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ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

Ն Ա Ի Ր Ա Բ ա տ ֊ Յ Ա Ն 

ԱԴԱՆ ԱՅ Ի 1909Թ. ԿՈՏՈՐԱԾԸ ՕԱ ՄԱՆ ՅԱՆ 
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐՈՒՄ. 

ՀԱՅ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆՆԵՐԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ 

սպանայի կոտորածի ուսումնասիրության բնագավառում հայ իրա-
կանության մեջ ե արտասահմանում սսսլդւեր լեզու ներով հրւսաարւսկւ|ել 
են շատ մենագրություններ, հոդվածներ, հուշագրություններ, փաս-
տաթղթեր ու վավերագրեր՛, այնուամենայնիվ խնդրո առարկայի որո/ 
առանցքներ տակավին |ուսարանմւսն կարիք ունեն: Սույն հոդվածում 
օգտագործելով մամալամ տեղ գտած Սեջլիսի նիստերի արձանագրութ-
յունները, ինչպես նւսե աղ աղբյուրներ, փորձ է արվում հնարավորութ-
յան սահմաններում անդրադառնալ Օսմանյան խորհրդարանում Սղա-
նայի դեպքերի քննարկմանը, ինչպես նաև այս խնդրում հայ երեսփո-
խանների կատարած դերին: 

1908p. «Իթթիհատ ւ|ե Թերաքքի» քաղաքական կուսակցությանն, 
անցնելով իշխանության գրււխ, սկսեց իրականացնել իր բուն ծրագրերը 
կայսրության ոչ թարք ժարւվւսրդների նկատմամբ, որը ազգայնամոըոթ-
յանը բարձրացրեց պետական քաղաքականության մակարդակի ւ[րսւ: 
1;րիտթուրքերի մահմեդական տարբեր ժալովուրդներին ձուլելու, իսկ 
քրիստոնյաներին բնաջնջելու ծրագրի իրականացման առաջին նա-
խանշանը Կիլիկխսյի քաղաքների, մասնավորապես Ադւսնայ]ւ հայ ւսզ-
գւսբնակչաթւան կոտորածն էր: Քանի որ դեպքերը համընկան 1909թ. 
մարտի 31-ի (ապրիլի 13-ի) հետադիմական շարժման, ուստի պատահա-
կան ՝է, որ խնդրո շուրջ պատասխանատվության հարցում կան տարբեր 
վարկածներ ու մոտեցումներ, իրարամերժ և հակասական տեսակետ-
ներ, զանագան կարծիքներու գնահատականներ2: 

Սղանայի երկփող կոտորածը, որին նոր վարչակարգի պայմաննե-
րում գսհ գնացին մոտավորապես 30 հազար հայ, կազմակերպվել և 
հրահանգավորվել էր երիտթուրքելփ կողմից, թեև վերջիններս փորձեցին 
մեղքը բարդեւ սկզբում Աբդուլ Համիդ 11-ի կողմնակյւցների վլւա, այնա-
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հետև հայ քաղաքական կուսակցությունների վրա՜ մտացածին մեղադ-
րանք հարուցելով, թե նրանք ապստամբություն նախապատրաստելու 
պատճառով սանձահարվել են տեղական իշխանության զորամասերի ե 
մահմեդական բնակչության կողմից՛1: Ինչ վերաբերում է դաշնակցական-
ներին, ապա վերջիններս նախընտրեցին այս արյունալի սպանդը վե^ 
цшдцЬ]_1փն_Վաոոսկւսււց|ւն, ուստի և Սղանայի ջարղի օրերին ու lihiniu-
գայում ես շարունակեցին սերտորեն համագործակցել Իթթիհւստ կու-
սակցության հետ: Թվում էր Սղանայի դեպքերից հետո Դաշնակցութ-
յուն կուսակցությունը երիտթոււլջերի հետ կխզի իր կապերը, սակայն 
ցավոք, դա տեղի չունեցավ, ընդհակառակը, 1909թ. սեպտեմբերին 
Հ.Յ.Դաշնակցության 5-րդ համագումարը որոշում կայացրեց շարունա-
կել համագործակցել իթթիհատականների հետ: Արդյունքում երկու կու-
սակցության ղեկավարների միջև ստորագրվեց մի փաստաթուղթ, որը 
«Դրոշակ» թերթում լույս տեսավ «Համերաշխություն իթթիհատի և դաշ-
նակցության միջև» խորագրով4: 

Այս պարագայում այլ դիրքորշում ունեցավ Հնչակյան կուսակցութ-
յունը, որն ի տարբերություն Դաշնակցության, հեղափոխությունից ա-
ռաջ ես խուսափեց երիտթուրքերի հետ համագործակցելուց, և ստեղծ-
ված իրավիճակում նպատակահարմար գտավ հանդես գալ հակաիթթի-
հատւսկան, այսինքն՝ «Ազատություն և համաձայնություն» («Հյուրիեթ 
վե իթիլւսֆ») կուսակցության դիրքերից5: 

Ինչ վերաբերում է երիտթուրքերի կողմից հայ քաղաքական կուսակ-
ցություններին ու ֆիդւսյիններին ներկայացրած մեղադրանքներին, 
հարկ ենք համարում փաստել, որ 1909թ. մարտի 31-ի ապստամբության 
ճնշման գործում թե ֆիդայինների, և թե դաշնակցականնելվւ ու հնչսւկ-
յանների ցուցաբերած օգնությունր փոքր չէր և արժանի էր հիշատակ-
ման6: 

Արդի թուրք պատմաբաններն ու հեղինակները խեղաթյուրելով 
պատմական իրողությունը, այդ թվամ նաև Սղանայի ջարդը, ջանքեր 
չեն խնայում արդարացնելու երիտթուրքերի ազգայնամոլ քաղաքակա-
նությունը: Օրինակ, պանթուրքիստ պատմաբան էսադ Ուրասը որպես 
Սղանայի ջարդերի գլխավոր մեղավոր մատնանշում է հայերին, որոնք 
նրա հավաստիացմամբ, «տանջում էին մահմեդականներին, երիտթուր-
քերի կառավարությունն այստեղ մեղք չունի», գրում է նա7: Պատմութ-
յան կեղծարարները, հանձինս էսադ Ռւրւսսի", Սաղի Քոչաշի4, Քյամու-
րան Գյուրունի1" և մյուսների որպես Սղանայի 1909թ. ջարդի գլխավոր 
պատասխանատու հիշատակում են Սղանայի հայոց առաջնորդ Մուշեղ 
եպիսկոպոսի անունը, սակայն այլ աղբյուրներ մատնանշում են, որ դա 
Իթթիհատի կողմից նախապես ծրագրավորած ձեռնարկ էր: 

Ուշագրավ է Սղանայի ողբերգական դեպքերի ժամանակակից, Հա-
լեպում հրատարակվալ «Ալ Թագատտոմ» օրաթերթի խմբագիր՝ Շուքրի 
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•քՀնեյղերի տեսւսկետները ջարդի գւխավոր պատճառների վերաբերյալ: 
Վերջինիս եզրահանգումներով Ադանայի թարքերի մոտ գոյություն ու-
ներ արյունահեղություն պատճառերււ նախատբւսմադրվածւււթյուն և 
կաոավարաթյան անտարբեր վերաբերմունքի պարագայում, ջարդերը 
ստացան ավե|ի համրնւ]հանսւր բնույթ": 

Այն ]ւանգամանքր, որ Ադանայի կոտորածը երիտթուրքերի ծրագրա-
յին գործունեության մի մասն Ւ.ր, հաստատում էր դեռես 1909թ. Սալոնի-
կամ գումարված Իթթիհատի համագումարը, սրտեղ Թալեաթի կողմից 
րնթերցվե! էր գաղտնի տեղեկագ]ւր՝ հայության բնաջնջման հրահանգ-
ների վերաբերյալ Այս տեղեկագրի բովանդակության մասին տեղակաց-
ված ւինելով' I յւնդոնի « Դ ե յ փ Նյուզ» թերթի Պոխի թղթակիցը, ծպտված 
մտե| էր ժողովասրահ և վերոհիշյսղի մասին հայտնել իր թերթին12: 

Թ՜ուրք հեղինակները, բնական է, գիտակցաբար շրջանցում են ակն-
հայտ դարձած իթթիահատակսւն ԻսմայիլՍեֆայի «Իթիդալ» թերթում 
ապրիլի 22-ին, այսինքն ջարդերի վերսկսումից ընդամենը երեք օր առաջ 
հրատարակած հոդվածը, որտեղ բացահայտ կերպով գրված էր. «Այն 
ինչ կատարվեց, դեռ բոլորը չէ: Մենք միայն կարճատև դադար տվեցինք: 
Բայց մենք դեռ կտեսնենք, թե ինչով կավարտվի այս բոլորը» 3: 

Այսպիսով, դատելով վերը շարադրվածից, ակնհայտ է դառնում, որ 
երկրորղ Սահմանադրության 1աչակումը չփոխեց կայսրության ոչ մահ-
մեդական ժողովուրդների վիճակը, որի ամենամեծ ապացույցն, ահավա-
սիկ, Սղանայի ոճիրն էր և Օսմանյան պառլամենտի դրիքորոշումը դեպ-
քերի ճշմարտությունն երևան հանելու ուղղությամբ: Թուրք խորհրդարա-
նականների ճնշող մեծամասնությունը մեծ ջանքեր գործադրեց ոչ միայն 
ժխտերււ թուրքերի մեղսակցության հարցը, այլ նաև ամեն կերպ փորձեց 
կատարվածի մեղքը բարդել հայերի վրա: 

Ինչպես փաստում է ՄՎարանդյանը «Թուրք պառլամենտն էլ քա-
ջության չունեցավ խարանելու կատարված ոճիրը»14: Խորհրդարանի 
հայ պատգամավորները դեպքի հենց առաջին օրերին իրենց բողոքի 
ձայնը բարձրացրեցին րնղղեմ անօրինությունների և միաձայն Իթթիհսւ-
տից պահանջեցին հայտարարել, որ Սղանայի գործում հայերը բացար-
ձակապես անմեղ են: Միևնույն ժամանակ նրանք հանդես եկան հանցա-
գործներին պատժելու և պատասխանատվության ենթարկելու, տուժած-
ներին նյութական օգնություն ցուցաբերելու պահանջներով: 

1909թ. ապրիլի 11 փն չորս երեսփոխաններ՝ Գրիգոր Զոհրապի, Թա-
լեւսթի, Հակոբ Պապիկյանի և էրգրամի երեսփոխան Արմեն Դալայի 
կողմից խորհրդարանին ներկայացվեց մի թաքրիր (զեկուցագիր)՝ Սղա-
նայի և հարակից շրջանների ջարդը անմիջապես դադարեցնելու և նո-
րանոր աղետները կասեցնելու վերաբերյալ: Համագումար ժողովը միա-
ձայն որոշում կայացրեց նախագահի կողմից դեպքի վայր անմիջապես 
մի ազդեցիկ հրահանգ հեռագրելու վերաբերյալ: Սղանայի իշխանութ-
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յաններին ուդւլվելլւք հեռագրի բովանդակությանն ու ոճը հայ երեսփո-
խւսնսեր Հ.Պւսսլ]ւ1լյանի, Ն.Տւսղավաբյանի, Պ.Հաւաճյւսն|ւ և Հ.Պոյւսճ-
յւսն|ւ գնահատմամբ բսւփսկսւսլւս մեղմ էր և [պտիս, այգ իսկ պատճա-
ռով հաշվի առնելով նւսև. որ Սվագը նույնպես այգ իրավիճակում է 
գտնվում, նրանք հանգես եկան հեռագիրն ավելի խիստ և հնարավորինս 
հասկանալի տ նվւսգ գրական կերպով խմբագրելու պահանջով: Ծերա-
կույտի նախագահ Սայիգ փաշայի առաջարկությամբ կւսգմվեց հանձ-
նախումբ՛ նոր ե ւսվեփ ւսգգու հեռագիր խմբագրելու համար1՛՝: Օսման-
յան խորհրդարանը, քննարկելով Ադանայի ջւսրդի խնդիրը, ինչպես նաև 
հաշվի աոնեյով հայ պատգամավորների պահւսնջներր, մի ազգու շրջա-
բերական հեռագիր ոսլդարկեց Անատսլիւսյի բոլսր կուսակսղներին ե 
կառավարիչներին՝ ամեն հնարավոր միջոցներով ւսղետը կւսսեցներո և 
1սսմապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու, ջարդի պատասխանատու-
ներին խստորեն պատժելու ազգությամբ"՝: 

1909թ. ապրիլի 19-ին Օսմանյան երեսվտխանական ժողովում 
քննության առնվեց նաև Ադանայի կուսակալ Ջևադ բեյի ւսպլվւփ 13-ին 
խորհրդարան ուղարկված հեռագիրը, որտեգ կւսսակալր, աղճատելով ի-
յոսկան վւաստերր, տեղեկություններ է հաղորդում Ադանայի դեպքերի 
մասին, միաժամանակ մատնանշելով հայ ֆիդայինների մեղսակցութ-
յան իրողությունը: Հարկ ենք համարում վւաստել, որ Ադանայի թուրքա-
կան շրջանակները, շահագորօելով հայկական պաշտպանական դիրքի 
չափազանցեցված վտանգը, հակված էին տարածելու սադրիչ բազմա-
թիվ լուրեր հայ ֆիդայինների կողմից կատարված միտումնավոր հար-
ձակումների մասին: Անկասկած, ւսյդ ենթադրյալ հարձակումները ներ-
կայացվում էին որպես հայերի կողմից նախապատրաստված զանգվա-
ծային արյունահեղությունների և տարածաշրջանի մահմեդական բնակ-
չության բնաջնջման ծրագրի մի մաս՛': 

Կուսակաւի հեռագրի բովանդակությունը, բնական է, չէր համապա-
տասխանում իրականությանը և դա բողոքի մեծ սղիք բարձրացրեց հայ 
խորհրդարանականների, ինչպես նաե թուրք անկողմնակալ որոշ պատ-
գամավորների շրջանակներում: Կուսակալի դեմ մեղադրականով հւսն-
դես եկւսվ Արիֆ Իսմեթ բեյր, նշելով, որ կուսակալի տեղեկաթյուններր 
բնավ չեն համապատասխանում իրողությանը և, Մեջլիսը չի կարող 
վււտահեւ կուսակալին ու անտարբեր մնւպ նմանօրինակ ղեպքերի 
նկատմամբ: Նա հանդես եկավ պառլամենտի կողմից Աղանայում հե-
տաքննություն կատարերււ նպատակով հանձնաժողով ուղւսրկերււ, մե-
ղավորներին պատժելու առաջարկությամբ: Քննադատելով Ջեւսդ բեյի 
հեռագիրը, հայ պատգամավորներից Վարդգեսը ժխտեց Սղանայի դեպ-
քերին հայ ֆիդայինների մասնակցության իրողությունը, առաջ քաշելով 
այն տեսակետը, որ Սղանայի և Պոլսի դեպքերր նայն անձի գործն են: 
Ն ա հանդես եկավ մեղավորների ունեցվածքր բռնագրավելու ե վնասնե-
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|i|i փոխհատուցելու սպւստակւււլ դեպքի վայր երկու հանձնաժողով՜ մեկը 
Սկանիկի բանակի սպաներից, մյուսը՛ խորհրդարանից ուղարկելու, ա-
վարառաթյանր մասնակցած անձանց ունեցվածքը ետ վերցնելու, Աբ-
դու] Համխփ հարստության ե ունեցվածքի մի մասը Ադանայի տուժած-
ներին տարս առաջարկություններով: 

Աւրսնւսյի կասակսղ Ջեւսդ բեյին ե ներքին գործերի նախարարի 
խորհրդական Ատի] բեյին պատերազմական ատյանի առջև դատելու 
պահանջով հանգես եկան նաև հայ երևսվախաններ Հ.Պոյաճյւսնը և Ն . -
Տաղավւսրյանը, րնղգծե|ով, որ եթե այդ մարմինները առաջին ջարղից 
հետո համապատասխան պատժի; միջոցներ կիրառեին, ապա երկրորդ, 
իր չավւերով ավե|ի մեծ ջարդը, տեղի չէր ունենա: 

Բուռն քննարկումներից հետո, Հ.Պոյաճյանի, Արմեն Գւսրոյի, Հ. Պւս-
պիկյանի. Արիֆ հսմեթ բեյի, Ա|ի ճենւսնի, Վւսրդգեսի, Գեղամի, Վահան 
Փավոսզյանի կողմից ստորագրվեց մի թաքրիր: Վերոհիշյալում մւսսնա-
վորապես առաջ էր քաշվում Ջևադ բեյին և Ատի] բեյին զինվորական 
ատյանի առջև դատերււ, Հւպեպի նահանգում, Զեյթունում, Անթաքիա-
յամ և այլ վայրերում ռազմական գրություն հայտարարելու, իսլամական 
տարրերի կողմից պաշարման մեջ գտնվող Տեօրթեօւ քաղաքի ազատ-
ման վերւսբերյւպ միջոցներ ձեռնարկեր^ Պոլսից Ադւսնա զ1ւնվորակւսն 
ատյւսն աղղարկևրս, անօգնական այրիներին ու որբերին նպաստներ 
հւստկացներււ, թաւանված ունեցվածքները տերերին վերադարձնելու և 
վնասների քանակը ճշաերո խնդիրները1*: 

1909թ. ապրի|ի 17-ին Դ. Զոհրապը մի քանի երեսփոխանների հետ 
վարչապետ Հոտեին Հիլմի փաշային ծանուցեց խորհրդարանում Ադւս-
նայի կոտորածի առթ|ւվ հարցապնդում անելու վերաբերյալ: Ապրիփ 19-
ին երոյթ ունենարւվ խորհրդարանում Զոհրապը Սղանայի և մյուս վւսյ-
րերի ջարդր բնորոշեց որպես իշխանության կողմից ծրագրավորված 
ձեռնարկ և խիստ քննադատության ենթարկեց Սղանայի կուսակալ Ջ-
ևադ բեյին, ներքին գործոց նախարար Ռեուֆ վոսշային և խորհրդական 
Ստիլ բեյին կոտորածի պատասխանատվությունից խուսափելու, նույ-
նիսկ հայերին անհիմն մեղադրելու վարձերի համար: Ն ա զավեշտական 
համարեց, որ խորհրդականը մինչև այժմ չի կարողացել ճշտել, թե արդ-
յոք ջարդի սկզբնապատճառները հայերն են, թե՞ թուրքերը: Այդ նույն 
խորհրդակւսնր, որը քաջատեղյակ էր իրադարձությունների զարգացմա-
նդ զոհերի քանակի մ՛ասին ճշգրիտ տվյսղներ չի կարող հայտնեի մինչ-
դեռ Մերսինի ֆրանսիական հյուպատոսի տեղեկատվության համաձայն 
զոհվել էր 20-30 հազար հւսյ: «Հայերը իբրև ապստամբ» ցույց տսղու մի-
աու մր համարեց բացարձակ հերյուրանք և հավելեց. «Բովանդակ էութ-
յունովս կը մերժեմ հայերուն վերագրված զրպարտությունը»: Ի հավե-
րսմն Զոհրապը խորհրդարանին ներկայացրեց մի թաքրիր, որով առա-
ջարկում էր. 

9 



1.Պետության միջոցներից Աղա նայ [i և Հսղեպի նահանգներին որպես 
աոաջին օգնություն տրամադրել 20 հագար ոսկի. 2.Հիշյալ նահանգներ 
ուղարկել զորք և անդորրություն վերահաստատել, Յ.Պոլսից ուղարկված 
սպաներից Ադանայտմ զինվորական ատյան կազմել և պատժել մեծ ու 
փոքր բոլոր պաշտոնյաներին1": 

Հանցագործներին պատժելու և անմիջապես նպաստ հատկացնելու 
խիստ պահանջով հանգես եկւսվ նաև Վարդգեսր: Ի վերջո բուռն վիճա-
բանություններից հետս խորհրդարանն ընդունեց Զոհրապի կողմից ներ-
կայացված թաքրիրը: 

Հաշվի առնելով դեմոկրատական շրջանակների արձագանքը, ինչ-
պես նաև ջարդի առնչությամբ հայ խորհրդարանականների պահանջ-
ները, Օսմանյան երեսփոխանական ժողովի 71-րդ նիստի պտշմւսմբ 
ջարդի պատճառները ճշտեւու նպատակով Սղանա ոպղարկվեց Հակոբ 
Պապիկյանի գւխավպաւթյամբ չորս հոգուց բաղկացած հատուկ հանձ-
նաժողով: Ն . Տաղավարյանի և Մսւսթաֆա էֆենդիի կողմից առաջ քաշ-
վեց և քննարկման առարկա դարձավ խառը ե զուտ խորհրդարանական՝ 
հինգ հոգուց բաղկացած հանձնաժողովի ստեղծման հարցը, որի արդ-
յունքում հանձնաժողովի մեջ ընդգրկվեցին երեսփոխան Յուսու ֆ Քեմւս-
լը2", պետական խորհրդի նախադատ ատյանի նախագահ Ֆւսյիգ բեյն 
ու Մանաստիրի վիլայեթի դատական քննիչ Հարություն էֆենդի Սոստիչ-
յւսնը: Հ.Պապիկյանի կողմից կազմված տեղեկագիրը, որը կարևոր նշա-
նակություն ունեցավ Ադանայի կոտորածի լուսաբանման ու կազմակեր-
պիչներին հայտնաբերելու խնդրում, մի շարք փաստերով հաստատում 
էր Իթթիհատի անդամների անմիջական մասնակցությունը Ադանայի 
կոտորածներին: «Ամենախոր ցաւով ստիպուած եմ աւելւսցնելա, որ Իթ-
թիհատ եւ Թերաքքը կուսակցութեան անդամները, Ստանայի վայրագ ե-
ղերերգտթեան կազմակերպման և գործադրութեան մասնակցած են: Այս 
իրողութիւնը հաստատուած է նահանգին զանազան տարրերուն կողմէ. 
հիւպատոսներէ, ամերիկացի միսիոնարներէ և լատին քահանսւնեբէ»21: 

Տեղեկագրի այս հատվածը հայերի ձեռքն է անցել Պապիկյանի մա-
հից հետո նրա բնակարան այցելած Օսմանյան պառլամենտի անդամ 
Հ.Պոյաճյանի և մի թուրք երեսփոխանի միջոցով: Վերջինս կնիքը մոռա-
ցած լինելով իր հետ վերցնել Պապիկյանի տեղեկագիրը իր հարակից 
գրություններսվ կնքում է Պոյաճյանի կնիքով և հանձնում է նրւս րնտւս-
նիքին: Պատրիարք Եղիշե Եպ. Դուրյանի համաձայնությամբ տեղեկա-
գիրը բացվում, լուսանկարվում և բերվում է պատրիարքարան: Պապիկ-
յանի այս տեղեկագիրը հայերեն թարգմանությամբ 1919թ. հրատարակ-
վեց Կ. Պոլսի «Կիլիկիա» գրատան կողմից22: 

Ադանայի կոտորածի առնչությամբ երիտթուրքերի, և մասնավորա-
պես դոկտ. Նազըմի անմիջական մեղսակցության մասին է գրում նաև 
քարդ ւրագրող ՍՆլան Զադե Ռիֆաթը, փաստելով, որ «Պոլսի տագնա-
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պ]ւ ընթացքին Իթթի1ւատ եւ Թէրագգը կուսակցութիւնը հայերը չէր մոռ-
ցած: Ստանայի մասնաճիպը Կեդրոնէն, մասնաւորապէս Ստանայի մեջ 
ընդհանուր ջարւ) մւ պատրաստերււ սկսած էր»2 յ : Քաջատեղյակ լինելււվ 
հիշյսղ կուսակցության գաղտնի ժոդովներին, որոշումներին, գործադր-
ման ձեեր|ւն ե վարած քաղաքականությանը, Մելան Զադե Ռիֆաթը նոր 
լույս է սփռում երիտթուրքերի ներքին քաղաքականության վրւս և հնա-
րավորության է սագիս հենց թուրքական աղբյուրների օգնությամբ չեզո-
քւսցնեւ թուրք պատմագիրների պատմությունը նենգափոխելու միտում-
ներր: 

Հիմնվերւվ կառավարության կողմից պատասխանատուներին ճշտե-
լու նպատակով Սղանա ուղարկված քննիչ հանձնախմբերի պատրաս-
տած տեղեկագրերի և այլ տեղեկատվության վրա 1909թ. Մեջլիսը հրա-
պարակեց մի հայտարարություն, որը պետական պաշտոնաթերթ 
«Takvimi Vckayw-ի հուլիսի 31-ի համալտւմ հրատարակվեց որպես նա-
խարարական շրջաբերական (Meclisi Vukela Beyannamesi) ևոսլարկվեց 
գավառային իշխանություններին: Վերոհիշյալում նշվում էր, որ հայերը 
«որոնք քանիցս իրենց դէպի Օսմանեան հայրենիքը տածած անկեղծ 
նաիրածութեան ապացոյցը տուած են, գոհ գացին անհիմն կասկածնե-
րու ե գրգաոթիւններու»: Շրջաբերականն իբրև եզրակացություն հաս-
տատեց հայերի անմեղությանը, որոնք «չշեղեցան իրենց անցեալին ալ 
պահպանած հաւատարմութեան ուղիէն»24: 

Ինչ խոսք, դա բացառիկ երեւոյթ էր մահմեդական մի երկրռւմ, երբ 
օսմանյան կառավարությունը պաշտոնական խոստովանություն էր ա-
նում, սակայն հարց է ծագում, եթե հայերը մեղավոր չէին, ապա ովքե՞ր 
էին մեղավոր: 

1909թ. հունիսի 29-ին Նախարարների խորհուրդը Սղանա ուղարկ-
ված քննիչ հանձնախմբերի տեղեկատվության հիման վրա որոշեց Սղա-
նայի զինվորական ատյանի առջև դատել նախկին կուսակալ Ջևադ բե-
յին, Ստիլ բեյին, կենտրոնական զինվորական հրամանատար Մուսթա֊ 
ֆա Ռեմգի փաշային, «Իթ]ւդսղ» թերթի խմբագիրներ Իհսան Ֆիքրիին25 

և Իսմայիլ Սեֆային, Ջեբել-Բերեքեթի կառավարիչ Ասաֆ էսատ բեյին և 
շատ այլ պետական պաշտոնյաների ու տեղական ազդեցիկ անձանց: 
Սակայն թվարկված այս որոշումները մնացին զուտ որպես ձևակերպում 
և գրեթե չգործադրվեցին26: Ընդհակառակը, Ադանայի կոտորածի գլխա-
վոր հանցագործներից Ջևադ բեյին, Ստիլ բեյին ե ջարդարար մյուս 
«հայրենասերներին», փաստորեն, պաշտոնի բարձրացում էր սպաս-
վում, որովհետև ինչպես երևաց հետագայում, Ադանայից հանված պա-
տասխանատու. պաշտոնյաների զգալի մասը բարձր աշխատավարձով 
ու պաշտոնով ուղարկվեց Կոնիա, Պրուսյա, Ադրիանապոփս և այլ վայ-
րեր: Իրենց որակմամբ դա մի «օդափոխութիւն էր»27: 

11 



Այս առնչությամբ, անհրաժեշտ է նշել, թե Օսմանյան խորհրդարա-
նում ինչպիսի բառն քննարկումների ու վիճաբանություն ների առիթ հան-
դիսացավ Իհսւսն Ֆիքրիի և տեղական երևելի шСй Աբդուլ Քադիրի ձեր-
բակալման փասար: Քանզի թուրք ծայրահեղ ազգայնականները, հան-
ձինս Իսմւսյիլ Հւսգգը բեյի, թաքրիրով Ներքին գործերի նախարարից ե 
վարչապետից բացատրություն պահանջեցին անհիմն, միայն նախա-
րարների խորհրդի որոշմւսմբ վերր նշվւսծ անձանց ձերբակալման առն-
չությամբ: Եբեսփոխանական ժողովի մեծամասնությունը դեմ էր ւսյդ 
հարցապնդմանը, սակայն Իսմւսյիլ Հագզն և իր համախոհները դւս հա-
մարեցին սահմանադրության խախտում, ըստ նրանց, նույնիսկ Ադանւս-
յամ պատերազմական վիճակի պարագայում, նախալսսրների խորհուր-
դը իրավասու չէ նման վճիռ կայացնելու: Բնականաբար, նմւսն վւսրքա-
գիծը խիստ վրդովեցրեց հայ պատգամավորներին: Զավեշտականն ւսյն 
է, որ խոսքը գնում էր Ադանւսյի ջարդերի հրահրող երկու անձանց ձեր-
բակալման և ոչ թե բանտարկաթյան մասին: Ի վերջո ստվար մեծամւսս-
նությւսմբ որոշվեց հարցապնդումը հետւսձգեւ մինչև Սղանա գնացած ե-
րեսվախաններր ներկայացնեն իրենց տեդեկագրերր2": 

Ընդգծենք, որ ուշագրավ ու միևնույն ժամանակ տագնապեցնող հան-
գամանքն այն էր, որ սահմւսնադրությւսն ագատ և իբր թե արդար վար-
չակարգի օրոք Ադանայի նմւսն կարևոր նահանգի կուսակալության 
պաշտոնը հանձնված էր Աբդուլ Համիդի օգնակ՚սն՝ Ջևւսդ բեյին, նա-
հանգի զինվորական հրամանւստւսրությունը՝ 'Սս՚րաշի 1895-1896թթ. 
ջարդի կւսզմակերպիչ, Աւերիք Մասթաֆւս Ռեմգի վսսշային, որը կարծես 
Ադւսնա էր ուղարկված Զեյթանամ իր կրած պւսրտությւսն վրեժը րււծելու 
համար, իսկ ոստիկանության հրամւսնւստարությունլւ հանձնված էր Ահ-
մեղ բեյ անունով մի մոլեռանդի2՝': Դատելով վեր|ւշարւսդրվածից, դեպքե-
րի ւսյդպիսի ընթացք, այնուամենայնիվ, կարելի էր սպասել: 

Այսօր ևս թուրք պատմագրության մեջ որպես Ադանայի կոտորածի 
նախաձեռնող մատնանշվում են հայերը և այն նոր սերունդին ներկա-
յացվում է որպես անխուսափելի ձեռնարկ «շփացած հայերին» կարգի 
հրավիրերււ համար3": Նման գործելակերպով թարք ւսզգայնամւղները 
փորձում են թաքցնել իրենց նախորդների ոճրագործության հետքերը: 

Մեր կարծիքով ուշագրավ է նաև թուրք պատմաբան, «Սիգան» թերթի 
խմբագրապետ Մւււրւսդ բեյի վւաստարկները Ադանայի ջարդի վերա-
բերյալ: «Կիլիկիոյ ջարդը «Իթթիհատ վէ Թէրագգը» կուսակցութիւնը 
կազմակերպեց», գրում է նա, կարևորերւվ այն հանգամանք]}, որ Ադա-
նայի ջարդերը Իթթիհատի ւսկումբների հավաքույթներից հետո միայն 
սկսվեցին, իսկ Իթթիհատի «Իթիդալ» օրաթերթը բւսցահւսյտսրեն հող 
նախապատրաստեց ջարդի համար11: 

Եվ ի վերջո, եթե Ադանայի առաջին ջւսրդը վեր.. ՚գրելու լինենք տեղա-
կան կառավարության անտարբերությանն, ապա երկրորդ, ընդ որում իր 
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չափերով ւսվեփ մեծ ջարդը, անկասկած, «Միություն և առաջադիմութ-
յան» կուսակցությունից ցատ ոչ ոքի չենք կարոդ վերագրել: 

1909թ. հուփսի 23-ին Օսմանյան պատգամավորական ժոդովի 124-րդ 
նիստի ժամանակ ցավակցություն հայտնվեց էդիրնեի երեսփոխան Հ.-
Պապիկյանի հանկարծամահ ւինելա կապակցությամբ: Նախագահը ժո-
ղովին ծանուցեց հաջորդ նիստի ժամանակ Ադանայի դեպքերի վերա-
բերյալ Յուսաֆ Քեմալի .կողմից ներկայացվեփք տեղեկագրի ընթերց-
ման մասին: Հաշվի առնելով հայ երեսփոխան Վարդգեսի համառ 
պնւրսմներր, ժողովը որոշում կայացրեց շաբաթ օրը կարդալ ինչպես 3 . -
Քեմալի, այնպես էլ վաղամեռիկ Հ.Պապիկյանի տեղեկագրերը41: Թեև 
կանխորոշված, այնուամենայնիվ Հ.Պապիկյւսնի տեղեկագիրը այդպես 
էլ չընթերցվեց Օսմանյան խորհրդարանում: Պատահական չէ, որ երիտ-
թուրքերի ղեկավարները ոչ մի ջանք չխնայեցին խափանելու իրենց կու-
սակցությանը քննադատող և ջարդերը խստիվ դատապարտող Հ.Պա-
պիկյանի տեղեկագրի ընթերցումն Օսմանյան խորհրդարանում32: 

1909թ. հուփսի 25-ին խորհրդարանում ընթերցվեց մի քանի թուրք ե-
րեսվախանների (Յ-Քեմալ, Արիֆ Իսմեթ բեյ, Ափ Մյունիֆ բեյ) կողմից 
ներկայացված գրությունը, որտեղ հանգուցյալ երեսվտխան Հ.Պապիկ-
յանի հայրենասիրական ծառայությունները թվելռւց զատ առաջարկվեց 
հանգուցյալի գավակներին թոշակ հատկացնել և կրթության հնարավո-
րություն ընձեռել: Այս առաջարկր հավանության արժանացավ շատ ե-
րեսփոխանների կողմից, սակայն ելնելով «պետական գանձարանի շա-
հերից», չընդունվեց, այն ավարտվեց թուրք երեսփոխանների միջև ծա-
գած վիճաբանությամբ և նույնիսկ դահլիճը լքելու երևույթով31: 

ե՜թե Ադանայի կոտորածը միայն հետադիմական ուժերի կողմից 
կազմակերպված լիներ, թերևս կարելի էր որոշ մեղմացուցիչ հանգա-
մանքներ գտնել, սակայն իթթիհատականնեբի կազմակերպչական դերը 
ջարդի մեջ և Հ.Պապիկյանի խորհրդավոր պայմաննելաւմ հանկարծա-
մահ ւինելն, ւսվեփ էր ծանրացնում ստեղծված անվստահության մթնո-
լորտը: 

Փաստորեն, Օսմանյան խորհրդարանին հայ երեսփոխանների, Ա-
ղանայի հոգևոր պետերի կողմից ներկայացրած թաքրիրները, դիմումնե-
րը, բողոքները, զեկուցագրերը կառավարության համար ծանրակշիռ 
արժեք չունեցան: Հարցի հետ կապված ձեռնարկվելիք միջոցներն ու 
խորհրդարանական քննարկումների ընթացքն այնքան թույլ էին, որ 
կարծես մոտ 30 հազար հայերի մահը, միլիոնավոր ոսկիների արժողութ-
յամբ գույքի ոչնչացումը այդքան էլ մեծ նշանակություն չունեցան: Հարկ 
է նշել, որ եթե չլինեին Արիֆ Իսմեթ բեյի, Ռիզա Թևֆիգ բեյի, էմրուլլահ 
էֆենդիի և ուրիշ անկալմնակալ անձանց նմանները, հավանաբար, մնա-
ցածները կբավարարվեին միայն Բ.Դռան կողմից ձեռնարկված միջոց-
ներով: Թերևս թուրք կառավարության նոր մտավորականությունն էր, որ 
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հանձն առավ կոտորածի հեղինակ 40-ից ավելի մուսուլման հանցագործ-
ներին կախաղան հանել, ինչը և զայրացրեց իսլամական տարրերին, և 
Իթթխւատր մի գաղտնի խորհրդակցության ժամանակ նույնիսկ Հիլմի 
փաշային դահլիճից հեռացնելու որոշում կայացրեց ՝4: 

Թե' կենտրոնի, ե թե գավառային իշխանությունների ձեռնարկած մի-
ջոցառումները բավականին թույլ էին. ւսյն աստիճան, որ Ագանայամ 
ռազմական դրություն հայտարարելուց 15 օր հետո հայ երեսփոիոսննե-
րի հարցապնդումներին ոչ մի հստակ պատասխան չտրվեց վնասների 
չափերի, զոհերի թվի, կողոպուտի քանակի մասին: Այն նայն կառավա-
րությանը, որ 8-10 օրվա ընթացքում Կ.Պոլիս բհրեց 40 հազար զորք և 
վերահաստատեց սահմանադրությունը, չկարողացավ մի քանի հազար 
զինվոր տանել Կիլիկիա՝ խռովարարներին պատժելու ե թալանը ետ վե-
րադարձնելու համար: Փաստորեն, կառավարությունը թղթի վրա մի քա-
նի կարգադրություններ անելով, իր պարտքը ավարտված համարեց: 

Կառավարությունը, ջանալով շեդել հասաըակւսյնսւթյան ուշադրութ-
յունը, պաշտոնապես հայտարարեց, թե Ադանայի ջարդի հւսնցագործ-
ներր 15 տեղացիներ են, որոնցից 9-ը՝ թուրք, 6-ը հայ: Ասրս բանտարկե-
ցին 213 հայերի ու 149 թուրքերի՝ նրանց հանձնելով զինվորական դա-
տարանին35: Դատավարությունը տեգի ունեցավ փակ դոների ետևում, 
խիստ գադտնի: Նման պարագան օրինաչւսվւ է, քանի որ այն հատակ 
միտումով էր կազմակերպված: Մեծ վեզիր Հոտեին Հիլմի փաշան օտար 
տերությունների ներկայացուցիչներին խոստացել էր թույլատրել ներկա 
գտնվել դատին, սակայն իր խոստումը, բնական է, չկատարեց: 

Ինչ վերավերվում է զինվորական դատարանին, անհրաժեշտ ենք 
համարում վւաստե] թուրք պատմաբան Չարքի տեսակետները, ըստ որի 
զինվորական դատարանը ամենաշատը Հ.Պապիկյանի զեկուցագրի հի-
ման վրա մեղավորներին մահապատժի ենթարկերւվ՝ մեկ անգամ ես -
հաստատեց թուրք արդարադատության աչալրջությունը16: 

Կիփկիայի ջարդին մասնակցած տասնյակ հազարավոր ոճրագործ-
ներից միայն 200-ը տարբեր աստիճաններով դատապարտվեց և բան-
տարկվեց, որոնց մեծ մասին էլ մի քանի ամիս անց ներում շնորհվեց, 
բանտում մնացին 86 հոգի, որոնք էլ 1912թ. դեկտեմբերի 20-ին ընդհա-
նուր ներման արժանանսղով, ազատ արձակվեցին: Փաստորեն, դրանով 
փակվեց Կիփկիայի հազարավոր անմեդ հայերի հաշիվը: 

Հարկ է նշել, որ զինվորական ատյանի վճիռները զուրկ էին դատաս-
տանական և օրինական արժեքներից, որի վառ ապացույց կարոդ է 
հանդիսանալ հետևյալ փաստը: Հիշյալ ատյանի կողմից վեց հայեր դա-
տապարտվեցին մահվան՝ իբր թե Օհան օղլու խանությունում հիսուն իս-
լամականների սպանելու համար: Սակայն այստեղ զարմանալիորեն 
նկատի չէ առնված այն հանգամանքը, որ խնդրո առարկա սպանված 
մահմեդականները այդ խանության բնակիչներ չէին, նրանք կասկածեփ 
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մարդիկ էին, ո]ւււսք զանազան թաղերից էիս հավաքված և բնական է, որ 
հայերին կոտորելու համար էին եկել ե նրանց մահր զուգադիպեց հենց 
հայերի փւսւ հա]ւձակւյեւա պահին3 ': Մա բերում է այն համոզմունքին, որ 
նայնչւսփ հանցավոր տեղական կառավարությանը իրական փաստերը 
քււգարկերո ե հանցանքը հայերի վրա բարդելու նպատակով զինվորա-
կան ատյանի կագմումից առաջ քննիչ հանձնախումբ նշանակվեց, «եթէ 
յանցանք գտան աղէկ, իսկ եթէ չգտան, սուտ վկաները պատրաստ էին 
վկայութեան համար»3": 

Ադանայի դեպքերի հետ կապված 1909թ. մայիսի 22-ին Կ.Պոլսի հա-
յոց պատրիարք Եղիշե եպիսկոպոս Դւորյանր բողոքագիր ներկայացրեց 
П/1-ռանը՚ պահանջ ե| ով պատժել հանցագործներին և հատու у եւ վնւսս-
նեյւր: Զոհրապի առաջարկով Կ.Պոլսի հայոց պատրիարք Եղ. Եպիսկո-
պոս Դուրյանը ի նշան բողոքի հրաժարական տվեց, որի արդյունքում 
փրկվեց անմեղ հայերի կյանք: 

Հետագայում Գ. Զոհրապը ստանձնեց 1909թ. Սղանայի կոտորածից 
հետո վեց հայ ընտանիքների դատը: Իթթիհատակսւննեբր Զոհրապին 
առաջարկեցին ետ կանգնելգատավաւտւթյունից: Համոզված փնելով, որ 
կառավարությանը ամեն ինչ կանի չխստովանելու այդ մեծ անարդա-
րությունը և ղատի շարունակությանը չպետք է ունենա սպասված ա-
վարտ, նա այգ մասին հայտնեց նույն րնտանիքներին, որոնք ուզում էին 
շւսրա նւսկել դատը34: 

Զոհրապի համառ ջւսնքերի շնորհիվ Երեսփոխանական ժողովի 66-
]ւղ նիստի որոշման համաձայն 20 հազար ոսկի նպաստ հատկացվեց Ա-
ղանւսյի տուժածներին: Հետագայում քննության առնվեց նաե այլ փո-
խառություններ ու վարկեր տրամադրելու մի շարք խնդիրներ: Ուշագ-
րավ 1; այն հանգամանքը, որ Կիփկիայի հայության կրած միայն նյութա-
կան վնասը թարք կառավարության տվյալներով հասել էր ընդամենը 96 
հազար օսմանյան ոսկու, իսկ Մեջլիսի անդամ Հ.Պապիկյանի կողմից 
Կ.Պո]սի իշխանություններին ներկայացրած տեղեկագրի հաշվումների 
համաձայն Կիփկիայի հայության նյութական վնւսսը երեք միլիոն օս-
մանյան ոսկուց պակաս չէր4": 

Ի հատուցումն Կիփկիայի միփոնավոր ոսկու արժողությամբ վնաս-
ների' Օսմանյան Երեսփոխանական ժալովը ընդհւսմենը 100 հազար օս-
մանյան ոսկի ծախսելու որոշում ընդունեց: Սիայն վստահելի երաշխա-
վոր ունենալու պարագայում երկրագործներին ու վաճառականներին 
տրամադրվեց 50 հազար ոսկի' հինգ տարվա ընթացքում մաս-մաս վե-
րւսդարձնելու պայմանով: Իսկ որբերի և այրիների համար օսմանյան 
կառավարությունը որոշեց հինգ տարվա համար տարեկան նախ 25 հա-
զար ոսկի հանձնել Ազգային պատրիարքարանին, իսկ որոշ ժամանակ 
անց այգ չափը, ինչը ե օրինաչափ է, 10 հագարի իջեցվեց4 ' : 
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Գ.Ջոհրսւպի բնորոշմսւմբ «Ադանայի աղետը մեր ազգի և Օսմանյան 
հայրենիքի մեծ սուգն է, այն մեծ զարհուրանք է և անդաբմանալի. բայց 
այորսր լինելու համար պետք է ընդունել, որ Օսմ. կառավարությունը ւս-
րեց այն, ինչ որ «ներկայ պայմաններու մէջ» բանավոր կերպով կըրնա-
յինք պահանջել իրմէ»42: 

Կառավարությունը ջւսյսլից որոշ ժամանակ անց Աղանւս ոպարկեց 
իթթիհատական Ջեմալ փաշային, որը 1910թ. հունվարի 23-ին Ադանայի 
հայ և թուրք երևելիների խնջսւյքում արտասանած իր ճառում ւսյդ կոտո-
րածը գնահատեց որպես քրիստոնյաների կողմից նյութական ե մահմե-
դականների կողմից բարոյական վնաս43: 

Ամփոփելով վերը շարադրվածը գափս ենք այն եզրահանգման, որ 
իթթիհատական կառավարությունն, այդուհանդերձ, որոշ քայլեր ձեռ-
նարկեց ոճրագործներին դատական հետապնդման ենթարկելով ու նյու-
թական օգնություններ տալով, որն իհարկե ոչ մի համեմատական չավւ 
չուներ ոճրի ծավալների հետ: Մեր կարծիքով, Ադանան այս իմաստով 
դարձավ երիտթուրքերի՝ Թուրքիան միատարր ազգի վերածելու արմա-
տական ծրագրի մեկնակետ, մի խրախուսիչ ազդակ իրենց ցեղասպա-
նական հակումները հետագայում հաջողությամբ իրականացնելու գոր-
ծում: Քանզի դրանով դրսևորվեց թուրք կառավարող շրջաններին բնո-
րոշ՝ նման հայտարարություններով իրական փաստերը քողարկելու 
ցայսօր շարունակվող գործելակերպը: Եվ հայ երեսփոխաններն էլ, ո-
րոնք Օսմանյան խորհրդարանում շատ փոքր թիվ էին կազմում, ինչպես 
նաև ելնելով կայսրությունում տիրող իրավիճակից և հենց թուրքական 
կուսակցությունների միջև առկա տարաձայնություններից, իրենց գործե-
լակերպով հազիվ թե կարողանային բեկումնային փոփոխություններ 
կատարել: 

NAIRA BABAYAN 

THE 1909 ADANA MASSACRE IN THE DISCUSSIONS OF OTTOMAN 
PARLIAMENT: THE POSITION OF ARMENIAN DEPUTIES 

The present articlc cries to draw a light on the events of 1909 Adana massacrc, in 
particular it aims to display the position of Armenian depulics in achieving 
punishment for the criminals, subjecting them to responsibility, providing financial 
compensaiion to the suffered people, and, above all, in getting rid of the Turkish 
blames addressed to them. 

