудь я не нахожу выведению его от 
пехлевийского - a n " . 7 Р. Ачарян прав, когда отличает от —ani пехле-
вийское заимствование -an (ср. персидский -an в именах: mardän "лю-
ди", zanan "женщины", zadan "свободные" и т. д.), которое употреб-
ляется в армянском лишь в некоторых словах, как например: jian 
^ ш й ) _ " к о н и " , iSan (իշան) "ослы", а также в виде — еап (-հան) 
xordean "журавли", mogean "маги", berdean "крепости" и т. д. 

В языке пушту наряду с -an мы находим также -äni (вост. -
пе) как суффикс множественного числа женского рода', который, 

видимо, преобразован от -an -И и не имеет отношения к семитскому 
(аккадскому) суффиксу мн. числа мужского рода -ani. 

Наличие суффикса множжественного числа (е) ո в немецком 
языке (типа die Knaben, die Schwestern) дает основание подумать об 
их индоевропейском происхождении. 

С другой стороны, существование показателя множественного 
числа -ni также в грузинском (картвельских) языке, как например: է 
'avi - 1 'avni "головы", deda-dedani "матери" puri-pumi "хлеба", kapi -
kapni "люди", է 'may- է 'шауш "волосы", xexeni "деревья", mama-
mamani "отцы", кобог- кобопп" кудри" и т. д. 9 еще больше усложня-
ло решение вопроса о происхождении сходных суффиксов. 
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В большинстве западных диалектов армянского языка расп-
ространено употребление показателя множественности — суффикса 
-ni (-սի) совместно с местоименными суффиксами s, d, ո (ս, ղ, ն) в 
словах типа Camp 'anis (ճամփանհս) "наши дороги", Camp 'anid 
(ճամփա նիդ). "ваши дороги", £amp 'anin (ճամփանին) "их дороги" и т. 
д. Во множественном числе вторично добавляется -ni {—ЭЗ) к пока-
зателю множественного числа -пег (-Э"с), где -пег от ni+er (ЭЗ + "с), 
например: Camp 'anemis (ճսւմփան՚ ՚րնիս) "наши дороги" Camp 'anernid 
(ճամԱւան՚ ՚րնիդ) "ваши дороги" и т. д. 10 

О происхождении другого суффикса мн. числа армянского 
языка -ti (-տի), который также встречается не только в грабаре, но 
и в многочисленных диалектах армянского языка, были следующие 
мнения: Г. Капанцян считает, что он "азианического происхождения 
1 1", А. Мурвалян же в своем труде "Частицы армянского языка и их 
отношение к грузинским и другим кавказским языкам" показывает 
наличие множества общих показателей между армянским и карт-
вельскими языками. Он показывает также развитие значения этих 
показателей, так например, -adi в грузинском, имеющее значение 
множественности, что в дальнейшем приобретает вторичное сло-
вообразовательное значение, например: է 'avi-1 'avadi "главный", p 'er 
- p 'eradi "цветной", puri-puradi "гостеприимный, хлебосольный", kar-
karedi "двери", muxl-muxledi "коленчатый" и т. д. А. Мурвалян дока-
зывает аналогичность груз, -ad, -od, - d с армянским усилительным 
(итеративным) суффиксом глаголов итеративного значения -at, -ot, - t 
(-ատ, -mn, -տ), например: типа ktratel (կտրատել) "разрезывать, из-
резывать" (от ktrel (կտրել) "резать", nstotel (նսսատել) "садиться, 
сесть—усаживаться, рассесться" (от nstel "сесть, сидеть") и т. д. 12 В 
дальнейшем суффикс ot-t+i (-ոա-ա-ի), присоединяясь к существи-
тельным, воспринимается как суффикс собирательности, как напри-
мер: oskor-oskroti (ոսկոր-ոսկրոտի) "кости", р 'ог- р 'oroti (фпр-
փորոտի) "кишки, внутренности " , cak-cakoti քծակ-ծակոտի) "дырки", 
manuk-mankti (մանուկ- մանկտի) "детвора, младенцы", hin-hnoti (հին-
հնոահ) "старье", к 'ш- k'urvti (?ար4>ուրւյսփ) "сестры" и т. д. 

Нами было показано, что показатели множественного числа 
армянского языка -ani (-անի) и -t i (-տի) имеют свои соответствия в 
семитских языках, а именно в аккадском языке: -ani и —ati13. Конеч-
но, можно было указать также на арамейские параллели, аналогич-
ные с аккадскими, которые от других семитских языков отличались 
суффиксальным образованием множественного числа (так называе-
мое "правильное множественное число") между тем как арабскому 
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языку, например, характерно так называемое "ломанное множест-
венное число" или форма мн. числа внутреннего образования. 

Но здесь возникают два кардинальных вопроса: 1) известны 
ли лингвистике аналогичные примеры заимствования в разных язы-
ках суффиксов множественного числа (или прочих словообразова-
тельных формантов) и 2) были ли исторически возможны контакты 
между армянским и аккадским или арамейским языками. 

Заимствование суффиксов множественного числа (и прочих 
суффиксов) прослеживается в ряде языков. Множество примеров 
можно привести из других индоевропейских языков, которые также 
испытали влияние арабского языка: это персидский, пуштуи, дари, 
фарси—кабули, которые заимствовали не только огромное количест-
во арабской лексики, но и различного рода грамматические средст-
ва — служебные слова, суффиксы, префиксы, окончания и т. д. Так, 
в языке пушту заимствован формант множественного числа арабско-
го языка -8t, который здесь употребляется не только со словами, 
заимствованными из арабского языка, но и с существительными, 
заимствованными из других языков, например: xähiäat "желания" (от 
xähis) и т. д. Суффикс - ät может также образовать новые слова от 
арабских существительных, например: xabarät "газеты"1 4 . Или -an 
формант арабского двойственного числа, употребляется не только с 
арабскими словами: farä§- färäsan "два коня", zouj- zouTevn "супру-
жеская чета", taraf- tarafevn "две стороны", dovlet- dovletevn "два го-
сударства" и т. д. 

И, наконец, существовали ли длительные контакты между се-
митами, (а-именно носителями аккадского и арамейского языков) и 
армянами или нет? 

Доурартские контакты между населением Армянского нагорья 
и Междуречья не вызывает сомнения, так как они подтверждаются 
не только лингвистическими, но и историческими данными. Отклики 
этих контактов сохранились в преданиях армянского народа и были 
зафиксированы историками начиная с V века: это сведения о пере-
селенцах из Междуречья в Армению — о Кисустре (Зиустр клино-
писных источников или Утнапиштим Шуруппакский), о родоначаль-
нике армян Айке — выходце из Вавилонии, о братьях Адрамелех и 
Санасар — убийцах родного отца, нашедших убежище в Армении, о 
"сирийских простолюдинах", населявших Сасун и Хут, и, наконец, 
сведения о Санасаре и Багдасаре — героев эпоса армянского наро-
да "Сасна црер" — мы находим у Мовсеса Хоренаци, Товмы Арцру-
ни, Иоанна Мамиконеана, Самуела Анеци, а также в эпосе "Сасна 
Црер"15-
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Дошли до нас и сведения клинописных источников: сообще-
ния лазутчика Ашшурдурпания Саргону II о беженцах в Урарту, 
Письмо Ассархадона, Надписи Ашшурбанипала, Вавилонские хрони-
ки, "В" и т. д., а также о более ранних контактах с семитами при 
наличии в Малой Азии и Армянском нагорье аккадских факторий . 

Как в аккадском, так и в арамейском языке множественное 
число образуется в основном с помощью суффиксации (так назы-
ваемое правильное множественное) и лишь в единичных случаях — с 
помощью внутреннего образования, характерного для арабского 
языка (ломанпр множественное). 

Форманты множественного числа в староарамейском - ау > и -
at 

а) Имена мужского рода оканчиваются на -in (в Status absolutus 
resTn "головы", от reS. В Status Constructus ё Status Emphaticus вместо 
окончания -in появляется Sy, в библейско—арамейском Status 
Constructus контрагируется в -ё , например, bane "сыновья", а в Status 
Emphaticus перед артиклем - ä сохраняется в виде -ayyä: ginzayyä 
"клады". 

б) Имена женского рода образуются с помощью удлинения 
гласного -at>ät, например: napäät "души", malkät "царства", Status 
Emphaticus к этому форманту присоединяется определенный артикль 
-ä , потому - napsätä, malk^wätä.17 

В новоармейских документах, в восточноарамейском языке 
окончания имен все те же, что и в староарамейском: 

а) Для мужского рода - е (в восточноарамейском-i), от -С, нап-
ример: malke (в урумийском диалекте -mSlki) и -äni, например, halqSni 
"поля", в туройо - бпе, от ֊ ՏոՇ : flsöne "головы". 

б) Для женского рода -äti, -yäti, wati, в туройо -öte, yote, awöt 1 8 

Если подумать, что к армянским окончаниям -ani, (-oti) близки 
новоармейские окончания -äni и -äti (туройо -öte) и, следовательно, 
заимствование этих формантов произошло при контактах армянско-
го с новоарамейскими диалектами (а не с аккадскими), то здесь 
есть одна важная помеха — факт наличия этих окончаний -ani, - (о) 
ti еще в классическом армянском в таких словах, как kanani "женщи-
ны", dnkerani "товарищи", awagani "старейшины", azatani "свободные", 
namakani "письма", gahoyni "троны", iriQu "попы", акгауш "зубы", 
pttoi "фрукты", p'oroti "кишки, внутренност" , oskroti "кости", mankti 
"младенцы, детвора", hnoti "старье", cakoti "дырки", annti "корни, 
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коренья" и т. д. Меж тем новоармейские диалекты, как принято счи-
тать, образовались в средние века (с VIII в.) ՝9. Следовательно, нуж-
но искать более древние источники, чем новоармейские диалекты. 
Ими могли быть либо старо-арамейский, либо аккадские языки. 

Одно из производительных окончаний множественного числа 
в аккадском языке для мужского рода -äni, например: ilu-ilani "бо-
ги", tillu-tilläni "холмы, руины", alu-aläni "города", Sairu-Saräni "цари, 
короли", gittu-gipäni "глиняные таблички", duru-duräni "стены" и т. д. 

А для женского рода показателями множественного числа -
ati, -ate, ete (=t) например: girru-girräte "походы, поездки", aparr-
aparräte "камыши", ekur-ekuräte "храмы", satt- (*Sant) - sanäti "года", 
manu- (minu) -mlnäti "числа", eqlu-eqleti "поля, пашни" и т. д. 20 

Ссылаясь на сходные суффиксы множественного числа иранс-
ких языков, можно было подумать о индоевропейском происхожде-
нии армянского суффикса (о) ti. Так, В. И. Абаев, вслед за Вс. Ф . 
Миллером и Й. Марквартом, окончание -топ., - t o i в скифо—сарматс-
ких племенных названиях (типа Zaupopaxa i , цастаауето1 и в гречес-
кой передаче именительный падеж множественного числа - т a i , - т 
oi) считает показателем множественности или коллективности, па-
раллелью которого является окончание -tae осетинского языка, а 
также - t других северо-восточных иранских языков: согд. -t ' , -t , яг-
ноб. -t , хорезм. с (из -t), что соответствует древнеиранскому -tva или 
—И.21 

Поскольку скифо—сарматские племена и носители других 
иранских языков были распространены в определенном ареале (от 
Гиндигуша до черного моря и малой Азии), где жили бок о бок так-
же кавказские племена и семиты (на юге), то можно сделать вполне 
логичный вывод: в упомянутых соседствующих языках, принадлежа-
щих к разным семьям, показателями множественного числа являют-
ся результатом либо ареального наследия, (или ареального воз-
действия), либо (что более вероятно) — заимствованиями из семитс-
ких языков в очень древние времена. 

Доказательством того, что окончания -ani, -ni, (-անի, ֊ ն ի ) , а 
также - (о) ti (օաի) древнейшие из показателей множественного чис-
ла армянского языка — может послужить тот факт, что образован-
ные позднее показатели той же категории, как например -er, -пег, 
(=ni+er) ֊ ե ր , -ներ присоединяются к словам только после вышеупо-
мянутых окончаний. Из этого вытекает, что показатели -ani, -ni, - (о) 
ti в какое—то время потеряли свои значения множественности и пе-
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рестали осознаваться как таковые. Окаменев, они как бы слились с 
основами, и эти слова, представши в форме единственного числа, 
снова принимали теперь уже новые показатели множественности. 

В многочисленных диалектах армянского языка в результате 
слияния двух, трех и более показателей образовались сложные 
формы - с тремя—четыремя формантами множественного числа, 
как, например: p'orotik'ni (-oti+k'+ni) "внутренности", knktik'ner ( -
ti+k'+ni+er) "женщины", k'urwtik'ner (-wi+ti+k'+ni+er) "сестрицы", 
axpertink'ner (-ti+ink+ni+er) "братцы", oskrtink'ner (-ti+ink^+ni+er) 
"кости" и knanik'ner (kani+k^+ni+er) т. д., где можно выделить сле-
дующие окончания-показатели множественности -ati, -oti, - k \ -ni, -
ti, -ani, -er. 

Армянские древнейшие форманты множественного числа -ani, 
-ni, -ati, -oti, -ti полностью совпадают с аккадскими - äni, -oti, -ati, ( -
ti) формантами, но кто от кого мог заимстовать: они скорее насле-
дие ареального характера либо из времен родственных либо ност-
ратических контактов? 

Близки по значению также армянские суффиксы -ani (անի) и 
аккадские -änu, ср. аккадские qaqqadänu, арм. gagat'ani (գագաթանի) 
"головастый" (о суффиксах -an, -ani со значением "имеющий, обла-
дающий". 22 

Капанцян Г. сравнивал арм. префикс an (ան) с аккадским 
предлогом апа "на, над, в" ср. անկողին, անոռի. անկարուրդք, 
անթպհլ. անդեղհա. անբանի (ankotin, anori, ankamrdk', ant'pel, andetea, 
anbani) и арм. ast с аккадским iätu.23 

Трудно представить себе, что армянский союз ս (ш) "у" слу-
чайно совпадает с аккадским союзом ս "у" (общесемитское wa, 
AHw, 1397), что также случайно совпадает с модальным словом 
междометий армянского ba, bam (բա, բամ) "ну, и, ладно, а " с аккадс-
ким междометием ba, bam. Ф. Делич ba, bam приравнивает к союзу а 
25 Но Янковская совершенно справедливо переводит его как "лад-
но", считая это слово меэдометием: "um-ma a-na-ku—та ba-a-am "А 
я сказал так: "Ну ладно...". 2 6 Также армянский ասէ բամ (asC bam) 
"говорит ну и ладно", բա ի՞նչ անենք "Ну и ладно, что будем де-
лать?". Скорее բամ — это модальное слово. 
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NERSES MKRTCHYAN 

A R M E N I A N A R E A L M A R K E R S O F P L U R A L I T Y 

The paper deals with some plural suffixes of the Classical Armenian (-ani, -
oti, -ati, -ti) which later were abandoned since they were not regarded as such. The 
new plural suffixes (-er, -ner) were attached to the forms already having the above-
mentioned older suffixes. 

The author offeis a list of such lexical parallels in many neighboring 
languages which sbows the origins of Armenian -ti (-ati, -oti) forms. The existence 
of -ani, -ate suffixed forms could be taken as a proof in favour of the idea that the 
corresponding Armenian and Akkadian words have had a common areal origins or tbe 
Armenian forms were Semitic loans. 
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ԿԱՌԼԵՆ ՉԱՉԱՆԻ 

ՀԱՑ ՔՐԴԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 
(Քրդագիտական առաջին գիտաժալովը) 

Հանրահայտ իւտղություն է, որ յուրաքանչյուր ժողովրդի մշակույ-
թի ձևավորումը տևական գործընթաց է: Անցյալից ժառանգելով սեփա-
կանը և յուրացնելով այլ մշակույթների առաջավոր բաղադրատարրերը, 
ժողովուրդը էլ ավելի է առաջ մղում իր ազգայինը: Ուստի պետք է խնամ-
քով վերաբերվել ոչ միայն ազգային ավանդական մշակույթին, այլև 
ընտրել, զարգացնելու գնահատել բարձր մշակույթ ունեցող մյուս ժողո-
վուրդներից փոխառածը: 

Ուսումնասիրելով քրդական մշակույթի առաջադիմությանը վերա-
բերաւ հարցերը, միանշանակ կարող ենք ասել, որ աշխարհի ոչ մի քա-
ղաքակիրթ ժոդովուրգ իր մշակութային պատմությամբ ու իր գործնական 
նպատակասլաց քայլերով, այնպիսի ազդեցություն չի ունեցել որևիցէ 
ժողովրդի վրա, որքան հայկական մշակույթը և հայ մտավորականութ-
յունը քրդական մշակույթի վրա: Խ . Աբովյանի, Մ. Տիգրանյանի, Խրիմ-
յան Հայրիկի, 5 . Շահպազյանի, Ս. Եղիազարյանի, Լեոի, Հ. Օբբելու եւ 
շատ ու շատ այլ լայնախոհ հայ մտավորականների գիտական գործու-
նեության արդյունքում, քրդական մշակույթում ի հայտ եկավ մի նոր գի-
տական ուղղություն- քրդագիտություն, որն իր մեջ ամվտփում է մի ողջ 
մշակույթի ուսումնասիրության խնդիրները՛: Նշելի t նաեւ մեկ այլ կարե-
ւոր հանգամանք, քրդական մշակույթի զարգացմանը աջակցել են ոչ 
միայն առանձին հայ մտավորականներ, այլև անգնահատելի էր հայոց 
պետականության վերականգնումից հեստ Հայաստանի կառավարութ-
յան պետական մոտեցումը քրդական մշակույթի ձևավորմանն ու զար-
գացմանը: Իր բազմաթիվ գործնական որոշումներով, առաջադրանքնե-
րով, ցուցումներով Հայաստանի կառավարությունը նպաստել է Հայաս-
տանի հանրապետության քուրդ համայնքի ինչպես սոցիալ-տնտեսա-
կան, այնպես էլ մշակութային կյանքի բարգավաճմանը, որը մի նոր փա-
լաս հանդիսացավ աշխարհի ողջ քրդության համար: 

1933 թ. Հայաստանի նյութական կուլտուրայի պատմության ինս-
տիտուտում հիմնվեց քրդական լեզվագիտական մասնաճյոպը, որը 
զբաղվում էր հիմնականում քրդերեն լեզվի եւ բանահյուսության հարցե-
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րով ե որին աջակցում էին հայ անվանի գիտնականներ Հ. Օրրելին, Հ. Ա-
ճառյանը, Գ. Սեւակը, Ա. Խաչատրյանը, Ա. Ղարիբյանը, Մ. Օհանջան-
յանը, Ա. Ղանալանյանը, Շ. Կուժիկյանը եւ շատ ուրիշներ: 

Քրդագիտության զարգացման հարցերը գիտական բարձր մա-
կարդակով քննարկելու նպատակով Հայաստանի կենտգործկոմը Հա-
յաստանի նյութական կուլտուրայի պատմության ինստիտուտին եւ նոր 
այբուբենի կոմիտեին հանձնարարեց Երեւանում հրավիրել քրդագիտա-
կան գիտաժոդով: 

Այդ նույն թվականին կուլտուրայի պատմության ինստիտուտը 
հայ ե քուրդ գիտնականներից կազմակերպում է հանձնաժողով (ղեկ.՝ Ա. 
Շամիլով), որը մեկնում է Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի քրդա-
կան շրջանները ուսումնասիրելու քրդերեն կուրմանջի բարբառի ա-
ռանձնահատկությաննեբը2: Պետք է նշել, որ այս հանձնաժողովի գոր-
ծունեությունը դրական ներգործություն ունեցավ կոնֆերանսի կազմա-
կերպման ընթացքի վրա: 

1933 թ. հուլիսի 16-ին Հովսեփ Օրբելու, Ասատուր Խաչատրյանի, 
Մ. Օհանջանյանի, Աանթրոսյանի, Բզնունու, Հ. Ջնգու, Ա. Ավդափ մաս-
նակցությամբ տեղի ունեցավ նյութական կուլտուրայի պատմության 
ինստիտուտի նիստ, որը որոշեց քրդագիտական Համամիութենական ա ֊ 
ռաջին գիաաժողով հրավիրել 1934 թ. հուլիսին: Գիտաժողովը նաեւ ամ-
փոփելու էր վերջին 10 տարում քրդական մշակութային կյանքում տեղի 
ունեցող աշխատանքները3: 