Under the pressure of active discussions and demands of the Armenian dcputics 
the Ottoman Parliament underlook certain sleps toward balancing the creatcd lense 
Situation; and yet, these casual attempts to punish the criminals cou!d bc in no 
comparison with the scope of the crime itself. 
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Thus. in conclusion, il bccomcs obvious ihul Armcniiin dcpulics, very Icw in 
numhers, could h:irdly achicvc any crucial rcsulls. 
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Վ Ա Հ Ա Ն Ռ Ա Յ Բ Ո հ Ր Դ Յ Ա Ն 

ՔԵՄԱԼԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԹՈՒՐՔ -
ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ՝ ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ 
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ 

1917p. ւսպրիփ 6-ին, հաղթահարելով «մեկուսացման» վերաբերյալ 
Մոնրոյի ւլոկտրինի բարւրոյթր, սՄՆ-ր մաւսվ համաշխարհային պատե-
րազմի մեջ: Թեև Վաշինգտոնի ուշադրությունը գերազանցապես կենտ-
րոնացած էր եվյապական գործերի վրա, սակայն Մերձավոր Արևեփը ևս 
գւջորեն մտնում էր ԱՄՆ-ի ևրկրաքադաքական շահերի սևեռուն հե-
աւսքրքրությանների շրջանակի մեջ: Նկատի ունենալով Օսմանյան 
կայսրության ւսՍդամակցոփյաՍր էյռյւսկ դաշինքին, 1917թ. ապրիլին 
ԱՄՆ-ր խցեց իր դիվանագիտական հւսրաբերությաններր նրւս հետ, 
ձեռնպահ մնսղով, սակայն, պատերւսգմ հայտարարերոց: Այնուհան-
դերձ Վաշինգտոնը որոշել էր իրեն վերապահե] գսրծոդաթյաննհրի կւս-
աւսրյսդ ւսգատություն Թուրքիայի նկատմամբ, առավել ևս, որ Միացյալ 
Նահւսնգներր վադեմի տնտեսական ա քաղաքական հետաքրքրություն-
ներ աներ այգ վիթխարի կայսրության նկատմամբ' «Թուրքիան հանդի-
սանամ էր պատերազմի ամենահարուստ ավարը, ավելի հարուստ, քան 
Շտնւրոնր», - դրում էր ամերիկացի Ռ.քԱւկերը2: Ուստի պետական դե-
պարտամենտին հանձնարարված էր առհասարակ մերձւսվորարևևւյան 
տարածաշրջանի նկատմամբ մշակել հատուկ հանձնարարականներ: 
Նրանցում շեշտվում էր, որ Օսմանյան կայսրաթյանր առնչվոդ խնդիր-
ներից Վւսշինգտոնին հետւսքրքրամ է նաև Հայաստանի հարցը՝: 

Աշխարհամարտի տարիներին իր կրած մարդկային և նյութական զո-
հողությունների դիմաց ւյիացյւպ Նահանգների կառավսղւաթյունր «ար-
դար ւիոխհատուցում» էր պահանջում Եռյակ համաձայնության գծով իր 
դաշնակիցներից: Այդ փոխհատուցման գոսաւ մեջ ամերիկյան կւսռա-
ւիսրությանր մտցրել էր նաև Մերձավոր Արեև|քր, որտեդ փոխհատացո-
ւփ դերում պետք է հւսնդես գար Օսմւսնյւսն կայսրությունը: ԱՄՆ-ի քա-
ղաքական կյանքի աչքի րնկնող դեմքերը այգ առթիվ հանդես էին եկէդ 
մի շարք հայտարարություններով: Այսպես, պրեզիդենտ վադրո Վի|սո-
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(i|i հայտարարել Ւ.ր. «յյուրքերը, քրիստոնյւսների այդ մարդասպանները, 
պևտք I. վռնղվեն Եվրոպայից»4: 1՝սկ հանրապետական կոնգրեսմեն, 
ԱՄՆ-ի նախկին պրեզխլենտ Թեարւր Ռագվև|տր 1918թ. սեպտեմբերին 
6-ին կոնգրեսում հայտարարե| էր. «Օսմանյան կայսրությունը պետք է 
տապւս|ւ|յւ. բորւր սուբյեկտ ժողովուրդները պետք հ ազատության ստա-
նան. թուրքր ս|ետք է քշվի Եվրոպայից. Հայւսսսսսնր պետք է ազատ յի-
նի»5: 

1У1Хр. հունվարի 8-ին ՝-Լուգրո Վի|սսնլւ ուղերձով դիմեց կոնգրեսին, 
որր հւսյտն]] Ւ. Վիլսոնի «14 կետեր», կամ վիլսոնյան խաղաղության 
ծրագիր անունով: Այն հետպատերազմյան շրջանում նոր աշխարհա-
կարգի ստեղծման վերաբերրպ մ]ւ ծավւս|սւն ծրագիր էր: Ամերիկացի 
պատմաբան 11ւ.Վ|ւ]յամսի կւսրծիքււվ. «14 կետերը» նպատակ ունեին 
«վերակառուցել միջազգային հարաբերությունների համակարգը ամե-
րիկյան սկզբունքներին համապատասխան ե ղրանով իսկ հնարավոր 
ղարձնել Միացյալ նահանգների տիրապետող ղերր աշխարհի քաղա-
քական ու տնտեսական կյանքում, չդիմելով մեծ պատերազմների»6: 

Վիւսսնի ծրագրի 12-րդ կետը վերաբերում էր Թուրքիային. «Օսման-
յան կայսրության թուրքական մասերը, իրենց ներկա կազմով, պետք Է 
ստանան ապահովված և հաստատուն ինքնիշխանության, սակայն ներ-
կայիս թուրքերի իշխանության ներքո գտնվող մյուս ազգությունները 
պետք է ստանան իրենց գոյության աներկբա երաշխիք և ինքնուրույն 
զարգացման բացարձակորեն ւսնխա]ստե|ի պայմաններ: Դարղանե|ր 
պետք է միջազգային երաշխիքների ներքո մշտապես բաց փնի նավերի 
ւսզատ անցման ե բորւր ազգերի աոետրի համար»7: 

«Հւսմրնղհանար հաշտության մասին» կոնգրեսում ւսրտասւսնած իր 
ճառում Վաղրո Վիյսոնը հատուկ անդրադարձավ նաև հայկական հար-
ցին, այն ղիւսարկելով նոր աշխւսրհակւսրգի ստեղծման տեսանկյանից: 
Այդ հարցի արծարծումով պրեզիդենտը անշուշտ արտահայտում էր Ա-
մերիկայում ւսռկա հասարակական կարծիքը: Սակայն կասկածից վեր 
է. որ քաղաքականության մեջ իդեսղիզմը չբացառող սւյղ գործիչը գրսեո-
րամ էր նաև իր սուբյեկտիվ, անձնական հակումները: Դա անթաքույց 
երևամ է ւսյգ հարցի ւ|ե|ււսբհրյւպ սրա կատարած բորւր հայտարարութ-
յուններում: Այսպես, 1918թ. ապրիլի 22-ին նա ասել էր. « Դ ա ք կարող եք 
հավատացած ւինե], որ ես խոր հետաքրքրության եմ տածում Հայաս-
տանի ճակատագրի նկատմամբ»: Իսկ 1918թ. նոյեմբեր]) 18-ին ւղրեզի-
դենտր գրամ էր պետական քարտուղար Ռոբերսւ Լանսինգին. «Իմ հե-
տաքրքրությանը հայերի նկատմամբ խորն է և իմ համ՛ակրանքը նրանց 
նկատմամբ իրոք մեծ Է»Տ: Թերևս պրեզիդենտի այդ դիրքորոշման պւստ-
ճւսռով 1918թ. սեպտեմբերի 21-ին Վի|սոնին ներկայացված ծավալուն 
հուշագրի մեջ շոշափվում Էր նւսև Հայաստանի ապագա ստատուտի վե-
րաբերյսղ հարցը: Ըստ պետական քարտուղարի առաջարկի, այն պետք 
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է անցներ մի ււրևէ երկրի, կամ երկրների խմբի հովանավորության սսսկ: 
Սակայն Լանսինգը դեռես չէր նշում, թե որ պետությունը նկատի ուներ": 
Այսպիսով, միանգամայն ակնհայտ էր. որ ԱՍՆ-ը նախապատրաստա-
կան աշխատանքներ էր իրականացնում դաշնակիցների ւսռջե Օսման-
յան կայսրության ժառանգությունից իր բաժինը ստանալու համւսր 
հարց բարձրացնելու ուղղությամբ: 1918թ. հոկտեմբերի 30-ին ստորադ-
րելով Մուդրոսի զինադադարը, երիտթուրքական կառավարությունը 
ստիպված էր րնւբսնել պատերազմում իր պարտությանը: Պատասխա-
նատվությունից խուսափելու համար իթթիհադի պարագլուխները ւիա-
խուստի դիմեցին արտասահման: Երկրի քաղաքական կյանքի իրական 
տերը դարձավ 1918թ. ամռանը գւսհ բարձրացած սուլթան Մեհմեգ VI 
Վսւհիեդդինը: Օրակարգում դրված էր Օսմանյան կայսրությունը մւսս-
նատելու հարցը: 

Հենց այդ օրերին թութք ազգայնականների ապագա պարւսգրսխ 
Մաստաֆա Քեմալը որոշում է Ստւսմբուփց մեկնել Արեելրսն Անատո-
փւս, որտեղ գոյություն ունեին առավել բարենպաստ ռազմաստրատե-
գիական և քաղաքական պայմաններ կազմակերպելու դիմադրության 
շարժում Թուրքիայի անդամահատման ծրագրերի դեմ: Ն ա արագորեն 
Անատոլիայում կազմակերպեց իշխանության այլընտրանքային կենտ-
րոն: 

Այդ շարժման նշանակությունը ինչպես մասշտաբների, այնպես էլ 
քաղաքական նշանակության առումով անհրաժեշտ խորությամբ չգի-
տակցվեց, կամ գուցե թերագնահատվեց, Անտանտի տերությունների 
կողմից: Դժբախտաբար Հայաստանում ես ընդունակ չեղան այդ դեպքե-
րը բավարար խորությամբ վերլուծության ենթարկելու, որի հետևանքով 
«հայկական հարցը» արդյունքում ունեցավ ծանր ու անդառնալի կո-
րուստներ: Թուրքական պետությունից քաղաքական անջատման հայ 
ժողովրդի իղձերը բախվելով թուրքական վերելք ապրող նացիոնալիզմի 
ալիքին փշուր - փշուր եղան: 

Մինչդեռ Անատոլիայի խորքերում թութք միրի ազգայնականների 
նախապես փոքրիկ խմբակը հետզհետե ուժ հավաքելով դաոնում էր 
տարածաշրջանի իրողությունների վրա ազդեցության ունեցող լուրջ 
գործոն: 

Կարճ ժամանակամիջոցի ընթացքում հանձինս Թուրքական Ազգա-
յին մեծ ժողովի, քեմալական շարժումը ստեղծեց նաև կառավարության, 
որի հետևանքով քեմալականները դարձան Անատոլիայի, իսկ քիչ ւսվեփ 
աշ նաև ողջ փոքր Ասիայի իրական տերը: 

Թուրքիայի անդամահատման սպառնալիքը շարունակում էր կախ-
ված մնա] երկիշխանության պայմաններում ապրող երբեմնի հզոր պե-
տության վրա: Նրա ճակատագիրր լուծվերո էր Եվրոպայում, Փարիզի 
խորհրդաժողովում, որտեղ որպես թելադրողներ հանդես էին գալու 
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Թուրքիայի վաղեմի «բարեկամ», իսկ պատերազմի ժամանակ ոխերիմ 
թշնամի դարձած ԼԼնգփան և Ֆրանսիան: Սակայն միջազգային ասպա-
րեզում ավելի ա աւ|ե|ի ազդու ձևով էր հնչում նաև Ամերիկայի ձայնը, ո-
րր հանձինս իր «նոր առաքյալի»՝ պրեզիդենտ Վուդրո Վիլսոնի «14 կե-
սւե]ւի» ավետում Ւ:յւ միջազգային հարաբերությաններում նոր արդարա-
ցի կարցեր հաստատեր» ւյարւսշրջւսն բացվելու մասին: Բնական է, որ 
դա Թարքիայում անխուսափեփորեն արթնացնելու էր ոչ միայն նոր 
հայսեր, ւսյ լ և հաղթանակած պետությունների հակասությունների վրւս 
|սաղարււ թուրքական վարպետ դիվանագիտության համար բացելու էր 
վիթխարի հնարավորություններ որոշակի քաղաքական խնդիրներ րււծե-
|ու համար: 

1919թ. հունվարի 18-ին վախադարձ մրցակցության, բախումների, 
հակասական ծրագրերի ե բացահայտ պայքարի պայմաններում բաց-
վեց Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսը: Նրա բացման պահին Խ ց ա կ 
համաձայնության բոլոր երկրները արդեն հստակեցրել էին իրենց դիր-
քորոշամներր «թուրքական ժառանգության» հարցի վերաբերյսդ: Սա-
կայն հասկանաւի է, որ սպասվում էր համառ ե անզիջում դիվանագիտա-
կան պայքար, քանի որ կողմերից ոչ մեկը չէր պատրաստվում առանց 
մարտի հրաժարվել իր հավակնություններից այն տարածքների նկատ-
մամբ, որոնց տիրապետումը նրանց խոստանում էր կարևորագույն 
տնտեսական ե ստրատեգիական օգուտներ: 

Ձեականորեն խաղաղության պայմանագիրը կառուցվում էր Վիլսոնի 
«14 կետերի» հիմքի վրւս: ԱՍՆ-ի պրեզիդենտը վստահ էր, որ իրեն հնա-
րավորության է տրված անմիջականորեն դիմելու ժողովուրդներին, 
նրանց կառավարությունների գյխի վրայով"1: Սակայն Անգփւսյի ե 
Ֆրանսիայի վւսրչապետներն ու արտաքին գործերի մինիստրներր Վիլ-
սոնի առաքելությանը նայում էին միանգամայն այլ աչքով: «Ծեր վագր» 
ժորժ Կ]եմւսնսոն, օրինակ, «14 կետերը» դիտում էր որպես քարոզչա-
կան կարգախոսներ, իսկ ԱՍՆ-ի պրեզիդենտի կողմից գովաբանվող 
«ժոդովուրդների դաշինքր» նւս համարում էր գրքային մարդու միամիտ 
երազանք: Նշելով, որ անձամբ ինքը բարձր է գնահատում Վիլսոնի գա-
դաւիւսրները, Կլեմանսոն անմիջապես ավելացնում էր, որ սակայն ար-
դեն երկու հազար տարի առաջ «Քրիստոսը ես քարոզում էր գաղափար-
ներ, գործնականում ցայց չտալով, թե ինչպես կարեփ է դրանք կըսնքում 
իրագործել»: 

1919թ. մարտի 20-ի գաղտնի նիստում Վիլսոնը առաջին անգամ տե-
ղեկանում է Թուրքիայի բաժանման վերաբերյալ գաղտնի պայմանագ-
րերի, մասնավորապես 1916թ. Սայքս - Պիկոյի պայմանագրի, գոյութ-
յան մասին: «Սւսյքս ֊ Պիկո,- հետագայում ոչ առանց սարկազմի նշել է 
նւս,- դա հնչում է որպես թեյի վաճառքի նոր ընկերություն, գաղտնի դի-
վանագիտության տիպիկ օրինակ»: Դրսևորելով գաղտնի պայմանագ-
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րերի ւ|եււաբելւյալ իր կտրուկ բացասական վերւսբերմանքր. ւււյւյ սիսաի 
ժամանակ Վիլսոնը հայտարարեց, որ ինքը չի ճանաչի տարածքային 
հւսվակնությռւնները, եթե դրանք հիմնված չեն կաոավաթվուլնեթի հա-
մաձայնության վթա: 

Կոնֆերանսի սկզբնական շրջանում թուրքակւսն հւսրցը ընդհանրա-
պես ւսոանձին քննարկմւսն չէր ևնթւպւկվում: Այն հանդիսանում էր մի 
յարւստեսւսկ «մանրադրամ» այլ հարցերի, դ|իււսվււրապես եվըոսըսկւսն 
խնդլւրների հետ ւսռնչվոդ հւսթցեըի քննաըկման ժամանակ: Սակայն 
թեե Թարքխսն սրսրաված պետություն էր, հնարավոր չէր նրան հաշվից 
դուրս գցե]: 

Փարիզի խորհրդաժողովում օսմանյան շւսհերլւ ււրսշտսււսնելա հա-
մար Ֆրանսիայի մայրւսքադաք էին մեկնել մեծ վեզիր Դամւսդ .հերիդ 
փւսշան ե նախկին մեծ վեզիր Թեվֆիկ վւաշւսն: Այդ առթիվ Ս՜ուստաֆա 
Քեմւպր զրամ էր. «Նորին գերազանցություն մեծ վեզիրը, անկասկած, 
բւդոր ջանքերը կզսրծադրի կոնֆերանսում օտտոմանյան շւսհերր 
պաշսսւրսներս հւսմւսր: Այդ շահերի մեջ, որոնց սրսշ սալա նա թյու նը բւս-
ցւսրձակապես ւսնհրւսժեշտ Ւ. ւսզդի համար, առկա են երկու հիմնւսկւսն 
կետեր. 1. պետության ու ազգի լրիվ անկախությունը, 2. երկրի ւսյն մա-
սերում, որոնք իրենց կւսգմով զերւսզւսնցապես թուրքակւսն են, մեծա-
մասնությունը չւգետք է զոհաբերվի վոէքրամասնաթյւսնր: Անհրաժեշտ է, 
որ ւսյւլ երկու կետերի կապակցությամբ գոյություն ունենա կատարյսդ 
հւսմաձայնաթյուն Փարիզ մեկնսդ պւստվիրակաթյան ծրւսզրի ե ազգա-
յին գիտակցության ձևական ւգահանջնևթի միջև: Հակւսռւսկ դեպքում 
ազգր կւսրսղ է հւսյսւնվե| ալբալ]ւ վիճակի մեջ և կւսնզն1դ մի շարք ւսնուդ-
ւլելի ւիաստերի ւսռջե»": 

Վերջւսպես 1919թ. հունիսի 17-ին Դամադ Ֆերիդ ւիւսշւսյին թույ-
լատրվեց հանդես ւրս| Փւսրիզի խորհրդաժողովում: Նւս ւիորձամ էր օգ-
տագործել Վիլսոնի «14 կետերը» ի շահ կայսրության ամբողջականա թ-
յւսն պւսհսրսնման: Նւս երիտթուրքերի կողմից քրիստոնյաների, մւսսնա-
վորաււլես հայերի նկասւմամբ, իլսսկանացվւսծ հանցագործաթյուննևրր 
հավասարեցնում էր ւսյն աղետների հետ, որոնք պատերազմի ժամանակ 
բաժին էին րնկել «երեք մխիոն մահմեդականներին»: Սակայն ՛հերիդ 
փաշայի ճարպիկ «փաստւսրկսւմները» ոչ մի ազդեցություն չգործեցին 
խորհրդաժողովի մասնակիցների վրւս: 

Կյեմւսնսոն նշեց, որ մեծ վեզյւրր «բոլորովին չի որոնում նևրողությւսն 
խոսքեր կւսռավարության (երիտթուրքակւսն Վ.1-.) գործած ոճիրների 
համար»: Մխսժամանւսկ նւս վճռականորեն մերժևց ՛հերիդ ւիաշւսյի ւսյն 
պնդումը, թե իբր «Թուրքիան միշտ րսվ վերւսբերմանք է ունեցել իր հպա-
տակ ազգերի նկւստմւսմբ, որ Օսմւսնյւսն կայսրության ւգւսհպանումր 
ւսնհրւսժեշտ է ւսշխւսրհի կրոնակւսն հավւսսարւսկշռությւսն պահւգւսն-
մւսն հւսմւսր, որ քաղաքակրթությանը և արւրսրաթյունը ւզահւսնջամ են 
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լրիվ պսւհպասել Օսմանյան կայսրության նախապատերազմյան տա-
րածքները ե աղն: «սչ 1յվրոպայում ե ոչ էլ Ասիայում անհնարին է գտնել 
մի երկիր, որտեղ թուրքական կայսրության տ]ւրապետաթյան ընթաց-
թամ չնվազեր նրա նյութական բարեկեցությունը և ամբողջովին անկման 
չենթարկվեր ն]սս նյութական մակսւրդակր: Թուրքիայի նորազայն 
պատմությանը չի կւսրեփ հւսմարե| ուրախության ու հպարտության ա-
կանք».- այսպիսի բառերով էր եզրափակում իր խոսքը Կլեմանսոն12: 

Հունիսի 23-ին րարքւսկան պատւ|իրւսկսւթյանը դաշնակիցներին 
ներկայացրեց մի հուշացիր, որտեղ կոնկրետացվում էին թուրքական 
տեսակևտնևրր Օսմանյան կայսրության աոանձին մասերի հետազա 
ճակատագրի վերաբերյալ: Այդ ւիաստաթդթում ոչ մի հիշատակություն 
չ կաթ Կ.Պոլսի ե նեղուցների վերաբերյւպ, իսկ Հայաստանի մասին խուլ 
ա մշուշապատ կերպով ասվում էր, որ «եթե էյրևւսնամ ստեղծված Հայ-
կական 1ւանրապետությունը» ճանաչվի դաշնակիցների կողմից, ապա 
օսմանյան պատվիրակությանը կհամաձայնվյւ քննարկել (ad 
rel'crcndum) նրա 1ւետ սահմանային գիծը»1 : 

Դամադ 'հերիդ փաշայի հուշագիրը ամբողջապես մերժվեց կոնֆե-
րանսի կողմից: Վադրո Վիլսոնը հանդես եկավ կտրուկ հայտարարութ-
յամբ. «Մենք նրանց |սեցինք. սակայն նրանք ւլրսեորեցին ւսոողջ դւստո-
դության կատարյալ բացակայության... Նրանք կարծում էին, թե կոնֆե-
րւսնսը բւղորովին անտեղյակ է պատմությանը ե պատրաստ է կող տա-
լու աներևւսկա]ե|ի սատր»: «Ավելի րսվ է, ւդւ թուրքերը մեկնեն Փարի-
զից»1 4 : 

«Չորսի ]ւտրհարդր» օսմանյան պատվիրակությանը պատասխանեց 
մի նոտայով, որտեղ աներկիմաստ ձևով ասվում էր, որ թուրքերր չեն կւս-
րող հայս դնել դաշնակիցների ներողամտության վրւս, որ նրանք «ընւբս-
նւսկ չեն կառւսվարերո ւսյ| ռւսսաներ]ւ», որ առհասարակ «երբեք ընդու-
նակության չեն դրսևորել խաղւսդ ճանապարհով զարգացնելու այն, ինչ 
ձեռք են բերե| ռւսզմւսկւսն ճանապարհով»15: 

•Ր-եմսղականնևրր, որոնք ուշի-ուշով հետևում էին Փարիզի խորհրդա-
ժողովի աշիւատաՍքներին, խ]ւստ դժգոհ էին, որ Դւսմւսղ 'հերիդ վւաշա-
յի բերանռվ արծարծվեւ է Հւսյաստւսնի ւլերւսբերյալ հարցը: «Անատո-
ւիւսյի և Ռամելիայի ]ւրւսվունքների պւսշտււլւսնաթյւսն» ււնկերաթյւսն 
ներկւսյացուցչակւսն կոմիտեի անունից հրւսպւսրակվւսծ ուղերձում, 
ադղվւսծ Ստւսմբափ բնակչությանը, Ս՜ուստաֆա Քեմսղը գրամ էր. որ 
Սսոսմբալի սու|թւսնւսկան կառավարությունը Փարիզի կոնֆերանսում 
մեծ վեզիրի բերանով հայտւսրարեւ է, որ ինքը դեմ չէ, որ «արևելյան նա-
հանգներում ստեղծվի ծւսվււդան Հայաստան»: «Արևև]յան վիլայեթների 
բնակչությունր շատ է դառնւսցւսծ այղ փաստով և իրեն պարտավորվւսծ 
է համարում պահանջել բացատրություններ»,- նշում էր Մ. Քեմսղը"՝: 
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1919թ. մայիսի 21-ի «Երեքի» նիստում ելոյդ Ջորջը առաջ քաշեց 
թուրքական հարցի կարգավորման նոր տարբերակ: Նւս հայտնեց իր 
կատարյալ պատրաստակամությունը ոչ միայն հաստատելու իր նախ-
կին որոշումը ւԼՄՆ-ին փոխանցելու Կ.Պոլսի, նեղուցների և Հայաստանի 
(Կիլիկիայսվ հանդերձ) «ըւիվ մանդատը», այլև լրացուցիչ կերպով ԱՄՆ-
ին տրամաւլլւել Անատոփայի նկատմամբ, ինչպես նւսև Ռոաահայւսս-
տանի, Աւլրբեջանի և ողջ Կովկասի շրջանի «ժամանակավոր մանդա-
տը», մինչև «ռուսական պրոբլեմի լուծումը»1 : Այսպիսով, այղ «միասնա-
կան մանդատի» տարածքն ընդգրկում էր Կ.Պոլսից ու նեւլուցների զո-
տուց մինչև Բաքու ընկած շրջանները, իր մեջ ընդգրկելով նաև ողջ 
«Թուրքահայւսստանը, Ռուսահայաստանը և Պարսկահւսյաստանը»: 

«Հայաստանի և Կ.Պոլսի նկւստմամբ մանդատների հեռանկարը հա-
մապատասխանում էր նախագահ Վիլսոնի իդեալներին: Նրւսն հարկ 
չկար համոզելու»,- գրում էր ելոյդ Ջորջը1": Իսկապես Վիլսոնը հաճույ-
քով համաձայնվեց վերցնել ւսյդ տարածքների նկատմամբ մանդատի ի-
րավանքը, սակայն զգուշորեն վերապահում անելով, որ այգ հարցը 
պետք է վերջին հաշվով լուծի ամերիկյան ժողովուրդը: Վիլսոնյան «Կ.-
Պոլսից մինչև Կովկաս» միասնական մանդատի տեսակետը խարսխ-
ված էր այն հիմնարար գաղափարի վրւս, որ տարածաշրջանում տար-
բեր ազգերի ու ժողովուրդներէ հետևաբար տարբեր շահերի գոյությու-
նը, պարտագիր պայման է առաջադրում, որ այղ վիթխարի տարածքը 
գտնվի մեկ ւււժային կենտրոնի հովանավորության տակ, այլապես խա-
ղաղությունը մշտապես կբացակայի աշխարհի այդ պայթյունավտանգ 
գոտուց: «Թուրք խոյում մանդատների գծով միջազգային հանձնաժողո-
վի» ամերիկացի անդամներ Հենրի Քինգը և Չարլգ Կրեյնը ւսյդ միտքը ձ-
ևակերպում էին հետևյալ կերպ. «Փոքր Ասիայում տարբեր պետություն-
ների պրոբլեմները խիստ փոխկապակցված են, որպեսզի հնարավոր լի-
ներ հովանավորությունը հանձնարարել տարբեր մանգատտերերին, ո-
րոնք անխուսափեփորեն միմյանց հետ կմտնեն բախման մեջ»' : 

Ամերիկացիները նաև այն կարծիքին էին, որ տնտեսական տեսակե-
տից Փոքր Ասիան և Անդրկովկասը իրենցից ներկայացնում են մի անբա-
ժանելի ամբողջություն, որը հոգատար մւսնդատերի տեսակետից անկսւ-
րեփ է բաժանել»2": Գեներալ Հարբորդի առաքելության կարծիքով21 

միասնական մանդատի դեպքում «հայերը և թուրքերը կլինեին հարևան-
ներ, երկու կամ երեք մանդատի դեպքում՜ հակառակորդներ»: Վերջա-
պես Հարբորդի հանձնաժողովի կարծիքով, հայկական հարցը կարելի էր 
լուծել միայն այն դեպքում, երբ ողջ Փոքր Ասիան գտնվեր մեկ պետութ-
յան՝ տվյալ դեպքում ԱՍՆ-ի հովանավորության տակ: 

Անատոփայի մանդատը ամերիկացիներին հանձնելու որոշման դեմ 
դժգոհության ձայներ հնչեցին միայն ֆրանսիական պատվիրակության 
կողմից: Կլեմանսոն դժգոհում էր, որ ինքը տվեց Սհսուլր, տվեց Պաղես-
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տինր, и; մի կեյւպ չի կարողանում ստանալ Սիրիան, իսկ այժմ իրեն 
ցրկամ են նաև Անատոլիայից: Ն ա նույնիսկ համարձակվեց նկատեյ, որ 
«վտանգավոր է ԱՍՆ-ին մտցնեյ Փոքր Ասիա»: Ծաղրի ենթարկելով Վիլ-
սոնի ե կո յղ Ջորջի «ճամարտակաթյաններր» «մահմեդական աշխարհի 
նշանակության մասին», Կլեմանսոն հայտարարեց, որ Կ.Պոլսից ու Հա-
յաստանից բացի եթե Ամերիկային տյւվի նաև նյւանց միջև ընկած Անա-
ւուղիան. ապա ղա աուսջ կբեր]ւ «պառակտում ողջ եվրոպական աշխար-
հում»22: 

Ֆրանսիայի վարչապետը առիթը չկորցրեց թունոտ սարկագմով դի-
մելա Վիյսոնին. «Երբ դուք դադարեք նախագահ լինելուց, մենք ձեզանից 
կսւպւքենք Սեծ թուրք» (ժամանակին Եվյտպայամ այդպես էին անվա-
նում սուլթանին Վ.Բ.) 2 3 : 

Գաղտնիք չէ, որ Մերձավոր Արևեյքում անգլ]ւական բաղձանքների 
գւխւսվոր օբյեկտ|ւ Կ.Պռլ]ւսն էր և նեղուցները: Սակայն դրանց նկատ-
մամբ մանդատը առաջարկելով ԱՄՆ-ին ըստ երևույթին Սւնդոնը ծրագ-
յւեյ էր բազմաքայյ մի կոմբինացիա: Ամենայն հավանականությամբ այդ 
աոաջարկր կյոււմ էր փորձաքարի բնույթ: Ս]ւանգամայն հնարավոր է, որ 
Ամերիկայի մերժումից հետո նախատեսվում էր բստձրացնել անգփա-
կան մւսնղատի վեյւաբերյայ հարցը: 

Առհասարակ Փւսրիզ]ւ կոնֆերանսում առավել բարդ խնդիրը ոչ թե 
«օտտոմանյան ժառանգության» անգլիական կամ ֆրանսիական, այլ 
ամերիկյան բաժնի որոշումն էր: Նկատի ունենալով, որ այդ կոնֆերան-
սում ԱՍՆ-յւ ակտիվ ա եռանդուն հետաքրքրություն էր դրսևորում մեր-
ձավորարեելւան գործերի նկատմամբ և սկսել էր հավակնել ղեկավար 
դերի «թուրքական խնդիրը» լուծելու հարցում, Անգլիան և Ֆրանսիան 
ղիմսւմ էին ճարպիկ գիվանագիտական խուսանավումների Վաշինգտո-
նի հետ բաց առճակատումից խուսափելու համար: Նրւսնք միանգա-
մայն հանգիստ էին ընկսղում ամերիկյան այդ ակտիվությունը, որով-
հետև ամեյւիկացիներր հենց սկզբից հավակնություններ չէին ներկայաց-
նում Օսմանյան կայսրության արաբական տիրույթների նկատմամբ, 
իսկ ամենակարևորր նրանք Մերձավոր Արևեյքում չունեին ոչ մի զինվոր, 
հետևաբայւ այդ տւպւածաշրջանամ նրանց կողմից որևէ տարածքի ձեռք 
բեյաւմյւ գործնականում հնարավոր չէր: Բացի այդ, նախագահ Վիլսոնի 
քաղաքական դիրքհյղւ հենց բան Միացյալ Նահանգներում այդ ժամա-
նակ ւրջորեն թայացեյ էին. նրա եյւկյարդ նախագահական ժամկետը 
ւսյւղեն ավւսյւտվևյռւ վյւա էր. 1918թ. միջանկյալ ընտլաւթյանների 
հետևանքով նրա կողմից ղեկավարվող դեմոկյոստական կասակցւսթյու-
նյւ կոնգրեսի զույգ պայատներամ կւդւցրեց մեծամասնությունը, երկրռւմ 
և Կապիտոլիում աճում էր ընւրփմությունը նյւա այւտաքին քաղաքակա-
նության նկատմամբ, ոյւը հասարակական կարծիքի և կառավարող վեր-
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նւսխաւ|]ւ ազդեցիկ ուժերի կողմից գնահատվում էր որպես ծախսատար. 
րանկ ե քիչ արդյունավետ: 

Y Անշուշտ բազմափորձ ու թրծված քաղաքական գործարարներ Լլոյղ 
Ջորջը ե Կլեմանսոն հասկանամ էին ւսյդբոլորը ե չէին հապաղում ի շահ 
իրենց օգտվեյ ւսյղ բոլորից: Ի վերջո նրանց այղ հաշվարկները ճիշտ 
դուրս եկան: Ինչպես հայտնի է, 1919ր. նոյեմբերի 19-ին ամերիկյան սե-
նատը հրաժարվեց Թուրքիայի նկատմամբ մանդատը վերցնելուց: Դրա-
նից հետո, 1919p. դեկտեմբերի սկզբից, ամերիկյան պւստգամավորներր 
գործնականում դադարեցրին իրենց մասնակցությանը Փարիզի խաղա-
ղության կոնֆերանսի աշխատանքներին: Ըստ էության ամերիկյան սե-
նատում վերոհիշյսղ քվեարկու թյանր իրենով նշանավորում էր նաև քա-
ղաքական ավելի խոշոր նշանակություն ունեցող երևույթի հաստատագ-
րում. դա այն էր, որ ԱՄՆ-ր հեռանամ էր «Վերսալըսն համակարգին» 
մասնակցության բերելուց: 

Սա նշանակում էր նւսև, որ Օսմանյան կայսրության բաժանման 
հարցը վերադարձավ իր ելակետային դիրքին (1916թ. Սայքս Պիկոյի 
պայմանագիրը) և որպես գործող անձինք աււպարեզում գարձյւսլ մնում 
էին Անգփան ե Ֆրանսիան, որոնց միջև դիվանագիտական սակար<տլույ> ՝4. 
յսւնները ժամանակ առ ժամանակ ընդունում էին միմյանց նկատմամբ 
զենք շաչեցներււ բնույթ: 

Թուրքիայի նկատմամբ ամերիկյան միասնական մանդատի հարցը 
տարբեր ձևով րնկալվեց Ստւսմբուլի կառավարության և.քեմարսկաննե-
րի կողմից: Ստամբւսլում թուրքական քաղաքական գործիչների և մտա-
վորականության մի որոշ մւսսը, ինչպես նւսև հասւսրակւսկւսն որոշ 
շրջանւսկներ մեծ հայսեր էին կապում ԷԼՄՆ-ի հետ՜ երկրի կրած պար-
տությունից ւսռւսվել փոքր վնասներով դարս գւսրո համար: Նրանք 
ԱԷՌյ-ին դիտում էին որպես Մերձավոր Արևեւքամ ավելի քիչ հետաքրք-
րություններ ունեցող երկրի, հետևաբար նւսև ավելի ււլակաս վտանգա-
վոր, քան ԷԼնգլիւսն. որը նրանց կարծիքով իրենից ներկայացնում էր 
թուրք ժողովրդի անկախության ու ազգային ձգտումների համար սպառ-
նայիք ներկայացնող աոաջին պետությունը: Այդ շրջանակներր գտնվում 
էին վիլսոնյան հռչւսկագրերի ուժեղ ազդեցության ներքո: 

Արտահայտվելով այդ մասին, Մուստաֆա -P-եմսղր գրում էր. «պարտ-
ված և զինագադար կնքե]ու հարկադրված Օտտոմանյան կւսյսրաթյա-
նր, ինչպես միրաժ]} դիտող անցորդ, մի որոշ ժամանակ ապշած ու հիա-
ցած էր այդ սկզբունքների մխիթւսրւսկւսն տեսարանից»24: Վիլսոնի «14 
կետերը» Մուստաֆա Քեմւսլք գնւսհւստել է որպես Թուրքիայի ազգային 
շահերին չհակասող դրույթներ: 1919թ. դեկտեմբերի 30-ին ԷԼնգւդւայի նո-
տաբլների առջև արտասանած ճառում նւս ասել է. «Այղ ծրագիրը ժողո-
վուրդն երին ապահովելէ ինքնորոշմւսն իրավունք: Նրա 12-րդ կետը բա-
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ցաոապես վերաբերում Ւ. մեց, մեր պետությանը և մեր ժողովրդին: ... Այն 
րնւ]անե]ի Լ մեց համար»: 

Թուրքական մի շարք ազդեցիկ գործիչների կարծիքով միայն ԱՄՆ-ի 
վրա հենվերւվ հնայււսվոր կփներ անդամարււծել Անգփսւյի «թուրքական 
քաւլաքւսկանաթյանր» (իմա Թուրքիայի մասնատումը Վ.Բ.): Նրանք 
համոզված հին, պւ «իդեալիզմով» առաջնորդվող Ամերիկան աշխարհում 
միւսկ պետությանն I՜., որր կւսրայ է օգնել Թուրքիային ելք ցանելու իր 
ւսնհուտպի վիճակից ե բացի այգ. միայն ԱՍՆ-ի բարեկամական օգ-
նությանը թուրքերին՝ ագատ համաձայնության հիմքի վրա, կարոց է վե-
րականգնեց խաղաղությունը Մերձավոր Արևելքում: 

Սակայն Ստամբաւի քաղաքական դաշտում առկա էին նաև այյ ու-
ժեր, օրինակ, իշխան Սաբահեդդինի կողմնակից չսւվւավոր իթթիլյաֆա-
կաններր, որոնք հանդես էին գսղիս հօգուտ Թուրքիայի նկատմամբ 
անգւիական մանդատի և չէին րնդռւնամ, ավեյին, պայքարում էին ամե-
րիկյան մանդատի րնդանման դեմ: 

1919թ. հափսի վերջին և օգոստոսի սկգբին հրզրումում տեղի անե-
ցւսծ «ԱՍւստւղիայի և Ռումեփայի իրավունքների պաշտպանության» 
կոնգրեսում պաշտոնապես քննության չենթարկվեց Թուրքիայի նկատ-
մամբ ամերիկյան մանդատի հարցը, հավանաբար ւսյն պատճառով, որ 
թարք ազգայնականների կողմից ւսյն դեռևս գտնվում էր ուսումնասի-
րության ու հստակևցման էտապում: Սւսկւսյն կոնգրեսի եգրավւակիչ 
բանաձևում այնուամենայնիվ արձւսնւսգրվեց. կոնգրեսը ցւսնկսղի է հա-
մարում «ցանկացած երկրի կողմից» գիտական ւսրւլյանաբերական կամ 
տնտեսական օգնությանը Թուրքիային, եթե այգ պետությանը ոտնձ-
գության չի կատարի «թուրքական տարածքներ]) և Թուրքիայի անկա-
խության նկատմամբ»2'՝: 

Մինչև «Իրավունքների պաշտպանության ընկերության» Սըվասի 
կոնգրեսի գումարումի (1919թ. սեպտեմբեր). Ստւսմբուլում թուրք գործիչ-
ների և ամերիկացիների միջև №ինգ - Կրեյնի և այլս) ընթանում էին ին-
տենսիվ շփումներ: Այղ գործիչները աշխատում էին համոզել քեմալսւ-
կաններին, որպեսզի առաջիկա կոնգրեսում հստակորեն ճշտվի Թուր-
քիայի վերաբերմունքը ամերիկյան մանդատի նկատմամբ: 1919թ. հուլի-
սի 25-ին Բեքիր Սամի բեյը Մուստաֆա Քեմալին և Ռեյաֆ բեյին գրած 
նամակում մանդատի մւսսին արտահայտվում էր հետևյաւ կերպ. 
«Սկզբունքորեն անկախությանը, իհարկե, ցանկա]]) է: Բայց միաժամա-
նակ կասկածից վեր է, որ եթե հւսյտւսրւսրւ|ի ւրիվ անկախություն, ւսպա 
կայւղւությւ)ւն|ւ կբաժանվի մի քանի գոտիների: Նման հսւնգամանքնե-
րամ, իհարկե. ավև]ի գերագասելյւ է մանդատը, որը երաշխավորում է 
մեր տարածքային ւսնձեռնմխեւիաթյունը, քան անկախությունը երկու 
կամ երեք վիլայեթների սահմաններում: Գտնամ եմ, որ լավագույն լու-
ծումը, որր կարոդ է րնղունել ազգր. ղա խնւլրելն է, որ հաստատվի Ամե-
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րիկայի մանդատը որոշակի ժամկետով, տարածքի ամբողջականութ-
յան, սահմանադրության ու արտաքին հարաբերությունների իրավունքի 
պահպանման պայմանով»: 

Բեքիբ Սամի բեյը հաղորդում էր նւսև, որ այդ հարցի կապակցութ-
յամբ ինքը Սաամբուլում զրուցել է ամերիկյան ներկայացուցի հետ. որր 
հանգամանորեն ծանոթացրել է իրեն ամերիկյան մանդատի պայմաննե-
րի հետ, միաժամանակ առաջարկելով դիմել Վիլսոնին. ամերիկյան սե-
նատին ու կոնգրեսին գործին ընթացք տալու համար: 

Բեքիր Սամի բեյը այդ բոլորին ավելացնում էր, որ ամերիկյան ներ-
կայացուցիչը խոստացել է ապահովել Սըվասի կոնգրեսի կողմից ընտր-
ված պատվիրակության մեկնումը ԱՍԱ՜ ամերիկյան ռազմանավով՜ : 

Իր պատասխան գաղտնագրված նամակում Մուստաֆա Քեմւսլը 
գրում էր, որ ողջ Սըվասի կոնգրեսի ընթացքում պաշտպանվում էր պե-
տության ու ազգի կատարյալ անկախության պահպանման անհրաժեշ-
տության մասին տեսակետը: Այդ իսկ պատճառով նպատակահարմար 
չի համարվում կոնգրեսի ուղղակի քննարկմանը դնել ամերիկյան ման-
դատի հարցը, առավել ես, որ ինչպես գրում էր Մ. Քեմալը, «այդ մանդա-
տի իմաստը մեզ համար ես դեռևս լրիվ պարզ չէ» 2 7 : 

Բեքիբ Մամի բեյին ուղղված իր հաջորդ նամակում կասկածամիտ, 
զգույշ ու պրագմատիկ քեմալական շարժման պարագլուխը գլաւմ էր. 
«թույլ տվեք ձեր կարծիքն իմանալ մեկ այլ հարցի առթիվ, ինչպիսի՞ք են 
այն օգուտները, որ իր համար սպասում է ամերիկյան կառավարաթյա-
նը, պատրաստականություն հայտնելով իր վրա վերցնել մանդատը, որը 
կարող է բազում դժվարություններ ստեղծել ԱՄՆ-ի համար: Ո՞րն է ամե-
րիկացիների շահագրգռվածության պատճառը, առհասալսսկ ինչպի-
սի՞ք են նրանց մտադրությունները Թուրքիայի նկւստմամբ2Տ: Այնուհետև, 
ինչպիսի՞ք են լինելու Օսմանյան պետության սւսհմանները, արդյոք 
նրանք համընկնո՞ւմ են կւսյսրությւսն մինչպատերւսզմակւսն սահմաննե-
րի հետ թե ոչ, ինչպիսի՞ տարաձայնություններ կւսն անգլիացիների ու 
ամերիկացիների միջև, արդյոք անգւիացիները ևս ձգտո՞ւմ են ստանալ 
Թուրքիայի մանդատր, ինչո՞ւ ամերիկացիները հրաժարվեցին Հայաս-
տանի նկատմամբ մանդատից և այլն»: 

Առանձնակի հետաքրքլտւթյա ն է ներկայացնում Խալիդե էդիպի 
1919թ. օգոստոսի 10-ի նամակը Մուստաֆա Քեմալին: Ն ա Ամերիկայի 
ժամանակավոր մանդատը Թուրքիայի համար համարում էր չարյաց 
փոքրագույնը հետևյալ պատճառներով, ամերիկյան մանդատը ի վիճա-
կի է լուծելու թուրքական և նույնիսկ ողջ արևելյան հարցը: Այդ դեպքում 
հնարավոր կլինի պահպանել Թուրքիայի ծավալուն սահմանները, քանի 
որ ամերիկացիները ցանկանում են ձեռք բերել Թուրքիայի նկատմամբ 
«միասնական ու ընդհանուր մանդատը»: «Պաշտոնական Ամերիկան չի 
համակրում մեր տարածքի վրա Հայաստան ստեղծելու մտւսդրությա-
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(ip>/: Իհարկե, մանդատյւ հայւված կհասցնի թարքերի ազգային ինքնա-
սիրությանը: Սակայն գա այնքան էյ վտանգավոր չէ, քանի որ «Ամերի-
կայի կառավարական մեխանիզմը չի հանդիսանում ոչ կղեյւական և ոչ 
է] ազգայնական»4 ' : 

Խսդիդե է՜գիսյր զարգացնում էր նւսև այն միտքը, որ անհրաժեշտ է 
միջոցներ գւոնեւ վերացնելու համար Թուրքիայի ազգային վաքրամաս-
նաթյանների կողմից օտարերկրյա պետությունների միջոցով Թուրքիա-
յ]ւն սպւսռնարո հնարավորությունը: Ն ա գտնում էր, որ ինչպիսի պայ-
մաններ էլ որ լինեն, քրիստոնյա փոքրամասնությունները մնալու են 
Թուրքիայի սահմանների մեջ: 1՜7վ հենվերւվ եվրոպական որևէ պետութ-
յան փոս, նրանք անընդհատ բարձրացնելու են հագումներ, առաջ բերե-
րս| օտարերկրյա միջամտության, որի հետևանքով Թուրքիան ամեն 
տարի կորցնելու է իր անկախության մի մասր հօգուտ այդ փոքրամաս-
նությունների: Քանի որ իր սահմաններում մասնատված ու թողացած 
Թուրքիան ի վիճակի չի լինելու իրւսկանացնեւ վերոհիշյալ բարդ խնդի-
րը, ուստի եյքը, ըստ նամակի հեղինակի, մանգատն ընդունելն է: Ըստ 
երևույթին Խալիդե էդիպը ենթադրում էր, որ մանդատեր Ամերիկան ոչ 
մի պայմանով թուր չէր տւս, որ եվրոպւսկան որևէ պետություն միջամտի 
իր հովանավորության տւսկ գտնվող երկրի ներքին գործերին: «Մենք ոչ 
մի տեգ չենք կարոդ գտնել այնպիսի հենարան, ինչպես Ամերիկան է, որն 
ավելի ուժեղ է, քւսն Եվրոպան»,- գրամ էր նա: «Ամերիկան,- շարունա-
կում էր Խւսլիդե էդիպը,- միակ երկիրն է, որը հաշվի է նստում ժողո-
վարղների հոգեբանության հետ և ունակ է ստեւլծելու ժողովրդավարա-
կան վարչակարգ... աստի նա մեզ համար ևս, անկասկած, համարվում է 
ւսոավել րնղունելի օտարերկրյա պետությանը»: Միայն Ամերիկան, ըստ 
Խւպիդև էդիպի, ի վիճակի կփնի 20 տարվա ընթացքում ստեղծելու նոր, 
մտավոր ա տնտեսական առումով անկախ Թուրքիա30: «Որպեսզի մենք 
դարս գանք ներկա ստեղծված վիճակից,- շարունակում էր նա,- և արագ 
կազմակերպենք մեր պաշտպանությանը ընդդեմ ամբողջ աշխարհի, ան-
կւսսկած մեզ անհրաժեշտ է այն պետության աջակցությունը, որը դրա 
համար ունի բավարար չափով ուժ: Եթե մենք կարողանայինք այդ նպսւ-
տւսկով օգտագործել Ամերիկային, նրան գցելով մեր առջևը որպես ման-
դւստեր, որր վնասազերծում է իմպերիալիստական Եվրոպայի կողմից 
մեզ սպառնացող անհամար վտանգները, դրանով իսկ մենք կկարողա-
նայինք լուծել թուրքական և նույնիսկ արևելյան հարցը»: 

«Ամերիկան ընդհանրապես հակված չէ Արևելքում ընդունել ման-
ղւստ,- ենթադրում էր նամւսկի հեղինակը,- կամ իրեն ինչ որ բանով կա-
պել Եվրոպայում: Սակայն ամերիկացիները ձգտում են իրենց ողջ հա-
մակարգին ու իդեալներին համապատասխան, լինելու ավելի բարձր 
ւսզգ, քան եվրոպական ժողովուրդները: Այդ ձգտումը թելադրված է 
նյււսնց իՍքնասիյւււտյւսմբ: Եթե որևիցէ երկիր կւստաբյալ անկեղծութ-
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յւսմբ ամերիկյան ազգին կանչի իրեն ցուցաբերելու օգնություն, Ամերի-
կան չի հրաժարվի դրանից, որպեսզի եվրոսրսյին ցույց տա. թե ինչպիսի 
վարչական բարձրագույն ձե կարոդ է կազմակերպել այգ երկրի բարօ-
րության համար»: 

Խսգիդե էդիպը հատուկ շեշտում էր, որ «հեղինակավոր շրջաններում 
վստահեցնում են, որ երե մեր ազգային շարժումը իրեն դրսևորի գրական 
կողմից և չկրի հակաքրիստոնեական բնույթ, նւս կգտնի Ամերիկայի ւս-
ջակցաթյունը»: 

Իր վերոհիշյալ մտքերին Խսղիդե էդիպը վերջակետ էր գնում 
հետևյալ եզրակացությամբ, «լինելով տեգի անեցոգ իրադարձություննե-
րի վկան և նկատի ունենսդսվ մեր երկրի ապագա մասնատման վտան-
գը, ես տեսնամ եմ, որ մենք պետք է դիմենք Ամերիկայի օգնությանը... 
Մենք չպետք է ձեռքից բաց թողնենք այդ առա մով մեզ համար ստեղծ-
ված բարենպաստ իրադրությունը»՜'2: 

Ամերիկյան մանդատը ընդունելու օգտիս արտահայտվում էր նւսև 
Անկարայամ բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ Ալի ֆուա-
ղը, քեմսղակւսն շարժման աչքի ընկնող գործիչ Ղարա Վասիֆը և արիշ-
ներ: Ի դեպ, վերջինս իր տեսակետը հիմնավորում էր հետեյսղ կերպ, «Ե-
թե դա տեղի ունենա,- հեռագրում էր նա Սըվաս,- ապա ամերիկյան ման-
դատի օգնաթյամբ հնարավոր կլինի ազատվել մյուս սրիկաներից և հե-
տագայում գործ ունենալ միայն ամերիկացիների հետ, որից հետո պայ-
քարելր ավելի կհեշտանա» 3: 

Չնայած Վւսշինգտոնի շահագրգռվածությանը, որ Սըվասի կոնգրե-
սում քեմսղականները ընտրություն կատարեն հօգուտ ամերիկյան ման-
դատի, ամերիկացիները, սակայն, չէին դադարեցնում իրենց ճնշումը 
Ստամբուլի կառավարության վրա, որպեսզի վերջինս վերջ տւս հայերի 
նկատմամբ քեմալականների խժդժություններին: 

Այսպես, 1919թ. օգոստոսի 21-ին Կ.պոլսամ ամերիկյան ւլեսպանութ-
յունը մեծ վեզիրին է ներկայացնում մի հուշագիր, ստորագըվւսծ Կ.պոլ-
սում Միացյալ Նահանգների Գերագույն կոմիսար, նավատորմի վտխ-
ծովակալ Մարկ Լ.Բրիսստլի կողմից, որտեւլ ասվում էր. «պրեզխլենտր 
ցանկանում է թուրքական իշխանություններին իրազեկ պահեի որ երե 
անմիջական և ւսրգյունավետ միջոցներ ձեււք չառնվեն կանխելու ջարդե-
րը կամ նման սարսափներ, որոնք կւստւսրվում են թարքերի, քրդերի կամ 
այլ մուսուլմանների կողմից հայերի նկատմամբ Կռվկասում ե ւսյրոր, ա-
պա ներկայիս Օսմանյան կայսրության թուրքական շրջանների ինքնիշ-
խանության ապահովմանը վերաբերալ բոլոր որոշամներր, ըստ խւսղւս-
ւլության պայմանների 12 ֊ ւպ հալվածի, հետ կվերցվեն, և ւլա առաջ կբե-
րի թուրքական կայսրության լիակատար քայքայում և խաղաղության 
պայմանների լիակատար փոփոխություն: Եթե նրանք պատճառւսբա-
նություն առաջ բերեն, որ նման պատահարների վրա իրենք հսկուլութ-
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յան չասես, ապա կմատնանշվի, պւ եթե նրանք հայս ունեն կայսրության 
որևէ շրջանի նկատմամբ ինքնիշխանություն կիրառել, ապա պետք է 
ցույց տան, որ ոչ միայն կամենում են, այլև, ավելին, ի վիճակի են հետ 
պահե| իրենց ազգակիցներին և կրոնակիցներին գազանություններ գոր-
ծե|ուց: Հետևաբար, ոչ մի ներայաթյան չի րնւրսնվի թուրքերից, որ ի վի-
ճակի չեն եղել կանխել ոճիրներր հայերի նկատմամբ»: 

Մեծ վեզիր Դամադ Ֆերիգ փաշան պատասխանում է, որ «եթե ինքը 
չի կարոդ զոյւք ուղարկել վտանգված վայրեյւր, ապա ինչպե՛՞ս կարոդ Ւ. 
պատասխանատու |ինել րստ պրեզիդենտ Վիլսոնի նոտայի պայմաննե-
րի», ակնայւկե|ով, որ ռեսդ իշխանությունը գտնվում Ւ. քեմալականների և 
ոչ թև Ստամբայի կառավարության ձեռքերում: Իր այգ ասածը հաստւս-
տեյա համար, մեծ վեզիյւը ամեյփկյան ծովակայ Ուեբբին կայսբոմ Ւ. վի-
յսսվոյւական տոնով գյւված մի նամակ, որն իրեն էր ուդդել էրզրումի վա-
|ի!ւ պաշտոնակատարը: Ն ա գյաւմ էր, որ ժտլովրդի (]ւմւս՝ քեմսղակսւն-
նելվւ) ձայնը տայւբեը է կառավայտւթյան ձայնից 4: 

Ամերիկյան սենատոր ք1ւ]դյամսը 1919թ. սեպտեմբեյվւ 9-ին սենատին 
առւսջադյւեց մի միացյալ բանաձև, ռյւը նպատակ էր հետապնդում յիա-
զորեյ կառավարությանը ամերիկյան զորքերին օգտագործելու Հայաս-
տանում: Այգ առաջադրությանը նաև մի վարձ էր իմանալու ամերիկյան 
կարծիքը Մերձավոր Արևեյքում մանդատ ստանալու վերարերյայ: 
Միսւցյւպ բանաձևը ուներ հետևյալ բովանդակությունը. «Որքանով որ 
բրիտանական զորքերի հեռւսցամը Կովկասից և Հայաստանից հայ ժո-
ղովրդին անօգնական կթոդնի քրդերի ա թուրքերի հարձակումների դեմ 
հանդիման, և որքանով որ ամեյւիկյւսն ժողովուրդը խորապես և անկեղ-
ծորեն համակրում է հայ ժողովրդի ազատության, խաղաղության և ա-
ռւսջադիմության բաղձանքներին, ւսյղ իսկ պատճառով Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանզնեյփ կոնգրեսի սենատի և ներկայացուցիչների պա-
լւստի կողմից պետք է ռրոշվ1ւ, որ Միացյալ Նահանգների պււեզիդենտն 
այսու լիազորվում է օգտագործելու Միացյալ Նահանգների այնպիսի 
ցամաքային ա ծովային ուժեր, որոնք, նյոս կարծիքով, նպատակահար-
մար կլինեն Հայւսստւսնում խաղաղություն և անդորրություն պահպանե-
լու համար, մինչև որ այդ երկրի գործերի լուծումն ավարտվի ազգերի 
միջև կնքված պայ ամա նա գրով»: 

Այս միջոցւսռման նկատմամբ ԱՍՆ-ում գործող ընդդիմությունն այն 
միտքը զւսրգւսցրեց, որ Միացյալ Նահանգները բնավ պատեյսսզմի մեջ 
չեն եղել Թուրքիայի հետ և հետևաբար նյւա դեմ չի կարելի օգտագործեյ 
զորքեր: Առհասարակ ընդդիմությունը ւսյս հարցի շուրջը ուժեղ աղմուկ. 
բայւձրացրեց35: 

Նկատի ունենալով, որ Սըվասր դարձել էր քեմալական շարժման 
կարևոր կենտրոններից մեկը, գեներայ Հարբորդը իր հանձնաժողովի 
հետ այցելեց նաև ւսյդ քաղաքը և շփումների մեջ մտավ ազգայնական-
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սերի հետ: Այդ առթիվ Կաստամունիի վսդի Ֆերիդ բեյը ե նույն քաւլւսքի 
պւսրետ գնդապետ Օսմանը հագպսբււմ էին Մուստաֆա Քեմալին, որ 
Սըվասից ամերիկյան գեներալը հաղորդել է Ստամբուլ. որ Թարքիայում 
ազգային շարժման առաջացումը ունի օբյեկտիվ պատճառներ և հանդի-
սանամ է միանգամայն օրինական: 

Նրա այդ կարծիքը ոգեորեւ էր նամակի հեղինակներին, որոնք 
գտնամ էին. որ քեմալականները 1ւենվամ են ռեւսլ աժի փոս և տերութ-
յուններին ոչինչ չի մնամ, եթե ոչ ընդունել իրենց «արդարացի պահանջ-
ները»: Սակայն վախենալով, որ «իմպերիալիստների» հետ շփումները 
կարոդ է վարկաբեկելքեմալակւսն շարժումը, Ֆերիդ բեյր և Օսմանր թա-
խանձագին խնդրում էին իրենց գործընկերներից, որ հանուն ազգային՛ 
շարժման անվտանգության չքողազերծեն «մեր գաղտնի շփումների 
հարցը ինչպես ամերիկացիների, այնպես էլ անգլիացիների հետ»36: 

Ամերիկյան մանդատի հարցը Սըվասի կոնգրեսում քննության են-
թարկվեց նրա երկու նիստերում (1919թ. սեպտեմբերի 8-ին ե 9-ին): Այդ 
նիստերին մասնակցում էր նաև Կ.Պոլսից եկած Կրեյնի ներկայացուցիչ 
ոմն էդգսղւ Լուիս Բրաուն, որն իրեն անվանում էր լրագրող, բայց իրա-
կանում հետախույզ էր: Մուստաֆա Քեմւսլը նրա մասին արտահայտվել 
է հետևյալ կերպ, «դա մի երիտասարդ էր, մտավոր առումով չափազանց 
զարգացած և զգայուն զրուցակից»: Քեմւսլը հայտնում էր նաև, որ 
Բրւաոնը հանդես էր գափս իբրև մասնավոր անձ: Իսկ ամենատարօրի-
նակը այն էր, որ ւսյդ լրագրողը, ինչպես նշում էր Մուստաֆա Քեմւսլը, 
«ոչ միայն չի ասել, որ Ամերիկան կհամաձայնվի ընդունել (Թուրքիայի 
Վ.Բ.) մանդատը, այլև հայտարարեց, որ ամենայն հավանականութ-
յամբ, նա կհրաժարվի ընդունելու այն»: Դժվար չէ կռահել, որ միստեր 
Բրաունը պատկանում էր պրեզիդենտ Վիլսոնի քաղաքականության 
նկատմամբ ընդդիմության շարքերում: 

Սըվասի կոնգրեսում մանդատի հարցի շուրջը քեմւսլականների միջև 
բորբոքվեց սուր պայքար: Պատգամավորների մի մւսսը հանդես էր գա-
փս հօգուտ ամերիկյան մանդատն ընդունելու: Եղել են նւսև հակառա-
կորդներ: Քննարկումը հիմնականում գնացել է ւսյն հարցի շուրջը, թե 
Թուրքիան պետք է մնա որպես անկախ պետություն, թե՞ համաձայնվի 
մանդատի հետ: Սի շարք պատգամավորներ, օրինակ. Ռեֆեթ բեյր. Դա-
րսս Վւսսիֆ բեյը և աղն հայտնում են այն տեսակետը, որ մանդատ հաս-
կացությունը և անկախությունը չեն հանդիսանում իրար հակասող 
երևույթներ: «Մենք կանգնած ենք ամերիկյան երաշխիքները ընդունելու 
անհրաժեշտության, այսինքն մեր նկատմամբ մանդատ հաստատվեըս 
պարտադրանքի ւսռջև,- հայտարարում է Ռեֆեթ բեյը: Չէ՞ որ հնարավոր 
չէ, որ X X դարում մի ժողովուրդ, որն ունի հինգ հարյուր միլիոն փրւսյի 
հասնող պարտք, քայքայված և ոչ մեծ արտադրողականությամբ հոդեր 
և մաքսիմում տասից մինչև տասնհինգ միլիոն պետական եկամուտներ, 
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կարողանա գոյության պահպանն] առանց օտարերկրյա օգնության»: 
Վերջում ճառախոսր եզրակացնում էր, որ նման պայմաններում, առանց 
օտարերկրյւս օգնության. Թուրքիան իրեն չի կարող պաշտպանել նաև 
հունական ագրեսիայից": 

Սակայն Ս|ս|ւսսի կոնգրեսում ի վերջո հաղթանակը Թուրքիայի կա-
տարյսղ անկախության կաւմնւսկիցների կողմն էր: Թերևս այղ վճռի ըն-
ղա նման համար կարևոր ղեր խաղւսց Մուստաֆա ֊Քեմալի հետևյալ 
հայտնի գրույթը, «ազգային կարիքներին չհամապատասխանող որո-
շամներր ոչ մի ղեպքում չեն կարող ւ]իտվե] որպես ազգի համար պար-
տագիր»: 

1919թ. սեպտեմբերի 11-ին Սրվւսսի կոնգրեսն ընղունեց մանիֆեստ, 
որտեղ ասվում էր. «Օսմանյան կայսրության տարածքը, որի բնակչութ-
յանը ճնշող մեծամասնությամբ կազմում են մահմեդականները... հան-
դիսանամ է մի միասնական ամբողջության, նրա ոչ մի մասը չի կարող օ-
տարվե] Օսմանյան կայսրությունից և ոչ մի պատրվակով ու ոչ մի ձ-
ևով»3*: 

Սա նշանակում էր, որ մերժվում է ամերիկյան մանդատի գադւսփա-
րը: Սակայն Սրվասի կոնգրեսի մանիֆեստում, ինչպես նաև էրգրումի 
կոնգրեսի եզրավոսկիչ բանաձևում, այնուամենայնիվ տեղ էր գտնում 
«ւսնշահագրգիռ պետության ների կողմից Թուրքիային օգնություն ցույց 
սաղռւ ցանկաւիության» մասին դւտւյթր: Ավելին, Մուստաֆա Քեմսղը 
Սրվասի կոնգրեսի անունից ԱՄՆ-ի կառավարությանն ու սենատին 
հղեց մի հուշագիր ու նամակ, որտեղ հայս էր հայտնվում, որ Ամերիկան 
բարյացակամ վերաբերմունք կդրսևորի «թուրքական ազգային գործի» 
նկատմամբ: Ընդորում, այդ փաստաթղթերում հստակ շեշտվում էր, որ 
թուրքական շարժումը բնւսվ բւղշևիկյան բնույթ չունի՜": Միւսժամանակ 
կոնգրեսի մասնակիցների կողմից խնդրվում էր Թուրքիա ուղարկել ւսմե֊ 
րիկյւսն սենատի անդամներից կազմվւսծ մի հանձնաժողով, որպեսզի 
«շահագրգռված ւսգգի պարզ հւսյւսցքով վերջինս ուսումնասիրի Թուր-
քիայամ գոյություն ունեցող իրական վիճւսկր և թույլ չտրվի, որ խաղա-
ղության ււրսյմւսնագրի որոշմամբ Օսմանյան կայսրության տարածքնե-
րը տրվեն արիշներին»4": Այսպիսով մանդատի վերաբերյալ և ոչ մի 
խոսք: Ըստ էության մանդատի դեմ արտահայտվեցին ոչ միայն էրգրու-
մի և Սըվասի կոնգրեսները, այլև քեմալական նորաստեղծ բանակի հրւս-
մանատարությանը: Ի ւգւստասխան Քեմսղի կողմից ուղարկված հեռագ-
րական հարցումների, հրամանատարների մեծւսմասնաթյունը դեմ ար-
տահատվեց որևէ երկրի մւսնդատ ընդունելու ն41: 

1919թ. հոկտեմբերի երկրորդ կեսին Ամասիայում տեւլի ունեցավ 
Մուստաֆա Քեմսղի հւսնդիպումը Կ. Պոլսի սուլթանական կառավսղտւթ-
յւսն ներկւսյացացչ]ւ հետ: Քննւսրկմւսն նյութը առաջիկայում խորհրդա-
րանի գումարման հարցն էր: Կողմերը ամերիկյան մանդատին վերաբե-

35 



յադ խնդրի կապակցությամբ իրենց վերաբերմունքը ձևակերպեցին այն 
առումով, որ դա մի միջոց է Թուրքիայի տեխնիկական, արդյունաբերա-
կան և տնտեսական կարիքները բավարարելու համար, սակայն պայմա-
նով, որ ամբողջապես պահպանվի Թուրքիայի անկախությանը՛ համա-
ձայն Սըվասի կոնգրեսի մանիֆեստի 7-րդ հոդվածի 2: 

Սա փաստորեն նշանակում էր, որ քհմալական իշխանությունները 
փակում էին Կ.Պոլսի, նեղուցների և Անատոփայի նկատմամբ ամերիկ-
յան մանդատի վերաբերյալ հարցը: Միջազգային ատյանների օրակար-
գում, սակայն, գեռ շարունակում էր մնւսլ Հայաստանի մանդատի հար-
ցը: 1919թ. նոյեմբերի 19-ին ԱՄՆ-ի սենատ մտցված առաջարկը Վերսւս-
լի պայմանագիրր հաստատելու վերաբերյալ չապահովեց անհրաժեշտ 
քանակությամբ ձայներ4՝: Հետևաբար օդից կախված էր մնամ նւսև Հա-
յաստանի նկատմամբ մանդատի հարցը: Գնալով ամերիկյան մամուլում 
և ընդդիմության շրջանակներում ավելի ու ավելի բացահայտ կերպով 
էին հնչում ձայներ այն մասին, որ անիմաստ է Հայաստանի համար 
ծախսել դրամ և կատարել զոհողություններ: Ի վերջո 1920թ. մ՛այիսի 30-
ին Սիացյսղ Նահանգների սենատը մերժեց վերցնել Հայաստանի ման-
դատը: 

VAHAN BAYBURDYAN 

ON THE TURKISH-AMERICAN RELATIONSHIP IN RESPECT OF 
DEVELOPMENTS AROUND THE ARMENIAN QUESTION DÜRING THE 

KEMALIST MOVEMENT 

The article cxamincs the Turkish-American relalionship in respect of 
developments around the Armenian Queslion during the Kemalian Movement in 
Turkcy. It poinls out that as early as in the spring of 1917, the US, after it becamc 
engaged in the World War, started to display much of an interest in the "Ncar East" 
Problems, including, among others, the Armenian Qucstion. US President Woodrow 
Wilson, when he pubhshed his famous "14 Poinls" also known as the Wilson Peace 
Plan, referred also to the Armenian Qucstion, which hc viewed from a slandpoinl of 
crcaling the new world order. 

The Armenian Queslion appeared in ihe agenda of the international confercnce 
summoned in Paris in 1919, but the Turkish dclcgaiion led by Senior Vizier Damad 
Ferid Pasha iried to jeopardize any attempt at positive sett!emcnt of the Queslion. In 
effect, the Sullan's Government in Istanbul and the Kcmahans werc in perfeet 
agreement as to their strive to jeopardize the Queslion and, despite their fundamental 
discrepancies on some other problems, they stood on a strong joint platform in respeel 
of the Armenian Question. 

The Article provides a comprehcnsivc analysis of the American mandalc over 
Armenia, which was most warmly advocated by President Woodrow Wilson. The 
Article further sheds some light on ihe so-called "joint mandate" of the US over 
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Turkey. To ihis cnd, it is cmphusized that the political forces active in Turkey's 
political arcna had absolute!)՛ diflercnt positions on the idea of a "joint mandate". 

Düring the congrcsses of Erzürnm and Sivas held by the Kemalians in 1919, there 
were active discussions of the Turkish-American relationship, including the issue of а 
joint American mandate over Turkey. The Article highlights in this respect that the 
Kemalians did not have a common position on the said issue. The leader of Turkey's 
millc-nalionalisls Mustafa KcmaJ advocated completc independence of Turkey, which 
by default implied rcjeclion of the mandate idea. 

The National Vow taken by the Kemalians exhaustively rejectcd the applicalion 
conccrning an American mandate. This documcnt, which was an extensive plan of the 
Kemalians. dcclarcd that Turkey's territory was a Single whole, and that any part of it 
could not bc dctachcd Irom it in either way rcgardless of cause. 

Thus, the National Vow finally declined the possibilily of an American mandate 
over Armenia and, more broadly, one over Turkey. 
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Ս Ո Ւ Ր Ե Ն ա 1 Ղ Դ Ա Ս Ա Ա Ր Յ Ա Ն 

ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԻՍԼԱՄԻ 
ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

(Թուրքիայի մոդելը) 

Արդի արևմտյան քաղաքական և արևելագիտական շրջանակներում 
ինչպես նաև Մերձափւր և Միջին Արևելքի երկրներում առավել հաճախ է 
սկսեւ քննւսրկվե] այն հարցը, թե համատեղելի են արդյո՞ք իսլամական 
հավատի սկզբունքներն ա արժեքները արևմտյան քաղաքակրթության 
արժեքսւյին համակարգի հետ' հաշվի առնելով այդ քաղաքակրթության 
ակտիվ ներթավւանցումր մերձավոր- և միջինարևելւան տարածաշրջան 
և նրա ընդգրկումը Արևմուտքի կենսական շահերի գոտու մեջ: 

Վերոհիշյսղ շրջանակների կողմից առաջ Ւ. քաշվում այն դրույթը, որ, 
ե|նե|ռվ սեփական անվտանգության և. զարգացման հեռանկարային ա-
պւսհովման նպատակներից, ԱՄՆ-ն և Եվրոպան պետք է իրականաց-
նեն Մերձավոր և Միջին Արևելքում, ինչպես նաև Եվրասիայում արմա-
տական փովտխությաններ' նպաստելով «վատ» (ավաորիտար-ֆեոդա-
րսկան բնույթի) վարչակարգերի վերացմանը և սկսելով վերոնշյսղ տա-
րածաշրջաններում աշխարհաքաղաքական տեղաշարժերի ե ժողովր-
դավարական բարեփոխումների իրականացման փուլը: Այս նախագիծը 
այսօր հայտնի է «Մեծ Մերձավոր Արևելք»1 անվան տակ: 

Սակայն այս առումով Արևմուտքը կանգնած է մի կարևոր հարցին 
պատասխանելու անհրաժեշտության ւսռջե. «ժողովրդավարության ո՞ր 
մալելը կարող է առավել հաջողակ լինեյ մահմեդական ԱրԱղքում»: Եվ 
ամենևին էւ պարտադիր չէ, որ դա փնի եվրոպական կամ անգլոսաքսո-
նական ժողովրդավարության տեսակը: Այս համատեքստում էլ հաճախ 
որպես մահմեդական երկրռւմ որպես ժողովրդավարության կայացման 
նմուշ առաջ է քաշվում ժամանակակից Թուրքիայի օրինակը: 

Գաղտնիք չէ, որ արդեն հիսուն տարուց ավելի Թուրքիան ծառայում 
է Արևմուտքի (հատկապես՝ ԱՄՆ-ի) համար որպես «հաջողության 
պատմություն» ("success Störy"), որով նա կարող է հիմնավորել մահմե-
դական քաղաքակրթության հետ արդիականացման գործընթացների 
համատեղելիության խնդիրը: Բացի այդ, Թուրքիան հանդիսանում է 
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միակ մահմեդական երկիրը, որը Արևմուտքի ռազմավարական դաշնա-
կիցն է ոչ միայն երկկայմ հարաբերությունների, այլև պաշտոնական 
ինստիտուցիոնալ շրջանակներում՜ ՆԱՏՕ-ի անդամի և Եվրամիության 
անդամության թեկնածուի կարգավիճակով: Մյուս կողմից, Թուրքիայի 
հետագա կարգավիճակը վաղուց արդեն լուրջ պրոբլեմ է հանդիսանում 
ինչպես Եվրոպայի, այնպես էլ ԱՄՆ-ի համար: Նույն Միացյալ Նա-
հանգների համար Թուրքիան ամբոդջ «սառը պատերազմի» ընթացքում 
ունեցել է ռազմավարական նշանակություն՝ տեղակայված լինելով երեք 
տարածաշրջանների խաչաձևման կետում՝ Բւսլկաններ, նախկին 
Խորհրդային Միություն ե Մերձավոր Սրեեւք, և այդ դիրքը դեռ շարունա-
կելու է լուրջ ազդեցություն ունենւսլ թուրք-ամերիկյան հարաբերություն-
ների վրա: Այս համատեքստում հատկանշւսկւսն է ամերիկյան տեսակե-
տը Թուրքիայի վերաբերյալ, որը, 2003թ. նոյեմբերին Ստւսմբռւլում տեգի 
ունեցած ահաբեկչական գործողություններին արձւսգանքելով. արտա-
հայտեց «Նյու Ցորք Թայմս» պարբերականը, «ժողովրդավարությունը 
Թուրքիայում՝ ամբոդջ Մերձավոր Արևելքի ժալովրդավարացման հիմքն 
է», և Թուրքիան չափազանց կարևոր է թեոկրաաակւսն և կլանային Մեր-
ձավոր Արելքռւմ արևմտյան արժեքների տարածման առումով2: 

Իսկ այն որոշումը, որը կկայացնի Եվրոպական Միությունը իրեն 
Թուրքիայի անղամակցության վերաբերյալ, հետևւսնքներ է ունենալու 
թե' Թուրքիայի ներքին զարգացման, թե' Արևելյան Միջերկրածովյան ա-
վազանտմ և Մերձավոր Արևելքում, ինչպես նաև Հարավային Կովկա-
սում նրա դերակատարման վրա: 

Այս տեսանկյունից էական է դառնում պատկեյւացում կազմել, թե ինչ 
է իրենից ներկայացնում իսլամի և արդիականացման համատեղելիութ-
յունը բուն Թուրքիայում և դիտարկել, թե ինչքանով է թուրքական մոդելը 
կիրառելի ամբողջ Մերձավոր և Միջին Արևելքի տարածաշրջանի երկր-
ների հւսմար: 

Իսլամի և արևմտյան,քադաքակրթությունների միջև վւոխհւսրաբե-
րուլցունների մերձեցումն ա միաժամանակյա ճգնւսժամ|ւ սկսվել էին 
դեռևս XIX դալսււմ, երբ արևմտյան քաղաքակրթության մարտահրավե-
րին դիմակայելու նպատակով Օսմանյան կայսրությունում և Եգիպտո-
սում նախաձեռնվեցին եվրոպականւսցմանն ուդդված բարենորոգամ-
ներ: Սակայն, վերջիվերջո, ուշ օսմանյան և վաղ հանրապետական ժա-
մանակաշրջաններում եվրոպական քաղաքականության ճնշումների և 
ներքին քայքւսյման հետևանքով փլուզման եզրին կանգնած սկզբից Օս-
մանյւսն կայսրությունը, ապա հանրապետական Թուրքիան փորձեր 
կատարեցին պատասխանել «ինչպե՛՞ս ւիրկել այս պետությունը» հար-
ցադրմանը օսմանյան սահմանադրության և պւսնօսմանիզմի, երիտ-
թուրքական Սահմանադրության և պւսնթյուրքիզմի, վերջապես, Հանրա-
պետության նախագծերով: Դրանցից առավել հաջողը վիճակված էր 
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դառնալ քեմսղիստական Հանրապետության նախագծին, որի արդյուն-
քում Թուրքիան վերածվեց ազգ-պետությանը, անցավ արդիականաց-
ման մի քանի փողերով, յրսյա եկավ իպամական աշխարհի քաղաքա-
կան և կրոնական աղեծրից: 

Չնայած, հարկ Ւ. րնդանել, որ քեմսղական բարեփոխումները հսւնդի-
սացան Թանզիմաթի. «նոր օսմանների» և երիտթուրքերի ժամանա-
կաշրջաններում նախաձեռնած հասարակական փղւծըթնացների 
հետևանքը: Օսմանյան Թուրքիան դարեր շարունակ գտնվեք է եվրոպա-
կան քաղաքակրթության հետ անմիջական շփման գոտում: Ինչպես 
նշում Ւ. թարք քաղաքագետ 0.Սանդերը, «Թուրքիայի քաղաքացիների 
արագ հարմւսրեցամր աշխարհիկ սպգային պետության հայեցակարգին 
կատարվեց շնորհիվ օսմանյան ժառանգության պրակտիկ, իրատեսա-
կան րնկսղման»1: 

Լավ հասկանալով այս իրողությունը՜ Քեմալ Սթաթյուրքը ե նրա հետ-
նորդները ամեն կերպ ձգտում էին իղենտիֆիկացնել Թուրքիան 
արևմտյան հասարակության աշխարհիկ մռդեփ հետ. «Թուրքերը միշտ 
ձգտե] են շարժվեյ ղեպի Արևմուտք: Մենք ցանկանում ենք ունենալ եվ-
րոպական Թուրքիա, այլ կերպ ասած, թութքական երկիր, որը նայում է 
ղեպի Արևմուտք: Մենք ցանկանամ ենք արղիակւսնացնել մեր երկիրը: 
Մեր բորտ ջանքերը նպատակւսուղդվւսծ են ժամանակակից արևմտա-
կւսնացված կառավարման ստեղծմանը»4: 

ք՝նղ որում, արևմտականւսցման գործընթացը մշտապես իրականաց-
վել է վերևից, երբ իրեն «լուսավորյալ» համարող թուրքական զինվորւս-
կւսն-բյուրոկրատական վերնախավը, որը մշտապես առնչվել է 
արևմտյան աշխարհի հետ, որոշումներ է կայացրել դեռևս «տհաս» ւսգ-
գի փոխարեն: Այս գրույթը մինչ օրս իր ազդեցությունն ունի Թուրքիայի 
հասարակական և քաղաքական կյանքում: Դրա հետևանքով երկրռւմ 
ներքևից նախաձեռնությունները երբևիցե չեն ունեցել լայն դրսևորում-
ներ, և այղ է պատճառը, որ Թուրքիան հայտնվեց է երկու քաղաքակր-
թությունների և երկու աշխարհընկալումների արանքում՝ կարծրացած 
վիճակում, իսկ արդիականացման ընթացքը մինչ օրս չի ստացել ամբող-
ջական տեսք: 

Թուրքիայի տրանսֆորմացիայի արգելակման կամ ձախողումների 
պատճառներից մեկը կարելի է համարել նաև այն, որ որպես արևմտա-
կանւսցման և իսլամի ազդեցությունից ազատվելու միջոց Աթաթյուրքն 
ընտրեց ազգայնականությունը: Մինչդեռ վերջին տասնամյակների ըն-
թացքում. հատկապես՝ եվրոպական միավորման և ամերիկյան քաղա-
քակրթության գլոբալիզացմւսն ընթացքին զուգահեռ ազգայնականութ-
յանը որպես գաղափարախոսություն, առավե] ևս՝ պետական կուրս բա-
վականին հեղինակազրկվեց արևմտյան քաղաքական և մտավորական 
շրջանակների աչքերում: Թուրքիան ևս չէր կարող դուրս մնալ այդ գոր-
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ծընթաց ներից, երբ արդիականացման րնթացքն իր եեւո բերեց մի շարք 
լուրջ ճգնաժամեր, որոնցից դուրս գալսւ համար թուրքական իշխող վեր-
նախավը հաճախ դիմում էր ծայրահեղ միջոցների՝ ռազմական հեղաշր-
ջումների: Այսօրվա վիճակով, ինչպես նշում է հայտնի գերմանացի թուր-
քագետ Հայնց -Թրամերը, քեմսղիստական մոդելը ժամանակակից Թուր-
քիայում էրոզիայի է երնթարկվել5: Ակնհայտ է դարձել, որ ւսյլես անհ-
նար է դիմագրավել արգեյքնելփ և սահմանափակումների միջոցով «բո-
ղոքական» տրամադրություններին, որոնք հւսճախ ներկայանում էին և 
են իսլամիստական շարժման տեսքով: 

Այսօր Արևմուտքի քաղաքական ղեկավարման և «աղեղային» կենտ-
րոններում չեն թաքցնում, որ մահմեդական աշխարհում արմատական-
ներին հաղթելու կամ չեզոքացնելու գործում առանցքային դերակատա-
րումը պետք է վերապահվի այսպես կոչված «չափավորւսկան» իսլա-
միստներին, որոնք իրենց թվաքանակով և ազդեցությամբ անհամեմատ 
գերազանցում են ծայրահեղական խմբավորումներին: Այդ նույն 
արևմտյան գիտական և քւսդաքական շրջանակներում առկա է այն ըն-
կալումը, որ չափավորական իսլամական շարժումները, գալով իշխա-
նության, ունակ են հաստատելու Արևմուտքի հետ հարաբերության ների 
ընդունելի ձևաչավւ: Այղ պատճառով էլ Թուրքիայի օրինակը՝ որպես պե-
տության; որն ունակ եղավ կոտրել հին համակարգը և ստեղծել արդիա-
կան պետական և քաղաքական կառույցներ, ազդեցիկ կսդտղ է լինել : 

Արևմտյան տիպի քաղաքացիական հասարակության և պարլամեն-
տական կամ բազմակուսակցական ժողովրդավարության ընթացակար-
գային նորմերը, որոնք այսօր ձևավորում են թուրքական քաղաքական, 
մտավորական և տնտեսական ընտրանու գիտակցությունը, այդպես էլ 
օտար մնացին թուրքերի մեծամասնության համար: Այղ պատճառով 
Թուրքիայում հնարավոր դարձավ չափավորական իսլամիստական քա-
ղաքական աժի հաղթանակը: 

Այս տեսանկյունից «Արդարություն և Բարգավաճում» (Adalct vc 
Kalkinma-AKP) կուսակցության կառավարումը7 Թուրքիայում պետք է 
դիտարկել որպես վերոհիշյալ ընկալման իրականացման փորձ: Այսպես, 
Մերձավոր Արևելքի գծով ամերիկյան վարձագետ Բարրի Ռ-ուբինը նշում 
է, որ Թուրքիան տվեց իսլամիստական շարժման կողմից իրոք բարեփո-
խումների ունակ լինելու օրինակը՝ փորձելով կառավարել հասարակութ-
յունը իսլամական արժեքների միջոցով, սակայն չգնալով ամբողջ հասա-
րակության հեղափոխական փոխակերպմանը: Թուրքիայում իսլամիզմը 
հանդես է բերում փաստորեն միտում դեպի չափավորություն: Ռուրինը 
համարում է, որ իսլամիստներր կարող են դառնալ եվրոպական և ւսմե-
րիկյան պահպանողականությանը համարժեք մի քաղաքական հոսանք, 
ինչպես իրեն փորձում է ներկայացնել նաև «Արդարություն և Բարգավա-
ճում» կուսակցությունը*: 
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Իրոք, ի տայւբե|ւո1թյուն արմատական իսլամիստների, ինչպես, օրի-
նակ, «Եղբայր-մուսուլմանները», թուրքական իսլամիստները չեն դի-
տարկում իս|ամր որպես արևմտյան ժողովրդավարության հակաթեգ9: 
ЛКР-ի առաջնորդ, Թուրքիայի վարչապետ Ռ.Թ.Էրդոդսւնը դիրքավո-
րամ է իրեն որպես «պահպանողական ժոդռվյպավար», որի համար ա-
ռաջնա]ւեյւթ Ւ. Եվրոպայի հետ Թուրքիայի ինտեգրացումը: Ըստ էության, 
գա հաստատում է այն մտայնությունը, որ ներկայումս Թուրքիայի, ինչ-
պես նաև Մերձավոր Արևելքի երկրների բնակչության մեծամասնության 
համար առաջնային են ոչ այնքան կրոնական կամ գաղափարախոսա-
կան հիմնահարցերը, որքան տնտեսական բարիքների և քաղաքական 
իրավունքների ապահովման պահանջմունքնեյւր: Հենց գրանց կենսա-
գործման կարգախոսի տակ էլ «Արդարություն և բարգավաճում» կու-
սակցությանը իշխանության եկավ Թուրքիայում: 

Բացի այգ, չափավորական իսլւսմիստները լուծում են ևս մի կարևոր 
խնդիր: Թուրքիան տասնամյակներ ապրում էր քեմսղիստական կաղա-
պարի մեջ՝ որդեգրելով «պաշարված ամրոցի» հոգեբանությանն ու վար-
քագիծր: Ըստ էության, միայն ուժեղ իսլամիստական քաղաքական հո-
սանքը կարող էր հաղթահարել իր ժամանակն ապրած քեմալիստական 
մոդեփ իներցիան, քանի որ արևմտյան տիպի կուսակցություններն ու-
նակ չեղան համարժեքորեն արձագանքել հասարակության և արտաքին 
աշխարհի պահանջներին և հարցադրումներին: 

Այս առումով, Թուրքիայում ստեղծվում է լուրջ հակասություն, քանի 
որ երկրի կառավարող շրջանակները (պետական-բյուրոկրատական ա-
պարատը և զինվորական վերնախավը՝ հանձինս բանակի և հետախու-
զության) կամ, ինչպես ււրանց պայմանականորեն անվանում են, «քեմա-
փստները» ունեն իրենց պատկերացումները երկրի արդիականացման 
վերաբերյալ: Այս էլիտան, լինելով այսօրվա Թուրքիայում դեպի 
ւսրևմտյան քաղաքական և տնտեսական ընկերակցությունը կուլմնորոշ-
ված և իսլամիստական գաւլափարախոսությունը կտրականապես 
ժխտող խավ, պնւրոմ է, որ Եվրոպան մտադիր չէ ընդունել Թուրքիային 
իր շարքերի մեջ՝ կրոնական, ժալովրղագրական, աշխարհագրական, 
տնտեսական և ժողովրդավարական նկատառումները հաշվի առնելով, 
ինչի ապացույցը կարող է ծառայել Ֆրանսիայի նախկին նախագահ և 
եվրոպական Սահմանադրության հանձնաժուլովի նախագահ Վալերի 
ժիսկար դ ՚ է ս տ ե ն ի հայտարարությունը, որն արվեց 2002թ. ԵՄ-ի Կո-
պենհագենյւսն գագաթաժողովից առաջ, որտեղ նշվում է, որ «Թուրքիան 
ունի այլ մշակույթ, այլ մոտեցումներ, այլ կենսակերպ... Նրա մայրաքա-
ղաքը չի գտնվում Եվրոպայտմ, նրա բնակչության 95% ապրում է Եվրո-
պայի սահմաններից ւլուրս, նա եվրոպական երկիր չէ: Իմ կարծիքով, 
Թուրքիայի մուտքը ԵՄկդառնա Սիության վերջը» ': 
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Դրան ի պատասխան թե կառավարող «Արդարություն և Բարգավա-
ճամ» կուսակցությանը, թե' երկյվւ ազատականացման օգտին եւսնդես ե-
կող մտավորականները պնդում են, որ ներկա պահին, թերևս, էակւսն է 
Թուրքիայի արդիականացման և եվրոպականացման գործընթացը, իսկ 
թե ինչ կստացվի դրանց արդյունքում, պարզ կդառնա մոտակա հինգ-
տւսս տարիների ընթացքում: Նրանք մեջբերում են հենց Քեւևսլ Աթաթ-
յուրքի խոսքերը, որ «Արևմուտքը միշտ նախապաշարումներ է ունեցել 
թուրքերի նկատմամբ... Բայց մենք, թուրքերս, միշտ հաստատուն կեր-
պով շարժվել ենք դեպի Արևմուտք: Քաղաքակիրթ ւսզդ դաոնալու հա-
մար այլընտրանք գոյություն չունի»11: 

Ավելին, թուրք «եվրոպամետ» մտավորականների շրջանակներում 
գերիշխում է ինքնաքննադատակւսն մոտեցումը, որն արտահայտել է 
այժմ Արևմուտքում բնակվուլ թուրք պատմաբան Թաներ Է1քչւսմը' նշե-
լով. «Թուրքական ազգային ինքնությունը հիմնված է Արևմուտքի նկատ-
մամբ կասկածամտության, ւսնվստահության և նույնիսկ թշնամանքի 
վրա և նման մտածելակերպ ունեցող Թուրքիան չի կարոդ դառնալ ժո-
ղով յսլավարական և եվրոպական տիպի երկիր»12: 

Խնդիրն իրոք փոխկապակցված է. Թուրքիայի արդիականացումը 
անհրաժեշտ նւսխապայմւսն է ԵՄ-ին նրւս անւրսմւսկւսցւոթյան հւսմար, 
և միաժամանակ ԵՄ-ի հետ ինտեգրացումը դաոնում է երկրի արդիակա-
նացման գլխավոր շարժիչ ուժը: Թեպետ և այղ արդիականացման ըն-
թացքում Թուրքիան կորցնում է այն ավանդական մեխանիզմները, ո-
րոնք հնարավորություն էին տափս դիմակայել իսլամիզմի, այդ թվում և 
նրա արմատական տեսակների տարածմանը: Հայտնի է, որ Թուրքիայի 
քաւլաքւսկան և զինվորական վերնախավի որոշ ներկայացուցիչներ հիմ-
նավորում էին ժւպովլպավարական բարեփոխումների անցկւսցմւսն վե-
րաբերյալ իրենց բացասական ւփրքոլաշամը նրանով, որ «Թուրքիայում 
այն կարող է նշանակել հոջաների և հետադիմականների իշխանութ-
յուն»1 : Սակայն վերջին տաս տարփս ընթացքում իսլամիստների իշխա-
նության երկու անգամ գալու փորձը ցույց Ւ. տվել, որ այն չւրսրձավ ա-
ւլետ Թուրքիայի համար, ինչպես ւլա գուշակում էին լաիցիգմի հետևորդ-
ները: 

Թե' Եվրոպայում, թե' Մերձավոր Արևելքում այսօր ստեգծված նոր ի-
րավիճակը պահանջելու է Թուրքիայից վերաիմստավռըել սեվսսկան 
ազգային շահերը: Դեպի Եվրոպա իր շարժման մեջ Թուրքիան այլևս չի 
կարալ հենվել այդ մւււլելի վրա, որի հենասյուններն են համարվել թուր-
քական ազգայնականությունը (թուրքիզմը) և նրա շարժիչ ուժն ու կրողը 
համարվող թուրքական բանակը: Այստեղ է, որ աըւլեն պետք է կիրառ-
վեին արևմտյան արժեքային եամւսկարգին և նորմերին հատուկ ընթա-
ցակարգերը, օրինակ, ուժեւլ քւալաքական կուսակցության և կայուն քա-
ղաքական համակարգի միջոցով պետության և հասարւսկությւսն ւսր-
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ղիականացման իրականացումը: Եկ որքան է] պարադոքսալ չթվա, 
նման դերկատւսրումը ստւսնձնեց իսլամիստական համբավ ունեցալ 
AKl'-ն և կրոնական բնույթի բանաստեծությունների հրապարակային 
արտասանման համար մի քանի ամիս բանտում անցկացրած վարչա-
պետ Ռեջեփ էրղողանը: 

Թեև թուրքական ընտրանին դեոևս չի մշակել նոր աշխարհայացք, ո-
րը կփոխարիներ քեմալիգմին, սակայն ի դեմս AKP-ի այդ նոր աշխար-
հրնկա|ման առաջացման փորձ է կատարվում՝ զուգակցե) աշխարհիկ 
կամ արևմտյան արժեքները իսլամական ւսրժեքային համակարգի հետ, 
առաջ տանել յուրատեսակ իսլամական ժողովրդավարության մոդելը: 
ЛКР-ի ծրագրային գրույթներում նշվում է, որ իսլամը կարոգ է հարմար-
վել նոր պահանջներին, և տվյալ ժամանակաշրջանում իսլամը Թուր-
քիայում պետք Ւ. ձևավորի արդիական պետության հետ ներդաշնակութ-
յան մեջ գտնվող ւսրժեքային համակարգ, որը պատասխանում է ազգի 
վափոխվոդ կարիքներին. «Մեր կուսակցությանը ընկալում է Աթաթյուր-
քի սկզբունքներն ու հեղափոխությունը որպես թուրքական հասարա-
կությանը արդի քաղաքակրթության մակարդակին դուրս բերերս համար 
ամենակարևոր միջոց...»' : 

Ամերիկյան հատնի արևե]ագետ Բեռնւսրդ Լյուիսը նշում է, որ 
արևմտյան քաղաքակրթության հետ իսլամական քաղաքակրթության 
փոխհարաբերություններում առաջացած ճգնաժամը հաղթահարելու 
համար գոյության անեն երկու ելք: Առաջինը, մահմեդականների բոլոր 
չարիքների պատճառ համարելով իսլամի պատվիրանների և ավան-
դույթների մոռացումը կամ շեղումը, կոչ է անում վերադառնալ իսլամի 
«անաղարտ» անցյալին: Դա իրանական հեղափոխության և արմատա-
կան շարժումների և վարչակարգերի ուղին է: Մյուս ուղին կայանում է 
աշխարհիկ ժողովրդավարության մեջ է, որի լավագույն մարմնավորու-
մը, Լյոփսի կարծիքով, մահմեդական աշխարհում դարձավ Քեմալ Ա-
թաթյութքի ստեղծած Թուրքիայի Հանրապետությունը. «Բացառությամբ 
Թուրքիայի, արևմտականացման և ժողովյւդավարացման ընթացքը որևէ 
այլ մահմեդական երկրռւմ հաջողության չի հասել, և միայն Թուրքիայի 
Հանրապետությունը մահմեդական աշխարհի պետություններից կարո-
ղացել է առաջադիմհ] luqium տնտեսության, ազատ հասարակության և 
քաղաքական համակարգի կայաց ման գործում»15: 

Գերմանացի հայտնի թուրքագետ Ուղո Շտայնբախը ևս համարում է, 
որ ռագմատենչ իսլամիզմին և արմատականությանը այլընտրանքի 
վւայլուն օրինակ կարող է ծառայել հենց Թուրքիան, որը 1999թ. դեկտեմ-
բերին ստացել է Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավի-
ճակ՛6 (1999թ. դեկտեմբերին Հելսինկիում կայացած ԵՄ գագաթաժողո-
վում Թուրքիան պաշտոնապես հայտարարվեց որպես Միության թեկ-
նածու, սակայն բանակցությունները նրա անդամության վերաբերյալ 
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հետաձգվեցին մինչև 2004թ. դեկտեմբեր): Այսինքն, անկախ նրանից, 
կընդունեն Թուրքիային Միության կւսգմի մեջ. թե* ոչ. բայց մահմեդա-
կան աշխարհի եըկյւներից մեկը ձեռք է բերում «եվրոպական» երկրի հա-
մարում: Թուրքիայի ժալՈվրդավարացումը ի սկբւսնե գրվել է որպես ԵՄ-
ին նրա անդամագրման 1ւիմնւսկան նախապայման: 

Նման քաղաքականությունը, կարծես թե. տեւլաւիւրվում է Եվրոպայի 
կողմից այսօր որդեգրված գերազանցապես երկխոսության, քաղաքակր-
թական շփումների միջոցով արևմտյան և մահմեդական աշխարհների 
միջև ւսռկա թշնամանքի և փոխհամաձայնության բացակայության 
երևույթները հաղթահարելու քաղաքականության մեջ: 

Ներկայումս էլ Թուրքիայի առնչությունները Եվրոպայի հետ կրում 
են երկակի բնույթ, մի կողմից, այս երկիրը պատկանում է Տրւսնս-Ատ-
լանտյան ընկերակցությանը որպես ՆԱՏՕ-ի ւսնդամ. Ընդհանուր Շու-
կայի ասոցիացված անդամ է, ԵՄ-ի անդամության թեկնածու, Եվրա-
խորհրդի անդամ: Սակայն ԵՄ-ն դեռևս վերջնականապես չի որոշեի թե 
ինչ է նշանակում «Եվրոպա» հւսսկւսցությունր, որտեղ են ավարտվում 
եվրոպական սահմւսններր: Ավեփն, եվրոպական իսթեբլիշմենտր շարու-
նակում է տարակուսանքով վերաբերվել թուրքերին՝ դնելով իր և նրանց 
առջև այն հարցը, թե արդյո՛՞ք նյււսնք (թուրքերը) եվրոպացի են17: Վ.ժիս-
կար ղ ՚էստենի արդեն նշված հայտարարությանյւ այգ մոտեցման փայ-
լուն ապացույցը կարող են լինել: Արևմուտքի թերահավատությունը 
Թուրքիայի արևմտականացմւսն ընթացքի վերաբերյալ հասկանալի է. 
նախ և առաջ, Թուրքիան դարերով եղել է քրիստոնյա Եվրոպայի անվի-
ճելի հակառակորդը: Եվրոպացիները դեռևս հիշում են, որ մանկական 
հասակում իրենց մայրերը վախեցրել են նրանց «թուրքր կգա և քեզ 
կտանի» սպառնալիքով"*: Թուրք պատմաբան Հ.Ինւսլջիքը ևս նշում է, որ 
Եվրոպան շարունակում է նույնացնել ժամանակակից Թուրքիան Օս-
մանյան պետության կամ հետամնաց իսլամական երկրի հետ՝ չնայած 
Աթւսթյուրքի և նյւա հետնորդների ջանքերին ամեն գնով ապացուցել, որ 
Թուրքիան այն ժամանակակից ազգ-պետություններից է, որն առաջա-
ցել է Օսմանների միջնադարյան կայպտւթյան փլուզման հետևանքով14: 