Գիտաժողովի նախօրեին հանրապետության մամուլում տպագր-
վեցին զեկուցումների թեզիսները, Հայաստանի կուլստւր-հիմնարկներ 
ուղարկվեցին հրավիրատռմսհր: Հանրապետության գիտական եւ բարձ-
րագույն ուսումնական հաստատությունները ակտիվորեն մասնակցեցին 
քրդագիտական գիւոաժալովի նախապատրաստման աշխատանքնե-
րին: Միջոցառումներ մշակվեցին քուրդ ժողովրդի պատմության, գրա-
կանության, լեզվի, բանահյուսության, ազգագրության եւ այլ հարցերի 
բազմակողմանի ուսումնասիրման համար: 

Ծանոթանալով գիտաժողովի թեզիսներին, հայ գիտնականները 
կոնկրետ առաջարկություններ արեցին այնտեղ քննարկվելիք հարցերի 
կապակցությամբ: Նրանք հիմնականում կանգ էին սանում քրդերեն 
գրական լեզվի, ուղղագրության, տերմինաբանության, բանահյուսութ-
յան հարցերին: 

Պրոֆեսոր Ա. Խաչատրյանը «Համամիութենական քրդագիտա-
կան կոնֆերանսը» խորագրով հոդվածում նշում էր Հայաստանում քուրդ 
ժողովրդի մշակույթի առաջընթացը, որը իրավամբ թույլ էր տափս ասե-
լու, որ միայն Հայաստանում կարող էր այդպիսի գիաաժողով տեղի ու-
նենալ, ուր բոլոր հնարավոր պայմաններն են ստեղծված քուրդ ժողովր-

379 



դի մշակույթի զարգացման համար: Այնուհետեւ նա առաջ է քաշում 
քրդերեն լեզվի ռւ գրականության հարցերը խորապես ոսումնասիրելու 
խնդիրը4: 

Նյութական կուլտուրայի պատմության ինստիտուտի գիտքար-
տոսլար, պրոֆեսոր Մելիք Օհանջանյանը իր «Հավաքել քրդական բա-
նահյուսությունը» հոդվածում նշում է, որ կոնֆերանսը պետք է նաեւ իր 
ուշադրությունը բևեռի քրդական բանահյուսության հարցերին. «Քրդա-
կան բանահյուսությունը, - գրում էր նա, - հարուստ ու բազմաբովանդակ 
է, եթե քուրդ գրողները ցանկանում են էլ ավելի հարստացնել իրենց լե-
զուն, պետք է լավ ծանոթ լինեն քրդական բանահյուսությանը, նրա հե-
քիաթին, բեյթերին, երգերին, քրդական բանահյուսության շտեմարանը 
լի է դրանով: Եվ ոչ միայն քուրդ գյուղացուց պետք է հավաքել քրդական 
բանահյուսությունը, այլ նաեւ Թուրքիայից գաղթած հայ փախստական-
ներից, որոնք հոյակապ տիրապետում են քրդական բանահյուսությանը, 
եւ նույնիսկ թարգմանել են հայերեն» 5 : 

«Ռյա թազայի» նույն համարում տպագրվել էր քուրդ գրող, ազ-
գագրագետ Ամինե Ավդալի. «Սի քանի հարցեր քրդական այբուբենի եւ 
ուղղագրության մասին» հոդվածը: Հեղինակը անդրադառնում է քրդերեն 
լատինատառ այբուբենի օգտագործման եղանակներին ու քրդերեն լեզ-
վի ուղղագրությունը: Առաջարկվում է կոնֆերանսում անդրադառնալ 
այդ հարցերին: 

Սեկ այլ համարում տպագրվել էր պրոֆեսոր Ա. Խաչատրյանի 
հոդվածը «Քրդերեն բարբառները եւ քրդերեն գրական լեզվի ստեղծման 
մի քանի հարցերը» խորագրով: Հեղինակը խնդիր էր դնում խորապես 
անդրադառնալ քրդերենի լեզվաշինության հարցերին : 

«Ռյա թազա» թերթը քրդագիտական գիտաժողովի հրավիրմանը 
անդրադարձել է առաջնորդող հոդվածով՝ այն անվանել պատմական ի-
րադարձռւթյուն: Տպագրվել է նյութական կուլտուրայի պատմության 
ինստիուտի անօրեն Հ. Զորյանի հոդվածը «Համամիութենական քրդա-
գիտական կոնֆերանսը եւ նրա խնդիրները» խորագրով : 

Արարատ Ղարիբյանը «Ռյա թազա» թերթում հանդես գալով 
«Քրդագիտական կոնֆերանսը» ծավալուն հոդվածով, նշում էր, որ հար-
կավոր է գիտաժողովում գործնական միջոցառումներ ձեռնարկել՝ քրդե-
րեն գրական լեզվի ստեղծման համար, որ այդ ուղղությամբ հայ գիտնա-
կանները պետք է իրենց բարեկամական ձեռքը մեկնեն նորաստեղծ 
քրդական մշակույթին, օգնհն թե' լեզվի, թե՛ գրականության եւ թե' 
պատմության վերաբերող հարցերում : 

Իր «Քրդերեն գրական լեզվի մի քանի առանձնահատկություննե-
րի մասին» հոդվածում, պրոֆեսոր Գուրգեն Սեւակը, անդրադառնալով 
լեզվաշինության մի քանի հարցերի, առաջնությունը տափս է կռւրմանջի 
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բարբառին եւ խոսում նրա առանձնահատկությունների մասին, որով եւ 
նրա կարծիքով պետք է զարգանա քրդական գրականությունը: 

Գիտաժողովի բացումը վերածվեց հայ եւ քուրդ ժալովուրդների 
բարեկամության' մի իսկական տոնախմբության, որին մասնակցում էին 
ոչ միայն հայ եւ քուրդ մտավորականներ, այլեւ մոտ 80 պատգամավոր-
ներ, գիտնականնհբ Լենինգրադից, Վրաստանից, Ադրբեջանից եւ միջի-
նասիական հանրապետություններից: 1934 թ. հուլիսի 9-ին՝ կոնֆերան-
սի բացման օրը, Երեւանի Կուլտուրայի տանը, ինչպես «Ռյա թազա» 
թերթն էր նշում, «այդ օրը մի մեծ տոնախմբություն էր, դահփճում հնչում 
էր հայկական եւ քրդական երաժշտության հուզիչ մեղեդին: Դահլիճի 
միջանցքներում բացվել էին քրդական մշակույթին նվիրված ցուցափեղ-
կեր: Իրոք, այդ օրը քրդական մշակույթի տոնակատարման օրն էp> : 

Իր բացման խոսքում Հայաստանի Կենտգործկոմի նախագահ Ս. 
Մարտիկյանը նշում է՝ «Ես ի սբտե ողջանամ եմ քրդագիտական կոնֆե-
րանսը. .. Քուրդ ժողովուրդը Հայաստանում հենց իր լեզվով, իր գիր ու 
գրականությամբ, իր համար նոր կուլտուրա է ստեղծում: Ն ա դպրոցներ 
է բացում, հրատարակում է թերթ, իր գրական լեզուն է ստեղծում ու ա-
ռաջ մղում... Ես հույս եմ հայտնում, որ կոնֆերանսը կպարզաբանի օ-
րակարգի ամեն մի հարց եւ նոր թափ կհւսղորդի քրդական մշակույթի ա-
ռաջընթացին, հատկապես քրդագիտությանը վերաբերվող հարցերին, 
իսկ Հայաստանի կառավարությունը կաջակցի ամեն մի հարցի իրագոր-
ծելու» : 

Գիաաժողովում ընթերցվեց Հայաստանի կոմկուսի կենտրոնա-
կան կոմիտեի առաջին քարտուղար Ա. Խանջյանի ողջույնի խոսքը, ո-
րում առաջարկվում էր այսուհետեւ էլ ավեփ զարկ աալ քրդական մշա-
կույթին, որ Հայաստանում ձեռնարկվեն բոլոր միջոցառումները էլ ավեփ 
ամրապնդելու հայ եւ քուրդ ժալովուրդների բարեկամությունը : 

Գիաաժողովում լսեցին հետևյալ զեկուցումները. 
1. «Կուլտուրայի պատմության ինստիտուտի քրդագիտական 

աշխատանքները (զեկ. Հ. Ջնդի): 
2. «Ֆեոդալական ֆորմացիան քրդերի մեջ մինչ հոկտեմբեր-

յան հեղավտիաւթյունը (զեկ. Ա. Շամիլով): 
3. «Ընդհանուր գրական քրդերեն լեզվի պրոբլեմները» (զեկ. 

Ա. Խաչատրյան): 
4. «Քրդերի միասնական ուղղագրությունը՝ կապված քուրդ-

լատինական այբուբենի բաբեվախության հետ» (զեկ. Ամինե Ավդալ): 
5. «Քրդերեն քերականության հիմունքները» (զեկ. Ղ . Կուր-

դոեւ եւ Ցուկերման): 
6. «Քրդերեն տերմինաբանական շինարարության աշխա-

տանքները» (զեկ. Վ. Պեսայան): 
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7. «Քրդերենի կուրմւսնջի րարրաոի առանձնահատկություն-
ները (զեկ. Գ. Սեւակ) ՝*: 

Գիաաժողովում ելույթներ ունեցան Հայաստանի Գրողների 
միության քուրդ գրողների սեկցիայի նախագահ Հ. Ջնդին, «Ռյա թւսզա» 
թերթի խմբագիր Ջարգոե Գենջոն, Պետհրատի քրդական գրականութ-
յան բաժնի վարիչ Ջասըմե Ջալիլը եւ ուրիշներ: Նրանք անդրադառնա-
լով հայ քրդագիտության հարցերին, նշեցին նրա գիտական ու գործնա-
կան դերը ողջ քրդագիտության մեջ: 