Միայն վեյւջին հարյուր տարվա մեջ Թուրքիան սկսեց անցում կա-
տարել դեպի արևմտյան իսնտիտուցիոնալ, ապա և ւսրժեքային համա-
կարգերը: Այս ընթացքում եըկրամ տեղ գտած քաղաքական ազատութ-
յունների, մարւլու իրավունքների, ւսզգային փոքրամասնությունների ի-
րավունքների ոտնահարման երևույթները Թուրքիային Արևմուտքի աչ-
քերում ևս միավորներ չբերեցին: Թուրքիային փրկում էր, րստ էության, 
նրա աշխարհւսքաղաքական դիրքը, որը ստրատեգիական նշանակռւթ-
յւււն ունեցավ թե' «սառը պատերազմի» տարիներին, թե' նրան հաջոր-
դած «հետ-սառրպատերազմյան» ժամանակաշրջանում: 
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Վերոհիշյսղին աւ|եւանամ են ԵՄ-ի մտահոգությունները՛ թուրքական 
տնտեսության թեռն իր ւ|րա վերցնելու, Թ՜ուրքիայից դեպի եվյտպական 
եյյկ])նե]ւ թուրքերի ներգաղթի կտրուկ աճի, Թուրքիայում մարդու հիմնւս-
յւար ազատությունների և իրավունքների պահպանման, ազգային փոք-
րամասնությունների դեմ գործողությունների ե զինվորականության քա-
ղաքական ազդեցության պրոբ|եմների, Կիպււոս]ւ հակամարտության 
հետ կապված: 

Այսպիսով, կւսրե|ի է հանգել այն եզրակացության, որ Թուրքիայի 
մատքր Եվրամիության սկզբունքորեն այլևս չի բացառվում, ինչպես դա 
արվում էր մինչև 1999թ. Հելսինկիի գագաթաւհւդովը: Թուրքական քաղա-
քւսկան վերնախավը նույնիսկ այդ խնդիրր սկզբունքորեն լուծված է հա-
մարում, իսկ մնացածն արդեն ժամանակի հարց է և այդ ժամանակը 
պետք է օգտագործվի երկրի և հասարակության արագ արդիականաց-
ման համար: Թեև ե՜Ս՜-ն միշտ էլ հնարավորություններ ա նի ձգձգելու ան-
դամակցության արձանագրման շուրջ բանակցությունները: Այսինքն, օ-
րակարգամ դրված է երկու հարց, «երբ» և «ինչպես» է Թուրքիան միա-
նաըււ Եվրամիությանը: Ավեփն, հաշվի առնելով, ԵՄ-ի շահերը Մերձա-
վոր և Սիջին Արևե]քում, հենց Թուրքիան կարոդ է դառնալ այստեդ եվրո-
պական արժեքների և մոդելների մատք]) համար լավագույն ալիքը: 

Ինքը՛ Թուրքիան վարձում է այսօր ստանձնել նմւսն դերակատարում՛ 
իր վարձի վրւս ապացա ցելով իսլամի և արևմտյան ժոդովւոլավարության 
հւսմւստեդեփւսթյան փաստը: Հենց նման փորձարկումը որպես երկրի 
քաղաքական առաջնւսհերթաթյան 1տչւսկեց 2003թ. Թեհրանում կայա-
ցած Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության անդամ-պեսաւթյան-
ների արտգռրծնախարարների համաժողովի ժամանակ Թուրքիայի Ա Դ 
նախարւսր. «Արդարություն և Բւսրգավաճում» կուսակցության մեջ երկ-
րպոլ դեմք համարվող Աբղալւահ Գյւպր. «Ներկայիս թայւքակւսն կառա-
վարության]! ձգտում է ապացուցել, որ մահմեդական հասարակությունը 
կարող է լինե] ժողովրդավարական, բաց, թափանցիկ, բազմակարծիք և 
արդիական՝ միևնույն ժամանակ պահպանելով իր ինքնությունը, և թուր-
քական վարձը մարտահրավեր է նետում այն պնդումներին, որ խղամն 
ա ժողովրդավարությունն անհամատեղելի են»2": 

Սակայն Թուրքիայի մալելը դժվար թե կարող է աշխատել իր լիար-
ժեք իմաստով: Ն ա խ , Թուրքիան օսմանյան ժամանակաշրջանից ի վեր 
թե՛ իր սահմաններից դուրս, թե՛ երկրի ներսում անընդհատ առնչվել է եվ-
րոպական քաղաքակրթության, ինչպես նւսև ղրանց կրողների՝ բյուզւսն-
ղւսցիների, բալկանյան ժողովուրդներէ հույների, հայերի հետ ևյուրսւց-
րեյ նրանց մշակույթների տարրերը: Պետք չէ մոռանա], որ Թուրքիայի 
դեպքում գոյություն չունեին այնպիսի գործոններ, որոնք էականորեն 
շաղկապված կլինեին իսլամական աշխարհի զարգացման ուղիների 
հետ. ինչպես, օրինակ, նավթի պաշարները, աըաբա-իսրայելական հա-
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կամարաությունը, ազդեցիկ արմատական իսլամիստական հոգևորտ-
կանության և խմբւսվորւււմների առկայությունը: Եվ այս տեսանկյանից 
ժամանակակից Թուրքիան, ինչքանով էլ որ օտար է ընկալվում Եվրո-
պայում, ավելի մոտիկ է կանգնած նրան (հատկապես՝ Եվրոպայի հա-
րավային մասին), քան թե մահմեդական Արևելքին: 

Պետք է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ Թուրքիան Իրանի 
հետ միասին այն բացառիկ պետություննն է. որ Մերձավոր և Միջին 
Արևելքում ունեցել է պետականության հարուստ փորձ՝ այսպիսով էա-
պես տարբերվելով տարածաշրջանի մյուս երկրներից. որոնք հանդիսա-
նում են գերազանցապես աոաջին և երկրորդ աշխարհամարտերի արդ-
յունքում և մեծ տերությունների կամքով առաջացած պետություններ: 
Մինչդեռ «Մեծ Մերձավոր Արևելքի» ծրագրի շրջանակները նախատե-
սում են հենց դեռևս կայացման փալում գտնվալ պետականությունների 
տրանսֆորմացիայի իրականացումը: Այսպես, որ չափանիշներն այս-
տեղ բացարձակ տարբեր պետք է լինեն: 

Բացի դրանից, ինչպես ցույց է տվել պատմական փորձը, Թուրքիան 
առանձնապես շահագրգռված չի եղել իր մերձավորարևեւյւսն հարևան-
ների հետ քաղաքական հարաբերությունների զարգացման մեջ: Սրան 
կարելի է գումարել այն փաստը, որ Թուրքիայի մերձավորարևեւյւսն քա-
ղաքականության մեջ իսլամական քաղաքակրթության և հավատի ար-
ժեքները չեն ունեցել վճռորոշ ազդեցության21: Որպես արևմտյան կողմ-
նորոշում ունեցող պետություն, Թուրքիան ւսրւլյունքում օտարվեց Մեր-
ձավոր Աբևեւքից և ղժվար թե նրա մոդելը կարող է վճռական ներգոր-
ծություն ունենալ մահմեդական աշխարհի վրա: 

Առավել ևս, եթե հիշենք, որ Թուրքիան դարեր շարունակ եղել է արա-
բական ժողովուրդների և Իրանի աշխարհաքաղաքական հակառակոր-
դը կամ մետրոպոլիտն, ուստի, համակրանքը թուրքական մոդելի հան-
դեպ դժվար թե հնարավոր է հանդիպել մահմեգական Արևելում: 

Վերջապես, յուրաքանչյուր երկիր ունի իր առանձնահատկություննե-
րը, որոնց համապատասխան էլ կարող են ստեղծվել պետականության 
և ժողովրդավարության այն ձևերը, որոնք կիրառվում են ժամանակակից 
աշխարհում: Այս առումով «Մեծ Մերձավոր Արևելքի» նախագծի իրա-
կանացման գործում հաջողությունն ամենևին էլ երաշխավորված չէ: 
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SUREN BAGHDASARYAN 

TO THE PROBLEM OF THE CQMPATIBILITY 
BETVVEEN MODERNIZATION AND ISLAM 

(Turkey's Model) 

At Lhe present limc in [he political and scientific circlcs of the West, as well as in 
the countrics of lhc Middlc East is discusscd the problcm of compatibility between the 
Islainic civilization's principles and values and the Western civilization's valuc 
system. 

As the niodcl of such a compatibility these circlcs often offer the examplc of 
'furkey, which has scrvetl for the last fifty years as a "success story'՝ in the 
modernization of the Islamic socicty. therefore, the Turkish political experience can 
bc used in the implcmcnuition of "Grcater Middlc East" geopolilical projeet rcccntly 
dcclarcd by the U.S. administration. 

Actually Turkey was the firsl Muslim country which relalively fast adapted to the 
Western conccpls of sccular nation-state and was identified itsclf witli the Western 
civilization's pallcrns. Howevcr, duc to serious contradictions within the Turkish 
socicty, Turkey couldn't complctc its modernization proccss and still remains between 
two modus vivendi, surviving permanent crises. These crises, in their tum, enforced 
the influcnce of the Islamist movement in Turkey, simultancously corrupting Lhc 
Kcmalisl State modcl. 

The last political dcvclopmcnis in Turkey showcd that the Islamist movement, 
refraining from the radical thinking and actions, is ablc to estahlish the acccplablc 
modus vivendi of the relationship wilh the West, as well to diminish the influence of 
lhc old (Kemalisl) elile. 

In thal context in lhe paper Lhcrc arc discusscd lhe problcms of Turkey-EU 
rclalions, which have slill very serious issucs and obstaclcs. Besidcs, lhcrc is analy/cd 
the row of lhc hislorical, political, miHlary and cultural contradictions between Turkey 
and the rcsl Islamic world. This analysis allows to comc lo conclusion that lhe Turkish 
modcl for the modernization of the Islainic socicty is not fully valid bccausc of 
Turkey's modernization way, as well lhc country's political and cultural condilions 
arc very different from the other Muslim countrics and pcoples. 
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ԱՐ ԱՍ՝ ԳԱՍՊ ԱՐՅ ԱՆ 

ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՄՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՐԻԱԿԱՆ 
ՎԻԼԱՅԵԹՆԵՐՈՒՄ ԱՐԱԲԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ՎԻՃԱԿԸ 

ԵՐԻՏԹՈՒՐՔԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՕՐՈՔ 

1908 թ. հուփսի 23-ի երիտթուրքական հեղաշրջումը մեծ Խոյսեր 
ներշնչեց Օսմանյան կայսրության ոչ թուրք, այդ թվում նաև արաբ ազ-
գաբնակչությանը: Ոգևորված երիտթուրքերի՝ Օսմանյան կայսրության 
ողջ ազգաբնակչության հավասարության խոստումներով, արաբների մի 
մասր հնարավոր էին հւսմւպաւմ կայսրության սահմաններում ազգային 
ինքնավարության ձեռքբերման իրականացումը: Պատահական չէ, որ 
Սահմանադրության՛ վերականգնումից անմիջապես հետո արաբական 
մի շարք կազմակերպություններ ակտիվորեն սկսեցին արտահայտել ի-
րենց այդ ձգտումը՝ վարչական ապակենտրոնացման պահանջի հետ 
միասին առաջ քաշելով նաև արաբական վիլսւյ եթ ներում արաբերենը 
պաշտոնական ]եգու և, նույնիսկ, օսմանյան խոըհրղարանամ այն աշ-
խատանքային լեզու ճանաչելու հարցը: 

1908 թ. սեպտեմբերին Ստամբուլում հիմնված «Արաբա-օսմանյան եղ-
բայրություն» («Ալ-Իխուա ալ-Արաբի ալ-Օսմանի») կազմակերպությունը, 
որն իր մասնաճյուղերն ուներ Սիրիայում և Իրաքում, և որը չէր թաքցնում իր 
համակրանքն ա հավատարմությունը երիտթուրքերին և Սահմանադրութ-
յան դրույթներ պւսհպաներո գործում վերջիններիս աջակցելու պատրաս-
տակամաթյունը՝ իր առջև գրված խնդիրների շարքում կարևորելով նաև ա-
րաբերեն յեգվով լուսավորության տարածման հարցր2: 

Սակայն շատ շուտով, հատկապես 1909 թ. ապրիլի 13-ին ընդդիմա-
դիր աժերի կազմակերպած հակաերիտթուրքական հեղաշրջման փոր-
ձից1 հետո երիտթուրքերի ղեկավարները կատարելապես հրաժարվեցին 
նախկին խոստումներից՛ իրենց քաղաքականությամբ հիասթափեցնե-
լով Օսմ՛անյան կայսրության ազգություններին, այդ թվում նաև արաբնե-
րին, հանգամանք, որն առավել ինտենսիվ և հետևողական դարձրեց ի-
րենց նպատակներին հասնելու վերջիններիս ջանքերը: Հարկ է նշել, որ 
այդ ջանքերը վառ կերպով դրսևորվեցին հատկապես կայսրության Սի-
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թխսկան վիլայեթներում4, որոնք մի շարք հանգամանքների բերումով 
անհամեմատ զարգացաö էին հասարակական-քագաքական առումով: 

Օսմանյան կայպտւթյան արար ազգաբնակչության՝ ինքնավարութ-
յան համար պայքարում կենտրոնական տեգ էր գրավում արաբերեն խզ-
վի պահպանման ե նրա կիրառման շրջանակները հնարավորինս ընդ-
լայնելու խնդիրը, ինչը, ի դեպ, լայնորեն ւսրծածվել է նաև արւսբ լուսա-
վորիչների գործերում՜: Պատահական չէ. որ կայսրությունում արաբերեն 
լեզվի ճանաչման և հատկապես արւսբաբնակ շրջաններում նրւս կար-
գավիճակի հարցը մեծապես կարևորվում էր արաբական կուսակցութ-
յունների և կազմակերպությունների մեծ մասի ծրագրերում և առանց 
բացառության նրանց ընդունած բոլոր փաստաթղթերում: 

Չնայած ձևակերպումների մեջ առկւս տարբերություններին՝ արաբ-
ների բոլոր, նաև լեզվական պահանջների հիմնական բովանդակությու-
նը գրեթե միշտ նայն էր: Մասնավորաբար. 1912 թ. վերջին Կահիրեամ 
Սիրիայից, Լիբանանից և Պաղեստինից արտագաղթած արւսբ ազգայ-
նականների ստեղծած «Վարչական ապակենտրոնացման օսմանյան 
կուսակցության» («Հիզբ ալ- Լամարքազիյա ալ-Իդաբիյա ալ-Օսմանի») 
ընդունած ծրագրում, արտահայտելով իրենց հավատարմությանն Օս-
մւսնյան կայպտւթյան տարածքային ամբողջականության պահպան-
ման գագւսփարին և միայն նրւս սահմաններում ինքնավարություն ձեռք 
բերելու մտադրությանը, միաժամանակ պահանջվում էր օսմանյան բո-
լոր վիլայեթներում թուրքերենի և տեղաբնիկների ազգային լեզվի համա-
տեղ գործածություն, ինչպես նաև վիլայեթներում մայրենի խզվով տար-
րական կրթության իրականացում (հոդվ. 14 և 15)'՝: Հասկանալի է, որ 
կռւտսկցաթյանն առավելաւգես հուգռւմ էր արաբերեն խզվի կարգւսվի-
ճակր Սիրիական վիլայեթներում: 

Արաբերեն լեզվի հւսրցը կարևոր տեղ էր գրավում նւսև 1913 թ. հուն-
վարին Բեյրութռւմ ստեղծված Բարենորոգումների ընկերության վարչա-
կան ապակենտրոնացման սկզբունքների վլսս հիմնված բարենորոգում-
ների ծրագրում: Մվս մեկ անգամ հավւսստերւվ. որ արաբներն ւսնջւստո-
ղւսկան որևէ ձգտում չունեն, այլ, ընգհւսկւսռւսկը, հակված են Օսմանյան 
կայսրության մաս կւսգմե| և. ավելին, աջակցել նրան՝ դիմակայերււ ե՜վ-
րուգայի հնարավոր նկրտռմներին, այնուամենայնիվ, իրենց ւսյդ հավա-
տարմությանը որպես փոխհատուցում պահանջվում էր ծայրահեղ ինք-
նւսվարության մոտեցող ապակենտրոնացում: Պւսհւսնջների սկզբուն-
քային կետերից էր, նախ և առաջ, արաբերեն լեզվի ճանւսչամր որւգես 
արաբական վիլայեթների պաշտոնական լեզու՝ թուրքերենը թողնելով 
միայն որպես Ստւսմբուփ հետ հաղւղպւսցման միջոց: Միաժւսմանակ ւս-
ոաջւսրկվում էր, որ արաբերեն լեզուն ընդունվի օսմանյան խորհրդւսրա-
նում (հոդվ. 1): Որպես հաջորդ քայլ՝ պահանջվում էր նաև, որ Սիրիւս-

52 



յամ նշանակվեին միայս ւսււաբեյւեն լեզվին տիրապետող պաշսանյա-
ներՕադվ. 2)7: 

(Լյն հանգամանքը, որ ծյսսգրամ արաբերեն |եգվի հարցն զբաղեց-
նում 1.ր աոաջին երկու կետերը, ինքնին վկայում է այդ խնդրին տրվող 
կարևորության մասին: 

Այս տեսակետից առանձնակի հետաքրքրության Ւ. ներկայացնում 
այնպիսի հեղինակավոր համաժողովի րնաղանած որոշումը, ինչպիսին 
1913 թ. հունիսին Փարխրոմ կայացած Արաբական կոնգրեսն էր*: 

Հիմնավորելով Օսմանյան կայսրության արաբական վիլայեթների սւ-
պակենտրոնացմւսն ւսնրւսժեշտարյանր և շարադրելով այղ նախագծի հիմ-
նական սկզբունքներն ու ղրա իրականացման պայմանները՝ կոնգրեսի 
մասնակիցներն րնղանած որոշման մեջ աոանձին կետ էին հատկացնում 
լեզվի հարցին՝ ղարձյալ շեշտր ղնելււվ այն բանյւ վրա, որ արաբերեն լեզուն 
ճանաչվի օսմանյան խորհրդարանի կողմից և կայսրության արաբաբնւսկ 
տարածքներում համարվի պաշտոնական խզա (հոդվ. 5)';: Նախագծին կից 
ւրացման մեջ հատուկ ընդգծվում էր, որ եթե կոնգրեսի ընւբսնած որոշումնե-
րը պատշաճ ձևով չիրւսկանացվեն, ապա Սիրիական Աըաբիայի Բարենո-
րոգիչների կոմիտեի ւսնղամներր կհրաժարվեն իրենց պարտականություն-
ների կատարումից Օսմանյան կայսրությունում1": 

Ուշսւգրւսվ է, որ կոնգրեսի ընւբսնած որոշումները ներկայացվում էին 
որպես օսմանյան սիրիացիների և արաբների քաղաքական ծրագիր և 
նախազգուշացվում էր, որ խորհրդարանական րնտրարյաններամ ոչ մի 
թեկանածու իրենց աջակցությանը չի արժանանա, եթե նախապես 
չպարտավորվի պաշտպանել և իրականացնել վերոհիշյալ ծրագիրը": 
Այլ բան է, անշուշտ, որ, ինչպես ցույց տվեց ապագան, կոնգրեսի գործ-
նական արդյանքներր տարբեր հանգամանքների բերումով չափազանց 
համեստ եղան: Այն գործիչները, որոնք պետք է իրականացնեին կոնգ-
րես]! որոշումները, չկարողացան գտնել դրւս համար արդյունավետ մի-
ջոցներ: Ավեփն, թուրքական կառավարող շրջաններին հաջողվեց 
նրանց հակե] փոխզիջման, ինչը, իրականում, նշանակում էր կոնգրեսում 
հռչակված սկզբունքներից, այգ թվում նաև լեզվական պահանջների հիմ-
նական մասից հրաժարում: Կոնգրեսի որոշման կետերի իրականացման 
հնարավորության խափանմանը մեծ չափով նպաստեցին հատկապես 
արւսբ ազգայնականների միջև ւսռկա հակասությունները, ինչպես նաև 
երիտթուրքերի «Միություն և առաջադիմություն» կուսակցության արաբ 
կողմնւսկիցների դիրքորոշումը, որոնք նպատակահարմար էին գտնամ 
«Արաբների իսկ շահերից ելնելով՝ արաբական երկրներամ թուրքերենը 
թողնե| որպես պաշտոնական լեզու»12, փորձելով հւսմոզել, որ հակառակ 
դեւդքում կտուժեն միայն արաբները: 

Լեզվի պահպանման հարցում արաբների շաեագրռաթյունր և այդ 
ռպղությամբ նրանց ջանքերը, թերևս, անմիջապես թելադրվում էին 
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հետեյաւ հիմնական հանգամանքներով: Հատկապես արաբների պարա-
գայում, երբ կրոնական գործոնը նպաստում էր երիտթուրքերի որդեգ-
րած օսմանիգմի գաղափարների իրականացմանը, լեգւ[ի պահպանումը 
դաոնում էր նրանց միասնականությունն ու ինքնությունը պահպանելու 
կարևորագույն, առաջնահերթ միջոց և. միաժամանակ, ստեղծված ի-
րադրության պայմաններում վերջիններիս տափս էր որպես ընդհան-
րության, որպես ժողովրդի և որպես ազգի իրավունքների անվիճելիութ-
յունը հաստատելու այդքան անհրաժեշտ հնարավորություն1՜1: 

Այն հավասարապես հետևանք էր նաև երիտթուրքերի որոշակի քա-
ղաքականության, սրտեղ լեզվական ձուլման խնդիրը կարևոր տեղ էր 
գրավում՝ համարվելով նաև ապակենտրոնացումը կասեցնելու միջոց: 
Անվերադարձ անցել էին այն ժամանակները, երբ երիտթուրքերը, կայս-
րության տարբեր ազգերի հավասարության ջատագովի կեցվածք ընդու-
նած, վարձում էին սիրաշահել վերջիններիս և բոլոր միջոցներով ււլւսհ-
սրսնել իրենց նկատմամբ վստահությունը: Սակայն ոչ թուրք ազգաբ-
նակչության բացահայտ ընդդիմությանն օսմանիգմի գաղափարի իրա-
կանացմանը և կայսրության մասնատման իրական հեռանկարը եըիւո-
թուրքերին ստիպեց հրաժարվել իրենց իսկական դիտավորությունները 
սքալելու միտումից և ձեռնամուխ լինել կայսրության ոչ թուրք ազգութ-
յունների բռնի ձուլմանն աղղվւսծ անթաքույց քւսւլաքականությւսն: Դւս, 
անշուշտ, կարելի է համարել կայսրության նախկին իշխանությունների 
վարած թուրքացման քաղաքականության շարունակությունը: Երիտ-
թուրքերի այս կուլմնորոշւււմը վերջնականպես ձևակերպվեց 1911 թ. հոկ-
տեմբերին կայացած համագումարում, որի րնւրււնւսծ որոշման մեջ ուղ-
ղակիորեն հայտարարվում էր, որ վաղ թե ուշ իրականացվելու է բոլոր 
օսմանահպատակների լիակատար թուրքացումը, որ կայպտւթյան ոչ 
թուրք ազգություններին պետք է զրկե] կազմակերպվելու իրավունքից, 
ք՛անի որ ապակենտրոնացումն ու ինքնավարւււթյունը թուրքական կայս-
րության նկատմամբ ւլավաճանությւսն են: Որոշման մեջ հւստկապես 
նշվում էր, որ ազգային փոքրամասնությունները կարող են պահպանել 
իրենց կրոնը, սակայն ոչ լեզուն14, հանգամանք, ւդւը մեկ ւսնգւսմ ևս վկա-
յում է երիտթուրքերի կողմից այդ գործոնին տրվող կարևորության մա-
սին: Լեզվական ճնշումը, այսպիսով, վերջիններիս կողմից դիտվում էր 
որպես թուրքերենի գերակայության անհրաժեշտ նախապայման, ինչը 
և, նրանց խորին համոզմամբ, կհանդիսանար կայսրության ոչ թուրք ւսզ-
գաբնակչության ձուլման առավելարւլյունավետ միջոց: 

Հայտնի է, սակայն, որ երիտթուրքերի այս քաղաքականությունը ոչ 
միայն չնպաստեց օսմանիգմի հայեցւսկարգի իրակնացմանը, այլև, ի 
վերջո, ճակատագրական եղավ իրենց իսկ կուսակցության համար: Ի-
զուր չէ, որ Ջ. Անտոնիուսր, արաբների ազգային զարթոնքին նվիրված 
իր ուսումնասիրության մեջ հատկապես ընդգծելով երիտթուրքերի կող-
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մից կայսրության ազգային կազմի յուրահատկությունների անտեսման 
ե ազգությունների ապակենտրոնացման պահանջներին ընդդիմանալու 
հանգամանքը, իշխանության գալաց հետո վերջինիս ամենակոպիտ 
սխալը ե նրա անհաջողության ուղղակի պատճառ է համարում հենց պե-
տության կենտրոնացման քաղաքականության որդեգրումը15: 

Կայսրության արաբ ազգաբնակչության նկատմամբ օսմանիգմի քա-
ղաքականությունն իրականացնելիս երիաթուրքհրը հիմնական շեշտե-
րից մեկր դնում հին լեզվական ձուլման վրա: Եթե սկզբնական շրջանում 
վերջիններս արաբական վիլայեթներում արաբերեն լեզվի գոբծածմանը 
զոնե արտաքուստ վերաբերվում էին քիչ թե շատ հանղուրժալաբար, ա-
պա ւսվիլի ուշ վիճակը փոխվեց: Այլևս հարկ չհամարելով որևէ չափով 
սքողե] իրենց իսկական մտադբություններր' նրանք բացահայտորեն 
արտահայտում էին իրենց ծայրահեղ դժգոհությունն' արաբների՝ իրենց 
մայրենի լեզվով խոսելու փաստը գնահատելով որպես թուրքերենի 
նկատմամբ արհամարհանքի դրսևորում և, միաժամանակ, չափազանց 
վտանգավոր իրողության: Նրանք փորձում էին այդ հանգամանքն օգ-
տագործել արաբների նկատմամբ նոր, ծայրահեղ ճնշումներ գործադրե-
ըս նպատակով, ընդհուպ մինչև ստիւգել մոռանալ իրենց լեզուն և խոսեք 
«տիրոջ լեզվով», այսինքն՝ թուրքերենով16: Իթթիհադականների ներկա-
յացուցիչներից մեկր' ՋելսղՆուրին, գրում էր. «. . .Արաբական երկրները, 
հատկապես Ամենը և Իրաքը, պետք է վերածվեն թուրքական գաղութնե-
րի՝ թուրքերեն լեզուն տարածելու նպատակով... : Երաշխավորելու հա-
մար մեր գոյությունը՝ անհրաժեշտ է բոլոր արաբական երկրները դարձ-
նե] թուրքական»17: 

Ոչ թուրք ւսզգւսբնակչությւսնը ձուլելու երիտթուրքերի այս սևեռուն 
գաղավւարն իր վառ արտացոլումը գտավ վիլայեթների մասին օրենքում 
(1913 թ.): Չնայած ւսյն հավաստիացումներին, որ հինգ տարվա ընթաց-
քում սանջակների կենտրոններում գտնվող պետական դպրոցներում ու-
սուցումը վարվելու է տեղական (տվյալ դեպքում՝ արաբերեն) լեզվով, այ-
նուամենայնիվ, այն սահմանափակվում էր մի շարք վերապահումներով: 
Բացի ւսյն, որ դպրոցներում պահպանվում էր թուրքերենի պարտադիր 
ուսուցումը, երկու գլխավոր առարկաների՝ պատմության և աշխարհագ-
րության դասավանդումը ևս պետք է անցկացվեր թուրքերենով: Իսկ վի-
լայեթների կենտրոններում գտնվող երկրորդ աստիճանի դպրոցներում 
թույլատրելի էր համարվում միայն թուրքերեն լեզվով ուսուցումը:' 

Անմիջապես ձուլման նպատակ էր հետապնդում նաև վիլայեթներում 
տարրական դպրոցների նկատմւսմբ երիտթուրքերի քաղաքականությու-
նը: 1913 թ. ընդունված օրենքով առաջին և երկրորդ աստիճանի դպրոց-
ների միավորման անվան տակ «միասնական տարրական դպրոցի» 
շրջանակներում վիլայեթների առաջին աստիճանի դպրոցները պետութ-
յան հսկողության տակ դնելու միջոցով, փաստորեն, ծայրահեղ չափով 
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սահմանափակվում էր նրանց ինքնավարությունը և. աոաջին հերթին. 
այւ] դպրոցներում մայրենի լեցվի ւրսսավանւրսմր՝ սկցբից ևեթ կողմնո-
լտշելով աշակերտներին առավելապես ւլեպի թութքերենր'՝: 

Արաբերեն լեզվի ճնշմանր մեծ չւսվավ նսլստում էր նւսե երխոթուրքե-
րի կադրային քադաքականաթյանր: Որքան էլ արաբական կսպմակեր-
պաթյւսներն իրենց ծրագրերում հւսմառորեն պահանջում էին. որ արա-
բական վի|սւյեթներում պատասխանատու պաշտոններ զբւսգեցնեն սւ-
ոավերսպես իրենք՝ արաբները, ւսյդ պաշտոններում դիտավորյալ նշա-
նակվում էին ոչ տեւլակւսս ծագում ունեցող և հաճախ արւսբերենին չտի-
րապեսաղ անծինք: Այն ւգւսրագւսյում. երբ ւսրւսբւսբնակ վիլայեթներում 
ազգաբնակչությունը մեծ մասամբ չէր տիրապետում թուրքերենին, ողջ 
գործավարությունն իլսսկւսնացվւոմ էր միայն թուրքերենով և միայն եր-
բեմն թարգմանչի մասնակցությամբ: Պւսշտոնւսւգես հայտարարվեց 
նաև տեղւսկան կառավարման մւսրմիններամ ոչ թուրքերեն ւեզվով դի-
մումների. հայցերի և մյուս ւգաշտսնակւսն գրությունների ընղա նամը 
դադարեցնելու մասին2": 

Այնաւսմենայնիվ անհրաժեշտ է նշել, որ ոչ թուրք ազգաբնակչության և, 
հատկապես, առավել չափով արաբների նկատմամբ իրենց քադաքակա-
նությունն իրականացնելիս երիտթուրքերի առաջնորդները հւսրկաղրւիսծ 
էին որոշ զիջումների գնաւ: 1913 թ. վեթջին լոաւսւխրությւսն նւսխաբարաթ-
յունը հրահանգ արձակեց արւսբերեն ]եզուն մտցնել որւգես ուսուցման լեզու 
արաբական վիլայեթների տարրակւսն դպրոցն երում21: Պաշտոնական 
վւաստաթղթերի և կառավարական 'ևւսյտարւսլաւթյսւների տեքստերր 
մաքրվեցին բացահայտորեն ձուլման միտվւսծ ձէււսկելալամերից: Դրեթե 
նույն ժամանակ՝ 1913 թ. նոյեմբերին, երիտթուրքերի կուսակցության կենտ-
րոնական կոմիտեի գւխավոր քարտուդւսր Միդհւստ Շյուքրյան տագնապ 
էր հայտնում, որ պետք չէ չարաշահե| արաբների հւսմբերաթյունն ու վսսււս-
1աւթյռւնը. և անհրաժեշտ է առանց հապաղելու ինչ-որ բւսն ձեռնարկեք 
]սու սափերս համար ւսնախորժաթյուններից2՜: 

Առաջին հայացքից անսպասելի թվացող այս դիրքորոշումն անմիջա-
պես հետևանք էր երիտթուրքերի քաղաքակւսնության էվոլյուցիայի՝ ո-
րոշակի վագում նրա մեջ ակնհայտորեն նկատվող նոր, հաըկւսղրված 
զիջման մարտավարության,23 որը, ստեղծված իրւսդըաթյան պւսյմւսննե-
րում. «օսմւսնյւսն ազգի միասնությանը պւսհւււաներս» անվան տւսկ 
«...նպւստակ ուներ քողարկեւու երիտթուրքերի ազգային քւսղւսքւսկա-
նաթյան իրւսկան նպւստակաուղղւլածռւթյանբ»2'': 

Այն հւսնգամանքր, որ ւսյս արտաքուստ «մեղմ» քւսղւսքականաթյա-
նը հւստկապես իր վառ արտահայտությունը գտավ արաբական վիրս-
յեթնեբամ, պատահական չէ: Պատճառներից մեկը թերևս ւսյն էր, որ ւս-
ըաբները կազմում էին կայսրության ազգաբնակչության գերակշիռ մւսսր 
(համաձայն Մ. Լւսզարևի բերած տվյւպների՝ առաջին համաշիսսրհա-
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jjiü պատերազմի նախօ]ւյակին' արաբները կայսրաթյան 50% էին)25, ե 
Սրանց հետ կտրուկ առճակատամր կարո]] էր խիստ վտանգավոր 
հետևանքներ ունենար Ոչ պակաս կւսււևոր գործոն էր նաև այն, որ արւս-
բևրենր եղել և մնամ է իսլամի և Ղորանի լեզու, ինչը երիտթուրքերի կող-
մից չէր կւսրաւ անտեսվե]: 

Այսպիսով գվվար չէ 1ւամոզվել, որ երիտթուրքերի զիջումները անեին 
զատ մարտավարական նպատակներ և որևէ չափով չէին կարող փոխել 
նրանց քաղաքականության բնայթր կամ գոնե գրա տպավորությանը 
ստեղծել: Անառարկելի է, որ այղ քաղաքականությունը, որքան էլ երբեմն 
զգուշավոր և քողարկված, երիտթուրքերի կառավարման ողջ շրջանում 
մշտապես և առաջին հերթին նպսւտակաաղղված էր օսմանիգմի գաղա-
վսսրախոսության իրականւսցմանր, ւսյն է' ամենատարբեր, այգ թվամ 
նաև ւեզվւսկան ճնշման միջոցով կայսրաթյան արաբ ազգաբնակչութ-
յան ձա|ման]ւ: 

ARAM GASPARYAN 

THE STATUS OF ARAB LANGUAGE IN THE SYR1AN VILAYETS OF 
OTTOMAN EMPIRE IN THE PERIOD OF YOUNG TÜRKS 

The purer deals with lhe stalus оГ Arabian language in Syrian vilayels of Olloman 
limpirc in lhe period оГ Young Türks. Afler the revolulion of 1908 several Arahian 
disiricls raised the qucstion of decentralization of Arabian vilayels, at the same timc 
dealing with the matter of devclopmenl of the stalus of Arabian language. The matter 
of the language has an imporlanl place in lhc plans and dccision of Arabian 
organi/alions. Bul the Young Türks continucd their policy of assimilation of non-
turkish as well as arabian population, limiling and making pressure on the Arabian 
language. 
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Գ Ո Ո - Գ Ե Վ Ո Ր Գ Յ Ա Ն 

1982Թ. ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ ԱԳՐԵՍԻԱՆ ԼԻԲԱՆԱՆՈՒՄ 
ԵՎ ԵԳԻՊՏՈՍԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ 

1970-80-ական թթ. Լիբանանը աըւսբական այն երկրներից էր, որի 
տարածքից պաղեստինցիները Իսրայելի դեմ զինված պայքար մզելու 
հնաըավոըաթյւսն անեին՛: 

Որպես շարժառիթ օզտագռրծելով 1982թ. հունիսի 3-ին Լոնդոնում 
իսըայեւյան դեսպան Շլոմո Արգովի դեմ անհաջող մահափորձը2, հունի-
սի 5-ին Թել-Ավիվը որոշում ընդունեց ռազմական գործալություն իրա-
կանացնել՛ նպատակւալււվերւվ ոչնչացնել կամ Իսրայելի սահմաններից 
հնավոբինս հեռացնել Լիբանանում տեղակայված Պաղեստինի Ազա-
տագրության Կազմակերպության (ՊԱԿ) ռազմաքաղաքական կառույց-
ները5: Հունիսի 6-ին իսրայելյան 80 հազարանոց զորամիավորումները 
ներխուժեցին Լիբանան՛ սկսելով «Խաղաղություն Գալիլեային» ռազմա-
կան օպերացիան4: 

Իսրայելյան ագրեսիան Լիբանանում կամ ինչպես հաճախ այն ան-
վանում են «արաբ-իսրայելյան 5-րդ պատերազմը» առավել երկարատև 
(78օր) արաբ-իսրայելյան պատերազմներից էր, որը ծանր հարված 
հասցրեց Պաղեստինյան դիմադրության շարժմանը ( Պ Դ Շ ) : 

Լիբանանյւսն պատերազմի առաջին փուլը սկսվեց հունիսի 6-ին5: 
Համաձայնեցնելով 

իր գործողությունները ԱՍՆ-ի հետ6, Թել-Ավիվը ձգտում էր ոչնչացնել 
ՊԱԿ ֊ ի ռազմաքաղաքական կառույցները Լիբանանում, փբանանյան 
կառավարության հետ համատեղ հսկողություն սահմանել երկրի ողջ 
տարածքում, ինչպես նաև նպաստել այնտեղ տեղակայված սիրիական 
զորամիավորումների դուրս բերմանը: 

Այդ շրջանում բացի սիրիական զորքերից, որոնց քանակը մոտ 30 
հագար էր, 1976 թ-ից գտնվում էին նաև միջարաբական ուժեր, որոնց 
կազմում կային՝ Եմենի Արաբական Հանրապետության (ԵԱՀ), Եմենի 
ժողովրդական Դեմոկրատական Հանրապետության (ԵԺԴՀ) , Սաուդ-
յւսն Աբաբիայի, Արաբական Միացյալ էմիրությունների (ԱՍԷ), Սուդա-
նի ե Լիբիայի ռազմական ստորաբաժանումները7: Լիբանանում էր 
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գտնփսմ նաև իըւսքյան 1500 հոգուց բաղկացած մի զորախումբ, որր ՛էր 
մտել միջարաբական ուժերի մեջՏ: 

Իսրայելյան և սիրիական զորքերի միջև աոաջին բախամը տեղի ու-
նեցավ հունիսի 7-ին Խասբաի քաղաքի մոտ՝: ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ 
Դւսմասկոսին առաջարկություն արվեց իր հսկողության տակ վերցնել 
ՊԱԿ-ի ռազմական կառույցները և թույլ չտւսլ նլոսնց հրթիռակոծել 
Արևելյան Գալիլեան1": Ի պատասխան Սիրիայի մերժմանը, իսրայել-
յան ռւսզմաօղային ուժերը ոչնչւսցրեցին 34 սիրիական կործանիչ11: 

Հունիսի 11-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Ռ.Ռեյգւսնր դիմեց իսրայելյան կա-
ռավարությանը՝ կոչ անելով վերջ դնել ռազմական գործողություննե-
րին՛2: Հունիսի 15-ին իսրայելյան ագրեսիան Լիբանանում դատապար-
տեց ԽՍՀՄ-ը''': 1982թ. հունիսի 11-ի լույս 12-ի գիշերը Իսրայելի առա-
ջարկությամբ հրադադար հաստատվեց: Այդ հրադադարով էւ ավարտ-
վեց պատերազմի առաջին փայը, որի արդյունքում իսրայելյան հսկո-
ղության տակ հայտնվեց ւիբանւսնյան տարածքի գրեթե կեսը՝ մոտ 4,5 
հագար կմ2, որտեղ ոչնչացվեւ էին ՊԱԿ-ի ռազմաքաղաքական կառույց-
ները14: 

1982թ. հունիսի 6-ին ՄԱԿ-ի Անվտւսնգտթյան Խորհուրդը (Է1Խ) ըն-
դունեց 508 բւսնաձևը, որը պահանջում էր պատերազմող կողմերին դա-
դարեցնել կրակը, իսկ Իրայելը պետք է զորքերը անհապաղ դուրս բերեր 
Լիբանանից15: Հաջորդ օրը Ա Խ ընդունեց 509 բանաձևը, որտեղ ևս դա-
տապարտում էր Իսրայելի գործողությունները Լիբանանում16: Միայն 
հունիս-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում ընդունվել էր Իսրայելին դա-
տապարտող՛ շուրջ 9 բանաձև էր ընդունվել1 : 

Իրենց հերթին արաբական երկրները միջարաբական հակասություն-
ների հետևանքով չկարողացան հստակ դիրքորոշում զբադևցնևլ ւիբա-
նւսնյան ճգնաժամի նկատմամբ: Միայն հունիսի 26-ին Թսւնխտւմ հնա-
րավոր եղավ Արաբական Պետությունների Լիգայի-ի (ԱՊԼ) նիստ գու-
մարել արտգործնախարարների մակարդակով: Մասնակիցներր չրնդու-
նեցին Սիրիայի առաջարկը՝ համատեղ գործողություններ սկսել Իսրայե-
լի դեմ Լիբանանում և մի շարք տնտեսական պատժամիջոց ներ ընդունել 
ԱՍՆ-ի նկատմամբ՛11: Տարաձայնությունների հետևանքով հնարավոր ե-
ղավ միայն ձևավորել հատուկ կոմիտե՝ ԱՄՆ, Անգլիա, Ֆրանսիա, Չի-
նաստանի ժողովրդական Հանրապետություն և Խ Ս Հ Մ գռրծադերս 
նպատակով, ինչը միտված էր լիբւսնւսնյան ճգնաժամից դուրս գալու 
ճանապարհ հարթելուն: 

Իսրայելյան ագրեսիային դիմադրելու նպատակով իրենց ռազմական 
ստորաբաժանումները գործուղեցին նաև Լիբիան, ԵԺԴՀ-ն, 1 / Ա Հ ֊ ն և Ալ-
ժիրը, որոնց ցույց տված օգնությունը, սակւսյն, աննշան էր14: Լիբանա-
նում հակաիսրայե|յւսն աժերին օժանդակելու նպատակով 1979թ. կւսզ-
մավորված Հւսմաարաբական ժողովրդական կոնգյւեսը 1982թ. հունիսի 
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I2-Ji(i Տյվւպոլիում կայացած արտահերթ հանդիպմանը սյտշում րնդու-
übg կամավոյւներ հավաքագրե] Լիբանան գործուղելու նպատակով2": 

է.]ւբանանյաս ճգնաժամի կանիւարգեւման գործում մեծ Սե]ւդբամ ու-
նեցավ Եգիպտոսը, ոբս ի տարբերություն աբաբական մյուս եբկ]ւնեբյւ 
(բացաոարյամբ Սիրիայի) հակաիսրայելյան լուրջ գործունեություն ծա-
ւիսլեց: 

1982p. մայ]ա]ւ 28-ին անտեսելով ՊԱԿ-ի հետ հարաբերությունների 
բացակայության հանգամանքը, Եգիպտոսի նախագահ Մուբարաքը տե-
ղեկացրեց Արաֆսւթին, ոը իը ունեցած տվյւսլնեըի համաձայն, Իսրայելը 
մոտ ապագայում 1ւա]ւձակամ Ւ. պատրաստում Լիբանանի վրւս: Ընգ ո-
րամ Էյգիպտոսի նախագահը նշում էր, որ Թել-Ավիվի վերջնական նպա-
սոսկն է Ր-եյրաթ]ւ գրավումը21: Նման տեղեկություննեբ հայտնել էր U-
րաֆաթին նաև Հորգանւսնի թագավոր Հուսեյնը22: Իսրայելյան ագրե-
սիայի աոաջին օրերին Եգիպտոսում ընգգիմաթյանը նախագահից պա-
1ււսնջե| էր ]սգեյ Իպւայեփ հետ բպոր տեսակի հարաբեյտւթյունները, ին-
չին սակայն Ս՜ուբարաքր չդիմեց՝ բավարարվելով միայն Թել-Ավիվին 
դժգռհությւսն հայտնելով2՝1: 

Լիբանան իպաւյեյյան ներխուժման հաջորգ օրը, հակառակ Եգիպ-
տոսի հետ դիվանագիտական հարւսբերաթյուննեյփ բացակայության 
հանգամանքին, Կւսհիրե ժամանեց Մարոկկոյի արտաքին գործերի նա-
իւայսսր Ս՜ահամմագ Г-ասեթան՝ նպատակ ունենալով քննարկել Մուբա-
|սսքի հետ Լիբանանում ստեղծված ծանր իրավիճակ 4: Բոաեթան արա-
բական եյւկրնեըից առաջին բարձրաստիճան պաշտոնյան էր, որն ւսյցե-
|եյ էր Կահիըե' 1979թ. եգիպտա-իսրայելյան հաշտության պայմանագրի 
ստորագրումից հետո՜ : 

Նպւստակադրվե|ով յիբւսնւսնյան ճգնաժամի կարգավորման գոր-
ծում նախաձեոնաթյան]ւ վերցնել իր ձեռքը, Մուբարաքը կոչ արեց հա-
մաւսյսսբական գագաթնաժողով հրւսվիրել ստեղծված իրավիճակից 
ղռւյա գալու ճանապւպւհնեյւ ոյանե|ու համար, որին սակայն արձագան-
քեցին միայն Հորդանանը ե Սուդանը26: Եգիպտական քաղաքական գոր-
ծիչնեըի մեծամասնությանը հանդես եկան Թել-Ավիվի խիստ՛ քննադա-
տությամբ պահանջելով Իսրայեփց անհապաղ գորքեբը դուրս բերել Լի-
բանանից: 

Հայտնելով իր վրդովմունքը իսրայել-ամերիկյան փոխհամաձայնութ-
յան նկատմամբ՛ Մուբարաքը մերժեց ԱՄՆ-ի Լիբանան միացյալ եգիպ-
տա-ամերիկյան գոլւքեր ուղարկելու առաջարկը27: Հունիսի 8-ին իսրա-
յելյան ագրեսիան Լիբանանում դատապարտե] էր Եգիպտոսի ժողովր-
դական ժողովը, որից հետո Մուբարաքը Ռեյգանին էւ Իսրայելի վարչա-
պետ Րեգինին մի քանի բանավոր և գրավոր ուղերձներ հղեց, որտեղ կոչ 
էր ւսնամ վերջ դնեւ արյունահեղությանը2": 
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Եգիպտոսի արտաքին գործերի պետնախարւսր Բուտրոս Ղալին 
հայտարարել էր. որ Կւսհիրեն դեմ է Լիբանանում «իսրայել-ամերիկյան 
ռազմավարական համագործակցությանը Լիբանանում և պաղեսսփն-
յան հարցի նման ձևով լուծմանը»20: Համաձայն եգիպտական զանգվա-
ծային լրատվության միջոցների Մուբարաքը վարձում էր համոզել Վւս-
շինգտոնին գաղտնի բանակցություններ սկսել ՊԱԿ-ի հետ30: Եգիսրոո-
սը համոզված էր, որ միայն անմիջական բանախոսության միջոցով 
ԱՄՆ-ի և ՊԱԿ-ի. իսկ հետո նաև Իսրայելի և ՊԱԿ-ի միջև հնարավոր 
կլինի իրական առաջխաղացման հասնել մերձավորարևե]յան հակա-
մարտության կարգավորման գործում: 

Իսրայելրսն գործողությունները Լիբանանում անվանելով բարբարո-
սություն՝ Մուբարաքը միաժամանակ ձգտում էր չափից ավել խիստ դիր-
քորոշում չզբաղեցնել, ցույց տալով, որ, այդոսսմենայնիվ. Կահիրեն 
պատրաստ է շարունակել բանակցությունները Թել-Ավիվի հեա պաղես-
տինյան ինքնավարության վերաբերյալ քեմփգևխլյւսն համաձայնագի-
րի շրջանակներում՜՝1: 