Գիտաժողովիի բացման օրը հանրապետական թերթերում 
տպագրվեցին հայ մտավորականների ողջույններն ու հոդվածները՝ 
ուղղված գիաաժողովին: «Խորհրդային Հայաստան» թերթը 1934 թ. հու-
լիսի 9-ի իր 155-րդ համարը ամբողջովին նվիրել էր գիտաժողովին: 
Տպագրված էին Հայաստանի կառավարության ողջույնի հեռագիրը, Ա. 
Շահինյանի «Քրդական կոնֆերանսի առթիվ», Հակ. Ցորյանի «Քրդա-
կան անդրանիկ կոնֆերանսի խնդիրները», Ե. Չաիոտյսւնի «Քուրդ աշ-
խատավորությունն ստեղծում է իր ազգային գրականությունը» հոդված-
ները: «Խորհրդային Հայաստանը» իր առաջնորդող հոդվածում անդրա-
դառնալով Հայաստանում քուրդ ժողովրդի առաջընթացին, նշում է, որ 
այսօր Երեւանում բացվող համամիութենական քրդագիտական գիտա֊ 
ժալովը իր նշանակությամբ դուրս է գալիս մեր հանրապետության սահ-
մաններից: Այն բացառիկ իրադարձություն է քուրդ ժողովրդի մշակութա-
յին կյանքում, Հայաստանի քրդական փոքր համայնքը ունի մշակութա-
յին հնարավոր բոլոր պայմանները, իսկ այսօրվա գիաաժալովը հիմք է 
դնում մի նոր ուղղության՝ քրդագիտության: 

Գիտաժողովի բոլոր նիստերին մասնակցում էին հայ գիտնական-
ները եւ հանդես գափս գիտական զեկուցումներով: Բազմաբովանդակ էր 
հատկապես 6-րդ նիստը, որտեղ ելույթ ունեցան հայ անվանի գիտնա-
կաններ Հ. Աճաոյանը եւ Գ. Ղափանցյանը, որոնք հիմնականում կանգ 
առան քրդական միասնական գրական լեզվին վերաբերող հարցերին: 
Հանդես եկավ նաեւ Համամիութենական ԳԱ լեզվի ինստիտուտի գի-
տաշխատող Վիլիչեւսկին, որը, ինչպես ողջ ինստիտուտի կոլեկտիվի, 
այնպես էլ ակադեմիկոս Ն. Մսաի անունից, ողջունեց գիտաժողովի աշ-
խատանքները13: 

Գիաաժողովում ելույթ ունեցավ նաեւ Ադրբեջանից՝ Չոբան Զա-
դեն, որն իր ելույթը սկսեց հետեւյալ խոսքերով՝ «Ես հիացած եմ այն 
մշակութային ձեռքբերումներով, որ Հայաստանի քրգերն այսօր ունեն: 
Այդ ամենը ապացուցում է, որ Երեւանը լինելու է համայն քրգերի արվես-
տի, գրականության եւ ընդհանրապես մշակույթի կենտրոնը...» 4: 

Գիտաժողովի աշխատանքներին մասնակցում էին Անդբեբկրկո-
մի կուլտուրայի և պրոպագանդայի բաժնի վարիչ Բեդիան, Համամիտ.-
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թենական գիտությունների ակադեմիայի Անդրկովկասյան մասնաճյուղի 
փոխնախագահ Ա. Գրիգորյանը, Հայաստանի Կենտգործկոմի նախա-
գահ Ս. Մարտիկյանը, ՀՍԽՀ ժողկոմխորհի նախագահի տեղակալ Ա. 
Եբգնկյանը1 : 

Գիտաժողովը ողջույնի հեռագիր ոպարկեց Հայաստանի կառա-
վարությանը: Անդրադառնալով քրդագիտական գիտաժողովի դերին ու 
նշանակությանը քրդական մշակութային կյանքում, նշում է, որ Հայաս-
տանում քուրդ ժողովրդի վտքր հատվածը, ստեղծված այբուբենով, այ-
սօր առաջ է մղում քրդական գրականությունը: Միայն 1933-34 թ. թ. Հա-
յաստանում հրատարակվել է 56 անուն գիրք: Քրդերը չունեին դպրոց-
ներ, այժմ Անդրկովկասում գործում է 88 դպրոց: Արդեն հինգերորդ տա-
րին է, որ Երեւանում հրատարակվում է քրդական թերթ եւ չորրորդ տա-
րին է, որ գործում է աշխարհում միակ քրդական Անդրկովկասյան ման-
կավարժական տեխնիկումը: Դպրոցական շինարարությունը, անգրա-
գիտության վերացումը, քրդական գրականության ստեղծումը եւ այլն, 
զգալի չավավ բարձրացրել են քրդերի կուլտուրայի մակարդակը16: 

Կոնֆերանսը ողջույնի հեռագիր հղեց անձամբ ՀԿ/բ/Կ Կենտրո-
նական կոմիտեի առաջին քարտուղար Ա. Խանջյանին, որի մեջ կոնֆե-
րանսի մասնակիցները ողջ քուրդ ժողովրդի անունից իրենց երախտա-
գիտական խոսքն էին հղում հայ ժողովրդին այն վիթխարի աշխատան-
քի համար, որ կատարել է Հայաստանը քրդերի տնտեսական ու կուլտու-
րական շինարարության ասպարեզում17: Կոնֆերանսը ընդունեց բազ-
մաբովանդակ գործնական որոշում, ուր նշվում էր, որ Հայաստանը հա-
մարվում է նաև ողջ քուրդ ժողովրդի մշակութային կենտրոնը, քուրդ ժո-
ղովուրդը հայ մտավորականության անմիջական օգնությամբ էլ ավեփ 
առաջ կմղի իր մշակույթը : 

Գիտաժողովը իր աշխատանքներն ավարտեց հուլիսի 15-ին: Այն 
հիմնականում քննարկեց քրդական գրական միասնական լեզվի խնդի-
րը, քրդերեն լեզվի ուղղագրության, նոր մշակված քերականություն 
ստեղծելու հարցերը: Անդրադարձավ քրդերենի տերմինաշինության ու 
բառակազմության, քուրդ ժողովրդի պատմության, ազգագրության, բա-
նահյուսության խնդիրներին: Որոշվեց քրդական միասնական լեզու ճա-
նաչել ներկայումս Խորհրդային Հայաստանում ապրող քրդերի (կուր-
մանջի) բարբառը: Սիեւնույն ժամանակ որոշվեց համամիութենական 
քրդագիտական երկրորդ գիտաժողովը հրավիրել 1935 թվականին Ադր-
բեջանում, իսկ Հայաստանի պետական համալսարանում հիմնել քրդա-
գիտության ամբիոն19: 

Որոշ ուշացումով, 60-ական թվականներին Հայաստանի պետա-
կան համալսարանում բացվեց քրդագիտության բաժին, ոբտեղր ուսա-
նողները խորանում էին քրդերեն լեզվի, գրականության, բանահյուսութ-
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յան, պատմության, ազգագրության հարցերի մեջ: Իսկ համամիութենա-
կան քրդագիտական երկրորդ գիտաժողովի հրավիրումը Ադրբեջանում 
ոչ միայն չկայացավ, այլև Ադրբեջանում մինչ այդ էլ ընթացող ուծացման 
քաղաքականությունն էլ ավեփ գլուխ բարձրացրեց: 

Ցանկանում ենք կանգ ւսոնել մի պատմական պարզ ու կարեւոր 
իրողության վրա: Եթե Հայաստանում 1921 թվականի մարդահամարով 8 
455 քրդեր էին բնակվում, ապա 1979 թ. մարդահամարով նրանց թիվը 
կազմում էր մոտ 70 000, որոնց համար, ըստ էության, ստեղծված էր մշա-
կութային ավտոնոմիա: 

1926 թ. Ադրբեջանում քրդերի թիվը կազմում էր 41. 000 եւ կային 
մի քանի քրդական մշակութային օջախներ, իսկ 1939 թվականի մարդա-
համարով քրդերի թիվը Ադրբեջանում կազմում էր 6. 000, վերանում են 
քրդական բոլոր մշակութային օջախները, այդ թվում նաև Լաչինի քրդա-
կան մարզը: Արդեն 1959 թ. մարդահամարով ցույց է տրված 1. 5 հազար 
քուրդ, իսկ 1979 թվականի մարդահամարի տվյալներով Ադրբեջանի 
Հանրապետությունում արդեն քրդեր չկային: 

Անդրադառնալով գիտաժողովի աշխատանքներին, պետք է 
նշենք, որ այն ընտրեց հատուկ հանձնաժողով (պրոֆեսոր Ա. Խաչատր-
յան, Ա. Շամիլով, Հ. Ջնդի, Ղ. Կուրդոեւ, 0 . L. Վիլչհւսկի, Ի. Ի. Ցուկեբ-
ման, Խ . Փեհփհւ), որը պետք է կազմեր քրդերեն լեզվի գիտական ու 
դպրոցական քերականություն20: Հետագայում պրոֆեսոր Հ. Ջնգու ու Ա. 
Խաչատրյանի նախաձեռնությամբ կազմվեց այդ քերականությունը: Այ-
նուհետեւ որոշվեց մոտ 50 մամուլ ծավալով հրատարակել քրդական բա-
նահյուսություն, հայ-քրդերեն բառարան, որոնք կարճ ժամանակաըն-
թացքում հրատարակվեցին: 

Ելնելով այս ամենից, պետք է նշենք, որ գիտաժողովը հանդիսա-
ցավ ոչ միայն քուրդ ժողովրդի մշակութային կյանքում շրջադարձային 
մի կետ, որ ամւիոփեց և ի մի բերեց Հայաստանում այն խռշոբագույն 
հաղթանակները, որոնք քուրդ համայնքը վերջին տարիներին ձեռք էր 
բերել մշակույթի բնագավառում, այլեւ այն քաղաքական մի մեծ իրա-
դարձություն էր համայն քուրդ ժողովրդի կյանքում, որին անդրադար-
ձան ու գնահատեցին արաեբկրի բազմաթիվ գիտնականներ: Այն ուղի 
հարթեց քրդերեն գրական լեզվի ստեղծման ու առաջընթացի համար: 

Գիտաժողովից հետո նոր թափ հաղորդվեց քրդական ազգային 
մշակույթի, հատկապես քրդագիտության զարգացմանը: Հայ քրդագի-
տության կենտրոն դարձավ ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի 
Արեւելագիւոության ինստիտուտը, որտեղ տնօրեններ՝ ակադեմիկոսներ 
Մ. Ներսիսյանի, Գ. Սարգսյանի, պրոֆեսորներ Հ. Ինճիկյանի, Ն. Հով-
հաննիսյանի ջանքերով օրեցօր ընդլայնվում էր և այժմ զարգանում է 
քրդագիտության ոլորտը: 
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Լենինգրսւդում, Մոսկվայում ու Եվրոպական գիտական կենտրոն-
ներում թեև նույնպես զբաղվում են քրդագիտության հարցերով, սակայն 
հայ քրդագիտությունը իր մեջ ընդգրկում է քրդագիտությանը վերաբերող 
բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց լուծումով գիտական աշխարհում այն դար-
ձել է մի նոր ուղղություն եւ տվել իր գործնական բեղմնավոր պտուղները 
ողջ քուրդ ժողովրդի մշակույթում: 

KARLEN CHACHANI 

FROM THE HISTORY OF THE ARMENIAN KURDISH STUDIES 
(The first kurdological conference) 

In the article there are discussed the role and meaning of the Armenian 
govemment and the Armenian intelligentsia in the cultural life of the Kurdish people, 
which brilliantly expressed at All-union Kurdish Studies conference in Yerevan (July 
1934). 