1982թ. օգոստոսին Կահիրեում տեգի ունեցան ՊԱԿ-ի գործկոմի ան-
դամ Ա.Ս.Դաջանիի և եգիպտական ղեկավարության միջև բանակցութ-
յուններ, որոնց նպատակն էր պատերազմը դադարեցնելու ծրագիր մշա-
կել32: Ձգտելով ցույց տալ Եգիպտոսի նվիրվածությանը «արաբական 
գործին»՝ Մուբարաքը «կշտամբեց» Սպիտակ տւսնը, որ վերջինս համա-
պատասխան միջոցներ չէր ձեռնարկում պատերազմի դադարեցման 
համար3՛: Լիբանանում ստեղծված իրավիճակի համար Եգիպոսը մե-
ղադրեց նաև Սիրիային, փաստարկելով, որ ւսյդ երկրռւմ ւսյդ երկրռւմ 
զորքեր պահելով Դամասկոսը մեկ անգամ ևս արհեստական լարվա-
ծություն է ստեղծում այդ երկրռւմ34: 

«Արաբ-իսրայելրսն 5-րդ պատերազմի» դադարեցման գործում իր 
ջանքերին ավելի մեծ նշանակություն տալու նպատակով Եգիպտոսը դի-
մել էր Լիբանանի բոլոր քաղաքական ուժերին՝ կոչ անելով հանուն միա-
վորվել արտաքին վտանգի առջև հայրենիքի անկախության պահպան-
մանը35: 

1982թ. հունիսի 12-ին սկսվեց պատերազմի 2-րղ վաղը, և նույն օրը ե-
րեկոյան Իսրայելը հայտարարեց կրակի դադարեցման մասին, որր 
խախտվեց այս անգամ հունիսի 13-ին սիրիական զորքերի կողմից1": 
Սակայն շուտով ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնաց Ֆիլիպ Հաբիբի միջնոր-
դությամբ, հնարավոր եղավ հրադադար հաստատել, որը սակայն նույն-
պես չէր կարող երկարատև լինել: 

Երկրորդ հրադադարի ժամանակաշրջանում իսրայելւան բանակը 
ամբողջովին շրջապատել էր արևմտյան Բեյրութը և միացել արևելյան 
Բեյրութում քրիստոնեական բանակի հետ: Ընդհանուր առմամբ Թել-Ա-
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հսկողության տակ Ւ.թ եայտնվե] Լիբանանի տարածքի մոտ 40%-

Հանիսի 21-ին իսյաւյեյցիները գբավեցին Բեյրութի օդանավակայա-
նի հարավային հատվածը: 60 ժամ տևողությամբ անդադար մարտերից 
հետո, իսրայելյան ստորաբաժանումները կարողացան ետ շպրտել սի-
յւիական զորքերը դեպի Դամասկոսի մայրուղի: Դրանից հետո կրակը 
կյւկին դադարեց: Իսրայեյը իր հերթին հաստատեց Բեյրութի ծովային և 
ցամաքային շյւջափակամ: Դրանով ավւսյւտվեց պատերազմի երկրորդ 
փույր, ոյվւն հաջորդեց երրորդը' Բեյրութի պաշարումը, որի ընթացքում 
Իսրայեյը պայւտադյւեց ՊԱԿ-ի մարտիկներից և սիրիական 25-րդ բրի-
զադի մնացորդներին յքել Բեյրութը: 

Հունիսի 29-ին Բեգինը հայտարարեց, որ այղուամենայնիվ հնարա-
վոյւաթյուն կտա Բեյրութում պաշարվածներին Կարմիր խաչի պաշտ-
պանության նեյւքո դուրս բերել և տեղափոխել Սիրիա ՚1*: 

Այդ նայն ժամանակ Բեյրութում պաշարված Արաֆաթը ամերիկյան 
կոնզյւեսականների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ 
պատրաստ Ւ. ընղա նեյ ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի 2 4 2 " բանաձևը, որի համաձայն 
Իսրայելը պետք է ւբււյա բերի իր զորքերը արաբական բռնազավթված 
տարածքներից: 

Հայիսի կեսերին Հւսբիբը սկսեց բւսնակցել փբանանյան կառւսվա-
րաթյան հետ՝ նպատակադրվեյով դուրս բերեյ ՊԱԿ-ի ստոբաբաժանամ-
նեյւը և սիրիական զորքերը Լիբանանից: Դ ա առաջին դեպքն էր, երբ լի-
բանւսնյան կառավարությունը պաշտպանում էր Իսրայեփ և ԱՍՆ-ի 
դիրքորոշումը այդ հարցում4": Իսրայելը հայտարարեց, որ ունենալով 
այւևմտյան Բեյրութի բռնազւսվթման հնարավորությունը, նւս միևնույն 
ժամանակ պատրաստ է բանակցեր Սակայն օգոստոսի 4-ին ի պատաս-
խան պաղեստինյան հրետանակոծությանը, իսրայելյան զորքերը գրա-
վեցին հարավային Բեյրութի եյւկու բնակավայր և օդանավակայանի 
հյուսիսային հատվածը: 

Շուտով ՊԱԿ-ի պատրաստակամտթյունը դուրս գալ Բեյրութից 
մտավ փակուղի, քանի որ պարզ դարձավ, որ արաբական երկրները 
պատրաստ չէին ընդունել պաղեստինցի մարտիկներին: Միայն այն բա-
նից հետո, երբ Սաւալյան Արաբիան խոստացավ համապատասխան 
ֆինանսական օգնություն հատկացնել, արաբական ոլտշ երկրներ իրենց 
համաձայնությունը տվեցին ընդունել ՊԱԿ-ի մարտիկներին : 

Ցանկանալով դյուրացնել ՊԱԿ-ի ինքնակամ հեռացումը Բեյրութից, 
1982թ. օգոստոսի կեսին ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում Եգիպտո-
սը և ֆըանսիան առաջ քաշեցին բանաձև, որով կոնկրետ ճանաչվում էր 
պադեստինցիների իրավունքը և, որը ներկայացնում էր մեբձավորարևել-
յւսն կարգավորման ծրագիր' շատ ավեփ ընդարձակ ձևով քան պահան-
ջում էր բուն փբանանյան խնդիրը: Ծրագիրն իր մեջ ներ էր առնում Իս-
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րւսյելի կողմից գրավված Արևմտյան ափի և Ղաղայի գոսաւ ասրսգա 
ճակատագիրը42: 

Վաշինգտոնը այղ բանաձևը համարեց չափազանց համարձակ: Ե-
գիւգտսւ-ֆրանսիական բանաձևի քննարկւսմը ընդհատվեց հուլիսի 30-
ին. որպեսզի ԱԽ-ն հնարավորության ունենար սատարել Իսպանիայի 
կոգմից մտցվւսծ բանաձևը, համաձայն սրի Իսրայելից պահանջում էին 
վերացնել արևմտյան Բեյրութի շրջափակումը43: Հաջորդ օրը իսլսսյելցի-
ները վերսկսեցին արևմտյան Բեյրութ խմելու ջրի մատակաըաըամր. 
բայց խոչընւբւտում էին մթերքի, վառելանյութի, էլեկտրաէներգիայի, դե-
ղորայքի մատակարարմանը: 

Չհւսսնեըւվ եգիպտա-ֆրանսխսկան բանաձևի ընւբււնմանր՝ Եգիպ-
տոսի արտաքին գործերի նախարար Հասան Ափն ագևորվեց Վւսշինգ-
տոն, որի նպատակն էր համոզել Ռ-եյգւսնի վարչակւսզմլւ դրական ար-
ձագանքել Եգիպտոսի և Ֆրանսիայի նախաձեռնությանը ՄՍԿ-ւոմ: Ա-
փն ակնարկեց նաև, որ եթե ՊԱԿ-ը համաձայնվի Եգիպտոսում տեւրս-
կայել իր ստորաբաժանումների մի մասը, որոնք պետք է դուրս բերվեին 
Բեյրութից, Եգիպտոսը կաշխատի համոզել ՊԱԿ-ին միանալ քեմվպևիդ-
յան համաձայնագիրին 4 4 : 

Ամերիկյան վարչակազմր մերժեց Հասան Ափի առաջարկը, որից հե-
տո Մաբարաքը հայտարարեց, որ ստորաբաժանումների դուրս բերումը 
չի նպաստի ընդհանուր իրավիճակի բւսրերսվմանը'15: 1982թ. օգոստոսի 
կեսին նախագահր դադարեցրեց Իսրայելի հետ բանակցաթյաններր 
պադեստինյան ինքնավարության վերաբերյալ քեմփդևխլյան համա-
ձ ա յ ն ա գ ի ր ի շրջանակում, հայտարարելով, որ նրանք կվերսկսվեն 
միայն այն բանից հետո, երբ իսրայելյան զորքերը դուրս կբերվեն Լիբա-
նանից4'՝: Հետաքրքրաշարժ է այն հանգամանքը, որ իսրայելրսն ագրե-
սիայի սկզբում Մաբարաքը առաջարկել էր Արաֆարին կառավարութ-
յուն կազմել Կահիրեում: Հետագայում նւս առաջարկեց ապաստան տւսլ 
6 հազար պադեստինյան մարտիկներին, պայմանով, որ նրանք Եգիպ-
տոս մտնեին առանց սպառազինության47: Որոշ ժամանակ անց Եգիպ-
տոսի նախագահը հրաժարվեց իր առաջարկից, քանի որ Արւսֆաթը չէր 
ցանկանում լքել Բեյրութը առանց զենքի: Այղոււսմենայնիվ, Եգիպտոսի 
նման գիրքորոշումր մեկ անգամ ևս նպաստում էր Կահիրեի և ՊԱԿ-ի 
միջև հարաբերությունների կանոնակարգմանը «Քեմփդևիդից» հետո: 

Պատասխանատվություն զգալով Լիբանանի խւսդադ բնակչության 
հետագա ճակատագրի հանդեպ և ձգտելռվ կանխել Լիբանանի մւսյրա-
քադաքի հետագա ավերումը՜ պագեսաինցիների ղեկավարությունը որո-
շում ընւլանեց Լիբանանից իր զինված միավորումների և ՊԱԿ-ի նստա-
վայրի դուրս բերման մասին4": 

ԱՄՆ-ից, Անգփայից, Ֆրանսիայից և Իտալիայից Լիբանան ժամա-
նած ծովային հետևակի հսկւպության տակ սկսվեց պաշարվածների 

64 



դուրս բերումը, որն ավարտվեց սեպտեմբերի 1-ին4'': Մոտ 8.485 պաղես-
տին յան մարտիկներ և ս]ւ]ւիական 25-րդ բրիգադայի մնացս]ւդները (2հսւ-
ցա]ւ մարդ) տեղաբաշխվեցին Սիրիա, Ալժիր, Թունիս, Հարավային Եմեն, 
Մա դան, Իյւաք ե Հորդանան5": Պաշարվածների ւրորս բերումից հետո, 
սեպտեմբերի 1-]ւն Իսրայե|ր պաշտոնապես հայտարարեց, որ «Խաղա-
ղություն Գալիլեային» ռազմական գոբծալաթյանը ավարտված է: 

Սեպտեմբերի սկզբին Լիբանանի նորընտիր նախագահ Բաշիր ժմւս-
յեւր բանակցություններ սկսեց Իսրայելում Բեգինի հետ, սակայն սեպ-
տեմբերի 14-ին սպանվեց: Բաշիրի սպանության հաջորդ օրը' սեպտեմ-
բեյվւ 15-ի գիշերը Շայտն1ւ հրամանով իսրայելյան բանակը մտավ 
արևմտյան Բեյրութ51: Թել-Ավիվը հայտարարել ՛էր, որ ձգտում էր կան-
|սևյ քաոսային իրավիճակը, որը կարող էր ծագել նախագահի սպանութ-
յան հետևանքով, և որ հակառակ դուրս բեյւման մասին համաձայնագրի 
Բեյրութում շարունակում էին մնալ 2 հազար պադեստինյան մարտիկ-
ներ, որոնք իրենց տրամւսդյտւթյան տակ ունեին ծանր հրետանի ու-
նեին52: Արդյունքում ձևավպւվեց մի իրավիճակ, երբ իսրայեյյան բւսնա-
կր հսկում էր ողջ այւևմտյան Բեյլտւթը, բացառությամբ պադեստինյան 
եյւկա ճամբսղւները' Սաբյւան և Շւստիլան53: 

1982թ. սեպտեմբերի վերջին, Սաբրայի և Շատիլայի դեպքերից ան-
միջապես հետո, Մուբարաքը ետ կանչեց Թել-Ավիվից Եգիպտոսի դես-
պանին54: Նախագահը հայտարարել էր, որ չի հանդուրժի Իսրայել]! կող-
մից արաբական երկրնելփ իրավունքների ւսյդ կարգի ոտնահարում: 
Մուբարաքբ նույնիսկ «սպառնաց» ԱՄՆ-ին հարաբերությունների վատ-
թայւացմամբ, եթե Վաշ]ւնգտոնը փորձեր իր դեսպանությունը տեդափո-
խե] Թել-Ավիվից Երուսաղեմ, ինչը այղ օրերին քննարկման առիթ էր 
դարձել5՛: 

Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախկին պետնախարար Բ.Ղափն 
գրամ էր, որ Լիբանանում Իսրայելի կողմից կազմակերպված ջաբդր 
հիասթափեցրեց Եգիպտոսում Թել-Ավիվի հետ հարաբերությունների 
պահպանման կողմնակիցներին56: 

Փաստորեն Եգիպտոսը դե-ֆակտո սառեցրեց Իսրայելի հետ հարսւ-
բերությա ննեբը և առաջ քաշեց հետևյալ պահանջները, որոնց կատա-
րումից հետո միայն Կսւհիրեն ենթադրում էր եգիպտա-իսրայելյան դի-
վանագիտական հարաբերությունների «վերականգնում»57 ' 

• իսրայելյան զորքերի անհապաղ ւրորս բերումը հարավային Լի-
բանանից, 

* Իսրայելի համաձայնությանը համապարփակ բանակցություններ 
սկսելու պադեստինյան խնդրի կարգավորման նպատակով պաղեստին-
ցիների մասնակցությամբ: 
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Մուբարաքը մեղադրեց իսրայելյան կառավարությանը նաև սրսդես-
տինցիների նկատմամբ ոչնչացման քաղաքականության անցկացման 
մեջ5": 

1982թ. սեպտեմբեյփ 29-ին իսրայելյան զորքերը դուրս բերվեցին Բեյ-
րութից՝ քաղաքի վերահսկողությունը հանձնելով լիբանանյւսն բանակին 
և նոր ժամանած միջազգային խաղաղարար ստորաբաժանումներին: 

1983թ. մայիսի 17-ին Իպւայելի և Լիբանանի միջև ստորագրվեց բազ-
մակողմանի հարաբերությունների վերաբերյալ համաձայնագիր5": Հւս-
մաձայնագրով նախատեսվում էր Լիբանանի օդային, ջրային, ցամա-
քային տարածքի փբանանա-իսրայելյան համատեղ հսկողության սահ-
մանում՛'": Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ Աժմայելը 6 1 իր ստորագ-
րությունը հւսմաձայնագրի տւսկ չդրեց, հավանաբար վախենալով ար-
ժանանալ Եգիպտոսի նախկին նախագահ Անվար Սադաթի ճակւստագ-
րին62: 

Ավելին՝ 1984թ. մարտի 5-ին Աժ՜մայելր անձամբ չեղյալ հայտարա-
րեց լիբանանա-իսրւսյելյան համաձայնագիրը: Ստորագրված համա-
ձայնագիրը արաբական երկրներից հավանության արժանացրեց միայն 
Եգիպտոսը՝ ԱՍՆ-ի տնտեսական ճնշման տակ63, Սիրիան գնահատեց 
այն, որպես «սպառնալիք սեփական անվտանգությանը»64: Արաբական 
այսպես կոչված առաջադեմ երկրները բոյկոտեցին համաձայնագիրը, 
իսկ պահպանողականները՝ Սաուգյան Աբաբիւսյի գլխավորությամբ 
ձեռնպահ մնացին65: 

Նպատակադրվելով խոչընդոտել Լիբանանում պադեստինյան ռազ-
մական ներկայության վերականգնմանը, Իսրայելը նպաստում էր սլտ-
ղեստինա-շիւսկան տարաձայնությունների սրմանը՝ օգտագործելով ւսյն 
թեզը, թե Լիբանանում գլխավոր վտանգը գափս է ՊԱԿ-ի ներկայությու-
նից, այլ ոչ թե իսրայելացիներից: 1985թ. մայիսին արևմտյան Բեյրութում 
զինված բախումներ սկսվեցին շիական «Ամալ» կազմակերպության և 
պադեստինցիների միջև: Իրավիճակը փոքր ինչ շտկվեց միայն 1987թ. 
մայիսին, երբ սիրիական զորքերը մտան Արևմտյան Բեյրութ66: Դրա 
հետ միասին 1987թ. մայիսին փբանանյան խորհրդարանը չեղյալ հայ-
տարարեց 1969թ. Կահիրեի համաձայնագիրը, որի հիման վրւս օրինա-
կանացվել էր ՊԱԿ-ի ռազմաքաղաքական կառույցների տեղակայումը 
Լիբանանում67: Իսրայելւան զորքերը շուրջ 18 տարի մնացին Թել-Ավիվի 
կողմից Լիբանանի հարավում ստեղծված «անվտանգության գոտում»: 
Իսրայելյան քաղաքական գործիչները ընդունեցին, որ «Խաղաղություն 
Գալիլեային» ռազմական գործողությունը չլուծեց ահաբեկչությունից ա-
պահովման և անվտանգության պահպանման հարցը, թեպետև նվազեց-
րեց նրա սպառնալիքը Լիբանանի տարածքից: Այգ իրավիճակը պահ-
պանվեց մինչև 2000թ. մայիսի 24-ը, երբ էհուդ Բարաքի կառավարութ-
յունը որոշեց ւրորս բերել իր զորքերը Լիբանանից՛'": 
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Կահիյւեի դիյւքորոշումը Լիբանանում իսրայելյան ագլւեսիայի 
նկատմամբ ևս մեկ կարևորագույն ք ա յ լ " էր դեպի «արաբական ընտա-
նիք» վերադայւձի գործոնների շարքում: Այդ առումով չափազանց 
կայւևոյւ և նպաստափւր դեյւ կատարեցին Իսրայելի հետ հարաբերութ-
յյոննևյփ առկայությունը, որը իբըև ճնշման յուրահատուկ լծակ օգտա-
զո|]ծւ|ում էր եգիպտական ղեկավարության կողմից' որպես Թել-Ավիվի 
հևս) հարաբերությունների խզման սպառնալիք: 

Իսրայելյան ագրեսիայի զոհ դարձան շուրջ 70 հազար սպանված-
ներ, որոնցից մոտ 60 հազարը խաղաղ բնակիչներ էին7": Պաղեստինյան 
14 թաղամասեր ընդհանրապես ջնջվեցին հոդի երեսից: Ինչ վերաբերում 
է իսրայելյան բանակին, ապա տարբեր տվյալների համաձայն այն 
կորցրել էր 500-2.000 զինվոր և սպա71: 

Եգիպտոսի դիրքորոշումը «արաբ-իսրայելյւսն 5-րդ պատերազմի» 
նկատմամբ արաբական աշխարհում Կահիրեի քաղաքական դերի վե-
յւարժեվորման կարևւդւագույն գործոններից էր: Չնայած Իսրայեփ հետ 
բազմակողմանի հարաբերությունների առկայությանը, Մուբարաքը կւս-
րոդացավ Եգիպտոսը ներկայացնել, որպես արաբական աշխարհի 
կարևոր մաս, ւդւ կոչված է էական դերւսկատարություն ունենալ մերձա-
վռրւսրևեւյան գործընթացներում: 

GOR GEVORGYAN 

THE ISRAELI AGGRESSION IN LEBANON IN 1982 
AND THE POSITION OF EGYPT 

In summcr 1982 Israel invaded Lebanon for annihilating the miHtanl and political 
structnres of Palcstinian Liberation Organization bascd in that country. Egyրl being 
isolatcd in the Arab world bccausc of the Egypt-Isracl pcacc treat signcd in 1979, as а 
rcsult of his effectivc position toward the aggression, could restore his previous 
political role in the Arab l'amily. Cairo condcmned the actions of Israel in Lebanon 
and the expansionistic policy of Tcl-Aviv. 
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ԼԵՎՈ՜Ն ԶՈհՐԱԲՅԱՆ 

ՊԱՂԵՄՏԻՆԻ ՀԱՐՑԸ ՀՈՒՍԵՅՆ-ՄԱԿՄԱՀՈՆ 
ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԵՎ ԼՈՆԴՈՆԻ 

ԿՈՆՖԵՐԱՆՄՈՒՄ 

I աշխարհամարտի տարիներին բրիտանաարաբական հւսրաբերռւթ-
յունների ընթացքում անդրադարձներ եղան նւսև Պաղեստինին: Նախա-
պես շփումներ ունենալով արաբների հետ՝ I հւսմաշխաըհային պատե-
րազմի ժամանակ բրիտանացիները՛ հանձինս Եգիպտոսում Մեծ Բլփ-
տանիայի Գւխավոր հյուպատոս Հենրի ՄւսկՄա1անի. բանակցության-
ների մեջ մտան ՍՆքքւսյի շերիֆ Հուսեյնի հետ՝ նպատակ ունենալով ի 
դեմ՛ս արաբների թարքերի թիկունքում ւսպստամբաթյուն բարձրացնել: 
Հենրի ՄակՄահոնի և շերիֆ Հուսեյնի միջև բանակցություններն ընթա-
ցան նամակագրական կապի միջոցով և պատմության մեջ մտան «Հա-
սեյն-ՄակՍ՜ահոն նամւսկագրւսթյուն» անունով՛: 

Հւսսեյն-ՄակՄաԽւն նամակագրության հարցը գիտական քննարկ-
ման Է ենթարկվել մի շարք հեղինակների կողմից, որոնցից հարկ Է նշել 
հատկապես Ն . Հովհաննիսյանին, Վ. ԿԻսիլյովին, Վ. Լադեյկինին, П-. 
Ջոնին, Ս. Հադւսվիին, Դ. Փայվաին. Դ. Ֆրոմկինին, Ջ. Կիմչեին, Ամին 
Սւսիգին, Ափ Սուլտանին և այլն: Սակայն պետք Է նշել, որ պատմագ-
լսսթյանը հատուկ ւոշւսդրության չի արժանացրել ւսյղ նամակւսգըութ-
յւսն մեջ Պաղեստինի խնդրի արծարծմանը: Մինչդեռ դրա անհրաժեշ-
տությունը կա, քանի որ հետագայում՝ 1939թ. Պաղեստինի հարցի հա-
մար կարևոր նշանակություն ունեցող Լոնդոնի կոնֆերանսում, ւսյն հա-
տակ քննարկումների առարկա դարձավ: 

Այս ուսումնասիրության համար հիմք են ծառայել 1969թ. Կահիրեամ 
լույս տեսած «Պաղեստինի փաստաթղթերի ժողովածուն», ինչպես նաև 
մի շարք հեղինակների՝ հիշյալ թեմային նվիրված աշխատություններ: 

Մինչև բրիտանական մանդատը Պւսղեստինը պատմաաշիոսրհագ-
րակւսն Սիրիայի մաս Էր կազմում և հայտնի Էր նւսև որպես «Հարավա-
յին Սիրիա»՜: Սիրիան Օսմանյան կայսրաթյան կազմում մի քանի ան-
գամ վարչական բաժանման Էր ենթարկվել: 1914թ. այն բաժանված Էր 
հիմնականում հինգ վարչական մասի՝ Հալեպի, Սիրիայի (Դւսմասկոսի), 
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Բեյրութի վիլայեթները, Լիբանանի մութասառիֆությունը ե Երուսաղեմի 
սանջակը: Վերջին երկուսը որևէ վիլայեթի կազմի մեջ չէին մտնում, այլ 
անմիջապես ենթարկվում էին Բարձր Դռանը3: Պաղեստինի հյուսիսա-
յին մասը մտնում էր Բեյրութի վիրսյեթի մեջ, իսկ մյուս մասը կազմում էր 
Երասաղեմի սանջակը4: 

Այսպիսին էր Պսպեստինի կարգավիճակր, երբ 1914թ. 1տկտեմբերի 
29-]ւն Թուրքիան Գերմանիայի կողքին մտավ պատերազմի մեջ Ան-
տանտի երկրների դեմ: Եգիպտոսում Մեծ Բրիտանիայի Գլխավոր հյու-
պատոս |որղ Քիչիները դեռ մինչև I աշխարհամարտը միջնորդավորված 
կապեր էր հաստատե) Մեքքւսյի շերիֆ Հուսեյն]ւ հետ՝ ցանկանալով ա-
պաեովե| արաբների աջակցությունը Մեծ Բրիտանիային5: 1914թ. հոկ-
տեմբերի 31-ին արդեն Մեծ Բրիտանիայի պատերազմական նախարար 
դարձած լորդ Քիչիները Մեքքսւյի շերիֆ Հուսեյնի որդի էմիր Աբդալլա-
հին ուղարկած նամակում տեղեկացնում էր, որ եթե արաբներն օգնեին 
Մեծ Բբիտանիային այդ պատերազմում, ապա վերջինս կերաշխավորեր 
արաբների անվտանգությանը և կ կանխեր արտաքին ուժերի կողմից 
նրանց վրա հարձակումները: Մեծ Բըիտանիան, ըստ նամակի, կճանա-
չեր Շերիֆ Հոաեյնին որպես Հիջւսզի խալիֆա, կապահովեր խալիֆա-
յության անկախությունն ու անվտանգությանը, կպաշտպանեը նրա ի-
րավանքներն ու արտոնությունները6: 

Միւսժամանակ Հասեյնը Բարձր Դռնից հրահանգ ստացավ՝ Ջիհադ 
հայտարարել «անհւսվատների», այսինքն՝ Անտանտի դաշնակիցների 
ղեմ7: 

Հույսենը չէր բացառում թուրքերի դեմ ապստամբության հնարավո-
րությանը, սակայն՝ երբ էր այն սկսվելու և սրտեղից, նա չգիտեր: Ն ա 
Բարձր Դռնից իր որդուն՝ էմիր Ֆեյսալին, Ջիհադ հայտարարելու հրա-
հանգի մանրամասները քննարկերս համար Կոստանդնուպւղիս ուղար-
կերո թույւատվաթյուն խնդրեց: Սակայն իրականում Հուսեյնի նպա-
տակն էթ հնարավորության ընձեռել Ֆեյսւսլին անցներս '1-ամասկոսով' 
ծլարձակվող արաբական ազգայնական շարժման կենտրոնով: 1915 
թվականի մարտի 26-ին ժամանելով Դամասկոս՝ Ֆեյսալ արաբ ազգայ-
նական գործիչների հետ քննարկումներ վարեց Մեծ Բրիտանիայի հետ 
համագործակցելու հարցի շուրջ: Նրանք կազմեցին արձանագրություն, 
որը հայտնի Ւ. «Դամասկոսի արձանագրություն» խորագրով8: 

Արձանագրության մեջ նշվում էր, որ Մեծ Բրիտանիան պետք է ճա-
նաչեր արաբւսկան երկրների անկախությանն արաբների աջակցւսթյան 
դիմաց: Պետք է վերացվեին օտարերկրյա քաղաքացիների համար սահ-
մանված արտոնությունները, բացի Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացինե-
րից: Դամասկոսում արաբական ազգայնական առաջնորդները ճանա-
չեցին Հւււսեյնին՝ որպես արաբ սւգգի պատվիրակ: Ֆեյսալն արձանագ-
րության օրինակը Սեքքա հասցրեց 1915թ. հունիսի 20-ին': 
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Ստանալով արաբ ազգայնականների աջակցությունը՛ 1915p. հուլիսի 
14-ին Շերիֆ Հուսեյնը նամակ ուղարկեց Եգիպտոսում Մեծ Բրիտանիա-
յի Գերագույն կոմիսար Հենրի ՄւսկՄա1տնին. որում շարադրում էր Սի-
րիայի արաբ ազգայնականների կարծիքը Մեծ Բրիտանիայի հետ հա-
մագործակցելու հւսբցի շուրջ՝ շեշտադրելով արւսբ ազգի անկախության 
հասնելու ձգտումը"': Նամակում բրիտանացին երին արաբների ւսջակ-
ցության դիմաց ւաււսջ էին քաշվում հետևյալ նախապայմանները. 

1. Սեծ Բրիտանիան պետք է ճանաչեր արաբական երկրների անկա-
խությունը. որի սահմանները պետք է լինեին հյուսիսում Մերսին-Ադանա 
գծից մինչև Պարսկաստանի սահմանը, արևելքում՝ պարսկական սահ-
մանով մինչև Բասրայի ծոցը, հարավում՝ Հնդկական օվկիանոսը (.բւսցի 
Աւլենից, որը պահպանելու էր իր կարգավիճակը, այսինքն՝ մնալու էր 
բրիտանական տիրապետության ներքո), արևմուտքում՝ Կարմիր ծովն ու 
Միջերկրական ծովը՝ մինչև Սինւսյի թերակղզի: 

2. Տնտեսական գործընկերության հարցում արաբական կառավա-
րությունը նախապատվությունը տալու էր Մեծ Բրիտանխսյին. եթե ւս-
ռաջ քաշվող ծրագրերը համահավասար արտոնություններ ապահովեին 
բրիտանացիների և արաբների համար: 

3. Երրորդ ուժի կողմից հարձակման դեպքում կողմերը պետք է պար-
տավորվեին միասնական դիմադրություն ապահովել: 

4. Եթե կողմերից մեկը հարձակվեր երրորդ կողմի վրւս, ապա մյուս 
կողմը կարող էր չեզոքություն պահպանել: Եթե պատերազմի մեջ մտնող 
կուլմը ցանկանում էր, որ մյուս կողմն իր հետ մասնակցի պատերազմին, 
ապա կողմերը պետք է հանդիպեին և քննարկեին պայմանները: 

5. Այս կնքվելիք պայմանագրի երրորդ և չորրորդ կետերը ուժի մեջ 
էին լինելու տասնհինգ տարի: Եթե կողմերից մեկը ցանկանար երկա-
րացնել այդ կետերի ժամկետը, ասրս մյուս կողմին պետք է տեղեկացներ 
այդ մասին պայմանագրի ժամկետն ավարտելուց մեկ տարի առաջ" : 

Նամ՛ակագրությունը Շերիֆ Հուսեյնի և Հենրի ՄակՄահոնի միջև տ-
ևեց մինչև 1916թ. մարտի 10-ը: Ընդհանուր առմամբ տասը նամակ վա-
խւսնակվեց, որից ութը կապված էին ստեղծվելիք անկախ արաբական 
պետության սահմանների հարցի հետ: 

Նորին մեծության կառավարությունը դեռ 1915թ. հունիսին լիազորել 
էր Հենրի ՄակՄսւհոնին երաշխավորել Արաբական թերակղզում ւսրւս-
բւսկւսն խալիֆայության ստեղծումը պատերազմից գւսշնւսկիցների 
հաղթական դուրս գալու դեպքում12: 1915թ. օգոստւաի 30-ին ՄակՄւսհո-
նը Հոաեյնին ուղարկած պատասխան նամակում հայտնում էր, որ գե-
րադասում էր ստեղծվելիք անկախ արաբւսկւսն պետությւսն սահմաննե-
րի հարցը քննարկել պատելսսզմից հետո, քանի որ այգ տարածքներից 
շատերը դեռ գտնվում էին զատ թուրքական տիրւսպետության տակ13: 
Սւսկւսյն Հուսեյնը 1915թ. սեպտեմբերի 9-ին իր ուղարկած նամակում 
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հավանության չտվեց ՄակՄահոնի' սահմանների հարցը հետագայում 
քննսւ]ւկե|ու աոաջաււկ]ւն շեշտելով, որ արւսբ ժողովրդի աջակցությունը 
ձեռք բե])ե|ու համսւը բյվւտանացինեըը պետք է ճշգըիտ նշեին ստեդծվե-
ijip ա])աբական պետության սահմանները՛4: 

Նամակի պաթանակաթյան մասին Ս՜ակՍ՜ահոնը Մեծ Բրիտանիայի 
աըտգործնւսխաըաըաթյանը հայտնեց 1915թ. հոկտեմբերի 18-ին: Բրի-
տանական կառավարությանն, ի դեմս արտգործնախարար էգուստդ 
4-րեյի, անմիջապես կապ հաստատեց Լոնդոնում Ֆրանսիայի դեսպան 
Պո| Քամբոնի հետ և նրա միջոցով ֆրանսիական կառավարությանը տե-
ղեկացրեց արաբ ազգայնականների ծրագրերի մասին՛5: 1915թ. հոկ-
տեմբերի 24-ին Ֆրանսիայի հետ իր կառավարության վարած բանակ-
ցություններից հետո. ՄակՄահոնը նամակ ուդւսըկեց Շերիֆին, որում 
գրամ Ւ.ր, որ Մերսինի ե Ալեքսանդրեթի շրջանները, ինչպես նաև Սիրիա-
յի' Դամասկոսի, Հոմս]ւ, Համայի, Հալեպի շրջաններից արևմուտք ըն-
կած մասերը16 չէին կարող ստեդծվեփք արաբական խսղիֆայության 
մաս կազմել, քան]ւ որ իր երկրի կառավարությունը չէր ուզում դաշնակից 
Ֆրանսիայի շահերր ոտնահարել: Այսինքն, Ֆրանսիան որոշակի հե-
տաքրքրություններ ուներ այդ տարածքներում: Բացի վերոհիշյալից, 
ՄւսկՄահոնը նաև գրամ էր, որ' 

1. Սահմանների վերոհիշյալ փոփոխություններով Սեծ Բբիտանիան 
պատրաստ էր ճանաչե) արաբական անկախ պետությունը և պաշտպա-
ն է Մեքքայի շերիֆի առաջնորդությամբ այղ պետության սահմանները: 

2. Մեծ Բրիտանիան կպաշտպաներ բոլոր սրբավայրերն արտաքին 
աժերի հարձակումներից: 

3. Հնարավորության դեպքում Մեծ Բրիտանիան կօգներ ե խոր-
հուրդներ կտար արաբներին ներքին կառավարումը կազմակերպելու 
հարցերում: 

4. Հասկանալի էր, որ խորհրդականները և այլ ծառայողները կառա-
վարող օղակներում, բացի արաբներից, լինելու էին միայն անգլիացիներ: 

5. Ինչ վերաբերում է Բւարլադին և Բասրային, ապա արաբները 
պետք է գիտակցեին Սեծ Բրիտանիայի հատուկ շահերն այդ տարածք-
ներում, և պետք է միջոցներ ձեռնարկվեին այդ վայրերում յուրահատուկ 
կառավարում կւսգմակեըպելու, օտարների հարձակումներից դրանք 
պաշտպանելու դրանց բնակչության բարօրության և բրիտանացիների 
ա արաբների փոխադարձ տնտեսական շահերի պաշտպանության հա-
մար'7: 

1915թ. նոյեմբերի 5-ի իր նամակում Շերիֆ Հուսեյնը համաձայնեց 
զիջել միայն Մերսինի և Սւրսնայի շրջանները: Ինչ վերաբերում է Հալե-
պի և Բեյրութի վիլայեթներին, ապա Հուսեյնը նշում էր, որ դրանք զուտ 
արաբական տարածքներ էին և պետք է ամբալջությամբ ընդգրկվեին U-
րւսբական խալիֆայության մեջ: Նկատի ունենալով այս տարածքների 
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քրիստոնյա բնակչությանը՜ նւս նշում էր. որ տարբերություն չկւս մահմե-
դական և քրիստոնյա արաբների միջև, քանի որ նրանք մեկ նախապա-
պի ծնունդներ են և պետք է ունենան նույն իրավունքներն ու պարտակա-
նությունները1": 

1915թ. դեկտեմբերի 14-ին ՄակՄահոնը Հուսեյնին ուղարկած պա-
տասխան նամակում նշում էր. որ Հալեպի և Բեյրութի վիլայեթների հար-
ցը ենթակա էր հետագա քննարկումների1": 1916թ. հունվարի 1-ի իր նա-
մակում Հուսեյնը, չցանկանալով աշխարհամարտի ընթացքում թալաց-
նել բրիտանաֆրանսիական դաշինքը, փաստորեն, չպահանջեց վերո-
հիշյալ վիլայեթների հետագա կարգավիճակի խնդրի վերջնական լու-
ծում՜ Խոյս հայտնելով, որ պատերազմից հետո դրանց հւսըցը կլուծվեր ի 
օգուտ արաբների2": 1916թ. հունվարի 25-ին Հենրի ՄակՄահոնն իր պա-
տասխան նամակում ողջունեց շերիֆի ւսյդ որոշումը՝ գրելով. «Մենք 
բարձր ենք գնահատում այն դրդապատճառները, որոնցով Դուք առաջ-
նորդվում եք այս կարևոր գործում, և լւսվ գիտենք, որ գործում եք ի շահ 
արաբ ւսգգի. որ Ձեր նպատակն արաբների ազատությունն է... Ինձ ու-
րախացրեց Անգլիայի ու Ֆրանսիայի դաշինքը չթուլացնելու Ձեր ցան-
կությունը»՜1: 

Հետագա բանակցությունների ընթացքում շերիֆն այլևս չանդրա-
դարձավ սահմանների խնդրին, սակայն դա չէր նշանակում, թե ւսյդ 
հարցը վերջնականապես լուծված էր: Հետագայում սահմանների հարցն 
առաջ էին քաշում Շերիֆի պպիները և արւսբ ազգայնականները: Օրի-
նակ, Հուսեյնի որդի էմիր Ափն 1916թ. մայիսի 26-ին՝ թարքերի դեմ արա-
բական ապստամբության նախօրեին, իր հորն ուղարկած նամակում 
նշում էր «Հասանք, որ Աստված չի մոռանա Ալեքսանգրեթը, Բեյըսւթը և 
մյուս շրջանները»22: 

Մինչ Նորին մեծության կառավարությունը Կահիրեում իր պաշտո-
նական ներկայացուցչի միջոցով բանակցություններ էր վարում արաբ-
ների հետ և վարձում նրանց հետ համաձայնության գւսլ՝ անկախ պե-
տություն խոստանալով նրանց, որի մեջ պետք է ընդգրկվեր նաև Պւս-
ղեստինը, նրա մյուս ներկայացուցիչները գաղտնի բանակցություններ 
էին վարում Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի հետ2"1: 

Ինչպես արդեն նշել ենք, Մեծ Բրիտանիայի ւսրտգործնախարար է-
դուարդ Գրեյը 1915թ. հոկտեմբերի 21-ին տեղեկացրել էր Լոնդոնում 
Ֆրանսիայի դեսպան Պոլ Քամբոնին Շերիֆ Հուսեյնի և ՄակՄահոնի 
միջև ընթացալ նամակագրության մասին: Գրեյը նաև առաջարկել էր, որ 
Մեծ Բրիտանիայի ու Ֆրանսիայի կառավարությունները համաձայնութ-
յան գան մյուս դաշնակից Ռուսաստանի հետ՝ Օսմանյան կայսրությու-
նում ունեցած հետաքրքրությունների շուրջ: 
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1916թ. ապրիլից մինչև մայիս Պետրոգրագում տեղի ունեցած գաղտ-
նի բանակցաթյուննեյփ արդյունքում կնքվեց պայմանագիր. որր պատ-
մության մեջ մտավ «Սայքս -- Պիկոյի պայմանագիր» անունով24: 

Պայմանագրով Պաղեստինի տարածքում (բացառությամբ Հարավա-
յին Նեգևի. որր հետագայում րնգգրկվեց Սեծ Բրիտանիայի մանդատի 
ներքո գտնվող Պաղեստինի կացմի մեջ), իրականացվեր» էր միջազգա-
յին կառավարում: Սիջացգային կառավարման բնույթը սահմանվելու էր 
Ռուսաստանի հետ խորհրդակցելաց և մյուս դաշնակիցների, մասնավո-
րապես Սեքքայի Շերիֆի հետ համաձայնեցնելուց հետո: Քարտեզի 
վրա Պաղեստինը, վւաստոըեն, ընդգրկում էր հարավում՝ Ղացւսյից մինչև 
Մեոյա| ծով]ւ հյուսիսային մասը, արևեւքամ՝ Եիուսաղեմ, Բեթղեհեմ, Ե-
րիքով քաղաքները և Հորդանան գետով դեպի հյուսիս՝ մինչև Տիբերիասի 
|իճն ընկած տարածքները: 

Պայմանագրով .Ֆրանսիան իր անմիջական տիրապետությունն էր 
հաստատևրո ներկայիս Սիրիայի արևմտյան մասում ու Լիբանանում և 
ացղեցությանն էր ունենալու Սիրիայի կենտրոնական ու արևմտյան մա-
սերում և Մոսուլի վիլայեթում: Մեծ Բրիտանիան անմիջական տիրապե-
տության էր հաստատևրո ներկայիս արևելյան Իրաքում և ազդեցության 
էր ունենսղա Իրաքի կենտրոնական ու արևմտյան մասերում, Մաանի 
սանջակում ա Հաուրանի սանջակի մեծ մասում25: 

Սայքս-Պիկոյի հւսմաձայնագյւի դրույթներր, փաստորեն անհամա-
տեղեփ էին Մեծ Բր]ոոանիայի կառավարության կողմից լիազորված 
ՄւսկՄահոնի' արաբներին տված խոստումների հետ: 

Բացի այդ. Սև ծ Բրիտանիայի արտգործ նախաբար Սրթուր Ջեյմս 
Բա]ֆուրր 1917թ. նոյեմբերի 2-ին նամակ ուղարկեց ազգությամբ հրեա 
յորդ Ռոտշիւդին, որով Նորին մեծության կառավարությունը սիոնիստնե-
րին խոստանում էր աջակցություն ցույց տալ Պադեստինում հրեական 
ազգային օջախ ստեղծեր» հարցում26: Այդ նամակը պատմության մեջ 
մտավ «Բալֆուրի հռչակագիր» անունով: 

Նման խոստումներ տալով արաբներին ու հրեաներին՝ բրիտանացի-
ներր հետագայում դժվարություններ ունեցան Պադեստինում Ազգերի 
Լիգայից ստացած մանդատն իրականացնեփս: 1920-21, 1929թթ. աբա-
բա-հրեական բախումներր Պադեստինում և վերջապես 1936թ. սկսված 
պաղեստինցի արաբների եռամյա ապստամբությունը, որն արդեն հա-
մաարաբական հնչեղություն ուներ, ստիպեցին բրիտանացիներին ավեփ 
շատ հաշվի նստել արաբների հետ: 

1938թ. վերջին բրիտանացիները Լոնդոնում կլոր սեղանի շուրջ 
քննարկումների հրավիրեցին պաղեստինցի արաբներին, Եգիպտոսին, 
Իրաքին, Սաուղյան Արաբիային, Եմենին և պաղեստինցի հրեաներին27: 

1939թ. փետրվարի 7-ին Սուրբ Ջեյմսի պալատում իր աշխատանք-
ներն սկսեց Լոնւրւնի կոնֆերանսը, որի մասնակից կողմերն էին բրիտա-
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(հսկան կառավարությունը, վերոհիշյալ արաբական երկըների և պաղես-
տինցի արաբների ու հրեաների պատվիրակությունները՜1՝: Եգիպտոսի 
պատվիրակն էր արքայազն Մուհամմադ Աբղ ալ-Մունիմը՝ Սէ ծ Բրիտա-
նիայսւմ Եգիպտոսի դեսպանը: Իրւսքը ներկայացնում էր վարչապետ 
Նուրի աս-Սաիդը. իսկ Սաոսլյան Արաբխսն՝ էմիր Ֆեյսալր՝ Իբն Սաուդ 
թագավորի պպին: Պաղեստինցի արաբների պատվիրակության գեկւս-
վարը Ջամալ ալ-Հուսեյնին էր, իսկ հրեական պաավիակությունը գլիոս-
վորում էր Խայիմ Վայցմանը՜°: 

Լոնւբւնում պաղեստինցի արաբները հրաժարվեցին սիոնիստնեըի 
հետ բանակցության սեղանի շուրջ նստել՝ մտավախություն ունենալով, 
որ ւսյդ փաստը կարոդ է ընկալվել՝ որպես Պադեստինում հրեաների ե-
րսւզած կարգավիճակի de jure ճանաչում"՝'': 

Արաբական պատվիրակության ղեկավար Ջւսմւսլ ալ-Հուսեյնին մի 
քանի անգամ հանդես եկավ զեկույցներով, որոնցում ներկայացվում էին 
արաբների պահանջները, որոնք, ըստ էության, չէին տարբերվում I աշ-
խարհամարտից ի վեր բրիտւսնացիներին արաբների ներկայացրած 
պահանջներից, ւսյն է՝ 

1. Չեղյալ համարել բրիտանական մանդատը Պադեստինում: 
2. Դադարեցնել Պադեստինում հրեական ազգային օջախ ստեղծե-

լու գործընթացը: 
3. Դադարեցնել հրեաների ներգաղթը Պադհստին3 ': 
Կոնֆերանսում ալ-Հուսեյնին մեկ անգամ ես նշեց, որ արաբներին 

մտահոգում էր Պադեստինում հրեաների գերակայությունը, ուստի 
նրանք պահանջում էին բրիտանացինեբից կատարել պատերազմի ժա-
մանակ Մեծ Բրիտանիայի կառավարության կողմից լիազորված Ս՜ակ-
Մահոնի՝ արաբներին տված խոստումները32: 

վայցմւսնն իր ելույթում պահանջեց իրականացնել Բալֆարի 1տչւս-
կագրով հրեաներին տրված խոստումը, որն, ըստ նլսս, հույժ կարևորութ-
յուն էր ստացել հրեական պատմության այգ շրջանում, երբ հրեաները 
հալածանքների էին ենթարկվում Եվրոպայում: Նա, ւիսատորեն, հրեա-
կան հւսըցի հիմքում դնում էր հրեաների կրած տառապանքների փաս-
տարկը3 : 

Փետրվարի 23-ին կայացավ հրեաների ե արաբական երկրների 
պատվիրակների առաջին հանդիպումը, որը, սակայն, գրական արդ-
յունք չտվեց: Նույն օրը Պաղեստինի արաբական պատվիրակության 
քարտուղար Ջորջ Անտոնիոսը հրապարակեց մի հուշագիր, որում ար-
ծարծվում էր Հուսեյն-ՄակՄահոն նամակագրության հարցը: Ըստ Ան-
տոնիոսի, քանի որ Հուսեյն-ՄակՄահոն նամակագրությանն ընթացէդ էր 
արաբերենով, այնուհետև նամւսկներր թարգմանվել էին անգլերեն, 
ղրանց արաբերեն և անգլերեն տարբերակներում անհամապատասխա-
նություններ էին առաջացել: Մասնավորապես, նամակների անգլերեն 
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տեքստերում խեղաթյուրված էր ներկայացվել արաբերենի « Հ յ ն ՚ յ վ ի լ ա -

յաթ» բառը, որր նախ նշանակում է «շրջան», ապա՜ Օսմանյան կայս-
րության վարչական միավոր: Հուսեյնի և ՄակՄահոնի նամակներում 

«Հ յ ՚ ^ յվիլւս յաթ» բառն օգտագործվել էր «շրջան» իմաստով, բացի Հու-
սեյնի 1915թ. նոյեմբերի 5-ի և ՍւսկՍահոնի՝ 1915թ. դեկտեմբերի 14-ի 
նամակներից, որոնցում «Հալեպի ե Բեյրութի վիլայեթներ» արտահայ-
տության մեջ այդ բառն օգտագոթծվել էր Օսմանյան կայսրության վար-
չական միավորի իմաստով: Ըստ Ջորջ Անտոնիոսի, նամակների անգլե-
րեն տեքստերում, որոնք, ինչպես նշեցինք, թարգմանվել էին արաբերե-
նից, « Հ յ ՚ ^ յ վիլայաթ» բառը ոչ մի տեգ չէր թարգմանվել «շրջան» իմաս-
տով, այւ գրվել էր «vilayct», որր ենթադրում է Օսմանյան կայպտւթյան 
վարչական միավորը: Այսինքն, Հուսեյնի ե Մա կ Սա Im ն ի նամակների 
անգլերեն տարբերակները խիստ սպավագված էին, քանի որ Օսմանյան 
կայսրության կազմում Մերսինի, Ալեքսանդրեթի, Հոմսի և Համայի վիլա-
յեթներ չկային34: 