This conference was a historical turning point in the cultural life of the 
Kurdish people, it concluded and gathered the most great victories of the Kurdish 
Community in Armenia, which it achieved during several years at the cultural sphere. 

At last, the conference opened ways to the diverse discussion of the 
Kurdological issues and the Armenian Kurdish studies gave a new breath to the whole 
Kurdish studies. After the conference due to the concerns of the Armenian 
intelligentsia the Kurdish studies reeeived a new thrust for its development, which has 
got a broad recognition in the whole scientific world. 
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ԱՇՈՏ US ԵՓ ԱՆ ՅԱՆ 

ՈՐԴԱՆ ԿԱՐՄԻՐ 

Հայ մշակույթի աոավել տարողունակ բնագավառներից մեկի՝ կի-
րառական արվեստի համակարգում, իր առանձնակի տեղն է գրավում 
գորգագործությունը, որը դարեր ի վեր հանդիսացել է հայկական ժո-
ղովրդական արհեստագործության աոավել առաջնային ուղղություննե-
րից մեկը: 

Գորգահյուս իրերի թեմատիկայի բազմազանությունը, երկրաչա-
փական, կենդանական ու բուսական նախշաձեերի ոճավորված զուգոր-
դումներն՝ արտահայտված պայմանանշանային համակարգով, թելան-
յութի որակն ու բոաակենգւսնական առաջնակարգ ներկանյութերով 
մշակումները (որդան կարմիր տորոն, գխտոր, սոխի կեղև, կաղին, ինդի-
գո, լաջվարդ և այլն), ստեղծել են հայկական գորգերի նրբագեղությունն 
ու անկրկնելի կոմպոզիցիոն կառուցվածքը: Գեղարվեստական ու հար-
դարային բազմաթիվ առանձնահատկությունների շնորհիվ արհեստի 
բնագավառը ստեղծել է նաև լայն հնարավորություններ օժանդակ մաս-
նագիտությունների զարգացման համար (թել մշակողներ, ներկանյութի 
ու ներկարարության վարպետներ, դազգահագործներ և այլն): Այդ հա-
մակցումները, հայ արհեստավորների ստեղծագործածով վերածվել են 
հայկական մշակույթի պատմության մի մասնիկի և դարձել մի ամբողջ 
ժողովրդի պատմա-մշակութային ձեռքբերում: Գորգեր ու գորգահյուս ի-
րեր, որոնք իրենց դեկորատիվ ու գունային հնչեղությամբ հիմնավոր 
մուտք կգործեն անգամ եվրոպական գեղանկարչության ոլորտը, նպաս-
տելով իսպանական, գերմանական, իտալական ու նիղեռլանդական գե-
ղանկարչական մեծահամբավ կտավների կովպոզիցիոն չափանիշների 
կազմավորմանը: Այդ են վկայում նրանց պատկերումների առատ օգ-
տագործումը գեղնկարի հռչակավոր վարպետներ Ջոտսաի (14-րդ դ.), Ե. 
Վան էյկի (14—15—րդ դ.), Հ. Մեմփնգի, Մանաենեայի (15-րդ դ.), Պին-
տուրիկիոյի, Ցակոբո Բասանոյի (16-րդ դ.), Կարավաջոի (16-17-րդ դ.), 
Ռաբենսի (16-17-րդ դ.), Վան Դեյկի (17-րդ դ.), Ռհմբրանդտի, Վերմեյե-
րի, Տերբորխի (17-րդ դ.), Վելասկեսի (17-րդ դ.), Ռ. Հոգարսփ (18-րդ դ.) 
և այլոց կտվներում: Հայտնի էր և հայկական հայկական գորգի մի տար-
բերակ, որի պատկերումը գերմանացի մեծանուն գեղանկրիչ Հանս Հոլ-
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բեյնի ստեղծագործություններում (16-րդ դ.) կստեղծի այդօրինակ գոր-
գերի համար «Հպբեյն» պայմանական անվանումը՝ մասնագիտական 
գրականության մեջ: 

Միևնույն ժամանակ, հիմնասկգբով լինելով զուտ արևելյան 
երևույթ, հայկական գորգարվեսան իր առանձնահատկություններով ե-
ղել է նույն Արևելքի համար առավել ընկալելին, նախընտրվածն ու 
բարձրակարգ գնահատության արժանացածը, որի մասին են վկայում 
10—13—րդ դդ. արաբ պատմագիրների որոշ հիշատակությունները: Այս-
պես օրինակ խոսելով արաբական խալիֆաթում տարածված արհեստ-
ների մասին Աս-Աա՚ալիբին գրառում է. «...ինչ վերաբերվում է բրդյա 
գորգերին, ապա առաջին հերթին առանձնանում էին պարսկականը, 
հայկականն ու բախարականը» : « . . .Փարսի նահանգում գործում էին ի-
րոք «գեղարվեստական» բարձրակարգ չափանիշներով գորգեր, սա-
կայն նույն ժամանակ առավել բարձր էին գնահատվում հատկապես 
հայկական գորգերը, այսինքն Փոքրասիականներ, որոնք Զմյուռնիայի 
մեր գորգորի հիմնօրինակներն էին» ճշտում է ալ-Իսթահրին2: Աբու ալ-
Ֆարաջը հիշատակում է, որ « . . .խսդիֆ ալ - Վալիդ 2-րդ-ի ապարանքի 
հատակն ու պատերը ծածկված էին հայկական գորգերով» 3, իսկ Մա-
սուդին մասնավորեցնում է, որ « . . . ա ռ - Ռաշիդ տիրակալի կինը զա-
հա նստում էր հայկական գորգերի վյաւ, իսկ նաժիշտ կանայք՝ հայկա-
կան բարձերի վրա» : Արիբի մոտ կարդում ենք. «. . .Բաղդագ քաղաքի 
ամենամեծահարուստ ոսկերչի մոտ (912 թ.) մեծարվում էին միայն հայ-
կական և թաբարիստանյան (մազանդարանի շրջանի-Ա. Ս.) գորգերը» 5: 
Ըստ Միսքավայհի, նույնն է եղել նաև տիրակալ ալ-Մուքթադիրի մոր 
գանձարանի հարսաություների մեջ6, իսկ էլիա Սծբնեցին ճշտում է, որ 
մի ոմն ավատառու, որպես բարձրակարգ նվեր, խսդիֆ ալ-Մուքթադի-
րին է հանձնում 7 հայկական գորգ7: Նույն ալ-Իսթահրին նշում է, որ 
պարսկական գորգերից հատկապես գնահատվում էին նրանք, պանք 
չէին զիջում հայկականներին8, իսկ Իբն Ռուսթան, խոսելով Սպահանի 
շրջանի պարսկական գորգեր ի մասին գրառում է, որ «.. .նրանք գովա-
բանվում էին, քանի որ առավել մոտ էին շքեղագույն հայկական գորգե-
րին» և այլն9: Ընդհանրապես, արաբական խափֆաթում հայկական 
գորգերը համեմատվում էին միմիայն թանկարժեք ոսկեհյուս գործվածք-
ների հետ, որի մասին հիշատակվում է, որ «. . .արքայի կողմից օգտա-
գործվող կամ նրան նվիրաբերվող գորգերը, կարպետները, բարձի երես-
ները և նման իրերը պետք է լինեին նույն որակի, ինչ որ հայկականները, 
որոնք առավել էին, քան արքայական արհեստանոցներում գործվող ոս-
կեհյուս գործվածք ները» 10: Հետաքրքրական է նաև, որ անգամ ժամա-
նակի Եգիպտոսի մեծահամբավ առևտրական կենտրոններից մեկի՝ Կա-
հիրեի գորգավաճառների պահեստներում առավել գովերգվում էին 
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հատկապես հայկական կարմրագույն գորգերը, իսկ եգիպտական Աս-
յուտ քաղաքում գործվող մորեգույն գորգերի բարձբարժեքությունը բնո-
րոշելու համար նբանք համեմատվել են միայն հայկական տեսակների 
հետ11: 

Այս առումով, տեղին ենք համարում մասնավորեցնելու հայկա-
կան «մորեգույն»՝ հատկապես կարմիր գորգերի առաջնայնության փաս-
տը, որն վերաբերվում է հատկապես որդան կարմիր ներկատեսակի օգ-
տագործմանը: 

Պետք Է նշել, կարմիր գույնի օգտագործումը այնքան տարածված 
Էր հայկական գործվածքային արհեստագործության մեջ, որ նույնիսկ 
առօրյա գործածություն ունեին կարմրի ու նրա գունային երանգները 
բնութագրող բազմաթիվ բառիմաստներ, ինչպես օրինակ, խրունկ (կարմ-
րի երանգը), բոսոր (արևագույն կարմիրը), ծիրանի, հալազի (կեռասի և 
վարդագույնի միջանկյալ երանգ) և այլն: Հայ ներկարարների մոտ կի-
րառվող բուսական թույլ կարմրագույն Էր՝ «կապռաշը», որից ստանում 
Էին նարնջագույնը, «ասպուրը» (կակժիրակ)՝ հրագույն կարմիրը, հոնի 
ծառի ընձյուղներից պատրաստվում Էր տաք կարմիր երանգ ունեցող 
ներկը և այլն և այլն: 

Ներկարարությունը Հայաստանում տարածված հնագույն ար-
հեստներից Էր և յուրաքանչյուր բնակավայրերում, առանձնակի Էր հան-
դես գափս հատկապես ներկարարների թաղամասը կամ համքարական 
միավորը: Հետաքրքրական Է այն փաստը, որ միջնադարում ձևավոր-
ված արհեստավորական այսօրինակ խմբավորումները մասնագիտաց-
ման նախահայր Էին համարում Քրիստոսին, որն ըստ ավանդության, ի-
նը տարեկան հասակում աշակերտել Էր Իսրայել ներկարարին12: 

Ներկարարությամբ զբաղվող հայ արհեստավորները, տարբեր 
ժամանակ ունեցել են արհեստը բնորոշող առանձնակի անվանումներ, 
նարոտանեբկ (ներկված թեւը կոչվում Էր «նարոտ», որից և անվանումը), 
ներկիչ13, բոյախչի (կրով մշակող), սիլաջի (ներկարար) և այլն: Ներկա-
րարի արհեստանոցն համապատասխանաբար անվանվում Էր «ներկա-
տուն», «ներկոց» '4, «տուն ներկոց», «բոյա-խանա», «սիլաջ-խանւս» և 
այլն, (նշենք նաև, որ Երևանում ևս, որոշ ժամանակ գոյություն ուներ 
«սիլաջ-խանա» (սիլաջի) անունը կրող թաղամաս, որտեղ 1915 թ. Մեծ 
Եղեռնից հետո բնակություն հաստատած գաղթականների զգսղի մասը 
հիմնականում զբաղվում Էր ներկարարությամբ): 

Հայկական ներկատներում գոյություն ուներ թել ներկելու միաս-
նական ձև, սակայն յուրաքանչյուր վաբպետ-ներկաբաբ աշխատում Էր 
միայն իրեն հատուկ մասնագիտական զգացալությամբ, ունենալով ներ-
կելու ավանդական որոշ գաղտնիքներ, ներկատեսակն ստեղծելու իր 
հնարները: Անգամ յուրաքանչյուր գավառում, քաղաքում, գյուղում և ըն-
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տանիքում ներկում էին յուրովի, գույների անսահմանափակ տարբե-
րակներով: Կարևորագույն չափանիշներից էր համարվում ներկի դիմաց-
կունությունը, նրա վախազղեցությունը լույսի, օդի, ջրի, վտշու հետ և 
այլն: Չափանիշներ, որին բավարարում էր հնագույն ժամանակներից 
Հայաստանում գոյություն ունեցող բուսական ծագում ունեցող ներկա-
տեսակների բազմազանության մեջ աոավել առաջնակարգ ներկանյու-
թհրից մեկը՜ «որդան կարմիրը»: 

«Որդանը» հայտնի էր նաև «Հայկական պուրպուր», «Հայկական 
կոշենիլ», ինչպես և առավել տարածված «դրմիզ, դրմզի» անուններով 
(թուրքերեն «kxmizi» - կարմիր, որը պարսկերենից փոխառնված «kenn» 
- որդ և «zamine» ֊ հալ բառակապակցման տարբերակն է: Հայկական 
որդի անվանման այսօրինակ բառաձևույթից կստեղծվի նաև աււս. 
«червь» (չերվ) - «որդ» բառարմատի հիմքով «червонный» - կարմրաց-
ված, կարմիր երանգ ունեցող արտահայտությունը, որը կիրառվում էր 
կարմիր երանգ ունեցող ոսկու համար: Նույն հայկական բառիմաստը 
կլինի նաև լատ. «vermis» - որդ և նույն հիմքից «vermikulat» - կարմիրով 
ներկված հասկացության հիմքում15): 

Այս ներկաաեսակին նվիրված առաջին հիշատակումները թերևս ֊ 
հանդիպում են Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության մեջ, որտեղ 
կարդում ենք. «Հիմա եկէք ու վիճաբանենք, ասում է Տերը, եթէ ձեր մեղ-
քերը կրկնակի կարմիրի պէս պիտի փնին, ձիւնի պէս պիտի սպիտակա-
նան, եթէ նորսւնք որդան կարմիրի պէս փնին, ասրի պէս սպիտակ պիտի 
դառնան» 16 իսկ Բաբելոն քաղաքի նկարագրի մեջ կարդում ենք. «Ոսկու 
եւ արծաթի եւ պատուական ակունքների եւ մարգարիտի եւ բեհեզի եւ 
ծիրանիի եւ մետաքսի եւ որդան կարմիրի ապրանքը...» '7, իսկ քաղաքի 
կործանման ժամանակ, տեղի վաճառականների ափսոսանքի խոսքերն 
են. «Վա՜յ , վա՜յ մեծ քաղաք, որ բեհեզ եւ ծիրանի եւ որդան կարմիր էիր 
հագած, եւ ոսկով եւ ազնիվ քարերով եւ մարգարիտով զարդարուած...» 
1Տ: Աստվածաշնչային այս տողերում հետաքրքրական է նաև մի յուրօրի-
նակ հանգամանք, հայերեն թարգմանող գրիչները, հունարեն բնագրի 
բառերի իմաստային թարգմանության ժամանակ հստակ տարբերակում 
են դնում «ծիրանի» և «որդան կարմխւ» գունավորումների անվանումնե-
րի միջև: 

Բոսորակաբմրագույն «որդան» ներկատեսակի հումքը իր ձևի մեջ 
եզակի հանդիսացող միջատն է, որի վերաբերյալ առաջին մասնակի հի-
շատակումը հանդիպում ենք 5-րդ դարից, պատմահայր Մովսես Խորե-
նացու կողմից գրառված տողերում, «...որդն յարմատոյ սիգոյ առ ՛ի 
զարդ կարմրութեան գունաց» 19: Նույն դարում պատմիչ Ղազար Փար-
պեցին, իր «Հայոց պատմության» մեջ Արարատյան դաշտին կնվիրի ըն-
դարձակ մի նկարագիր, որտեղ մասնավորապես կգրառի, «.. .զարմատս 
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եդէգնասեր բուսոցն ոչ ընդունայն սնուցանէ յինքեան ամենաբաղձ 
դաշտն Այրարատոյ, այլ և ի նմանէ ծնէալ որդունս, ի զարդ կարմրատե-
սիլ գունոց, ընծայէ օգտասիրացն շահս և շքեղութիւնս:» : 7-րդ դարում, 
Անանիա Շիրակացին իր «Աշիւարհացոյցում» կնշի, «Եւ ունի Այրարատ 
լերանս, գետս և դաշտս պիտանիս, և երես, ե հաւս, և զամենայն պատ-
րաստութիւն, ե զծովակն գայլատու, և որդն սիզաբեբեալ արմատոց աո ի 
զարդ կարմրութեանս դունոյ» 21, Այնօրինակ էր հետաքրքրությունը դե-
պի որդան կարմիրը, որ անգամ 12-րդ դ. Ներսես Շնորհալին կստեղծի 
նրան նվիրված մի հանելուկ. 

«Տեսի արուեստ զարմանազան, 
Զի նշտակով զերկիր բանան, 
Հանեն արիւն անտի զինչ թան 
էո գիր գրեն կայսերական 
Եկ և տես այլ սոսկալի, 
Զի հատոցով երկիր բըրի, 
Ելնէ կենդան ու ոչ կենդանի 
Առնէ կարմիր զգոյն սպիտակի» 
իսկ Քրիստոսի խաչելության տեսարանի նկարագրում կգրառի 

հետևյալ տողերը. 
« . . .Որ ըզգեցար ըզծիրանին, 
Արկեր քղամիդ կարմիր յանձին. 
Նախատանաց զոր կարծէին, 
Զինվորք Պոնտոս Պիղատոսին. 
Ըզքուրձ մեղաց մերկեա յինէն, 
Զյորդան կարմիր արեան գունին» 23: 
Միջատը տարածված էր հատկապես Արարատյան դաշտավայ-