Արաբները պնղեցին, որ ստեղծվեր արաբական պատվիրակության և 
բրիտանական կառավարության ներկայացուցիչներից կազմված հանձ-
նաժողով, որի խնդիրն էր ւինելու ուսումնասիրել Հուսեյն-ՄակՄահոն 
նամակագրությունը: Հանձնաժողովը կազմվեց և բրիտանական կառա-
վարության ներկայացուցիչ լորդ Մոմի անունով կոչվեց Մոմի հանձնա-
ժողով35: Փետրվարի 24-ին տեղի ունեցած հանձնաժողովի նիստում ե-
լույթ ունեցավ Մւսյքւ Մսւկդոննելը՝ Պաղեստինի Գերագույն դատարանի 
նախկին նախագահը: Ելույթում նա, փաստորեն, հերքում էր Անտոնիոսի 
հրապարակած հուշագրի այն դրույթների ճշմարտացիությունը, պանք 
կապված էին Հուսեյն ՄակՄահոն նամակագրության մանրամասնութ-
յունների հետ: Ն ա շեշտում էր, որ թեև Հուսեյնը պահանջել էր արաբա-
կան ողջ տարածքները ներգրավել ստեղծվելիք անկախ արաբական 
պետության կազմի մեջ, այնուամենայնիվ ՄակՄահոնր նշել էր, որ Աի-
րիայի' Դամասկոսի, Հոմսի, Համայի, Հալեպի շրջաններից արևմուտք 
ընկած մասերը պետք է լինեին Ֆրանսիայի ազդեցության ներքո: Հիմք 
ունենսղով Օսմանյան կւսյսրության վարչատարածքային բաժանումը ք' 
և ՄակՄահոնի վերոհիշյալ նշումը՝ Մայքլ Մակդոննելն իր ելույթում ա-
սում էր, որ նշյալ շրջաններից արևմուտք ընկած Սիրիան նաե Բեյրութի 
վիլայեթի հարավային մասն էր, որի մեջ ընդգրկված էր Պաղեստինի 
հյուսիսային մասը՝ Աքքայի և Նաբլուսի (Բալքայի) սանջակները, և Ե-
րոաաղեմի սանջակը37: 

1939թ. մարտի 16-ին Մոմի հանձնաժողովը Լոնդոնի կոնֆերանսին 
ներկայացրեց Հուսեյն-ՄակՄահոն նամակագրության ուսումնասիրութ-
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յւսն արդյունքում կազմված զեկույցը. ւդւտեղ ներառված էին արւսր ներ-
կայացուցիչների փաստարկները և բրիաանացինելփ հւսկափաստարկ-
նեըը: Արաբները փաստարկում էին. որ նամակագրության հանգւսմանք-
ները Հուսեյնին հնարավորություն չէին տվել ճշգրտել ստեղծվելիք արա-
բական պետությւսն սահմանները, չնւսյած որ արաբական պետության 
մեջ Պսոլեստինի ընդգըկվւսծ փնելու հարցում նա միշտ համոզված էր ե-
ղել: Իսկ բրիտանւսցիները հեշտությամբ բերում էին հակափաստարկ-
ներ, թե ՄակՄւսհոնը, նշյւսլ շրջաններից ւսըևմաւոք ասելով, նկատի էր 
ւււնեցել նաև Պաւլեստինը: Հանձնաժողովի ուսումնասիրության արդ-
յունքում Հուսեյնի և ՄակՄահոնի միջև վախանակված նամակների 
անգլերեն տեքստերում որոշակի ճշտումներ էին մտցվել, մասնավորա-
պես «շրջան» բառի ւիոխարեն օգտագււրծվւսծ «vilayct» բառը վւոիսս-
րինվել էր «<Ստէոշէ_շրջան» բառով՜"՝: 

Նման վիճաբանությունները և արաբների բերած փաստարկները 
որևէ կերպ ազդեցություն չունեցւսն: Բանակցություններն արւսբ ււըստ-
Վ1ւրակների, բբիտանացիների ու սիոնիստների միջև որոշակի արդյունք-
ներ չտվեցին: Կոնֆերանսը, որի ընթւսցքում ոչ մի համաձայնություն 
ձեռք չբերվեց, ավարտվեց 1939թ. մարտի 27-ին34: 

Իրականամ բրիտանացիները քւսջ գիտակցում էին. թե ինչ ելք էր ու-
նենարււ ըւնւրւնյւսն կոնֆերանսը, սակայն անհրաժեշտ էին համւսրամ 
արաբների և հրեաների միջև միջնորդի դեր ստանձնել: Մեծ Բրիտա-
նիայի գաղութների նախարար Մալկոլմ Մւսկդոնալդը հայտարարեց, թե 
Նորին մեծության կառւսվալսււթյունը մտադիր էր չեւլււսլ համարել մ՚սւն-
ււատը և ստեւլծել Պաղեստինյան պետություն, որը բարեկամության դա-
շինք կկնքեր Մեծ Բրիտանիայի հետ: Մակդոնալղի այս հայտարարութ-
յունն ընւլգրկված էր 1939թ. Սպիտակ թղթում"1": 

Այսպիսով, հարկ է փաստել, որ արաբների հետ նախնական պայմա-
նավորվածության ժամանակ հստակ չնշելով ստեղծվելիք անկախ արա-
բական պետության սահմանները՝ բրիտանացիները հետագայում հմտո-
լւեն կարողացան շահարկել այդ փաստը: Հիմք ընդունելով Հուսեյն-
ՄակՄահոն նամակագլւաթյան ընթացքը և նամակների բովւսնդակաթ-
յունը՝ կարելի Ւ. ենթադրել, որ բրիտանացիներն ընւլունամ էին. որ Պւս-
ղեստինն ստեղծվելիք անկախ արաբական ւգեսաւթյան մաս կւսզմի: 
ՄակՄահոնի 1915թ. հոկտեմբերի 24-ի նամակի համաձայն՝ արաբական 
պետության սահմաններից ւրորս էին մնում միայն Սերսինի և Ալեք-
սանդրեթի շրջանները և Սիրիայի՝ Դամասկոսի, Հոմսի, Համայի, Հսղե-
պ]ւ շրջաններից արևմուտք ընկած մասերը: Պաղեստինն ընկնում էր 
ՄակՄահոնի նշած տարածքներից հարավ և հարավ-արևմուտք: Այն 
վւաստը, որ հետագայում Պաղեստինը դրվեց բրիտանական, իսկ Լիբա-
նանը ֆրանսիական վերահսկողության ներքո, արաբներին հիմք է սսս-
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փս պնդելու, որ բրիտանացիները երաշխավորել էին Պաւլեստինի 
ընդգրկումը ստեղծվեփք անկախ արաբական պետության մեջ: 

Այնուամենայնիվ, Լոնդոնի կոնֆերանսում բրիտանացիները փաս-
տարկեցին, որ Ս՜ակԱահոնը, հաշվի առնելով Օսմանյան կայպտւթյան 
վարչւստարածքային բաժանումը, Սիրիայի՝ Դամասկոսի, Հոմսի, Հա-
մայի, Հալեպի շրջաններից արևմուտք ընկած մասերի մեջ նկատի էր ու-
նեցել նաև Պադեստինը: Նշենք, որ ՄակՄահոնը չէր կարող Սիրիայի' 
Դամասկոսի, Հոմսի, Համայի, Հալեպի շրջաններից արևմուտք ընկած 
մասերի մեջ նկատի ունենալ Դամասկոսի (Սիրիայի) և Հսղեպի վիլա-
յեթներից արևմուտք ընկած տարածքները, ներառյալ Պադեստինը, քա-
նի որ Հոմս և Համա քաղաքները Դամասկոսի վիլայեթի մաս էին կագ-
մամ, և եթե նա Դամասկոս ասելով նկատի ուներ վիլայեթը, ապա կարիք 
չկար առանձին նշելու Հոմսը և Համան: ՄակՄահոնը կարոդ էր հաշվի 
առնել միայն Սիրիայի՝ Դամասկոսի, Հոմսի, Համայի, Հսղեպի շրջաննե-
րից արևմուտք ընկած մասերի վարչական բաժանումը, այսինքն՝ նկատի 
ունենա] Բեյրութի վիլայեթն ամբալջությամբ, չնայած որ վերոհիշյալ 
շրջաններից արևմուտք րնկած էր Բեյրութի վիլայեթի միայն հյուսիսա-
յին մասը: Բեյրութի վիլայեթի հարավային և հյուսիսային մասերն, ընդ-
հանուր սահման չունենալով, բաժանվում էին անմիջապես Բարձր Դռա-
նը ենթարկվող Լիբանանի մութ՚ասառիֆությամբ: Այնուամենայնիվ, Բեյ-
րութի վիլայեթը մեկ վաըչատաբածքային միավոր էր, և եթե ՄակՍահո-
նր հաշվի առներ Աիրիայի' Դամասկոսի, Հոմսի, Համայի, Հսղեպի 
շրջաններից արևմուտք ընկած մասերի վարչական բաժանումը, ապա 
պետք է նկատի ունենար նաև Բեյրութի վիլայեթի հարավային մասը՝ 
Բեյրութի սանջակր և հյուսիսային Պաղեստինը' Աքքայի և Նաբլուսի 
(Բալքայի) սանջակները: Սակայն եթե նույնիսկ ընդունենք բրիաանա-
ցիների բերած փաստարկը, թե ՄակՄահոնը վերոհիշյալ շրջաններից 
արևմուտք ասելով հաշվի էր ւսռել Օսմանյան կայսրության վարչատա-
ըածքային բաժանումը՝ նկատի ունենալով նաև Բեյրութի վիլայեթն ամ-
բողջությամբ, ներառյալ Պաղեստինի հյուսիսային մասը՝ Աքքայի և 
Նաբլուսի (Բսղքայի) սանջակները, ապա անմիջապես Բարձր Դռանը 
ենթարկվող Երոաաղեմի սանջակի դեպքում այդ վւաստարկն ընդհան-
րապես ընդունեփ չէ, քանի որ այն ո՛չ ընկած էր Դամասկոսի, Հոմսի, 
Համայի, Հսղեպի շրջաններից արևմուտք, ո՛չ էլ այդ շրջաններից 
արևմուտք ընկած վւսըչատարածքային միավորի մասն էր: 
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LEVON ZOURABYAN 

THE PALESTINE QUESTION IN THE HUSSEIN-MACMAHON 
CORRESPONDENCE AND THE LONDON CONFERENCE 

The article examines the negotiations between the High Commissioner of Great 
Britain in Egypt and the Sherif of Mecca, especiallv the Palestine question in those 
negotiations. Düring the World war I the British wanted to gain the Arabs՝ support 
against the Türks, promising the Sherif of Mecca to proelaim an independent аглЬ 
State after the War. Sherif Hussein aecepted their proposa! and. among other 
Problems, discussed the question of territories. which would be included in the above-
mentioned State, with Henry MacMahon. the High Commissioner of Great Britain in 
Egypt. Bascd on the contents of the letters exchangcd between Sherif Hussein and 
Henry MacMahon from July 1915 to March 1916. one can say that Palestine was 
intended to be included in the proposed independent arab State, but the British never 
acccpted that fact. In 1939 the Hussein-MacMahon correspondence was discussed in 
the London conference, where british and arab delegations made reports on the above-
mentioned negotiations, the British trying to prove that MacMahon intended to 
excludc Palestine from the proposed independent arab State and the arabs opposing 
them. 

Our point of view is the following: Bascd on the administrative division of 
Palestine in the Ottoman empire, we conclude that Henry MacMahon intended to 
include Palestine in the promised arab State. 
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ԳՈՀԱՐ ԻՍԿԱ՚ՆԴԱՐՅԱՆ 

ԻՐԱՆԸ՝ ՊԱՐՄԻՑ ԾՈՑԻ ԱԶԴԵՑԻԿ ԳՈՐԾՈՆ 
(1960-70-ԱԿԱՆ ԹԹ.) 

Ներկայացվող խնդիրը ւրորս չի մնացել արևելսսլետնեըի. միջազ-
գայնագետների ե պատմաբանների տեսադաշտից, որի շուրջ աշխա-
տանքներ են իրականացրել Ն.Հ.Հովհաննիսյանը, Ա.Զ.Աըաբաջյւսնը, 
Ա.Բ.Բաղդասարովը, Դ.Դ.Ալիբեյլին. ԼԼԼԼԱլիեը, Լ.Վ.Վալկովւսն և այլք: 
Սակայն առկա նոր նյութերի պարագայում հանգում ենք նոր եզրակա-
ցությունների, որոնք ստորև կներկայացնենք: 

1960-70-ական թվականներին շահական Իըւսնը, դաոնալով տարա-
ծաշրջանում հզոր տերություն, իր ռազմական, տնտեսական, բնական 
հարստությունների և մարդկային խոշոր ռեսուրսների առկայությամբ, 
վարձում էր Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների վրւս տարածել իր 
ազդեցությունը, ինչպես նւսև ստանձնել Պարսից ծոցում թելադրող պե-
տության դերը: Դրան նպաստում էին մի շարք գործոններ, ամերիկյան 
լայնամասշտաբ աջակցությունը Իրանին, Իրանի՛ նավթի ազգւսյնաց-
մւսն շնորհիվ կուտակված ֆինանսական միջոցները, մարտունակ բա-
նակը՝ զինված արդիական զենքով և զինամթերքով: 

1960-70-ական թվականներին իրանա-ամերիկյան հարաբերություն-
ները թևակոխել էին որակական նոր փուլ: վաշինգտոնն այգ տարա-
ծաշրջանում վարում էր «երկու հենարանների» քւսգաքականություն՜ 
հենվելով Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի վրւս՝ մեծ հայսեր կապելով 
հատկապես շահական վարչակարգի հետ: 

Աաուդյան Արաբիայի և Իրանի գաղափարական ու քաղաքական 
կողմնորոշումը դեպի Արևմուտք, ինչպես նաև ւսյդ երկրների անտեսա-
կան փոխադարձ կապը համաշխարհային շուկայի և ԱՍՆ-ի տնտեսութ-
յան հետ, դարձրեց նրանց ամերիկյան արտաքին քադաքւսկանաթյան 
գլխավոր հենարանը տարածաշրջանում՛: 

Ինչպես բնորոշ է գերհզոր տերությանը, ԱՍՆ-ի վարչակազմն էլ հիշ-
յալ տարածաշրջանում Իրանի զարգացմանը նպաստեփս աներ իր սե-
փական շահերը: Ն ա ջանում էր հզորացնել Իրանը, որպեսզի կանխի 
Խորհրդային Միության հնարավոր ագրեսխսն, ինչպես նւսև փորձում էր 
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ապահովել իր տեղը իրանական նավթի ներմուծման գործում: Բացի այդ 
աջակցում էր Իյւանի որոշմանը, այն է' Սաուղյան Արաբիայի հետ միա-
սին ապահովել Պարսից ծոցի անվտանգությանը և կայունությանը, 
պահպանում էր Իրանի հետ տնտեսական և առևտրական սերտ հարա-
բերություններ, նպաստում էր Իրանի քաղաքական կայունությանը, 
տնտեսական զարգացմանը և տւսըածաշրջանային համագործակցութ-
յանը Թուրքիայից մինչև Հնդկաստան2: 

Իրավիճակը Մերձավոր և Ս]ւջին Արևելքում շիկացավ, երբ 1968թ. 
հունվարի 16-ին Անգլիսւյի վարչապետ Հւսրոլդ Վիլսոնը Համայնքների 
պալատում հայտարարեց, որ մինչև 1971թ. վերջը անգւիական ռազմա-
կան հենակետեըր կտարհանվեն Հարավարևելյան Ասիայից և Պարսից 
ծռց|ւ շրջանից3: Բնականաբար, առաջացած այդ վակաումր փորձեցին 
ւրացնեւ ինչպես Իրանը, այնպես էլ Սաուղյան Արաբիան, որն իրեն ի 
ւյեպ համարում էր Սեծ Բրիտանիայի «բնական ժառանգորդը»՝ հավակ-
նություններ ունենալով իր ազդեցության տակ վերցնել Պարսից ծոցի իշ-
խանությունները4: Մինչդեռ Մոհամմեդ Ռեզա շահն էլ իր հերթին հայ-
տարայւեց, որ Մերձավոր և Ս]ւջին Այւևելքի խաղաղության պահպան-
ման պատասխանատվությունն այսուհհա Իրանը վերցնում է իր վլւա5: Ի 
ղեպ, նման հավակնություններ ուներ նաև Իբաքը: 

Սիացյալ Նահանգների երկու դաշնակիցների' Սաուղյան Արաբիայի 
և Իրանի միջև նկատվում էր լարված մրցակցություն, միջպետական հա-
բաբերություններում ւսռկա էին մի շաււք խնդիրներ, սակայն զուտ ա-
ոևրևաթ երկու կողմերն էլ ցուցադրում էին իրենց ջերմ հարաբերություն-
ները: 

Առաջին ւարվածւսթյունը նկատվեց Պարսից ծոցի մայրցամաքայ]ւն 
ծանծաղուտի տարածքների բաժանման ժամանակ: Այդ խնդիրը առա-
վել ցայտուն երևաց 1940-50թթ., եյւբ գիտատեխնիկական առաջընթացի 
շնորհիվ, հնայւավպւ եղավ շահագոբծել նավթով հարուստ ծււվ]ւ ընդեյւ-
քը: 1963թ. ապրիւին Իրանի կառավարությունը որոշեց օտարերկրյա ըն-
կերությաննեթին տալ նավթային կոնցեսիա, Պարսից ծոցի շելֆի այն 
տարածքում, որի սահմանեըը Իրանն ինքնակամ համարում էր իրենր: 
1963թ. մայիսի 1-ին Իրաքը, հունիսի 4-ին Քուվեյթը, հունիսի 15-ին 
Սաուղյան Արաբիան բողոքեցին ե Իրանից պահանջեցին վերանայել ս-
լտշումը: Իրանը հայտնեց իր պատրաստակամությունը բանակցություն-
ներ վարել այդ հարցի շուրջ: Վերջնական համաձայնագիրը ստորագր-
վեց 1968թ. հոկտեմբերի 24-ին, որով կողմերը կարողացան համաձայ-
նության գալ և ազղեցության գաոիները իրար մեջ բաժանել, ըստ որի, 
ճանաչվեց Իրանի ինքնիշխանությունը Ֆարս կւլգու, իսկ Սաուղյան Ա-
ըաբիայինը' է ւ ֊ Ա ր ա բ ի ա կղզու նկատմամբ: Նավթահանքերի գոտիները 
ևս հավասարապես բաժանվեցին : 
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Երկրորդ միջադեպը կւպմեըի միջև գրանցվեց 1968թ-ին, երբ Բահրեյ-
նի շեյխը պաշտոնական այցով ժամանեց Սաոսլյան Արաբիա. ինչին Ի-
ըանի ղեկավար մարմինները խիստ բացասաբար արձագանքեցին. չէ որ 
դեռևս 1957թ. 1տկտեմբերի 10-ին Իլսսնի կառավարության որոշման հա-
մաձայն Բւսհըեյն կդգիախումբը հայտարարվել էր Իրանի 14-րդ օսլսսն 
(նահանգ): Այցելելով Էր-Ռիւսդ՝ շեյխն ակնկալում էր ստանալ Սաոսլ-
յան Արաբիայի աջակցությունը շահին ընդդիմանալու հւսմաը: Որպես 
բողոքի նշան Իրանի շւսհը հետւսձգեց նախատեսված ւսյցը Էր-Ռիյաղ. 
ինչը Ֆեյսալ թագավորը որակեց որպես «ոչ բարեկամական քայլ 
Սաուղյան Արաբիայի նկատմամբ» : 

Սակայն ամերիկւան գիվանագիտաթյանր ճնշում գործադրեց և Ի-
րւսնի. և՛ Սաուդյան Արաբիայի վրա՝ ձգտելով հարթել տարաձայնութ-
յունները երկու երկրների միջև: Ուստի վերջիններիս այլևս ոչինչ չէր 
մնում, քան բարելավել հարաբերությունները ւսնխոաավւելի համագոր-
ծակցության համար: Իլսսնի շւսհի արտաքին քաղաքականության 
նպատակներից մեկն էր թույլ չտալ որ սասանվեն, էլ չենք ասում տա-
պալվեն տարածաշրջանի միապետությունները*, մանավանդ որ արդեն 
իրողություն էր 1958թ. Իրսւքի, 1962թ. Եմենի միպետաթյունների տապա-
լումը՝': 

Իլսսնր տարածաշրջանում իրեն առավել վստահ զգաց հատկապես 
1972թ.. երբ ԱՍՆ-ի նախագահ Ռիչւսրդ Նիքսոնը խոստացավ շահին 
հնարավորություն ընձեռել գնել ՍխսցյալՆահանգների արտադրության 
ցանկացած տեսակի ռագմակւսն տեխնիկա: Դւս համընկնում էր Մս-
հւսմմեդ П-եգւս շահի նպատակներին, քանի որ վերջինս ցանկանամ էր 
Իրանը դարձնել տարածաշրջանի ամենամարտանւսկ և հգսր բւսնակ ու-
նեցող երկրնեբից մեկը: Այդ մասին խոսել էր նաև Իրանի շահը Նյուսվի-
քին տվւսծ հարցազրույցի ժամանակ, որն արտատպել է Քեյհսւն Ինթեր-
նեշն] թերթը. "Իրանը ԱՍՆ-ից պատրաստվում է գնել 700 ուղղաթիռ՛ ո-
րից 220-ը ռազմական, ներառյալ «Չինակով» և տոգանավերի դեմ պայ-
քարող 18 «Սիկոըսկի» տիպի ուղղաթիռ, 500 մյն դորսր ընղհանար ար-
ժողությամբ": Ս]ւնչդեո շահը նշում էր, որ տարածաշրջանի մի շարք 
երկրներ այգ բվամ Եգիպտոսը, Սիրիան և Իսրայելը գտնում են, որ ի-
րենց անվտանգության պահպանման համ՛ար անհրաժեշտ են մոտավո-
րապես 500 օղային միջոցներ: "Բացի Սիացյսդ Նահանգներից ձեռք 
բերված ռագմակւսն տեխնիկայի,-շարւսնակամ է շւսհը,- Իրւսնր Անգ-
1իայ]ւց գնում է «Չիֆթեն» տիպի 800 տանկ, 480 մլն դոլար ընղհանար 
արժողությամբ, վերանորոգում և արդիականացնում ենք «M-47» տիպի 
400 տանկ, որը ձեռք էինք բերել ԱՍՆ-ից, ինչպես նւսև «M-60» տիպի 
460 տւսնկ: Ընդհւսնոր առմամբ 1700 տանկ: Նավատորմը ևս կրկնա-
պատկում ենք: Իրանը Սիւսցյալ Նահանգներից ստացել է նաև լագերի 
մ՛իջոցով կառավարվող «Սմ՚ւսրտ» տիպի ռումբ»1": 1975թ. Իլսսնը սրստ-
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րաստվամ էր Միացյսղ Նահանգներից գնել 8 հատ 1,200 Mwe 
(mcgawatt-clectric) հզորությամբ ռեակտոր, համապատասխանաբար 
Ֆրանսիայից էլ ձեռք էր բերվեք ու 2 հատ 900 Mwe. Գերմանիայից 2 
հւստ 1,200 Mwe հզորությամբ ոեակտորներ11: Իսկ 1977p. շւսհը ԱՄՆ-ից 
գնեց շուրջ 6 միւիւպպ դոլաբի զենք, ես 12 միլիարդի էլ պատվիրել էր12: 
Ընդհանրապես П-եզա շահը նպատակ ուներ մինչև 1994թ. միջուկային 
ռեակտորների հզորությանը հասցնել 23.000 Mwe1 1 : 

Ըստ Լ՜թթելաաթի տվյալների, ԱՄՆ-ը շահի հետ գաղտնի համաձայ-
նության էը ձեռք բերել, ըստ որի Իրանի տարածքում կառուցել էին 7 ռա-
]||աէլեկտ|Ա]նային ւրտեսական կայաններ1՜1: 

Իրանի ռազմականացումն առավել ակնհայտ գարձնելու համար բե-
րենք 1973-1980թր. Մերձավոր և Մ]ւջին Արնեյքի երկրների ռազմական 
ծախսեր]ւ հաշվեկշիռը, ըստ ԽՄՀՄ-ի Անվտանգության նախարարութ-
յան տվյւպների15. 

1,-Ոկիր 
I973-I97fi 1977-80 

1,-Ոկիր 

մԱ111. 
Г)П|Ш[1 

րԱդհւսսար 
զամարի 

մւսսնաբւսմիԱը 
% 

մաղ. 
ղպւսր 

րնզհաՍուր 
գումարի 

մւսսԱաբաժիԱը 
% 

Իրւսն 29.1 44,0 28,0 27.6 
Իրա|.) <>,1 9,2 10,3 10.1 
Uiunnijuili 
Արւսլփլս 

I9,X 29,9 41,1 40,5 

Гс> III lipflUI 4,9 7,4 7,3 7,2 

Բնականաբար, Խորհրդային Մ[ւաթյանը բողոքեց իր հարավային 
սահմանների մոտ նմ՛ւսն քանակի ռազմական աժի և, որ ավելի կարևոր 
էը, ամերիկյան ռազմական մասնագետների թվի աճի կապակցությամբ: 
Ի պատասխան Խորհրդային Միության անդադար բողոքների, ԱՄՆ-ի 
նախագահ Նիքսոնը ամերիկացիների ներկայությունը բացատրում էր 
նրանով, որ ԱՄՆ-ը չի կւսրող անտեսել խորհրդային ժամանակակից 
նավատորմի ներկայությունը Հնդկական օվկիանոսում, Սիջերկրական 
ծովում և Աֆրիկւսյի ավւերի մոտ: Ի պաշտպանություն ամերիկացիների՝ 
իրանական մամուլը մատնանշում էր, որ Եգիպտոսում գործում էր ռուս 
մասնագետների 15 հազարանոց մի խումբ, այն բանից հետո, երբ 
ԽՍՀՄ-ր Եգիպտոսին վաճառել էր զենք և զինամթերք: Այնպես որ 
նրանք բնական են համարում օտարերկրյա ներկայացուցիչների առկա-
յությանը երկրռւմ, եթե ւսյդ երկիրը գնել է ռազմամթերք մեկ այլ երկ-
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րից16: Ամերիկյան խորհրդականների կախ՛ից կազմվել էր իրանական 
զորքին ամերիկյան զենքով զինելու ծրագիր, ներառյալ հրթիռներ և մար-
տական տեխնիկա, ինչպես նւսև Իրանի տարածքում ռազմական օդա-
նավակայան, վայրէջքի հրապարակ, նավահանգիստներ, նւսվակառան. 
ճանապարհներ, ռադիոյի և հեռախոսային կապի ցանց կառուցել: 

Այսպիսով. կարգավորելով սեփական ոազմական ուժերը, ունենալով 
բավական ֆինանսական միջոցներ ի հաշիվ նւսվբի1 . այասհեա Պար-
սից ծոցի հետ կապված հարցերը հայտնվեցին Իրանի քաղաքականութ-
յան օրակարգում, որն առավել հայտնի է որպես Պարսից ծոցի նկատ-
մամբ «ակտիվ կուրս» քաղաքականություն: ԼԼյս քաղաքականությունը 
ռւսզմավւսրական նշւսնակություն ուներ Իրանի համար, քանի որ Պար-
սից ծոցով էր իրականացվում ինչպես իըւսնակւսն ապրանքների 
առևտուրը, այնպես էլ նավթի և նւսվթւսմթերքի արտահանումը միջազ-
գային շուկա: Իըւսնը իր վրա էր վերցնում տաըածւսշըջանում յուրա-
քանչյուր խնւլրի լուծման ղեկավարությունը, որի մասին ղեոևս 1969 հու-
լիսին տպագրվեց Իրանի ԱԴ-Ն-ի հայտարարության մեջ. որտեղ նշվում 
էր. «Ոչ մի դեպքում չի կարելի հնւսրավորությւււն տալ մյուս երկրնեըին 
միջամտել Պարսից ծոցի գործերին. Իրանի կւսռւսվարությանււ պատ-
րաստ է համւսգործակցել Պարսից ծոցի բոլոր երկրների հետ՛ հանան 
տարածաշրջանի խաւլաղության և անվտանգության պահպանման: 
Բայց եթե Պւսրսից ծոցի մյւււս երկրնեյւը չեն կարող մասնակցե համա-
տեղ պաշտպանությանը, ապա Իրանն ի վիճակի է միայնակ հը վլոս 
վերցնել այս տարածաշրջանի շահերի պաշտպանության գււըծը»1Տ: 

Ուշաւլրության է ւսբժանի Իրանի դիրքորոշումը Պւպւսից ծոցում ւս-
ռաջացած բազմաթիվ խնւփբների և դրանց լուծման եղանակների վերա-
բերյալ: 

Կարևորելով Իրանի դերը տարածաշրջանում, դեռևս 1971թ. նոյեմբե-
րի 29-ին Իրանի և Շւսրջայի կառավարությունները պաշտոնապես կնքե-
ցին համաձայնագիր Աբու-Մասւս կւլզին Իրանի ինքՍավւսրայւյւսն տակ 
թողնելու վերաբերյալ: Օգտվելով այս համաձայնւսգրից. հւսջպւղ օլղւ' 
նոյեմբերի 30-ին, Ռեգա շահի հրամւսնով իրանական զորքերր կայծակ-
նային ւսրագւււթյամբ (6 ժամվա ընթացքում) տեղակւսյւ|եցին Աբու-Մու-
սայում, միևնույն ժամանակ զբաղեցրին նւսև Մեծ և Փոքր Թոմբերր14, ո-
յանց նկատմամբ Իրանը միշտ էլ հավակնություններ է ունեցել: Դրանով 
փաստորեն. Իրանը իր վերահսկողության սոսկ վերցրեց Հռլւմազի նե-
ղուցը2": 

Իրանի կողմից՝ նշված կղզիների գրավումը ուժեւլ հակազղեցաթյուն 
առաջացրեց Արաբական աշխարհում: Առաջացած հարցի կւսպւսկցութ-
յւսմբ առավել զուսպ մոտեցում ցուցաբերեց Սաւալւան Այոսբխսն: Այս 
քաղաքականությունը մի կողմից ձեռնտու չէր Էր-Ռիաւփն, քանի որ Ի-
րւսնն այդպիսով առավել ամըապնւրսմ էը իր դիրքերը Պւպւսից ծոցում, 
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]ւսկ մյուս կողմից, այս իրաղարձություներին, որպես հակակշիռ, Սաուղ-
յան Արաբիայի շուրջ համախմբվեցին արաբական փոքր պետություննե-
րր: վերոհիշյաւ կղզիների գրավման հետևանքով խզվեցին դիվանագի-
տական հարաբերությունները Իրանի և Իրաքի միջև, ինչպես նաև լար-
վածություն նկատվեց Արաբական աշխարհի և Իրանի փոխհարաբե-
րություններում, որի արդյունքում էլ արաբական մի շարք երկրների 
պարբերականներում ի հայտ եկան Պարսից ծոցը Արաբական ծոցի վե-
րանվանեյու տեսակետներ21: 

1971թ. սկզբ]ւց Բաղդադը ջանք ու եռանդ չէր խնայում կանխելու 
Թեհյսսնի ազդեցության տարածումը Պայտից ծոցում: Լարվածությունն 
ավեյի խոյւացավ, եյւբ Իրաքի կաոավայւության 8 նախարարներից բաղ-
կացած խամբյ) այցելեց արաբական 13 երկրներ՝ նպատակ ունենալով 
ստեղծելհակաիյւանական միասնական ճակատ՜2: 

Սակայն Իրաքի իրականացրած գործողությունները ստվեր չգցեցին 
Իրանի հզորության վրա, որի ապացույցը կարելի է համարել Դոֆարում 
առաջացած խնդիրների պատճառով Օմանի սուլթան Ղաբուս բեն Սա-
յիղի՜ Իրանին տված նախապատվությունը: Ղաբուս բեն Սայիդը պաշ-
տոնական խնդրանքով ղիմեց Մոհամմեդ Ռեզա շահին, այն է՝ օգնել 
եյւկյվւ հարավում՝ Դոֆսւր նահանգում առաջացած հեղափոխական 
շարժումները ճնշելու համար: Շահը, բնականաբար, չմերժեց խնդրան-
քը, քանի որ գտնամ էր, "թե այն սպաոնում է Պարսից ծոցի ավազանի 
խաղաղությանը"23: 1973թ. դեկտեմբերի 23-ին իրանական 3 հազարա-
նոց բանւսկյւ ներխուժեց Դոֆար: Արաբական աշխարհը սա ևս միանշա-
նակ չընդունեց: Սաուղյան Արաբիան, լինելով ԱՍՆ-ի դաշնակիցը, հար-
ցին առւսվեյ զասպ մոտեցում ցուցաբերեց, որի պատճառը մեր կարծի-
քով ւսյն փաստն է, որ դեռևս "1953թ. ամեյփկացինեբը կոնցեսիա էին 
ստացել Դոֆարում նավթային հետազոտություններ կատարելու հա-
մար"2՝': էյվ փաստորեն, բռնկված հեղափոխությունը հարվածում էր նաև 
ամերիկյան շահերին: Շւսհը մատնանշում էը, որ Դոֆարում առաջացած 
շարժման հովանավորները կոմունիստական կողմնորոշում ունեցող Հա-
րավային Խմենի և Չինաստանի կառավարություններն ե ն ՜ : 

Շահը Քեյհան ինթեընեշնլ թերթին տված հարցազրույցում նշում էր, 
որ «Իրանը թույլ չի տա արաբական որևէ երկրռւմ արմատական ուժի 
իշխանության գլուխ գալը»: Հիշյալ հարցազրույցում շահն անդրադար-
ձն) է նաև Իրաքի և Քուվեյթի հարցին՝ «եթե Իրաքը որոշի գրավել -ßm-
վեյթր, և վերջինս էլ մեգ դիմի օգնության խնդրանքով, մենք անպայման 
կաջակցենք Քավեյթին: Իհարկե, շատ բան կախված կլինի նաև Սաուղ-
յան Արաբիայից և Հորդանանից»2'՝: 

Սակայն 1973թ. հոկտեմբերի 6-ին բռնկված 4-րդ արաբա-իսրայելա-
կւսն պատեբւսզմր ստիպեց տարածաշրջանի երկբներին նորմալացնել 
հարաբերությունները բոլոր մահմեդական երկրների միջև: Իրանը չէր 
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կւպւալ բացահայտ հակւսարաբական դիրքորոշում ընդունել և պոս հա-
մար հասկացրեց, որ այս պատերազմում արաբական երկրները կարոզ 
են համոզված լինել Իրանի չեզոքության պահպանման վրա՜ : Այս հայ-
տարարությունը լիովին բւսվարարեց Իրաքին. քանզի վերջինս վարող էր 
Իլսսնի սաեմւսնի մոտ տեղակայած զորքերը աեղավտխել սլատեըսպ-
մակւսն օջախի մոտ: 

Աըւսբւսկան աշխարհը կոչ էր ւսնամ Իրանին նւսւխ չմւստակւսրել 
Իսրայելին: Իրաքի ներկայւսցացիչները իրանական կողմի հետ հանդի-
պելիս բազմիցս բարձրացրել են պադեստինյան խնդիրը և ջանում էին 
Թեհըւսնին ևս ներքաշել հակասիոնիստական ճակատի մեջ: Սակայն 
շահական կաուսվալաւթյսւնը հակված չէր բարելավեւ հարաբերություն-
ները Բաղդադի հետ՝ վտւսնդելով Իսրայելի հետ ունեցած իր կապերը2*: 
Ընդհանրապես 70-ւսկան թվականներին Իրանի հարաբերությունները 
սեըտացւսն հատկապես ԱՍՆ-ի քաղաքականությանը ձեռնտու հունով 
ընթացող երկրների՝ Եգիպտոսի, Սաուղյան Արաբիայի. Հսրդանանի և 
Իսրայելի հետ ՜9 : 

Արաբա-իսբայելւսկան ւգւստերւսզմի բռնկումից ի վեր և Իրանը, և Ի-
րւսքը քննւսդատում էին Իսրւսյելի գործողաթյանները, պահանջում էին 
հետ վերւսդւսրձնել 1967թ. գրաված տարածքները և Պաղեստինի ժո-
ղովրդին տալ ինքնավարությւսն իրավունք: Սակայն ի տարրերու թյուն 
Իրաքի, որն ընդգրկվել էր հակասիոնիստական ճակատի մեջ. Իրանը 
շարունակում էր Իսրայելի հետ իր լայնամւսսշտւսբ ոտզմւս-քաղաքա-
կան և տնտեսակւսն կապերը3": 

Հւսրկ է նշել, որ այգ նույն ժւսմւսնակ նկւստվում էր Սսոալւան Արա-
բիայի և ԱՍՆ-ի փոխհարաբերությունների սառեցում, քւսնի որ 1973թ. 
բռնկւիսծ 4-րդ ւսրւսբա-իսրւսյելակւսն պատերազմի ժամանակ սաուղ-
յան կւսռավարողներն ւսռւսվել ակտիվ ներքաշվել էին խնդրի րսծմւսն 
Փղւծընթացին՝ ի պաշտպանություն արւսբակւսն կողմի, դրանով իսկ շա-
հեըւվ նոր դիվիղենտնեը Արւսբական աշխարհում: 

Որպեսզի էլ ւսվելի մեծացնի Իրանի ազղեցությունր տարածաշրջա-
նում, շահը 70-ականների սկգբին հանդես եկավ մի շարք առաջարկութ-
յուններով՝ այն է՝ ստեղծել Ասիական ընդհանուր շակւս, ստեղծել Պար-
սից ծոցի երկրների ռազմա-քաւլւսքական բլոկ, հրւսվիրել կոնֆերանս՝ 
տւսրածւսշրջանի անվտանգությունը պաՆպանելու համար աղիներ որո-
նելու նպատակով: Դրա համար 1974թ. Մոհւսմմադ Ո-եզա շահ Փահրս-
վին մեծ շրջագայություն կատարեց հաըւսւիսյին Ասիայի երկրներով' 
կնքելով մի շարք առևտրական համաձայնագրեր և տնտեսւսկան հւսմւս-
զործկցության պայմանագրեր: Այդ այցի նպատակն էր ստեղծել «Ա-
սիւսկան րՍղհանար շուկւս»՝ Եվրոպական ընւլհւսնար շուկայի օրինւս-
կով ՝', բնականաբար, Իրանի 1ավանւս ներքո, որր կւսրռղ էր 1ւանւլես գալ 
որպես հակակշիռ Եվրոպական շուկւսյին: 
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1975p., Սսաւդյան Արաբիայի ւպւքայազն Ֆա1ւդը այցելեց Իրան: 
Օգտվելու] այգ պատեհ առիթից շահն առաջարկեց կոնֆերանս հրավի-
])ե| Պայտից ծոցի երկրների ղեկավարների մակարդակով՛ «տարածաշր-
ջանի անվտանգության պահպանման ընդհանուր ու գի գտնելու» նպա-
տակով1՜': Սակայն այդ առաջարկը չընդունվեց, քանի որ հենց այդ տա-
ըածաշյւջանի երկրների միջև առկա Ւ.]ւն չլուծված բազմաթիվ խնդիրներ: 
Ինչպես տեսնում ենք Իըանի նախաձեռնությունները հիմնականում չի-
րականացան, քան]] ոը Այաւբւսկան աշխայւհը չէր ցանկանում տարա-
ծաշյւջանամ առաջատարի դերում տեսնեյ Թեհրանին: 

1970-ական թվականների կեսերին Իրանը' տարածաշրջանում իրա-
կան ազդեցություն ձեռք բերելու համար, ւսնհրւսժեշտ ուշադրություն 
դայւձյւեց գիտատեխնիկական նվաճամնեյւի և հատկապես ատոմային 
էներգետիկայի զարգացման վյւա: Եվ ահա 1974թ., Մոհամմեդ Ռեզայի 
նախաձեռնությամբ Իրանում ստեդծվեց Ատոմային էներգետիկայի 
կազմակերպություն: Հայտարայւվեց, որ նպատակ ունեն ստեղծել մի 
շսդւք ատոմային կայաննեյւ1՜1: 

Շահի այս նախաձեռնությանը մեծ աջակցության գտւսվ հատկապես 
Աըևմատքի կայմից: Նախատեսվում էը մինչև 2000թ. կառուցել 20 ԱԷԿ 
23 հազար մեգավւստ ընդ1ւանուր հզորությամբ, որի շնորհիվ Իրանը 
կդառնար Մերձավոյւ և Մ]ւջին Արևեյքում ւստոմւսյին էլեկտրակայաննե-
յվ) ցւսնց ունհցոդ հզոր տերություներից մեկր: Ատոմակայանների կա-
ռացման ւսռաջին ւիոըձը իրականւսցըեց ԳՖՀ-ն՝ Բուշեհըում: Այդ գոր-
ծին մեծապես ւսջակցամ էր նւսև Ֆրանսիան, ծրւսգրելով ւստոմակա-
յւսննեյւի կառուցում Աբաււանամ և Ահվւսզում: 1978թ. իըանա-ամերիկ-
յան պւսյմւսնւսգրի համաձայն, Սիացյալ Նահանգները նախատեսում էր 
կառուցել 8 ԱԷԿ: Սակայն 1979թ. Իրանի Իսլամական հեդեփոխությու-
նից հետո, նրւս թեռկըատ]ւկ կառավարությունը հրաժարվեց միջուկային 
ծյոսգյւերի իրականացամից, և Ատոմային էնեյպետիկայի կազմւսկեր-
պաթյանը չեդյալ հայտարարեց նւսխկինամ կնքած պայմանագրերը 
ԴՖՀ-ի, Ֆրւսնսիայի և ԱՄՆ-ի հետ: Քիչ ժամանակ անց, ԻԻՀ-ն եկավ 
այն եզյւակացության, որ անհրաժեշտ է ավարտին հասցնել Բուշեհրում 
ԱԷԿ-ի կառուցման աշխատանքները: Արդյունքում՛ շարունակվեց ծրագ-
|ոսվոյւված երկու ԱԼ՜Կ-ների կաասցումր, որոնք առավել հայտնի էին որ-
պես Իրւսն 1 և Իրան 2 ծրագյւեր: Ա1ւնչև Իպամական հեղափոխությունը 
դրանցից ւսոաջինը կառուցվել էը 95%-ով, երկյտյպը 75%-ով՜14: 

Այսպիսով, Սիացյալ Նահանգնեյվւ փւրծուն աջակցությամբ, ինչպես 
նաև 1973թ. Իյււսնի նւսւլթի de facto ազգայնացմւսն շնորհիվ առաջացած 
ֆինանսական զգայի կուտակումների միջոցով, Իրանն արագ տեմպե-
րով համւպրեց բանակը ժամւսնակւսկից զենքով և զինամթերքով, որն էլ 
հՍարւսվորություն տվեց նրւսն դառնալ տարածաշրջանում ռազմական 
ազդեցիկ ուժ և քաղաքական կարևոր գործոն: Ինչպես տեսանք վերը շա-
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րադրվածից, Իրւսնը հարմար սաիթը բաց չէր թողնում տաըածաշըջա-
նում առաջացած խնդիրների կարգավորմանը մասնակից դառնալու հա-
մար. ակնկալելով էլ ավելի մեծացնել իր ազդեցությունը: Իլսսնի հզորաց-
ման նախադրյալներից մեկն էլ այն էր, որ մեծ ուշադրություն դարձվեց 
գիտատեխնիկական ոլորտի զարգացման վրա. սրի հւսմաը չէր խնայ-
վում ոչ մի միջոց: 

Վերը նշվածի շնորհիվ էր. որ մինչև Իսլամական հեղափոխությանը, 
մի շարք ամերիկյան քաղաքագետներ Իյւանը դիտում էին որպես ՆԱ-
ՏՕ-ի հարավային թևի բնական շարունակություն: 

GOHAR ISKANDARYAN 

IRAN AS INFLUENTIAL FACTOR OF THE PERSIAN GULF (1960-1970s) 

The Shah of Iran placed a very high prioricy to building up the Iranian armed 
forees and improving Iran's defensive capabilities. He also sought to expand Iran's 
role in regional and world affairs, involving Iran in various regional contliets (for 
example Dhofar, or islands of Persian Gulf-Abu Musa, the Great and Small Tunbsl 
and estabüshing visible presence for Iran in World fomms such as the international oil 
market. 

However, Iran's growing oil revenuc and military power, the emcrgence of 
detentc between the superpowers. and departure of British forees from the Persian 
Gulf in the early 1970s, enabled Iran to play a much more activc role in regional 
affairs at that period. 
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ԱՐՄԱՆ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱ՛Ն 

ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ԲՆՈՒՅԹԸ ԵՎ 
ՀՆԴԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱԿԱԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Միջազգային ահաբեկչության վերջին միտումների ուսումնասիրաթ-
յանր ցույց I: տւսփս. որ նախկին Խորհրդային Միության փլուզումից ե 
աւար պատե]ւացմի ավարտից հետո գաղավաղււսիասւսթյամբ ներշնչ-
ված ահաբեկչությանն րնւյհանար առմամբ անկում է ապրում, չնայած 
Հնււկաստանամ, Նեպաւում, Ֆիյիպիննեյաւմ, ճապոնիայում և Լատի-
նական Ամերիկայի մի շարք երկրներամ մարքսիստական ե մւսոիստա-
կան յսմբերի շարանակվւպ գործողությունների: 

Այնուամենայնիվ, պետք 1; արձանագրել որ կրոնական և էթնիկա-
կան հիմքի վրա գործող ահաբեկչական խմբեյւր շարունակում են ակ-
տիվ գործել, ե նրանց ահաբեկչության)) պատճառաբանված չէ գսւղա-
վւարախոսությամբ1: Հարավային ե Հարավ-Արևելյան Ասիայի երկրների 
պարագայում ւսյն ավե)յւ շատ Էթնիկական կամ կրոնական մեծամաս-
նության կախից վաքյոսմասնաթյանների նկատմամբ կիրառվուլ սւնայւ-
դայաւթյանից աոաջացւսծ ցասումի ւսրտւս1սսյտաթյան Է: 

.Տարանջատվածւսթյան ցգացամն ա ցասումի արտահայտամր 
պատճառաբանվում են տարբեր գործոններով, այն Է՝ փոքրամասնութ-
յունների կայմից քաղաքական կամ տնտեսական ձգտումների աբհա-
մւպւհամր, ւսնայպարաթյան զգացումը և իրենց մշակույթի վրա արտա-
քին բացասական ազդեցության կանխման ցւսնկսւթյանյւ: Մյուս պատ-
ճառների շարքին, մասնավորապես անւյրագգային իսլամական ահա-
բեկչական խմբերի դեպքում, կսւրեփ Է դասել Պաղեստինի նկատմամբ 
շարանակվոդ անարդարությունը, 80-ականների ընթացքում Աֆղւսնս-
տւսնի բռնագրավումը խորհրդային զորքերի կողմից, ինչպես նւսե 1991թ. 
պատերազմից հետո րսյնածավւպ արևմտյան զորքերի (մեծամասամբ 
քյւիստոնեական) տեղակայումր Պարսից Ծոցի տարածաշրջանում, հիմ-
նականում՝ Սաուղյան Արաբիայում, որտեղ գտնվում են մահմեղակա-
նաթյան սրբագայն վայրերը: Այդ զգացումները ավեյյւ խորացան ԱՄՆ 
կողմից Իրաքի գրավումից հետո: 
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ժամանակակից անդրազգային իսլամական ահաբեկիչները որևէ 
տաըբե]տւթյուն չեն տեսնամ 1980p. Աֆւլանստան սովետական զորքերի 
ներխուժման. 90-ականների սկզբին Պարսից ծոցի պատերազմի և 
2003թ. իրականացված Իըւսքի զրավմւսն միջև: Ցանկացած ռազմական 
գործողություն մահմեդական բնակչության մեծամասնություն ունեցող 
երկրի հանղեպ նրանք դիտարկում են որպես արտաքին միջամտություն՝ 
ուղղված տարածաշրջանում երկրի քաղաքական Ь տնտեսական շահե-
րի ամրապնդմանը: ՈՒստի թե՝ ԽՍՀՄ-ի ազդեցության թուլացումը Աֆ-
ղւսնստանի պարագայում, և թե' ներկայումս ԱԷՈյ-ի' արևմուտքի կւպմից 
վերահսկվող Իրաքի կամ Աֆղանստանի քաղաքական և սոցխպւսկան է-
լիտաների վյււս. իրենք դիտում են որպես մեկ ընւլհանուր պայքարի շա-
րունակություն: 

Նելւկւս փուլի իսլամական ծայլսսհեղականաթյան զարգացման և 
ամրապնդման ակունքները, մեր կարծիքով, պետք է փնտրել Պաղեստի-
նի ինքնորոշման հարցի չկարգւսվորման ձգձգման և Խոբհյպային 
Ս]աւբյան կալմից Աֆղանստանի երկարաժամկետ օկուպացման մեջ. 
ինչը մեծապես նպաստեց Աֆղանստանի մոջւսհեղիննեըի միավորմանը 
և նըւսնց գործողություն ներին արտաքին աջակցության տրամադրմւսնր' 
մասնավորապես Օսւսմա բին Լադենի արւսբ վարձկանների կողմից: 
Հակազդման հիմքում ընկած էը Իսլամի, որպես կրոնի, նկատմամբ 
վտանգի րնկւսլամը և, հետևաբար, ւսյդ մարտսւհւսսվեըին դիմակայելու 
անհրաժեշտությունը: Նույն զգացումներով են ներկայումս համակված 
իսլամական ծայրահեղական խմբավորումները Մերձավոր Արևելքի 
տարածաշրջանում, որոնցից շատերը պւստըաստակամա թյուն են 
հայտնում կամ ուղղակիորեն դիմակայում են ԱՄՆ-ի և կոալիցիայի զոր-
քերին Իրաքում: 

Ավելին, ԱՄՆ-ի հույսերը՝ ակտիվ միջամտություն ցուցաբերել Բսղ-
կւսններամ և աջակցել Բոսնիայի և Կոսովոյի մահմեդական բնակչութ-
յանը՛ ըստ էւոթյւսն նպւստակ հետւսպնդելռվ շւսհե] աշխարհի այլ տա-
րածաշրջանների մահմեդականների հւսմակրւսնքը. մասնավորապես՝ 
Մերձավոր Արևելքում, փաստորեն չւսրդւսրացան: Սևրձւսվոր Արևե]քի 
մահմեդական ծայրահեղականները ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի ներխուժումը 
Բաւկաննեը դիտեցին այս տաըւսծաշըջւսնում հետապնդվող իըւսկտն 
ռւսգմւտիպսսկան, քաղաքական և տնտեսական շւսհերից ուշադրությու-
նը շեղելու վւոըձ: 

Հարկ է նշել նւսև, որ 80-ւսկւսն և 90-ւսկւսն թվականներին սկզբին ի 
հւսյտ եկավ մահմեդականության ահաբեկչության մի նոր ֆենոմեն՝ Ա-
ղանդավսրական ահաբեկչություն (Մուննի մեծամասնաթյանը ընդդեմ 
Շիա ւիոքրամասնության Պւսկիստանում և Աֆղանստանամ): Մթե նախ-
կինում նման իրւսվիճակը բնորոշ էր միայն քրիստռնեաթյւսնը (կւսթոփկ-
նհրն րնւրլեմ բողոքականների Հյուսիսային Իոլանդիւսյամ), ապա նեը-
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կւսյամս մահմեդականության մեջ ես մեծամասնությանը պատկանող 
խմբերը (սաննիները) ահաբեկչական գործողություննեյփ են դիմում ընն-
ղևմ փոքրամասնություն կազմող շիաների ստիպելով ւ|ե]ւջիննեւփս դի-
մևյ ]ւասայւժեք քայլերի: 

Մահմեդականության մեջ մեծամասնություն կազմող խմբւսվոյաւմնե-
րի ահաբեկչությանը փոքրամասնաթյանսեյփ նկատմամբ պայմանա-
վորված չէ որևէ քաղաքական, տնտեսական կամ սոցիալական նկատա-
ռումներու], այյ նպատակ է հետապնդում պայւտադրեյ փոքրամասնութ-
յուններին լւնղանել մեծամասնության կողմից կթոնական ուսմունքի և ա-
ղանդնեըի մեկնաբանությանը2: 

90-ականնեը]ւն երևան է qiujjiu մեկ այլ ֆենոմեն ևս՝ ահաբեկչական 
իւմբափյյաւմնեյփ օժանդակումը մասնափւը անձանց կողմից (օրինակ 
Օսամա բեն Լադենի), ինչպես նւսև մասնավոր ընկեըաթյաննեյւի օգտա-
գպւծումը՝ առանց աղւյակիսըեն նեյւգյււսվված փնեյու դրանց մեջ: 

հ հավեյումն «ղւսսական» ահաբեկչական խմբերի, պաշ անհատներ 
կամ անհատների խմբեր հակված են իրականացնելու ահաբեկչական 
գոյւծողություններ հասարակության կամ կառավարության դեմ: Դրա 
վառ օրինակներն են ճապոնական «Առւմ Սինրիկյո» կրոնական խմբա-
կր. ոյղւ 1995թ. մայւտին սարին գազի օգտագործմամբ սպանեց մի շարք 
անմեղ քաղաքացիների և ԱՄՆ-ի երկու քաղաքացիների կայմից 1995թ. 
ապրիլին Օկլւսհոմայամ պայթեցրեց Ֆեդերալ կառավարության շենքե-
րը: 

Ահւսբեկչական գործողությունների ծավաւմանը մեծաււլես նպաստեց 
նաև ինտերնետի ցաըգւսցամը: Այն հեղափոխական ազդեցություն ունե-
ցավ կապի միջոցների և գիտեփքների տարածման վրա: Մինչևդեռ հե-
տախուզական և անվտանգություն ապահովող գործակալությունները 
փորձում էին վերլուծել ինտերնետի բացասական ազդեցությունը ահա-
բեկչության արագ ծավալվող տեմպերի վրա, հակաահաբեկչական գոր-
ծւսկայա թյա ննեյւի խնդիրները գնաըւվ էլավեյի էին բայպանում: 

Հաղոըգակցաթյւսն ւսյնպ]ւսի ժամանակակից միջոցներ ինչպիսիք են 
բջջային հեռախոսները, ֆաքսը, այւբանյակային կապը, Ինտերնետը, 
հասարակական հեռախոսային խցիկները, ինտերնետ ակումբները, ժա-
մանակավոր վայւձույթով բջջային հեռախոսներր, ինչպես նաև գաղտ-
նագրման սարքավորումների մւստչեփությունը մինչ օրս աներևակայե]ի 
օպերատիվ ճկունության են տրամադրել ահաբեկիչներին: 

Ավելին, ինտերնետի միջոցով անպատասխանատու տարրերի կող-
մից Զանգվածային ոչնչացման զենք ստեղծելու մանրամասնություննե-
րի տարւսծյոմը նոր վտանգ է ստեղծում միջազգային հանրության հա-
մար: Այստեղ պետք է արձանագրել, ոյւ բացի ԱՄՆ-ից և ճապոնիայից, 
նախկինում որևէ պետություն լուրջ ուշաղրություն չէր դարձրել հակաա-
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հաբեկչւսկան գործակալությունների՜ նմանատիպ սցենարով գործող ւս-
հաբեկչաթյան դեմ պայքարելուն: 

Համակարգիչների միջոցով աշխարհի ֆինանսական, տնտեսական, 
ռազմական, գիտական և տեխնոլոգիական ենթակաոուցվածքների ցան-
ցավորումը համակարգչին տիրապետով ահաբեկիչներին մեծ հնարավո-
րություններ է ընձեռում՝ տնտեսությանը գգւպի վնաս սրստճսաելա հա-
մար: Այս ամենը հանգեցրեց նոր ֆենոմենի, որր կոչվում t «Վիրտասգ 
ահաբեկչություն»: 

Ս]ւջւսզգային հակաահաբեկչության պորտում համագործակցությու-
նը գգւպ]տրեն աճել է վերջին տասնամյակում, սակայն այն հիմնակա-
նում սահմանափակված է երել հետախուզական տվրպնե/փ հաղորդ-
ման և ահաբեկչական միջադեպերի համատեղ հետաիոոգման ու հե-
տապնդման շրջանակներում: Ավե/ի խորացված միջաւ/գային համա-
գործակցությունը բարդացվում են քաղաքական կամ աշխարհագրական 
նկատառումներով, ուստի չափազանց կարևոր է աոանձին պետություն-
ների փորձը ահաբեկչության դեմ պայքարելու բնագավառում, ինչր և 
մենք կփորձենք ցույց տալ Հնդկաստանի Հանրապետության օրինակի 
փա: 

1947թ. ի վեր, երբ Հնդկաստանը ձեռք բերեց անկախության, ապս-
տամբության և ահաբեկչության հետ կապված խնդիրները բավականին 
լուրջ էին երկրի տարբեր մասերում: Ահաբեկչական գործւսրսթյաններ 
էին տեգի ունենամ Փւսնջաբ. Ջւսմմա և Քաշմիր նահանգներում՝ Պւս-
կիստւսնին հարուլ սահմանամերձ շրջաններում, երկրի հյասիս-աբեել-
քամ՝ Այ ան մարի և Բանգլւսգեշի մոտ. Նեսրպի սահմանի մոտ գւոնվռդ 
Բիհւպւ նահանգում: Որոշակի ահաբեկչական գործողություններ էին 
տեգի ունենում նաե Հնդկաստանի Անդրւս Պրադեշ, Մւսդհյա Պրադեշ և 
Օրիսսա նահանգներում, որոնք չանեն օտարերկրյա պետությունների 
հետ ընդհանուր սահման: 

Հնդկաստանի տարածքում տեդի են ունեցել նսւե ահաբեկչական 
գործողություններ, որոնք ուգգված են եդել կառավարության կամ մեծա-
մասնության կազմող հինդա համայնքի դեմ: Դրանց օրինակներն են 
1993թ. մարտի 12-ին Մումբայամ, ինչպես նւսև 1998թ. փետրվարին Տա-
միլՆսւդա նահանգի Կոիմբւսւոորե քաղաքում տեղի ունեցած պայթյուն-
ները3: Անցյալում Տսւմիլ Նադու նահւսնգամ արձանագրված ահաբեկ-
չական գպւծողաթյանները հիմնականում կապված էին Շըի Լանկայում 
գւդւծոդ Տամիլ էյամի Ազատագրման Վագրերի հետ, որոնք ոչ միայն 
հաշվեհարդար էին տեսնում Հնդկաստանում ապրող իրենց քաղաքա-
կան հակառակորդների հետ, ւսյլև տղղակիւդւեն մարտահրավեր նետե-
ցին Հնդկաստանի կառավալսսթյանր՝ 1991թ. մայիսին Չեննայամ սպա-
նելով Ռաջիվ Դանղիին, ում իյւենք մեղաղլսսմ էին Շըի I.անկայի ներ-
քին գործերին միջամտելու մեջ4: 



ԱՆ]) կարծիքով, Հնդկաստանում տարբեր տեսակի ապստամբական 
կամ ահաբեկչական շարժումներ]] պատճառները հետևյալն են. 

• Քաղաքական (մասնավորապես Ասսամում և Տրիպուրայում): Ան-
կայունության և ահաբեկչության աճին այդ նահանգներում նպաստեց 
կառավարության անկարողությանը՝ վերահսկել մահմեդականների լսւյ-
նածավսդ ապօրինի ներգաղթը Բանգլադեշից, որոնք անմիջապես սկսե-
ցին տնտեսական բարիքներ պահանջել իրենց համար՝ հիմնվելով նախ-
կինում ունեցած հողի իրավունքից: 

" Տնտեսական (հիմնականում Անդրա Պբադեշում, Սադհյա Պրա-
ղեշամ, Օրիսսայում և Բիհսղւում): Վերոհիշյալ նահանգներում բացա-
կայում էին հողային բարեփոխումները, գյուղական մասերում չաւիա-
ցանց բարձր էր չգբաււվածության մակարդակը, հողատերերի հալա-
ծանքները չքավոր խավի նկատմամբ և աղն: Այս տնտեսական բնույթի 
բողոքները և սոցիալական անարդարության բազմաթիվ փաստերը 
նպաստեցին մարքսիստական և մաօիստական գաղափարախոսութ-
յամբ առաջնորդվող ահաբեկչական խմբերի առաջացմանը: 

• էթնիկական, հիմնականում Նագալանդում, Միգորամում և Մանի-
պուրում, դեռևս խիստ արտահայտված է օտարեցման զգացողությանը: 

• Կրոնական, հիմնականում Փանջաբում (մինչև 1995թ.) ե Ջամմու 
և Քաշմիր նահանգում (սկսած 1989թ-ից): Փանջաբում որոշ սիկխ տար-
րեր, որոնք պատկանում էին տարբեր կազմակերպությունների, դիմեցին 
ահաբեկչական գործողությունների՝ Սիկխերի համար առանձին պե-
տության ստեղծելու նպատակով, որի անունը պետք է լիներ Խալիս-
տան: Է1նկախության պահանջը հիմնված էր այն համոզմունքի վյւա, որ 
սիկխերը առանձին ժողովուրդ են և իրենց զարգացումը չի կարող ապա-
1ավվե| հինդու մեծամասնություն ունեցող միասնական պետության մեջ: 
Ամենաաղմկալի ահաբեկչական գործողությունը, անկասկած, Հնդկաս-
տանի վարչապետ Ինդիրա Դան ղիի սպանությունն էր: Ինչ վերաբերում 
է Ջամմա և Քաշմիր նահանգներին, ապա տարբեր կազմակերպություն-
ներին պատկանող մահմեդականները դիմեցին ահաբեկչական գործո-
ղությունների տարբեր և իրար հակասող պատճառներով: Այսպես օրի-
նակ, «Ջամմու. և Քաշմիրի ազատագրման ճակատը» ձգտում է անկա-
խության ամբողջ Ջամմու և Քաշմիրի համար, այդ թվում՝ Հնդկաստանի, 
Պակիստանի և Չինաստանի մասերը: «Հիզբուլ Մուջահեդդին» կազմա-
կերպությանը ցանկանում է Ջամմու և Քաշմիր հնդկական նահանգը 
միացնեւ Պակիստանի հետ: Եթե անկախություն ցանկացողները ներկա-
յացնում են իրենց պայքարը որպես անջատողական, այլ ոչ թե կրոնա-
կան, ապա Պակիստանի հետ միացման գաղափարի կողմնակիցները 
ներկայացնում են իրենց պայքարը որպես զուտ կրոնական: Միանշա-
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Սակ կւս]ւե|ի է արձանագրել, որ հենց կրոնական բնույթի ահաբեկչութ-
յունն է պատասխանատու միջադեպերի և գոհերի մեծ մասի համար: 

ԱՄՆ-ում 2001թ. սեպտեմբերի 11-ին տեգի ունեցած ահաբեկչական 
գործողություններից հետո, որոշ հետաքրքրական փաստեր կարելի Ւ. 
արձանագրել Օսամա բեն Ասղենի և Ալ-Կաիդայի Հնդկաստանի մահմե-
դական բնակչության հետ փոխհարաբերությունների առումով: Հայտնի 
1., որ Հնդկաստանը Ինդոնեգիայից հետո ունի ամենաշատ մահմեդա-
կան բնակչությանը՝ մոտ 140 մլն.: Սակայն միայն չավապսւնց նվագ 
մասն Լ դիմել ահաբեկչական գործողությունների դատ Ալ-Կաիդայի կամ 
այլ օտարերկրյա կազմակերպության սադրանքով: Երկրի մահմեդա-
կանների ճնշող մեծամասնությանը հավատարիմ Ւ. մնում կառավարութ-
յանը: Ավելին, եթե վերլուծենք նրանց պահվածքը միջազգային ահաբեկ-
չության կտրվածքով, ապա հետաքրքրական փաստեր կարձանագրենք: 
1980-ականների րնթացքամ, աշխարհի բոլոր մասերից մոտ 6000 մահ-
մեդականներ ուղևորվեցին Աֆղանստան և միացան մոջահեդդիններին՝ 
պայքարելո) Խորհրդային զորքերի դեմ: Որևէ հնդիկ մահմեդական 
երբևիցե չի գնացել Աֆղանստան: Ըստ որոշ տեղեկությունների, հարյու-
րավոր մահմեդականներ վերապատրաստվել են Պակիստանում 
գտնվող մադրասաներում (ուսումնական հաստատություն), սակայն 
որևէ հնդիկ մահմեդական երբևէ չի գնացել Պակիստան: Երբ ԱՄՆ-ը և 
կոալիցիոն ուժերը սկսեցին ռմբակոծել թափբնեըի դիրքերը Աֆդանս-
տանում 2001թ. 1ակտեմբերի 7-ին, հարյուրավոր մահմեդականներ բողո-
քի ցույցեր կազմակերպեցին աշխարհի տարբեր հրկրներում, սակայն 
Հնդկաստանում նման ցույցերի քանակությունը աննշան էր: Ավելին, 
հարյուրավոր մահմեդականներ, բացառությամբ հնդիկ մահմեդականնե-
րի, մեկնեցին Պակիստան և Աֆղանստան՝ պայքարելու կոալիցիոն ուժե-
րի դեմ: Վերոհիշյալ փաստերը վկայում են, որ-մինչ օրս Օսամա բեն Լա-
դենը և Ալ-Կաիդան չնչին ազդեցություն ունեն Հնդկաստանի մահմեդա-
կան համայնքի վրա5: 

Մոտավոր հաշվարկներով, Հնդկաստանում ահաբեկիչների զոհ Ւ. 
դարձել ավելի քան 35.000 անմեղ քաղաքացի6: 

Հնդկաստանի Հանրապետությունը ահաբեկչության նկատմամբ որ-
դեգրել է համապարփակ մոտեցում, որը ենթադրում է հստակ տարբերա-
կում՝ «ներքին» և «միջազգային» ահաբեկչության միջև, ինչպես նաև 
«բնիկ» ու «օտարերկրյա» ահաբեկիչների միջև: Հնդկաստանը հավա-
տում է, որ հակաահաբեկչական գործողություններս կարոդ են արդյու-
նավետ փնել միայն ազգային կռնսենսուսի վրւս հիմնված բազմակողմա-
նի մոտեցման առկայության պարագայում: Արդյունավետ հակաահա-
բեկչական քաղաքականության հիմքն է համարվում կայուն ժողովրդա-
վարությունը, արդյունավետ կառավարումը, որր տարբերակում չի դնում 
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մեծամասնությւսն ե վտքըամասնության միջև և Հնդկաստանի բորւր քա-
դաքացիներին ճանաչում Ւ. օրենքի առջև հավասար: 

Հնդկաստան]) ահաբեկչության հակազդման խնդիրը դիտում է մւս-
սամբ քւսդաքւսկան, մասամբ էլ քրեական խնդիր՝ օրինւսկանաթյան ու 
կաբդի, ինչպես նաև նեբքին կայանա թյւսն ւսււրսհովման ենթաւոեքս-
տում: Վերոհիշյալ խնւլիրները հակազդվում են քաղաքական, վարչւս-
կան և գործնական մոտեցումների համատեդությամբ՝ ւլ|ւտւսրկելով ոս-
տիկանություն]) որպես հակազդման հիմնական, իսկ զինված ուժերը՛ այ-
լընտրանքային միջոց: 

«Հակաահաբեկչության» և ոչ թե «պայքար ահաբեկչության դեմ», 
«Քարոզարշավ ահաբեկչության դեմ» և ոչ թե «ւզատերւսզմ ահաբեկ-
չության դեմ»՝ այս կարգախոսներով են առաջնորդվում Հնւլկաստանի 
ւսնւ|տանգաթյւսն ւսււըսհովման պատասխւսնւստա մւսրմիններբ և պե-
տական այրերը: Այս ամենը ենթադրում է ոչ ռազմւսկան դիմակայում և 
ահաբեկչության դեմ ոչ ուսզմակւսն միջոցներով պայքարելու ւսնհրւս-
ժեշտություն, որը հիմնված է հետևյալ մի շարք սկզբունքների վրա: Ն ա խ 
և աոաջ, եըկըի զինված ուժերը նւսխատեսված են բացառապես հւսկա-
ռւսկոըդ եըկըի զինված ուժերի հւսըձւսկմանը դիմակայեըււ համար, այլ 
ոչ թե պետությունից զարկ ապստամբ կամ ահաբեկչական խմբավորում-
ների դեմ, բացառությամբ այնպիսի դեպքերի, երբ ոստիկանությունը և 
ռազմակւսնւսցված ւսյլ ստորաբաժանումները ի վիճակի չեն դիմակայե-
լու վերջիններիս: Նմւսն դեպքեր արձանագրվել են 1960-ական և 1970-
ւսկան թվականներին, երբ զինված ուժերը ստիպված էին միջամտել Նւս-
գւս և Միզո կազմակերպված և կոնվենցիոնսղ սպառազինությունների 
սգտագործմւսմբ գործոդ ապստամբության և ահաբեկչության դեմ երկթի 
հյասիս-ւսրևեւքում, 1984թ. որոշ սիկխական կազմակերպությունների 
կողմից ուժով պահվող Ամրիտսարի Ոսկե Տաճարի ազատագրման ժա-
մանակ, ինչպես նւսև Պակիստանից դեպի Ջամմու և Քաշմիր նահանգը 
զինված գրոհայինների ներխուժումը կանխելու նպատակով: 

Հետաքրքրական է, որ անգամ այդպիսի դեպքերում, զինված ուժերի 
կիրառումը սւսհմանավսսկվում է մխսյն թեթև և միջին սպառազինութ-
յուններով զինված հետևակային ուժերի օգտագործմամբ: էղւբեք չեն օգ-
տագործվել օդային ուժեր կամ չափազանց մեծ մարդկային զոհեր 
հասցնելու ւսնակությամբ օժտված սպառազինություններ, ինչն անըն-
դունելի է մարդասիրական օրենքներով7: 

Այս ամենը հստակ ցույց է տալիս, որ հակաահաբեկչական պայքա-
րի առաջնային միջոցը հանւփսանւոմ է ոստիկանությունը, որն էլ պա-
տասխանատու է կանխարգելման, հայտնաբերման, հետաքննւււթյան և 
հետապնւլման համար: 

Ընդհանուր առմամբ, Հնդկաստանի հակաահաբեկչության կառուց-
վածքը հետևյալն է. 
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• Նահանգային ոստիկանությունը և նրանց համապատասխան հե-
տախուզական ստորաբաժանումները: Համաձայն եըկըի ֆեգեըալ սահ-
մանադրության, կաըգ ու կանոնի ապահովման ե պահպանման պա-
տասխւսնատվությունն ընկնում Ւ. տվյալ նահանգի ոստիկանությւսն 
վըւս: Նյա Դեւիում գտնվուլ կենտըոնական կառավարությունը կարոդ է 
միայն տրամագըե| խորհըգատվաթյուն, ինչպես նաև ֆինանսական, ու-
սամնական և այլ կարգի օժանդակություն ու կիսվել վերջիններիս հետ 
իը տըւսմադըաթյան տակ գտնվոդ օպերատիվ հետախուզական տվյալ-
ներով: Հետագա քայլերի ձեռնարկման պատասխանատվությունը կթում 
է նահանգային ոստիկանությունը: 

• Ազգային հետախուզական կառույցը բաղկացած է ներքին գործե-
րի նախարարության «Հետախուզական Գործակա/ությ/ոնից», որը պա-
տասխանատու է ներքին հետախուզության համւսր, Կառավարության 
քարտուղարության «Հետազոտության և վերլուծության բաժնից», որը 
պւստասխանատու է արտաքին հետախուզության համար, այնուհետև 
«Պաշտպանության հետախուզական գործւսկաւությունից», որը հիմ-
նադրվել է 2002թ. և Զինված ուժերի գլխավոր տնօրինության հետախու-
զական թեր: «Հետախուզական գործակալությունը» ահաբեկչությանն 
առընչվոդ տեղեկություններ է հավաքում երկրի ներսում, իսկ «Հետազո-
տության և վերլուծության բաժինը»՝ երկրից ւրորս: Մյուս երկու գործա-
կալությունները հավաքում են միայն մարտավարական բնույթի հետա-
խուզական տվյալներ այն շրջաններում, որտեղ չափազանց մեծ Ւ. զին-
ված ուժեյւի հնւսրավոր տեղակայումը (Ջւսմմու և Քաշմիր, Նագալանդ և 
ւսյլն): 

• Ֆիզիկական անվտանգության ապահովման գործակալություն-
ներ. Արւչյունաբերաթյան անվտանգության կենտրոնական աժերր պա-
տասխանատու են օդանավակայանների և կարևորություն ներկայաց-
նող այլ կառույցների ֆիզիկական անվտանգության համար, Ազգային 
անվտանգության գվարդիայի հիմնական նպատակն է միջամտել ահա-
բեկչական գործողություններին, օրինակ պատանդների պահում, օդա-
նավի գւսվթում և այլն, Հատուկ պաշտպանությանխումբր պատասխա-
նատու է Հնդկաստանի վարչապետի և նախկին վարչապետնեբի անվ-
տանգության համար: 

• Ռազմականացված ստորաբաժանումներ. Այդպիսի ստորաբա-
ժանումներին է պատկանում մասնավորապես Կենտրոնական պահես-
տային ոստիկանությունը և Սահմանային անվտանգության աժերր, ո-
րոնք աջակցում են ոստիկանությանը հակւսահաբեկչական գործողութ-
յունների ընթացքում, սակայն միայն այն դեպքերում, երբ իրենք հատուկ 
հրամանով կանչվում են դեպքերի վայր: 
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• Զինված ուժերը: Ինչպես նշեցինք վերը, զինված ուժերը երկրոր-
դական տեդ են գրավում Հնդկաստանի հակաահաբեկչական համա-
կարգում, սակայն պետք է նշե], որ վերջիններիս դերը շատ բարձր է 
Ջւսմմու և Քաշմիր նահանգում, ուր ոստիկակական ուժերը չեն բավա-
րարում Պւսկիստանից ներթափանցող ահաբեկիչներին կասեցնելու 
գործում: 

2002-2003թթ. ստեղծվեցին երկու ւսյլ լրացուցիչ ստորաբաժանում-
ներ: Առաջինը դա Հետախուզական Գործակալության կազմում Հա-
կաահաբեկչական միասնական կենտրոնի ստեղծումն է, որի հիմնական 
նպւստւսկն հ մեկ տեղամ հավաքել տարբեր գործակալությունների հա-
կւսահւսբեկչւսկւսն գործողությունների հւսմւսր պատասխանատու սպա-
ների. որոնք ւգետք է համատեղ վերլուծեն տարբեր տեղերից ստացվող 
տեդեկւստվաթյանը ե հետևեն հետագա գործողություններին: Երկրորդը՝ 
Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարության հակւսրգում Հա-
կաահաբեչականբաժնի ստեղծումն է: Այն պատասխանատու է փնելու 
հւսկւսահաբեկչական գործողությունների դիվանագիտական ասպեկտ-
ների համադրման համար: Պետք է նշել, որ վերջին բաժնի ստեղծումը 
կրկնօրինակում Ւ. ԱՄՆ պետդեպարտամենտի համապատասխան քայ-

ա ՛ : 

Ինչևէ, վերոհիշյալ անտանգաթյան համակարգի փոփոխություն-
ներն. անկասկած, պւսյմանւսվորվւսծ են բրիտանական գաւլութատի-
րությւսն ժամանակաշրջանից ժառւսնգած խնդիրներով, երկրի ւսշխար-
հաքաղաքական դիրքով և պարտադրված են ժողովրդավարական գոբ-
ծընթւսցներով: Դրանք կոչված են լուծելու յուրահատուկ խնդիրներ, ո-
րոնցից մենք կառանձնացնենք Հնդկաստանի կողմից հակաահաբեկ-
չության խնդրի նկատմամբ կիրառվող քաղաքական, տնտեսական, սո-
ցիւսլւսկան և ւլիվանւսգիտական մոտեցումները: 

Քաղաքական մոտեցման հիմնական նպատակը ահաբեկիչների կալ-
մից երկւտւմ ժողււվւպավարական գործընթւսցների խափանումը կան-
խելն է: Այստեղ պետք է արձանագրել, որ ահաբեկչական բռնությանը 
թույլ չի տթվել կասեցնելու ընտրությունները Հնդկաստանի հյուսիս-
արևելքում, Փանջաբում և Ջամմու և Քաշմիր նահանգում, ինչը տարբեր 
խմբավորումներին պատկանող ահաբեկիչների հիմնական նպատակն 
է: Մասնավորապես Ջւսմմու և Քաշմիր նահանգում բավականին կայուն 
կերպով անց են կացվում տարբեր մակարդակի ընտրություններ, որոնց 
երկրի իշխանությունները դիտորդի կարգավիճւսկււվ պարբերաբար 
հրավիրում են օտարերկրյա ւփվանագետների: Զգալիորեն հանդարտ-
վել է քաղաքական իրավիճակը Նագալանդ, Սիզորամ և Տրիպուրա նա-
հանգներում: Մշտապես բարելավվում է ներքին անվտանգության կա-
ռավարումը և իշխանությունը: 2002թ. ւլեկտեմբերին Հնւլկաստանի եր-105 



յարդ ոչ-կաոավարական Ազգային Անվտանգության Խորհրդատվական 
հանձնաժողովը մի շարք առաջարկություններ է ներկայացրել ներքին 
անտանգության կառավարումն ամրապնգեըս ուղղությամբ: 2003p. 
փետրվարին կայացած հանձնաժողովի նիստը նմանատիպ առաջար-
կություններ է կատարել՝ վերոհիշյալ գործրնթացները բարելավելու 
նպատակով9: Մշտական ուշադրություն Ւ. դարձվում Հնդկաստանում իշ-
խող կոալիցիայի և ընդդիմության, կենտրոնական և նահանգային իշ-
խանությունների, ինչպես նաե ահաբեկչության խնդրով զբաղվող կառա-
վարական և ռչ-կառավարական հաստատությունների միջև ազգային 
կոնսենսասի ապահովմանը: 

Տնտեսական մոտեցման հիմնական նպատակներից է հանդիսանամ 
երկրի անխափան տնտեսական կյանքի ապահովումը, հատկապես ա-
հաբեկչւսկան գործողություններից տուժած կամ վտանգի տակ գտնվռղ 
մասերում: 1980-ական թվականների ընթացքում, Փանջաբում գոըծոդ ա-
հաբեկիչների թիրախն էը հանդիսանամ նահանգի գյուղատնտեսությու-
նը: ե՜րկրի կառավարությունն ի վիճակի եղավ կանխելու նման վտանգը 
և նահանգը շարունակաբար բարձր ցուցանիշներ էր արձանագրում բեր-
քահավաքի ընթացքում: Իսկ Ջամմու և Քաշմիր նահանգում ահաբեկիչ-
ները փորձեր էին կատարում կասեցնել քննությունների ընթացքը: 
Հնդկաստանի կառավարությունը, պետական բյուջեի հաշվին, բոլոր 
շրջանավարտներին ապահովում էր ինքնաթիռի տոմսերով, որպեսզի 
հնարավորություն ընձեռի վերջիններիս հանձնելու քննությունները երկ-
րի այլ նահանգներում: Ահաբեկիչները հարձակվում էին նաև այն հնղիկ 
գործարարների վրա, որոնք այցելում էին Ջամմու և Քաշմիր նահանգ' 
տեդական ապրանքները գնելու նպատակով: Ի պատասխան այդ 
վտանգի, կառավարությանը կազմակերպեց մշտապես գործող Քաշմիրի 
ապրանքների ցուցահանդես-վաճառք Նյու Դեփում և Հնդկաստանի այլ 
մասերում, և իր հաշվին ապահովում էր Ջամմու և Քաշմիր նահանգի ար-
տադրողների մասնակցությունն այդ ցուցահանդեսներում: 1992 և 1995 
թթ. ահաբեկիչները սկսեցին հարձակվել նահանգ այցելող օտարերկրյա 
զբոսաշրջիկների վրա՝ վարձելով հարված հասցնել զբոսաշրջության ո-
լորտին: Ի պատասխան, կառավարությունը միջոցներ ձեռնարկեց տե-
ղական զբոսաշրջիկությունը զարգացնելու ուղղությամբ՝ հասնելով զգա-
լի հաջողությունների, մանավանդ, եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ 
տարեկան Ջամմու ե Քաշմիր նահանգ է այցելում մոտ 300 000 գբոսաշր-

2ԻԿ: 
Հնդկաստանը հատուկ ջանքեր է գործադրում, որպեսզի ահաբեկ-

չության դեմ պայքարը բացասական ազդեցություն չթողնի տվյալ տե-
ղանքի տնտեսական զարգացման վրա: Այդ շրջաններին հատկացվում 
են հատուկ միջոցներ, նպատակ ունենալով հավասար մակարդակի վրա 
պահել տվյալ շրջանի ե երկրի մյուս մասերի տնտեսական հավասա-
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րսւկշռությունը: Գ-լոբսղ առումով, եըկըի կառավարությունը ձգտում է ա-
պահռվեյ, ոը եըկըի տարբեր մասերում իրականացվող հակա-ահաբեկ-
չական գործողություն ներր ւսզդեցաթյուն չունենան ամբողջ երկրի զար-
գացման տեմպերի վրա: Անգամ այն ժամանակաշրջանում, երբ երկիրը 
գիմսւկայում էր ահաբեկչական գործողություններին, Հնդկաստանի 
տնտեասթյանբ շարունակում էր իր բնականոն ւսճր. ցգւս|իորեն զարգա-
ցավ տեղեկատվական տեխնորպիաների բնագավաոր, բարձրացավ 
դպրոցների և համւպսարանների կրթական մակարդակը և ավելացան 
երկրի արտարժաթային պահուստները: 

Սոցիալական մոտեցամ|1 ենթաղրում է կրթական մակարդակի բւսրե-
րսվամ և չզբաղվածաթյան հարցի լուծումը: Հնդկաստանի առաջատար 
կրթական հաստատությունները մասնաճյոպեը են հիմնում ահաբեկ-
չությունից տուժած նահանգներում: Հատուկ պայմանավորվածություն-
ներ են գործում վերռհիշյսղ նահանգներից երկրի այլ նահանգների 
ԲԱՒՀ-երում ուսանողների ուսումը կազմակերպելու ուղղությամբ: 
Հնդկաստանի իշխանությունները մեծ ուշադրություն են դարձնում նաև 
այսպես կոչված մադրասաների (հիմնականում մզկիթներին կից գործող 
մահմեդական կրթություն ապահովող դպրոցներ) կրթական ծրագրերին: 
Ի տարբերություն Պակիստանի, ուր գործում է մոտ 8000 մադրասա, 
Հնդկաստանում գործում են 35 000 մադրասաներ: 

Մեծ խնդիրներ գոյություն անեն Ջամմու և Քաշմիր նահանգում 
բժշկական օգնություն տրամադրելու բնագավառում: 1989թ. ի վեր մեծ 
քանակությամբ հինդուներ ւքել են նահանգը, ուստի վերոհիշյալ ծառւս-
յաթյունները բնակչությանը տրամադրում են զինված աժերը: Բոլոր տե-
սակի բժշկական ծառայությունները և դեղորայքները տրամադրվում են 
բնակչությանը անվճար կամ շատ մատչեյի գներով: 

Դիվանագիտական Հնդկաստանի իշիւանություններբ մեծ ուշադ-
րություն են դարձնում ահաբեկչության դեմ դիվանագիտական միջոցնե-
րով պայքարին: Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Հնդկաստանի իշխա-
նությունները շարունակաբար մեղադրում են Պակիստանին՝ ինչպես մի-
ջւսզգւսյին, այնպես էլ տեղական հնդկական ահաբեկիչներին սատարե-
ըո մեջ. ապա հասկանսղի է, թե ինչ տեղ է հատկացվում այդ պայքարում 
արտաքին գործերի նախարարությանը: Վերջինս զգալիորեն ակտիվա-
ցել է սկսած 1992թ-ից: 

Ի լրումն, արտաքին գործերի նախւսրայտւթյունը զգալի դեր ունի օ-
տարերկրյա կառավարությունների հետ ահաբեկչության դեմ պայքարի 
համատեղ փոխհամսպործակցային ծրագրերի մշակման գործում: Այս 
համագործակցությունն ավելի կարևորվեց 2001թ. սեպտեմբերի 11-ին 
ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողություններից հետո, երբ 
ընդունվեց ՍԱԿ ֊ ի Անվտանգության Խորհրդի 1373 բանաձևը, որը կոչ է 
անում բոլոր ՍԱԿ-ի անդամ երկրներին սերտորեն համագործակցել ա-
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հաբեկչաթյան դեմ"1: Հնդկաստանի կառավարաթյանը, արտաքին գոր-
ծերի նախարարության կաասյցի ներքո, հիմնել է Համատեղ աշխա-
տանքային խմրեր ահաբեկչության դեմ պայքարող մի շարք պետութ-
յուններ]! հետ, որոնք գործում են բավականին հաջողությամբ: 

Հնդկաստանի Հանրապետությունը որդեգրել է այն մոտեցումը, որ 
ցանկացած խնդրի լուծում կարելի է գտնել միայն լիարժեք ժողովրդա-
վարության մեջ, ուր քաղաքացիները չպետք է կարիք գգան գիմերս ա-
հաբեկչական գործողությունների՝ իրենց դժգոհությունները արտահայ-
տելու. համար: Այն պայմաններում, երբ աոանձին խմբեր կամ անհատ-
ներ, չնայած կաուսվարսւթյան կողմից իրենց մտահոգություններին ար-
ձագանքելու պայմաններում այնուամենայնիվ կղիմեն ահաբեկչությա-
նը, իրենց դեմ կկիրառվի է օրենքի ուժն ամբողջ խստությամբ: Հնդկաս-
տանի իշխանությունները զերծ են մնում ուժի չափազանց խիստ կիրա-
ռումից և բոլոր խնւփրների լուծումը տեսնում են միայն երկխոսության 
մեջ՝ լիովին գ]ւտակցեըւվ, որ ահաբեկչության խնդիրները չեն կարող ու-
նենալ արագ լուծումներ: Նւսգալանգ նահանգում ապստամբական և ա-
հաբեկչական շարժումների կասեցումը տևեց 19 տարի, Միզորամ նա-
հանգում իրավիճակի հանդարտեցումը տևեց 20 տարի և 14 տարի պա-
հանջվեց Փանջաբում ահաբեկչական խնդիրներր լուծելու համար: Եվ 
դա Ւ. հանդիսանամ այն գրավականը, որ Հնդկաստանի իշխանություն-
ները հավատում են, որ հնարավոր Ւ. վերջ ի վերջո խաղաղ և ժողովրդա-
վարական ճանապարհով լուծել ոչ միայն երկրի տարբեր մասերում 
չլուծված հարցերը, այլ նաև Ջամմու և Քաշմիր նահանգի խնդիրը: 

Հոդվածում արտահայտված տեսակէտները և գնահատականները 
հանդիսանամ են հեղ]ւնակինը: 

ARMAN fSRAELIAN . 

THE CHANGING NATURE OF TERRORISM 
AND INDIAN ANTI-TERRORIST POLICY 

The terrorism is gradually changing in nature and Lhat has became morc obvious 
after the end of Cold War and collapse of lhe Soviel Union. The radical leftist groups 
rcsorting to terrorism arc giving way to well-organized and well financed 
transnational rcligious terrorist groups. The Overall increase during the past 15 years 
of terrorism motivated by a religious imperative reflects the convergence of new 
adversaries, motivations and tactics affecting terrorist patterns today. Internationa! 
terrorism's general tendency toward increasing lethality is also reflected in the 
percentage of internationa! terrorist incidents that result in one or more fatalities. The 
terrorist attacks on 9/11 in USA were the most deadly examples of this trcnd. 
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The ром-1945 de-colonization strugglcs hroughi a wave of terrorisi campaigns 
affccting Norlh-and sub-Saharan Africa. Souih and South-East Asia, and the Middlc 
East. This paper cxamincs the cffects оГ tenrorism on India. the largest demoeraey in 
the world, and how the country is responding to it. Since ils indcpendcncc in 1947, 
India has been facing the problcm of insurgency and terrorism in different parts of the 
country. India has faeed cxclusivcly terrorist movemenls in Punjab and Jammu and 
Kashmir, nordering Pakistan and pan insurgent pari terrorist movements in the North-
Easl bordering Myanmar and Bangladesh, in Bihar bordering Nepal and in some 
intei ior parts of the country such as Andhra Pradesh. Madhya Pradesh and Orissa not 
having international horder. 

In our rescarch we also look at the political, economic, ethnic and religious causcs 
of lhe various insurgent and terrorist movements in India.-

Almost 35 (M)O innoccnt civilians were killed by terrorists in India. The first act 
with large civilian casualties look place in Mumhai in 1993, when the bomb explodcd 
in city ccnter, claiming 250 lives. 

It must be noted, that India adopls a comprehcnsivc approach to terrorism. making 
a distinetion between domestie and international terrorism as well as between 
indigenous and lorcign terrorists aml belicvcs lhe counter terrorism can be cl'fective 
only if lhcrc is a mulii pronged approach bascd on national conscnsus. 

The wholc Indian national security sei up has been revamped in order to act and 
read properly to lhc problcm of terrorism. The main locus of counier-icrrorism 
Operations in on State Policc, while lhc Armed Forces have a limited funetions. 

Also, ihcre arc perccptual diffcrcnces between Indian approach to counter 
terrorism and ihat ofolher major countrics. "Counier-icrrorism" and not "combaiing 
terrorism" and "campaign against terrorism" and not "war against terrorism" are the 
views of India's interna! security managers. 