րում, որտեղ ամռանը, հարսնյակ դառնալու ժամանակ, մինչ գետնի մեջ 
մտնելը ապրում էր նույն տեղում աճող եղեգի սեզի վրա: Օգտագործելով 
բնության կողմից կանխորոշված այդ կարճ ժամանակահատվածը (օ-
գոստոս-հոկաեմբեր ամիսներ), տեղաբնակ կանայք նրանց հավաքում 
էին պղնձե հատուկ թասերի մեջ և լվացումից հետո չորացնում թոնրի 
կրակով: Առավել բարդ վաւլն էր ստացված չորուկի մանրեցռւմը վաշի 
դարձնելու համար, քանի որ որդանյութը ուներ շատ բարձր յուղային 
բաղադրամաս (այդ նույն յուղային խտացումը ներկին հաղորդում էր 
անկրկնելի փայլ): Պատրաստված եվաւկը «կարմին» էր (այս տարբե-
րակով շատ ավելի հայտնի գրքային ձևավորումներին և գեղանկարին 
նվիրված մասնագիտական գրականության մեջ): Ներկը ոչ միայն ամե-
նալայն տարածումն ուներ Հայաստանում, այլև զգալի քանակով ար-
տահանվում էր աշխարհի տարբեր երկրներ: Հայկական Որդան կարմրի 
մասին հետաքրքրական հիշատակություններից են հատկապես 10-14— 
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րդ դդ. Հայաստան այցելած նայն արաբ աշխարհագիրների գրառումնե-
րը, որոնք մեզ կարող են հետաքրքբել որպես ականւսաեսների դիտար-
կումներ: Այսպես օրինակ, ըստ Իբն ալ-Ֆաքիհի, հայերն ասում են, որ 
«.. .մենք ունենք կըրմիզ, որից ոչ մի տեղ չկա...» 24: Ալ-Մուքադասին հի-
շատակում է, որ էջմիածնի մոտ հանդիպել է կանանց, որոնք զբաւլվւսծ 
էին միջատ հավաքելով, որը կոչվում էր որդան կարմիր25: Հայկական 
կարմիր ներկի մասին իր դիտարկումնելտւմ ալ-Մասուդին, ււեոևս 943 թ. 
կատարում է մի գրառում. «Կարմիրը դա կնոջ, երեխայի ե ուրախության 
գույն է: Կարմիր գույնն ամենալավն է աչքի համար, քանի որ այն լայ-
նացնում է աչքի բիբը, այն դեպքում, երբ սևը այն նեղացնում է» 26 Հատ-
կանշական է, որ միջնադարյան հայկական խոշոր քաղաքներ Դվինում 
ե Արտաշատում այնքան շատ են եղել ներկանյութը օգտագործող ներ-
կատները, որ արաբ աշխաբհագիր-ճանապարհորդներ Բալազորին ե 
Ցաակուտ ալ Համսւվին Աբտաշատն անվանել են «Կաբյաթ ալ ֊ -Քիր-
միզ» (Կարմիր ավան) ե «Կիբմիզի ավան» 11, իսկ 10-րդ դ. Դվին այցե-
լած ալ-Իստահրին, տեղում գործվող բրդյա բազմազան գործվածքների 
հիշատակման ժամանակ կգրառի նաև, որ քաղւսքում «նյւանք (հայերը -
Ա. Ս.) ունեն ներկ, որը կոչվում է «ղրմեզ», պտվ ներկում են բուրդը ե 
հայտնի է, որ դա որդ է, որը բոժոժի նման ինքն իր վրա է գործւււմ» 2Տ: 
Դվին քաղաքի վերաբերյալ նույնօրինակ հիշատակության ենք հւսնդի-
պում նաև Իբն Հաաքսղի «Երկրագնդի մատյան» աշխատության մեջ, 
որտեղ հեղինակը առանձնացնելով այն հանգամանքը, որ գործվածքնե-
րի զգալի մասը պատրաստվում են հատկապես այծի բրդից, շեշտադ-
րում է, որ նրանք ներկվում են միայն «դրմիզի» (որդան կարմիր) ներկով, 
որը օգտագործվում է նաև «...բազմապիսի այլ գործվածքներ ներկելու 
համսդւ» 29: Այսօրինակ հետաքրքրությունը դեպի որդան կարմիր ներ-
կանյութը, հատկապես արաբների կողմից (հիշենք վերը նշված օրինակ-
ները), այդքան էլ պատահական չէր, եթե նկատի ունենանք նւսև այն 
հանգամանքը, որ միջնադարում, համաշխարհային շուկայում շրջանա-
ռության մեջ էր գտնվում նաև լեհական կարմիր ներկը, որը նույնպես որ-
դից ստեղծված ներկանյռւթեբ էր, սակայն իր կայունությամբ ու գույնի 
մաքրագույն հնչեղությամբ (մի փոքր մանուշակագույնի երանգով), ա-
ոաջնակարգ համարում աներ հատկապես հայկականը և, որ հիմնակա-
նում այն էր առաքվում արաբական խափֆաթի համարյա բոլոր երկրա-
մասերը30: 

Այպան կարմիր ներկատեսակի վերաբերյալ բազմաթիվ հիշատա-
կություններ են մեզ ներկայանում նաև 15-18-րդ դդ. Հայաստանի տա-
րածքով դեպի Իրան ուղևորվող եվրոպական դիվանագիտական խմբերի 
և անհատ ճանապարհորդների հուշագրություններից և օրագրային գրա-
ռումներից31 իսկ 19-րդ դ. առաջին կեսում Արարատ լեռը բարձրացող 
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ռուսական արշավախմբի ղեկավար, ռուսական զորքերի սպա Մարկովը, 
իր հաշվետվության մեջ կգրառի, որ 14. 000-15. 000 ոտնաչափի վրա 
տեսել է որդան կարմիր միջատին32: 

Անվանի հայագետ-պատմաբան Ղեոնդ Ափշանը, իր պատմագի-
տական ուսումնասիրություններում առանձնակի տեղ է հատկացնում 
որդան կարմրին: Գիտնականը ոչ միայն ճշգրտում է որդանի գոյության 
տարածքային սահմանները (Արարատ լեռան ստորոտ, Խոր Վիրապ ե-
կեղեցու շրջակայք, Արաքս գետի հյուսիսային հատված՝ Արագածոտն, 
Կարբի, Սարդարապատ ե Կուռայք ավանները), այլև հատուկ կարևո-
րություն է տափս տարածքի բուսական ծածկույթում հատկապես եղեգի 
սեզի առկայությանը, որն որդի գոյանալու և զարգանալու համար կեն-
սական և ամենակարևոր նախապայմանն էր33: Միջատի արուն կամ 
ճանճը սևաթույր է, վարդագույն գծով երիզված մարմնիկով, հստակ 
ընդգծված աչքերով: Ունի երկարավուն ոտքեր, և պարզ, թափանցիկ թ-
ևեր: էգն իր չափերով ավելի խոշոր է, կարմրավուն երանգով և ունի երեք 
զույգ վտքր թույլ զարգացած թաթիկներ: Ղ. Ափշանը որդան կարմրին 
համեմատում է մեղրաճանճի և շերամի որդի հետ: Ն ա շատ դիպուկ բնո-
րոշում է այս միջատիս, որը «. . . ՛ի շահ և 'ի շքեղութիւն է», և «՛ի զարդ 
պաճուճանաց առանին, և ի վաճառ յօտար հրապարակս»: Գիտնականը 
գտնում է, որ իր որակով միայն լեհական որդան կարմիրը կարող է որոշ 
չւաիով համեմատվել հայկականի հետ34: 19-րդ դ. սկզբին որդան կարմի-
րով, որպես գիտական երևույթ, սկսեց հետաքրքրվել էջմիածնի վանքի 
միաբան, ծաղկարար, գիտական պրպաուն մտքի տեր Մահակ ծաղկա-
րարը (1780-1858. Սահակ Տեր-Գրիգորյան): 

Սահակը ծնունդով Երևանցի էր, մահտեսի Տեր-Գրիգորյանի ըն-
տանիքից: Կրթությունը ստացել էր էջմիածնում և հասել եպիսկոպոսի 
աստիճանի: Բազմաշնորհ էր: Հետաքրքրվում էր տարբեր արհետների 
առանձնահատկություններով, ուսումնասիրում էր բնության երևույթնե-
րը, որոնց վերաբերյալ հր դիտարկումներն ու եզրահանգումները գրառել 
է մի քանի տետրերում : Ն ա զբաղվում էր «լաջվարդ» ներկանյութի ու-
սումնասիրությամբ (ներկերի մասին որոշ գիտելիքներ ձեռք էր բերել էջ-
միածին ժամանած պարսիկ նկարչից՝ 1810-1815 թթ), հետաքրքրվում էր 
պոտաշի կիրառության ու տարատեսակ բաղադրամասեր ունեցող սո-
սինձների պաարաստմամբ, ոսկեզօծման, արծաթապատման, մետա-
ղամշակման և անգամ կաշենյռւթը վարաղելու հարցերով և այլն և այլն36: 
Երազում հիմնել թղթի արտադրություն՝ թղթի պատրաստման իր կողմից 
մշակված բաղադրատոմսի հիմքով: 

Այդուհանդերձ, նրա ամենսաւշագըավ հետազոտություն ներն 
առնչվում են հատկապես որդան կարմիր տերկատեսակին, որի դրդա-
պատճառը կհանդիսանա 1815 թ. Տիգրանակերտցի մի ծերանա հետ 
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հանդիպումը ե վերջինիս կողմից առաջարկը փնտրելու որդան կարմրից 
յուրահատուկ յոպ ստանալու աղիներ, որի վարձերը կատարվել են, սա-
կայն ավարտին չի հասցվել այդ ձեռնարկումը : Սւսհակի մի քանի տա-
րի տևած հետազոտությունները պսակվում են հաջողությամբ և նա կա-
րողանում է զանել միջատը մշակելու իր տարբերակը, որն ապահովում 
Էր մաքրագույն կարմիր ներկի ստացումը (քացախի մշակում, կրաջրի և 
ծծմբանյութի օգտագործում, կալաքարի ու գինու հավելումներով են): 
1820-ական թթ., իր իսկ հավաքված երեք փութ միջատներից Սահակը 
կարողանում Է պատրաստել ներկանյութի քանակ, որով ներկված գործ-
վածքների գունային որակի վերաբերյալ նա ներկայացնում Է նամակ-
ուղերձներ Էջմիածնի հոգևոր խորհրդին, Երևանի նահանգապետ Վ. -
Բեյբութովին և Կովկասի կառավարիչ բաբոն Գ. Ռոզենին38: Իր բացատ-
բագրեբից մեկում, որը վերնագրված Էր «Օրինակ կազմելոյ զկարմիր որ-
դան կամ մեռուցման նորին, թէ որով կերպիւ մարթ է լինել», Սահակը 
մանրամասն նկարագրում է աշխատանքը և նշում, որ բազմաթիվ փոր-
ձերի շնորհիվ գտել է որդան կարմիրից ներկ ստանալու 13 «կերպ» 39: 
Սահակ ծաղկարարի կողմից առաջարկված ներկատեսակի պատրաս-
տումը դաոնում է Պհտերբուրգի գիտությունների ակադեմիայի ակադե-
միկոս Իոսիֆ Ք. Համելի (1788-1865) և ֆինանսների նախարար Ե. 
Պանկրինի ուսումնասիրության և հատուկ զեկուցագրի առարկան40: 
Միևնույն ժամանակ, ակադեմիկոս Ի. Համեփ կողմից ներկայացվում է 
իսպաներեն ու գերմաներեն լեզուներով արված գրավոր եզրակացութ-
յուն ու բացատրագիր՝ եվրոպական մասնագետներին ևս նյութին հաղոր-
դակից դարձնելու նպատակով : 

1833 թ., Ի. Համելը, Ս. Պհտերբուրգի գիտությունների ակադեմիա 
է ուղարկվում Սահակ ծաղկարարի կողմից ստացված որդան կարմիր 
ներկանյութը (գործի ակտիվ միջնորդներ ու հովանավորողներ էին հա-
յոց կաթողիկոս Եփրեմ Ա Ձոբագեղցին և բարոն Վ. Ռոզենը): 1834 թ. մա-
յիսի 4-ին Ի. Համելը ուսումնասիրելով ներկանյութի բաղադրամասերը, 
իր նկատառումները ներկայացնում է գիտությունների ակադեմիայի 
հանձնախմբին, որտեղ պարզաբանվում էին ներկանյութի քիմիական և 
ֆիզիկական առանձնահատկությունները, ինչպես և արդյունաբերութ-
յան մեջ այն օգտագործելու լայն հեռանկարները: Իր զեկույցում գիտ-
նականը տափս է նաև իր կողմից կատարված ներկի անվանման խոր, 
գիտական բացատրությունը, որի համաձայն հայկական Որդան կարմ-
րից են ծագում «որդ» և մի շարք այլ բառեր տարբեր լեզուներում, ինչպես 
նաև երախտագիտության խոսք էր հայտնում, որ իր կատարածը գնա-
հատվել է բարձր ատյանների կողմից և ներկին տրվել է իր անունը. 
«Porphyrophova Hamelu» 4 2 (ցավոք, մոռացության էր տրվել հեղինակը՝ 
Սահակ ծաղկարարը): 

394 



Նույն 1833 թ. Պեւոերբուրգում բացված մանուֆակտուրային ցու-
ցահանդեսի առաջնային ցուցանմուշներից էր նաև Որդան կարմիրը, ո-
րի վերաբերյալ .ժամանակի մի թղթակցության մեջ կարդում ենք, «Այս-
տեղ (ցուցահանդեսում-Ա. Ս.) ամենահետւսքբքիրը ոչ մեծ մի ապակե սւ-
ման է ռուսական կոշենիլով, որը ստանում են... հայկական գավառում: 
Ասում են, որ այն իր որակով չի զիջում արևմտյան հնդկաստանյանին: 
էրիվանի մոտ շատ ծառեր են աճում, որոնց վրա զարգանում է այս կոշե-
նիլը» 43: Երկու տարի անց, Ի. Հսւմեփ անմիջական ղեկավարությամբ, 
Պետերբուրգի Ակադեմիային կից Տեխնոլոգիական ինստիտուտում 
պատրաստված կարմիր ներկն ու նրանով ներկված բուրգը ցուցադրվում 
են նաև 1835 թ. Մոսկվայռւմ բացված Մանուֆակտուրայի Երկրռդ ցու-
ցահանդեսում, որտեղ նյութն ու հայտնագործությունը արդեն ներկա-
յացվում են որպես գործը ֆինանսավորող բարոն Գ. Ռռզենի սեփակա-
նություն44: Հետաքրքրական է, որ այս ցուցահանդես այցելած Նիկոլայ 
Ա թագավորին նվիրաբերվում են Մահակ ծաղկարարի կողմից որդան 
կարմիրով ներկված մի քանի թաշկինակներ: 

Չնայած այն հանգամանքին, որ որդան կարմիր ներկանյութը 
արդյունաբերության մեջ օգտագործելու առաջարկը չիրականացավ և 
մատնվեց մոռացության, այդուհանդերձ Մահակ ծաղկարարի կատա-
րածը մասամբ գնահատվեց. 1834 թ մարտի 28-ին, բարոն Գ. Ռոզենը 
շնորհավորական նամակ է ուղղում Մահակ ծաղկարարին և նրան է ու-
ղարկում Պետերբուրգից ստացված ադամանդակուռ մատանին, իսկ 
1839 թ., ռուսական կառավարությունը, բազմակողմանի ու նվիրյալ գոր-
ծունեության համար Մահակ Տեր-Գրհգորյանին (Աահսւկ ծաղկարա-
րին) նշանակում է ցմահ թոշակ (200ռ.) 5: 

Հետաքրքրության է արժանի և այն փաստը, որ Մահակ ծաղկա-
րարի աշխատանքին ծանոթ է եղել նաև հայ անվանի հասարակական-
քաղաքական գործիչ, հրապարակախոս, գրող Միքայել Նալբանդյանը, 
որը 1863 թ. մայիսի 1-ին, Պետերբուրգից իր եղբորը՝ Ղազարոսին գրած 
նամակում խնդրում է միջնորդել և Անանիա Սուլթանշսւհի ուշադրությու-
նը հրավիրել «Coccinella» ընտանիքին պատկանող որդերի ուսումնասի-
րության վրա, որը «...գտնվում և աճում է Հայաստանում, Արաքսի հով-
տում»: Գնահատելով Մահակ եպիսկոպոսի գործունեությունը, Մ. Նալ-
բանդյանը ցավով նշում է, որ նա իր հետ գերեզման տարավ դրանք ա ֊ 
ճեցնելու և հավաքելու գիտությունը, և անհրաժեշտ է զրուցել գործն իմա-
ցող մարդկանց հետ և «Արարատյան դաշտի հայ շինականների բարբա-
ռով մի բրոշյուր հրատարակել և սովորեցնել նրանց, թե ինչպես պետք է 
աճեցնել և ժողովել որդան կարմիրը, իսկ գա կարևոր բան է աղքատ շի-
նականների համար> : 
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Որդան կարմիրին նվիրված Սաւհակ ծաղկարարի ոաումնասի-
րության վերջնական և բարձր գնահատանքը կատարվում է Ղ. Ալիշանի 
կողմից, որը ոչ միայն ուսումնասիրել է նրա օրագրերը (Սահակ ծաղկա-
րարի եղբոր որդի, գրական ե թատերական գործիչ էմին Տեր-Գրիգոր-
յանը օրագրերի ձեռագիրը ուղարկել էր Վենետիկ, մեծանուն գիտնակա-
նին), այլև որպես երախտիքի գնահատում, Արարատ աշխարհին նվիր-
ված իր հիմնարար հետազոտության մեջ տեղադրում է նրա վիմագիր 
դիմանկարը47: 

20-րդ դ. 30-ական թվականներին հայկական Որդան կարմիրով 
կզբաղվեն Մոսկվայի Պետական համալսարանի կողմից Հայաստան 
գործուղված արշավախմբի անդամները, բայց քանի որ նրանց համար 
պարզաբանված չէր «Որդանի» կենսաբանությանը, ուսումնասիրութ-
յունները կավարտվեն անարդյռւնք : 

ժամանակի ու պատմության մեջ կմնան հայկական գեղեցկա-
գույն ներկատեսակի վերաբերյալ հիշատակումներն ու նրա կիրառութ-
յամբ համբավ ձեռք բերած հայկական հյուսածո իրերի աշխարահռչակ 
օրինակները: 

ASHOT STEPANYAN 

VORDAN KARMIR (RED WORM) 

The wicker art is one of the finest sphere of the Armenian applied art and with 
its decorative structure, distinctive peculiarities of ornament, use of thread and paint 
materials has created such originality of the Armenian weave, which brought to it 
world fame and became a finest part of the Armenian applied art history and the 
historical-cultural achievement of a whole people. 

Used in weave the paint materials were often one of the most important 
criteria of things evaluation, and the paint art was one the oldest spread in Armenia. 
At the base of the art spreading there was also existed in Armenia paints diversity, 
which was well-known since oldest times having vegetable, animal and mineral 
genesis. In row the paint material VORDAN KARMIR (RED WORM) was often the 
object of the special interest and study of travelers, geographians, historians and 
specialists. It was delightful with its quality and paint peculiarities, having world fame 
was evaluated on equal to gold, and remained in history as a mysterious phenomena 
with the Armenian monopoly. 
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ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

Բայբուրղւան «Լսւհան 
XX դարի 20-30-ական թվականների քրդական ապստամբությունները ե 
թուրք-իրանական հարաբերությունները 5 

Բաղդասարյան Սուրեն 
Բանակի դերը 1960—90—ական թվականներին Թուրքիայի նորացման 
գործընթացում 28 

Կարապետյան Ռ-ուբեն 
Պայքարի նոր վւուլ Պաղեստինի համար 40 

Համբարյան Ագատ 
Սուլթանական կառավարության ազգային քաղաքականությունը Արևմտյան 
Հայաստանի մահմեդական բնակչության նկատմամբ (1898-1908 թթ.) ՏՕ 

Հովհաննիսյան Անուշ 
Օսմանյան կայսրության լուսավորության պատմությունից (XIX դ.) 62 

Հովհաննիսյան Հ. Արտակ 
Երուսաղեմի կարգավիճակի հարցը ՍԱԿ-ում 69 

Հովհաննիսյան Նիկոլայ 
Օսմանյան կայսրությունում Հայկական հարցի լուծման լիբանանյան 
մոդելը 80 

Ղազանջյան Ռեմ 
Խորհրդա-քեմալական հարաբերությունները 1920 թ. ե Հայաստանի 
խնդիրը մոսկովյան արխիվների գաղտնի փաստաթղթերի լույսի ներքո 98 

Մհոի Շաքրո 
Սիջքրդակւսն հակամարտությունների պատճառների հարցի շուրջ 124 

Սամվելյան Կւսրինե 
ՍԱԿ-ի սանկցիաները Իրաքի նկատմամբ 137 

Սաֆրաստյան Ռ-ուբեն 
Հայ-թուրքական հարաբերությունների ուսումնասիրության նշանակությունը 
միջազգային հարաբերությունների ժամանակակից տեսության համար. 
նախնական դիտարկումներ 147 

Ստամբոլցյսւն Անուշ 
Իրանի նկատմամբ ՍխսցյսւլՆահանգների քաղաքականությունը 
Մեհդի Բազարգանի կառավարման շրջանում 156 
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Բոզոյսւն Ագատ 
Պետության և կաթողիկոսարանի փոխհարաբերությունները Կիլիկյան 
Հայաստանում (նախամոնղոլակսւն շրջան) 169 

4-րեկյան Երվանդ 
Ուաուշի ճակատամարտը (պատմա-համեմատական վերլուծություն) 180 

Կոսսփկյան Քրիստինե 
Կաթոլիկ քարոզչությունը Իրանում և հայ իրականությունը 200 

Հարությունյան Նիկոլւսյ 
Նոր ընթերցումներ ե մեկնաբանություններ Այանիսի նորահայտ 
ուրարտական սեպագրում 219 

Մաթևոսյան Արթուր 
•Քրիստոսաբանությունն ու փրկագործական իդեալը ըստ «Մ. Գրիգորի 
վարդապետության» և Մ. Կյուրեդ Երուսաղեմացու «Կոչումն 
ընծայության» երկի 233 

Մ՛ովսիսյան Արասւկ 
Օտարների կողմից նախամաշտոցյան Հայաստանում թողնված գրավոր 
հուշարձանները և դրանց պատմական նշանակությունը 242 

Մուրաւլյան Սսւմվել 
Հակոբ քահանա Կեսարացու «Հիշատակարանն» իբրև աղբյուր 262 

Չոբանյան Պավել 
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