The basic idea is ihat therc are no quick solulions to terrorism. The ideal objective 
of any demoeraey shoutd be to crate healthy condilions of govcrnance in which 
pcoplc do nol feel the need lo rcsorl to terrorism for Unding answers to their 
grievances. Only through dialoguc and not pressure lhe rcsults could be achieved. It 
look India 19 ycars to bring lhc insurgency in Nagaland under conlrol, 20 years to 
restorc normalcy in Mizoram and 14 years to pul an end to terrorism in Punjab. So 
there is a belicf among Indians that lhe samc should eventuaHy happen in Jammu and 
Kashmir and oihcr areas, wherc terrorism is not yet under conlrol. 
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ԱՆԱՀԻՏ հւՈՍՐՈԵՎԱ 

ԱՍՈՐԻՆԵՐՆ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՍԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ 
ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՑ ՀԵՏՈ 

Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին երիտթուրքա-
կան կառավարության ներշնչումով ու ղեկավարությամբ անագււրույն 
դաժանությամբ կոտւտածների ենթարկվեցին նւսև ասորիները: Սակայն 
նրանց ողբերգությանը պլանով իր ավարտին չհասավ: Աշխարհավեյւ 
սըստերսպմի տարիներին և նրանից հեստ ասորական ժողովուրդը ար-
յունաքամ էր լինում ինչպես եվրոպական մեծ քաղաքականության սադ-
րանքների, այնպես էլ թարք, քուրւլ, իրանցի բռնավորների կագմակեբ-
պւսծ կստւղււսծների ու հալածանքների հետևանքով: 

Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտն ու Օսմանյան 
կայսրության անկամն ասորիների մեջ ինքնավւպտւթյուն ստանալու 
հայսեր արթնացրեց: Թուրքական իշխանությունների կայմից վարվող 
քաղաքականության հետևանքով անելանելի վիճակի մատնված ասորի 
ժողովուրդը ստիպված էը որոշակի հայսեր կւսպե] ռուսական և բրիտա-
նական իշխանությունների հետ, որոնք շռայլ խոստումներ էին տափս, 
որ ի հատուցումն իրենց ռազմական ւսջակցռւթյան, պատերազմի հաղ-
թական ավարտից հետո Եռյակ համաձայնության երկրները ասորինե-
րին հնարավորություն կտան ստեղծելու անկախ պետականություն: 0 -
րորելով այս խոստումներով, և' ռուսները և անգլիացիները թե' Օսման-
յան Թուրքիայում և թե' Իրանում ասորիների արյան գնով լուծեցին ի-
րենց համար մի շարք առաջնակարգ նշանակություն ունեցող ռազմա-
քաղաքական խնդիրներ և ի վերջո չկատարեցին իրենց խոստումները: 

Դեռ 1918 թ. թուրքական յաթաղանից փրկված ասորի գաղթականնե-
րի մի մասը հասել էր Իրաքի Բա՛կարա քւսղւսքը, իսկ մյուս մասը, որոնց 
թիվը հւսյեըի հետ հասնում էր մոտ 50-60 հագարի, հասել էր Բաղդադ': 
Այստեղ նրանց տեղավորել էին բրիտանական բանակի կողմից կառուց-
ված ճամբարներում, ուր նրանք ապրում էին վրանային պայմաններում: 
ճիշտ է՝ գաղթականներն ապահովված էին սննւբւվ, սակայն կենցաւլա-
յին պայմաններն անտանելի էին: Ականատեսներից մեկը վկայւոմ էր, որ 
«սկզբնական շրջանում մահացողների թվաքանակը միջին հաշվով օրե-
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կան հասնում էր 70-ից 80-ի: Հայերի և ասորիների դիակները հիվանդա-
նոցից միանգամից գերեզմանոց էին տեդավախում: 1ո| քանի որ ասորի 
զազրականների թվաքանակն այստեղ ւսվեփ շատ էր, քան՝ հայերինր, 
հետևաբար նըւսնց զոհերի քանակը գերակշռում էր»2: 

Մուդրոսի դաշնագրից հետո Օսմանյան Թուրքիան սկսեց իր զորքե-
րը հեռացնել Իրանական Ագրբեջանից: Ասորիները հայսը կապելով 
Անգփայի հետ՛ պատրաստվում էին վերւսդառնւպ իրենց նախկին տա-
րածքները: Սակայն ւսնգփական հյուպատոս Սմիթը. Համւսգանամ հան-
դես գարս] ասորական ղեկավարների ժողովում, հայտնեց, որ «Անգփան 
պատրաստ է փոխարինել լաստիների հին ռուսական զենքր նոր անց-
աւականով»1 և ավելացրեց, որ «իրանական՜ կառավարիչները չեն ցան-
կանամ. որ ասորիները վերադառնան Ուրմիա. այն էլ զինված վիճակում: 
Այժմ իրանական կառավւպաւթյանը բարեկամորեն է. տրամադրված 
Սեծ Բրիտանիայի հանդեպ, և ցանկալի է. որ Թեհրանի անգլիական 
դեսպանատանը մենք ունենանք ասորի ազգի ներկայացուցիչ: Այդ դեպ-
քում միայն կարելի է կարգավորել իրանական կառավարության և ասո-
րիների միջև ծագած հարցերը»4: ժողովում որոշվեց անե] այնպես, ինչ-
պես առաջարկում են «դաշնակիցները»: Ասորական հրամանատարութ-
յունը հրաման արձակեց՝ հավաքել զենքերը, որի համար ստեգծվեց հա-
տուկ հանձնաժողով: Շատ չանցած, հայտնվեց անգլիական մի ջոկատ, 
որը վերցրեց հանձնւսծ զենքը և, ասորի վոսխստականՍերին լցնելով մե-
քենաները, ուղևորվեց դեպի արևմուտք: Ասորիների մյուս մասը թաքնվեց 
լեոներում: Ինչպես պարզվեց հետագայում, ասորիներով լի ւսյդ մեքենա-
ները հասել էին Սիջագետք: Այս կերպ թուրքական սպանդից վւրկված 
ասորիները հայտնվեցին դաշնակից անգլիացիների իշխանության 
տակ: Այսպիսով, խաբված, ւքված, մերժված ւսյդ ժողովուրդը, որը մաշ-
վել ա արյունաքամ էր եղել թուրք-քրդակւսն հարվածներից, իր վերջին 
հայսը կապել էր Փարիզի խաղաղության վեհաժողովի հետ: 1919թ. այդ 
վեհաժողովին մասնակցում էին մի քանի ասորական պատվիրակութ-
յուններ: Այստեղ էին ասորիների հոգևոր առաջնորդ Մար-Շիմունը, քաղ-
դեացի ասորիների պատրիարք Ջոգեֆ էմմանուել Թոմասը, պանք ի-
րենց հետ բերել էին աոանձին ծրագրեր: Նշենք, որ ասորական պատվի-
րակությունների նախագծերն իրարից գրեթե չէին տարբերվում: Որոշ-
վեց, որ պետք է ելույթ ունենա պատվիրակությունների մեջ ամենից հե-
ղինակավորը՝ փաստաբաններ Սւսյիդ Անտուտն Նամեկի, Ոոատեմ Նե-
ջիբի և դոկտոր ժ ա ն Զեբունիի գփւավորությամբ, որը ժամանել էր Կ. 
Պոլսից: Վերջիններս հանդես եկան նախ՝ ինքնավար, ապա ասորական 
անկախ պետություն ստեղծելու առաջարկով: Ըստ այդ ծրագրի, ասորա-
կան ինքնավար պետության մեջ պետք է մտնեին Դիարբեքիրի, Սոսուլի 
վիլայեթները, Ուրֆան, Տեր-Զպւը, Բիթլիսի վիլայեթի Սղերդ սանջակը, 
Ալեքսանդրեթի նավահանգիստը և Շաղ էլ Արւսբ գետի տարածքը՝ Պար-
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սից ծոցում: Սակայն այստեղ ասորիներին սպւսսամ էր դառն հիասթա-
փարյասր, որովհետև ւսսորակաս ււլրոբլեմ. որպես այսպիս]ւս. մեծ պե-
տությունների համար գոյության չաներ: Ասորական անվանի գործիչ 
դոկտոր ՀՏոնանր Փարիզում հանգիպումներ ունեցավ աշխարհի ուժեղնե-
րի՛ Կլեմանսոյի, Լլոյդ Ջորջի, ՛Սարա Վիլսոնի մերձավորագույն խորհր-
ղական գնւլւսպետ Հաացի և ւսյրւց 1ւետ: Փւսրխրսմ սակայն հասկաց-
րին. որ {Յոնանն այնտեղ սւնեփք չանի, որովհետև ասորական հարցը 
իրր րև րոծվելա 1: Լոնդոնում: 

1920 թ. Սերի վեհաժողովամ' քննության նյութ դարձավ նւսև ասորա-
կան հարցր: Սևրի դաշնագրի 62-րդ հոդվածում ասվում էր, որ անհրա-
ժեշտ է հաշվի ւսռնե] «ասորա-քաղղեացիների պաշտպանության կւս-
տւսրյալ երաշխիքները» երկու երկրներից ցանկացածում, այսինքն 
Թուրքիայում կամ Իրաքում: Սակայն քեմալակւսններր կտրականապես 
մևրժեցին Սերի պայմանագրի ճանաչումը: Իրենց իղձերի փոխարեն Սե-
րի դաշնագիրը ասորիներին տվեց միայն «պաշտպանության երաշ-
խիք», ւսյն էյ հետագայում ինքնավար Քրդստան ստեղծվերււ դեպքում: 
Սևրի պայմանագրով Սոսափ վիլայեթն անցավ Անգփային : 4»շենք. որ 
Սոսափ վիրսյեթր հարուստ նավթային և կարևոր ռազմավարական նշա-
նակության ունեցող տարածաշրջան էր: (-երրի հոդերն ու նպաստավոր 
կփմւսն Սոսուտ ղարձրև] էին Սերձավոր Արևե]քի կարևոր տնտեսական 
կենտրոններից մեկր: Հենց այստեղ էլ, որպես աշխատուժ և զինուժ 
պետք էին ասորիները: Սակայն նրանք ինքնակամ Սիջագետք չէին 
գնա. իսկ անգփւսցիները դա ստիպողական չէին կարոդ ւսնել: Նրանք 
չէին կարող հաշվի չառնել այն հանգամանքը, որ պատերազմի վերջռւմ 
ասորիներն անեին յոթ հազարանոց զինված բանակ: Եվ դա էր այն հիմ-
նական պատճառը, որ անգլիացիները կազմակերպեցին Սար-Շիմունի 
սպանությունը, իսկ Մափք Յոնանին ուղարկեցին Թեհրանի ւսնգփական 
հյուպատոսություն՝ որպես ասորական ներկայացուցիչ: Անգլիացիների 
ւսյս քարերին հետևեց նւսև ասորի ւսգգի ռագմակւսն առաջնորդ լեգեն-
դար Աղա Պետրոսի ձերբակալությունը: 

Ի վերջո անգլիացիների քմահաճ կւսմքով ասորիները դատւսպարտ-
վեցին աստերս Իլոսքի քրդական ա արաբական բնակչռւթյան ունեցող 
թշնամական մ՛իջավայրում: Սովամահության ենթարկելու սպառնալիքով 
անգփւսցիները ասորիներից կազմակերպեցին զինված ջոկատներ, ո-
լանք կոչված էին պայքարել հակւսանգլիական շարժումների դեմ և 
նպաստելու Մոսուլի հարցի լուծմանը: 

1920 թ. ամռւսն վերջին, երբ ասորի գաղթականները զբաղված էին ի-
րենց առօրյա հոգսով, արւսբները պատրաստվում էին հարված հասցնել 
տեղի ւսնգփացինեըին և նրանց «հովանավորության տակ գտնվող» ւս-
սորիներին: Արաբների կողմից ճամբարը շըջավւակելսւց հետո, գաւլթա-
կւսնների հարցերով պատասխանատու անգփացի գնդապետ -Ք. Օուե-
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նլւ, հավաքելով ճամբարների ղեկավարներին՝ հայտարարեց. «Մենք 
շրջափակված ենք արաբներով: Սակայն անգփացիներն իրենց աժերով 
միայնակ չեն կարող ձեզ պաշտպանել: Սեգ հարկավոր է ձեր օգնությու-
նը»: Ասորի գաղթականներն, իհարկե, օգնեցին անգփւսցիներին՝ հակա-
հարված հասցնելու արաբներին, որոնցից շատերն րնկան ասորի մար-
տիկների ձեռքով՛': 

1920 թ. սեպտեմբերի 13-ի դրությամբ ասորի փախստականների մա-
սին անգլիական կառավարությանը հաշվետվություն նեթկայացվեց. « 0 -
գոստոսին ասորի գաղթականների ճամբարը հրդեհվեց: Օսոլգաւլի և 
Բա ՛կաբայի ճամբարների 40 հագարի չափ ասորիներից 30 հագարը 
մեկնեցին Մոսուփ վիլայեթ, այնտեւփց նպատակ ունենալով հասնել ի-
րենց «սեփական երկիր»7: Անգլիացիներին, իհարկե, դա ձեռնտու չէր. 
նրանք ցանկանում էին ասորիներին պահել իրենց աչքի առաջ՝ Իրսւ-
քում: Այնուամենայնիվ ասորիների մի փոքր գանգված, ըստ երևույթին, 
իրոք շարժվել է դեպի այս տարածք, որովհետև 1927թ. Թուրքիայամ կա-
տարված մարդահամարի տվյալների համաձայն, Հաքյարիի տարած-
քում ապրում էին յոթ հագար ասորիներ*: 

1921 թ. փետրվարի 21-ից մարտի 14-ը տեգի ունեցավ Լոնդոնի կոն-
ֆերանսը, որտեղ Ֆրանսիայի և Իտալիայի առաջարկով վերանայվեց 
Սևրի պայմանագիրր: Թեմգայի ափին ասորական պատվիրակության 
ներկայացուցիչ դոկտոր Ցոնանր հանդիպեց ՛հորին օֆիսի ւսրհամարա-
կան ու կոշտ վերաբերմունքին: 

Թեև հուսահատության եգրին հասած ասորիների թախանձանքնե-
րին ընդառաջելով Ագգեըի լիգան ասորական հարցը մտցրեց 1922-1923 
թթ. տեդի ունեցած Լոգանի կոնֆեթանսի օրակարգի մեջ, սակայն այդ 
հարցը կոնֆերանսում տապալվեց: Անգլիացիներին ասորիները հարկա-
վոր էին Իրաքում քրղերին ու արաբներին հակակշիռ ստեղծելու համար, 
իսկ ֆրանսիացիներին ասորական հարցը բնավ չէր հոպում, ընդհակա-
ռակը, այն կարող էր անցանկափ կերպով արտացոլվել Սիրիայում ի-
րադրության վրա: Թուրքերն էլ, արագորեն կռահելով, որ Անտանտի տե-
րությունները ասորական խնդիրը բարձրացրել են րւկ տակտիկական 
նպատակներով, Իսմեթ Ինենուի բերանով պատասխանեցին վճռական 
«ոչ»-ով: Հենց կոնֆերանսի օրերին թուրքական իշխանությունները 20 
հագար ասորիների Թուրքիայի տարածքից վտարեցին դեպի Իրաքի 
սահմանները, այսպես կոչված բբյուսելյան գիծ: Ագգերի լիգան ոչ մի 
քայլ չձեռնարկեց ասորական խնդրի լուծման, այդ ժողովրդին որևէ օգ-
նություն ցուցաբերելու ոպղությամբ: Լոգանի պայմանագրի կնքումից 
հետո ասորիները կանգնեցին իրենց ազգային և մշակութային արժեքնե-
րը կորցնելու վտանգի աոաջ: Նրանք չէին կարող իրենց լեզվով հոգևոր և 
մշակութային գործունեություն ծավալել, զարգացնել իրենց ավանդույթ-
ները: Ասորական գյուղերում բացվեցին թուրքական դպրոցներ: Գյուղեր 
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գործուղվեցին հ ա տ ա կ հսկիչներ: Բացի այգ, աշխատանք էր տարվում 
րնւյհանրասլես վեըացնե] ասորի ժողովրդի համայնքները: 

1923 թ. հոկտեմբերի 29-ին Թուրքիան հռչակվեց հանրապետություն՝ 
նախագահ Մ. Քեմսղի գ]խավորությամբ: Սինչև այս ժամանակաշրջա-
նր' 1919-1923 թթ., Մ. Քեմափ թաւտվաթյամբ սպանվեցին հացարավոր 
ասոր]ւներ. մ]ոսյն նրւս համար, որ քրիստոնյա էին': Նոբաստեգծ պե-
տության քաղաքականության հիմքում գթվեցին երիտթուրքերի քաղա-
քական և ռագմակւսն գաղափարն երր: էթնիկական ցտումն իրագործ ե-
լա համար փովտխությ անն եր կատարվեցին կրթության և մշակույթի ո-
րւրտնեբում: Օրինակ' 1928 թ. նոյեմբերի 3-ի որոշմամբ Թուրքիայի տա-
րածքում բացի թուրքերենից արգելվեց այլ այբուբենի գործածամր, որոշ-
վեց Թուրքիայում ստեղծել մեկ մ՛իասնական մշակույթ՝ մյուս ժողովուրդ-
ներ]) մշակույթների հիման վրա, փոխվեցին ոչ թարքական ծագում ունե-
ցող բնակավայրերի անունները, սւ յ լագգերի ներկայացուցիչներին, այդ 
թվում նւսև ասորիներին պարտադրեցին վախե) ազգանունները: 

Այսպիսռվ, վարե|ով քրիստոնյաներ]) ձուլման քաղաքականություն և 
չճանաչելով այ] ժողովուրղների գոյությանը Թուրքիայում, քեմալական-
նեըը հրով ու սրով պահպանում էին երկրի բնակչության միատարրութ-
յան]!: ԷԼյղ ճանապարհին ամեն խոչրնղոտ ենթակա էր վերացման: 

1925 թ. դեկտեմբերի 26-ին Ազգեր]) փգւսն Հաքյարին հանձնում է 
Թուրքիային, իսկ Մոապը' Իրաքին' ի չ]ւք դարձնելով աաւրական ինք-
նւսվարաթյան Խոյսերը: Այսպիսով, ասւգւիների վրա տնտեսական և այլ 
կարգի ճնշումներ գործադրելով՝ վերջիններիս պարտագրեցին ւքել ի-
րենց պապենական հոգերը: Ասորի ժողովուրդը դարձավ օտարական իր 
իսկ պատմական հայրենիքում, ուր ապրում էր դարերով: 1925թ. դեկ-
տեմբերի 16-ի տխրահռչակ որոշումը ստիպեց ասորիներին Իբաքում 
բնակվել բրիտանական հովանա ներքո: Կյանքն այստեղ անտանելի էր: 
Ասորիները պահանջում էին վերադարձի երաշխիքներ: Աակայն ւսնգ-
փւսցիներր նպատակ չանեին իրենց ձեռքերից բաց թողնել ասորի զին-
վորներին և բանվորներին: Նրանց սիրաշահելու համար, անգլիացիները 
Սոսողի վիլայեթում տարածեցին «Ասորական թագավորության» 
ստեղծման վարկածը1": Այս կերպ նրանք ցանկանում էին գրկել Ֆրան-
սիային Սոսողի վիլայեթի նկատմամբ հավակնություններից և ասորինե-
րին պահել իրենց ճամբարում: Այսպիսով, Սոսափ նավթի շուրջը բոր-
բոքվում պայքար, որը տևում է ութ տարուց քիչ ավել և ավարտվում անգ-
փւսցիների հաղթանակով: Այդ հաղթանակը ձեռք բերելու մեջ ևս ան-
կասկած կարևորագույն դեր խաղաց ասորական հարցը: Կարևոր է նւսև 
նշել, որ շնորհիվ ռազմաշունչ ասորիների ջսւնքերի, որոնք վճռականո-
րեն պաշտպանում էին Իրաքի սահմանները, թուրքերին չհաջողվեց 
ռազմական ճանապարհով գրավել հյուսիսային Իրաքը: Սակայն ամ-
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բողջ խնդիրը կայանամ էր նրանում, որ այդ բոլորից իրենք ասորիներր 
ոչինչ չշահեցին: 

1932 թ. Իրաքում բրիտանական «հովանավորչության» ժամկետը 
լրանարււց հետո 70 հազար ասորիներ խնդրանքով դիմեցին իրենց բնա-
կավայրերում հողակտորներ սսսսնարս համար: Սակայն Բադդադր 
թշնամաբար ընդունեց «երախտամոռ» ասորիների ւսյդ բնական ու հա-
մեստ պահանջը և ուժեղացրեց իր բոնւսճնշամներր: Իսկ անդւիացիները, 
որոնք այլևս ասորիների ծառայությունների կարիքը չանեին, |քեցին 
նրանց, այդ ժողովրդի ճակատագիրը թողնելով բախտի քմահաճույքին: 
Ավե|ին, երես թեքելով իրենց նախկին դաշնակիցներից, անգփւսցիները 
նրանց մտանեցին Իրաքի հետադիմության ձեռքր, որր չհապաղեց հաշ-
վեհարդար տեսնեւ ասորիների հետ՝ կազմակերպքով նրանց ջարդերր: 

1933 թ. հուլիսի 18-ին Մար-Շիմանը Իըւսքամ համարվեց անցանկւս-
|ի անձնավորություն և ստիպված եղավ մեկնև) Կիպրոս: Այստեղ նա իր 
ձայնը բարձրացրեց բրիտանական անտարբերության դեմ: Ի պատաս-
խան դրան, անգլիացիները սկսեցին կրկին սեպ խրել ասորիների, քրդե-
րի և արաբների միջև՝ փորձերւվ ասորական հարցը լուծել վերջիններիս 
վերջնական ոչնչւսցմամբ: 

Ըստ Ո-. Ստաֆֆորդի, որն Իրաքի արտաքին գործերի նախարարութ-
յան նախկին վարչական տեսուչն էր' «Ասորական հարցն ինքնին քաղա-
քական հարց է » " : Եվ ւսյդ քաղաքական հարցը անգլիացիները փորձում 
էին լուծել այդ ժողովրդին ամեն կերպ նեղելով: 

1933 թ. օգոստոսի վերջին, երբ 1000 ասորիներ փորձում էին Սիրիա՝ 
ֆրանսիական հովանավորչւսթյւսն գոտի տեղավախել իրենց ընտանիք-
ներդ Տիգրիս գետի ավւին Իրաքի իշխանությունները գենք գործադրե-
ցին նրանց նկատմամբ: Ասորիները պատասխան քայլերի դիմեցին և 
հաջողությամբ անցան Սիրիա: Իրաքյան բանակր այս պարտության 
վրեժր լուծեց ասորական գրողերի խաւրսղ բնակչությունից: Սիայն Սեմ-
մէդ ստորաբնակ գյուղում զոհվում է երեք հազար մարդ: Սեմմ՜եփ եկեղե-
ցում հայտնաբերվում են ողջակիզված երեխաների բազմաթիվ դիակ-
ներ: Պետք է նկատել, որ այս ջարդերին իրաքյան կառավարությանը 
ոչնչով չխոչրնգոտեց: Ավելին, ջարդերի կազմակերպիչը ստացավ գենե-
րալի կոչում: Այս դեպքերի մասին վկւսյոդ իըւսքյան արխիվները փակ-
վեցին թագավոր Ֆայսալ 1-ի մահից հետո: 

Այն, որ 1933 թ. ասորիների կոտորածներն Իրաքում անգլիացիների 
ձեռքի գործն է, կասկած չկա: Ռ. Ատաֆֆորդն այդ կապակցությամբ 
գրում է. «Կասկած չկա, որ 1933թ. դեպքերը հարված հասցրեցին Անգ-
փայի հեղինակությանն Իրաքում, ինչպես նաև ամբողջ Աբևեւքում: Իրա-
քի բնակչությունը, արդարացի, թե՝ ոչ. գտնում է. որ մենք դավաճանե-
ցինք մեր ընկերներին՛ ասորիներին»12: 
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1933 ]). ողբերգական դեպքերը պատճառ հանդիսացան, ոբ ասորի-
ները ցրվեն աշխարհով մեկ. սկզբում' սահմանակից եբկբնեբ, ապա՝ էյվ-
բոպա, 11մեբ]ւկա և Ավստրւսփա: 

Ցավով պետք Լ նշե|, ոբ ասորիներն էլ իրենց հերրին դասեր չքաղե-
ցին պատմությունից և, մոռանալով անցյալի գւսռր ճակատագիբր, 
1941թ. ապրիւ-մայիս ամիսներին մսսսն ռազմական կռնֆւիկտի մեջ՝ ի 
շահ Բրիտանիայի: Իրաքում տեղավորված Royal Air Force ւսնգւիական 
բազան 1500 ասորիների շնորհիվ փրկվեց կործանումից: Նշենք, ոբ Ի-
րաքի պարտությանը կարևոր էր նացիստական Գերմանիայի դեմ ւգւս-
տերազմի ե|քր Մերձավոր Արևեւքամ որռշելա համար: 

1945 թ. մայիսի 7-ին ասորիների հոգևոր առաջնորդ Մար-Շիմունը ե-
րոյթ ունենալով ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում, փորձեց ստանւպ մեծ 
տերությունների աջակցությունը՜ իր ժողովրդի դատը սրոշտպաներո 
խնդըւոմ, սակայն կրկին ապարդյուն: 

Այսօր ւսշխւսրհով մեկ սվտված ասորի ժողովուրդը մարդու իրա-
վունքների հարգման, ինքնավար պետություն անենսղու կարիք է զգում և 
շարանւսկում է իր դարավոր ու սւրդւսր պայքարը: Ասորիների հարցը մի-
ջւսզգւսյին լուծում է պահանջում: Այս խնդիրն առ այսօր դուրս է մնւսցև| 
համաշխարհային հասարակայնաթյան ուշադրությունից, որի ուղղութ-
յամբ ւսնհրւսժեշտ են ըսրջ զիտական ուսամնւսսիրությաններ և լայն 
քւսղաքական քննարկումներ սսսրբեր երկրների պաշտոնական շրջա-
նակներում՝ ի պաշտպանության ւսսորի ժողովրդի և ի նպաստ պատմւս-

՝ կւսն արդւսրաթյան վերականգնմւսն: 

ANAHIT KllOSROYEVA 

ASSYRIANS AFTER THE FIRST WORLD WAR 

Düring WWI Assyrians as well as Armcnians underwent massacres and 
ժրրօր^ււ՜օո. 1914-1918 in Olloman Turkey and andjoined countrics whcrc about 
1.000 000 Assyrians lived according to measures of international law the real 
genoeide took placc. 

The lalling of Olloman Empire evoked hopes of geiting an autonomy among 
Assyrians. A l'cw Assyrian delcgations look pari in Parisian сопГсгспсе, 1919. The 
dclegation headed by 

advocates Sayid Antuan Namek, Rustem Nedjebi and doctor Jean Zcbuni which 
arrivied from Conslatinoplc was the most active. Thcy came out in favour of an idea 
of cstablishing autonomy 

and then independent State. According to this program Diyarbekir, Mosul vilayets, 
Url'a, Der- D/.or, the provincc of Seyerd /vilayet of Billis/, the harbour Alexandret in 
the Mediterranean Sea and the territory near Shade-ele-Arab /lhc Persian Gull՜/ had to 
he included in Lhc State. But insiead of thesc aspiraiions lhe Sevr pact gave to the 
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Assyriern pcoplc only "the guarantcc of defence" but in case of cslablishing 
aulonomous Kurdistan. 

In 1923 in Lozan the conference pul an end to all the illusions. Here the Assyrian 
matter wasn't even audilioned. Just in the days of the conference Turkish authoritics 
exilcd 20,000 Assyrians from Turkey to the bounds of Iraq to lhc so-called "Brüssels 
linc". The League of Nalions didn't take measurcs for settling the Assyrain maller, Tor 
hclping the people either. And what is more on 26 Decembcr 1925 the League of 
Nalions bringing to naught hopes of autonomy transferred Hakkary to Turkey and 
Mosul to Iraq. The Assyrians became aliens on their own historian land. 

The tragic events of 1933 in Iraq causcd Assyrians' migralion to all over the 
world. On 7 May, 1945 giving a spccch at the General Assembly of the UNO the 
Chief ecclesialic leader of lhc Assyrians Mar-Shimoun made unsuccessful! attempt to 
recievc a powerful backing from Great Powers for settling lhe Assyrian matter. On 7 
May, 1945 giving a speech at lhe General Assembly of the UNO lhe chief ccdcsiatic 
leader of lhe Assyrians Mar-Shimoun made unsucccssfull attempt to recievc а 
powerful backing from Great Powers for settling the Assyrian matter. 

The international decree should not be to climinaie Assyrians from history. Thcy 
should not be considered as a people who disappeared off the face of lhc earth at the 
time of the collapse of their empirc. Assyrians hope that countries such as Turkey 
harbouring sich a past will be compcllcd to evaluate their pasl with objcctivity and 
humanitarianism so that future evils may be forestalled. 
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Ո-ՈհՐԾՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

ԻՐԱՔՈՒՄ ՃԱՊՈՆԻԱՅԻ ՌԱԶՄԱԿԱՆ 
ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

երկրորդ համաշխարհային ՚ պատերազմում ծանր պարտաթյան 
կրած ճապոնիւսյին 1946թ. պարտադրվեց «խաղաղ սահմանսպրութ-
յւսն» րնւրոնամր, որը մինչ օրս մնացել է անփոփոխ: Նրա 9-րդ հոդվա-
ծով սահմանափակվում է "կանոնավոր բանակ պահելու ու պատերազ-
մական գործողություններ իրականացնելու" ճապոնիւսյի իրավունքը: 
Սառը պատերազմի տարիներին վերոհիշյալ հոդվածի վերանայումը ոչ 
միայն անհնար Ւ.ր քաղաքական վերնախավի ե բնակչության լայն 
զանգվածների բացասական վերաբերմունքի պատճառով, աղ նաև անն-
պատակահարմար ե ւսնիրատեսական էր աշխարհաքաղաքւսկան ա-
ռամով: ճապոնիայի իշխանություններն ու ժողովուրդը կենտրոնացնե-
լով իրենց ոգջ ներուժը ստեղծագործ գործունեության վրա կարողացան 
արձանագրել տնտեսական աճի չտեսնված տեմպեր ու ապահովել ան-
նախադեպ տեխնոլոգիական առաջընթաց: Արդյունքում ճւսպոնիան 
դարձավ արդյունաբերական հսկա՝ իր արժանի տեղը գրավելով աշ-
խարհի ամենագարգացած երկրների շարքում: Այդուհանդերձ, ճւսպո-
նիան տնտեսապես հզոր տերություններից մեկը լինելով տասնամյակ-
ներ ի վեր չնչին դերակատարություն ուներ միջազգային կարևորագույն 
հիմնախնդիրների կարգավորման գործում: Փաստորեն ճապոնիայի 
տնտեսական զարգացման մակարդակը չէր համապատասխանում մի-
ջազգային անվտանգության համակարգում նրա ունեցած դերին: Խ Ս Հ Մ 
փլուզումից հետո և միջազգային նոր աշխարհակարգի ձևավորման 
պայմաններում ճապոնիայի իշխանությունների աոջև կանգնեց ւսյդ 
անհամապատասխանության աստիճանաբար վերացման հարցը: 

Ասիական մայրցամաքում ստեղծված նոր աշխարհաքաղաքւսկան 
իրականության (ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև աստիճանաբար ծավալ-
վող ւգայքարը), ճապոնիայի վատթարացող տնտեսական իրավիճակն 
ա քաղաքական ասպարեզում նոր սերնդի ի հայտ գալը նույնպես 
նպաստեցին եըկըի արտաքին քաղաքական ռազմավարության ւսկտի-
վացմանը: 
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1997p. սկսւսծ ճապոնիայի ռազմական հայեցակարգում հայտնվեցին 
նսլւ միտումն ելւ: Այսպես, նայն թվականին ճապոնիայի պա շ տպւս ü ությա ն 
նախարարության կողմից հ]սսսլաւււսկված «Սպիտակ թղթում» ամրագրվե-
ցին ճապոնիայի Ինքնապւսշսւպւսնական Ուժերը (ՃԻՈՒ) տարւսծաշբջա-
նւսյին ռազմական ուժի վերածելու մտաղւտւթյունները: Արդյունքում. 1999p. 
ճասւոնիան [I աշխարհամարտից հետո աոաջին անգամ մասնակցեց 
ԱՄՆ կողմից Գա ամու մ իրականացված զորավարժություններին՝ տեւլա-
կւսյերւվ այնտեղ իր ռազմական օղանւսվերից մեկր: Նայն 1999p. ՃԻՈՒ-ն 
օղային ուժերի հնւսրւսվւղսսրյունները բարելավերո նպատակով ձեռք բե-
լւեց չորս "Boeing 767" վերահսկողւսկան օդանավ: 2000թ. Տոկիոն պայմա-
նագիր ստւղոսգբևց Սինգապարի հետ վերջինիս ռագմակւսն բււպաներր 
հնարավոր ճգնաժամի ժամանակ օգտագործելու վերաբերյալ: Ռազմական 
քաղաքականության ակտիվացումը շարունակվեց նաև 2001թ.: Տոկիոն 
պատրաստվում Ւ. գնել "Boeing 767" տիպի օդւսնավեր թռիչքի րնրացքում օ-
ղանավերի լիցքավորումն իրականացնելու նպատակով օգտագործելու հա-
մար: Դւս հնարավորություն կտա մեծացնե] ռազմակայաններում տեղա-
կայված F-15 օղանավեբի գործողությունների տարածքը մինչև 3000 մղոնի: 
Վերջին "Aegis" տիպի կործանիչների ձեռքբերումը շեշտակիորեն բարեըս-
վեց ճապոնիայի ծովային հետախուզության հնւսրավորությու նները: ԱՄՆ 
ռազմական զեկույցների համաձայն, ճապոնիայի զինված աժերր ի վիճա-
կի են բարձր մակարդակով վտխգսրծակցության ԱՄՆ-ի տեխնոլոգիւսպես 
առաջատար աժերի հետ՛: Պետք Ւ. արձանագրել, որ արդեն իսկ 2001րվա-
կանին՝ երբ իշխանության եկավ Ջունիչիրռ Կռիձամիի գլխավորած կառա-
վարաթյունբ, ւսպա երկիրն աներ աշխարհի ամենւսգարգւսցած ռազ-
մաարղյանաբերական համալիրներից մեկը2: 2001թ. սեպտեմբերի 11-ին 
Նյու-Յոըքամ տեղի ունեցած դեպքերն ա այնուհետև ԱՄՆ-ի գլխավորութ-
յամբ միջազգային ահաբեկչության ղեմ ծավալված պայքարր ստեղծեցին 
պաշտոնական Տոկիոյի համար ւսյն բարենպաստ միջազգային մթնորւրտր. 
երբ ճւսպոնիան մի կողմից չէր կարող իր գործնական օժանդակությունը 
չցուցաբերեր իր ռազմավարական դաշնակցին՛ ԱՍՆ-ին, իսկ մյուս կողմից 
էր վարձեց առիթր օգտագործել նւսև միջազգային անվտանգության համա-
կարգում իր դիրքերն ամրապնդելու համար: Նամանւսվանղ. որ այդ նայն 
պւստճառաբանությամբ, չնւսյած իր «խաւրող սահմանադրությանը», ճւս-
պոնիան տարիների ընթացքում' ւսրւլեն իսկ Ինքնապաշտպանական Ուժեր 
հւսմեստ անվանման տակ ստեղծել էր հզոր և ժամանակակից բւսնւսկ: 
ՃԻՈՒ֊-ի վրա ծւսխախւմ է երկրի բյուջեի շուրջ 6.1 տոկոսը (շուրջ 50 մլրդ. 
ւսմ. դորսր), որր կազմում է ճապոնիայի ՀՆԱ-ի 0.995%-ը1: ՃԻՈՒ-ն իր 
տրւսմւալլտւթյան տակ ունի խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում ւս-
մենամեծ նավատորմը ԱՍՆ-ից հետո, իսկ նրւս ցամաքային ուժերը գեըւս-
զանցտմ են Բրիտանական թագավորական բւսնւսկն ու նաւիստռրմը իրար 
հետ գումարած: Վերոհիշյալ տրւսմւսբւսնուբյւսմբ ղեկւսվւսրվելով, 2001թ. 
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ընտրություններից անմիջապես հետո խորհրդարանում իր առաջին իսկ ե-
|ույթռւմ, ճապոնիայի վարչապետ Ջանիչիրո Կոիձումին նշեց, որ «քաղա-
քական ղեկավարության պարտականությունն Ւ.՝ ճշտե| րե ինչպիսի հւսմա-
կւսրգ պետք Ւ. ստեղծվի, եթե ժռղււվարղն ա պետությանը հայտնվեն ճգնա-
ժւսմային վիճակում»: Ջ. Կռիձամին վստահեցրեց, որ ինքր կներկայացնի 
«արտակարգ օրենսղւաւթյուն» (cmergency lcgislation) փոփոխվող անվ-
տանգության կարիքներր հոգալու 1ւամւսր4: 

Հարկ Ւ. նշե|, որ ճապոնիայի բնակչաթյւսն վերաբերմանքը սահմա-
նադրության նշված հալվածի նկատմամբ շաթանակամ Ւ. մնալ բաժան-
ված: երկրի 50%-ր դեմ I: արտահայտվում սահմանադրության ւսյդ հոդ-
վւսծի ւ|ե]ւանայմանր, իսկ մյուս կեսը՝ կողմ: Վերջին սոցիոլոգիական հար-
ցումների համաձայն, երիտւսսւսըղաթյան և միջին տարիքի ճւսպոնացի-
նեյվւ մեծամասնություն]! պատրաստ Է, որպեսզի իրենց երկիրը ւսվեփ մեծ 
դևրւսկւստարուրյան ունենա Ասիւսյի անվտանգության համակարգում՛: 
եթե ճապոնական հաասրւսկաթյանր բւսժանվւսծ Է ւսյդ հարցի վերւսբեր-
յւպ, ւսսլւս թե կառաւիս]սւդ ւիբերւսլ- դեմոկրատակւսն կուսակցությանը՝ ի 
դեմս երկրի վարչապետ Ջ.Կոիձումիի, ե թե երկրի գյխավոր ընդդիմաւփր 
ուժը' ղեմոկրատւսկւսն կուսակցությանը, միւսկւսըծիք են սահմանադրա-
կւսն վւռւիոխաթյաններն իրականւսցնե]ւււ անհ]1ւսժեշտռւթյւսն հւսթցռւմ: 
ճւսսրւնիայի վարչաւգեւոը վերջերս կւսռավւսրաթյան մւսմու]ի ա կտմբա մ 
տվւսծ հւսրցւսգրայցի րնթացքում նշե| Ւ.. «Սւսհմանաւլլււսկան բարեփո-
իաւմներՍ ւսյես ւպւգե]վւսծ չեն ճապոնիայի հւսմաը: Լիբերալ-դեմոկրա-
տւսկան և դեմոկրատական կուսակցությունների խորհրդարանական 
քննարկամներր պետք I. ավարտվեն ւսյդ նպատակին ուղղված օրենքների 
ընդունմամբ: Մեր կառավարության դիրքորոշումն ւսյդ հարցում կայանամ 
Ւ. սահմանադրական մեկնաբանությու ններն ւսնփսփոխ թողնելու մեջ: 
Քննարկումները կևնւսրոնւսնւսրս են սահմանադրական վերւսնայամնեը 
իրականացնելու մեջ»": Սակայն այս հարցը խորհրդարանական երկա-
լսստե քննարկումներ ւգահւսնջալ բւսրդ գործընթաց I՜.: Փոփոխությունների 
նախագիծը վարչապետի խոսքերով լիբերալ- դեմոկրատական կասւսկ-
ցաթյանը պատրաստ Ւ. ավարտել մինչև 2005թ. վերջը, իսկ դեմոկրատա-
կւսն կուսակցության ղեկավար Նաոտո Կւսնի խոսքեյտվ իր կուսակցութ-
յանն ւսյդ փւրծրնթացր կավարտի մինչև 2006թ. վերջը: Տարածաշրջանի 
այ] ւգևտռւթյւսՍներ, ի հակազդեցություն Չինաստանի աստ1ւճանաբար 
ծավալվող ազդեցությանը, նույնպես շահագրգռված են ճապոնիայի զին-
վւսծ ուժերի ակտիվացման հարցում: Այսպես. Ավստրւսլիան և Սինգւս-
պւսրը բազմիցս կոչեր են արե] Տոկիոյին մեծացնել իր դերւսկատարությա-
ն]ւ տարւսծաշրջանային անվտանգության համակարգում: Սակայն ամե-
նւսհիմնւսկան աժր. ւդւր մղում Ւ. ճւսպոնիային նոր դեր ստանձնելու ոսլ-
դությամբ դա Վաշինգտսնն Է: Մեծացնելով Տոկիոյի կշխւը Չինաստանի 
ծավւպամր զսւգեըս զործում. հատկապես 2001թ. սեպտեմբերի 11-ից հե-
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սա, ճապոնիայի աջակցությունը ԱՄՆ-ին՝ վերջինիս կողմից ծավալված 
հակաահաբեկչական համընդհանուր պայքարում. ձեռք է բերում ծայրա-
հեւլ կենսական նշանակություն: Երկրորդ համաշխարհային պատերագ-
մից հետո առաջին անգամ 2001թ. նոյեմբերին ճապոնխսն մասնակցեց 
իր սահմաններից ւրորս իրականացվող ռազմական գործողություններին, 
գործուն աջակցություն ցուցաբերելով Գուամում և Սան-Դիեգոյամ տեղա-
կայված ԱՄՆ-ի նավատորմին: 

Եթե Աֆգանստանում ճապոնխսն մասնակցեց վերակառուցման 
տնտեսական ծթագրերի ֆինանսավորման տեսքով, ապա ճապոնիայի 
կոգմից Իրաքում անմիջական զ1ւնվորական ներկայությունը ավետեց ս-
րակապես նոր դարաշրջանի սկիզբ պաշտոնական Տոկիոյի համար: 

Այսպես, 2003թ. հուլիսին ճապոնիայի խորհրդարանում վարչապետ 
Ջ. Կոիձումիի կոգմից ներկայացված հակաահաբեկչական օրենքի նա-
խագծի ընգունմամբ՜ Իրաքում վերակառուցողական աշխատանքների ի-
րականացմանն աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, կառավա-
րությանը իրավունք տրվեց 1000-ին հասնող «ինքնապաշտպանական» 
ուժեր ուղարկել Իբաք: 2004թ. փետրվարին հումանիտար և խաղաղա-
պահ գործարււ թյուն ների իրականացման նպատակներով Իրաք մեկնեց 
ճապոնական ցամաքային փորձագիտա-հետազռտական զինվորական 
խւսմբը: Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմից հետո ճապոնիայի 
գինվւսծ ուժերն առաջին անգամ իրենց սահմաններից դուրս ձեռնարկե-
ցին նման ընդարձակ ու վտանգավոր7 առաքերււթյուն: Ուժերի մեկնու-
մից առաջ, 2004թ. փետրվարի 1-ին, Հոկայդոյի Ասահիկավա քաղաքում 
կազմակերպվեց պաշտոնական արարողություն՝ վարչապետ Ջ. Կոիձու-
միի ե ճապոնիայի Պաշտպանության Գործակալության ղեկավար Շի-
գերու Իշիբայի մասնակցությամբ: Վարչապետի, ինչպես նաև Պաշտ-
պանության Գործակալության ղեկավարի ելույթներն ուղղված զինվոր-
ներին և նրանց հարազատներին, հաստատում էին նախապես հնչած 
իշխանության դիրքորոշումներն այդ հարցում, այն է՝ Իրաքում «միմիայն 
հումանիտար և խաղաղապահ գործողությունների իրականացում»": 
Երկրի վարչապետի խոսքերով, այս առաքելությունն այնքանով է 
կարևոր ճապոնիայի համար, որ այն կպաշտպանի երկրի պարտավո-
րությունները միջազգային հանրության ւսռջև: «ճապոնիայի կառավա-
րության ինքնապաշտպանական ուժերը կարող են գրանցվել ՄԱԿ-ի 
կողմից խաղաղապահ գործողություններ իրականացնող մասնակիցնե-
րի թվամ: Միևնույն ժամանակ այն կամրապնդի չորս տասնամյակ գո-
յություն ունեցող ԱՄՆ- ճապոնիա դաշինքը».- նշեց Ջ. Կոիձումին4: Ի-
րաքում ճապոնացի զինվորների ներկայությունը վկայում է միջազգային 
անվտանգության համակարգում ճապոնիայի գերի ակնհայտ ակտի-
վացման մասին: Հատկապես հաշվի առնելով Տոկիոյի հավակնություն-
ները ՄԱԿ-ի Անվտանգության Խորհրդում մշտական անդամ դառնալու 
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ուղղությամբ: Կարծում ենք այսահետ ես մենք ականատես կլինենք ճ ա -
պոնիայի ռազմաքաղաքական դերի ակտիվացմանր թե' ասիսւկան-խա-
դադօվկիանոսյան տարւսծածրջանում և թե' միջւսգգային հանգուցային 
1փմնախնւ]իթնե]փ կարգավորման գործրնթւսցներում: 

Հաշվի առնելով վելահիշյւսլը, ինչպես նաև ճապոնիայի արտաքին 
քաւլաքականության 1ւայեցակայպի հնարավոր փոփոխությունները՛ 
անհրաժեշտություն 1; նկատվում նպտվի մոտեցում որդեգրել նաև հայ-
ճապոնւսկան հարաթերաթյանների ողջ համակարգի նկատմամբ: 

ROUBEN KARAPETIAN 

JAPANESE MILITARY PRESP2NCE IN IRAQ . 

The article provides Short background on Japanese Seif Dcfencc Forces and what 
lies hehind lhc dccision of lhc Japanese govcrnmcnl Tor sending its small military 
conlingcnt lo Irag in Fcbruary 2004. By sending lhe iroops lo Iraq Tokyo is trying to 
rejoin the ranks of lhc greal powers and play a full-fledgcd security role not only in 
lhc region bul on the wider worid slage. Taking into consideration the substantial 
changcs in the Japanese l'oreign political agenda, a new approach to lhe whole system 
of Armenian-Japancsc bilateral relations is required. 
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ԱՂԱՎՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ԼԻԲԱՆԱՆՅԱՆ «ՀԻԶԲԱԼԼԱՀԸ» ՈՐՊԵՍ 
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 

Իսլամի պատմության նպապույն շրջանի համար առավե] հատկան-
շական Ւ. դարձել կրսնաքադաքական շարժումների ակտիվացամր, ո-
րոնց հիմքում թեև ընկած Ւ. աստվածաբանական ենթաւոեքստը, այնուա-
մենայնիվ, աոավել հւսմակաւմանի ուսումնասիրություններն ու վերրո-
ծությաններբ ցույց են լոսդիս, որ իպամի դրոշի տակ հանդես եկոդ հա-
սարակակւսն-քադաքակւսն 1տսւսնքներլւ նվազագույն չափով են կապ-
ված կրոնական ու հոգևոր որւրտների հետ՝ հիմնավորապես առաջնորդ-
վելով սոցիալ-տնտեսական և քւսդաքական նկատառումներով: Ակն-
հայտ է, որ իսլամիստների գործունեության ակտիվացմանր նպաստեց 
մերձավորարևեւյւսն հակամարտության կարգավորման գործընթացում՜ 
ստեղծված փակուղային իրավիճակը՜ զգալիորեն ընդլայնելով տարա-
ծաշրջանի հակամարտությունների շրջանակը, որոնց ուժային դաշտը 
համարվում էր արաբա-իսրայելական հակամարտությունն ու համաշ-
խարհային երկու հակամարտող համակարգերի առճակւստումը: Իսկ ա-
րաբա-իսրայելական պատերազմներում սեփական իշխանությունների 
կողմից «վաքր» Իսրայելին հաղթելու անկարողությունը, ԱՄՆ-ի վարած 
իսրայելամետ քաղաքականությունը և «չափավոր» արաբական վար-
չախմբերի հետ ԱՄՆ-ի համագործակցությունը, մուսուլմանական միջա-
վայրում Սիացյալ Նահանգների և նրան սատարող երկրների ու քաղա-
քական ուժերի նկատմամբ ծայրահեղ հակակրանք և անհանդուրժողա-
կանության մթնսլորտ ստեղծեցին: 

Վերոհիշյալ գործընթացների համատեքստում առանձնահատուկ ու-
շադրության է արժանի ինչպես գլոբալ ու տարածաշրջանային, այնպես 
էլ կլանային ու ներհամայնքային հակամարտությունների մարտադաշ-
տի վերածված Լիբանանը, սրտեղ 70-սւկաններին ամուր պետականութ-
յան բացակայության, միջհամայնքային հակասությունների սրմւսն 
հետևանքով նրանց միջև հաստատված դաշինքի1 թուլացմւսն արդյուն-
քում սկիզբ առած ճգնաժամը, զուգակցվելով պադեստինյան գործոնի 
հետ, արտահայտվեց կրոնա-ղավանական համակարգի գեմ' պայքարի 
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շարժումներով ե ձախաթևյան կազմակերպությունների վերելքով: Վեր-
ջիններս, եիասթավւված աշխարհիկ կուսակցությունների կուլմից ներ-
քաղաքական իրավիճակի կարգավորման անզորությունից, առկա 
խնււիթների րսծման ճանւսպարհր տեսնամ էին «ճշմարիտ իսլամին» վե-
րւտրսռնւպա մեջ: 

Երկրում տեղ գտած ժողովրդագրական փոփոխություններով էր 
պայմանավորված նաև գեթակշռաթյուն կազմող մուսւո|մանների կողմից 
ստատուս քվոյի մերժամը , որոնց դժգո1աւթյունն արտահայտվում էր 
տարրեր քաղաքական հոսանքների ձևով՝ բևեռացնելով հասարակաթ-
յանր՝ ի վե]ւջո թալացներւվ երկրի քաղաքական 1ւամակարգր: 

1)ւստի պատահական չէ, որ այդ գործընթացներում մեծ դերւսկատա-
յսսթյռւն ունեցավ երկրի խոշորագույն, սակայն տնտեսապես ամենաւս-
նապահով և քաղաքականապես վատ կազմակերպված շիա համայնքը3, 
որին ներկայացնող կրռնւս-քաղաքական կազմակերպությունները հան-
գես եկան իրենց նկրտումներին արևս չհամապատասխանող պետական 
կրոնւաւավւսնական համակարգի վերացման օգտին: 

Շիւս համայնքի զարթոնքը մեծապես պայմանավորվեց նաև Մուսա 
Սաղրի խարիգմատիկ անձով, որը 1974 թ. գւխավոըեց շիւս նշանավոր 
կրոնական ւսռաջնորղներին միավորող Գերագույն իսլամական խոր-
հուրդը՝ սկիզթ դնելով քաղաքական հավասարության և սոցիալական 
արդարության համար պայքարաւ «Զրկվածների Շարժմանը», իսկ 1975 
թ. հիմնադրելով շարժմ՜ան զինված թևր՝ «ԱՄԱԼ» կազմակերպությանը՛1: 

«է!ՄԱԼ»-ի հզորացմանն ու Լիբանանում շիա շարժման արմատա-
կւսնւսցմանր նպաստեցին մի ամբողջ շարք իրադարձություններ՝ 1975 թ-
ից սկիզբ առած Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը, 1978 թ. 
Մուսա Սւսդըի անհետացման հանգամանքը, 1979 թ. Իրանի իսլամա-
կան հեղափոխությունը, 1978 և 1982 թթ. Իսրայեփ ներխուժումները Լի-
բանան և այլն: Մուսա Սւսդըի անհետացումից հետո5 Լիբանանի շիա 
համայնքը արւսբ ազգայնականներից ու ձախականներից իրենց հա-
յացքներն ուղղեցին ղեպի «ԱՄԱԼ»-ի կողմը, որի ղեկավարությունը, Նսւ-
բիհ Բերիի գլխւսվորաթյամբ, կղերականից վերածվեց ւսշխարհիկի: 
Վերջինս, չնայած Իրանի հետ ունեցած կապերին, «ԱՄԱԼ»-ը տարավ 
ւսզգւսյնական ճանապարհով, որի նպատակը մյուս համայնքների հետ 
քաղաքական և տնտեսական հավասար պայմանների ստեղծման ուղ-
ղությամբ բարեվախամների իրականացումն էր՛1: 

Այնուհետև, Իրանի հեղավտխությունից հետո, Թեհըանը ձգտում էր 
«իսլամական հեղափոխությունն արտահանել» Մերձավոր ու Սփջին 
Արևելքի երկրներ՝ իսլամը որպես ազդեցության տարածման լծակ օգ-
տագործելով վերջիններիս նկատմամբ: Ուստի, օգտվելով 1982 թ. հունի-
սին Իսրայեփ կողմից Լիբանւսն ներխուժելու հանգամանքից, Իրանը, 
Սիրիայի թույլտվությամբ, Բեքաայի հովիտ (որն այդ ժամանակ Սիրիա-
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յի վերահսկողության տակ էր գտնվում) ուղարկեց «Իրանի հեղափոխա-
կան պահակազորի» 1000 փասդարանների7՝ Լիբանանի իրւսնամետ 
շիա շարժմանն օգնություն տրամադրելու նպատակով: Եթե 80-ականնե-
րին շիա համայնքում իր դիրքերն ամրապնդած Նաբիհ Բերին չէր ցան-
կանում ազդեցությունը կորցնել դեպի Իրանը կողմնորաշվոդ իր հա-
մայնքի նկատմամբ, ապա Սիրիան չէր ցանկանում Թեհրանի կղերա-
կան վարչախմբին Լիբանանի ներքին գործերում ուղղակի միջամտութ-
յան հնարավորություն ընձեռել": Իրանն իր հերթին, հզոր քարոզարշավ 
կազմակերպեց Նաբիհ Բերիի նկատմամբ՝ միաժամանակ մեծ գաղա-
փարական և ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերելով նրա տեղա-
կալ Հուսեյն Սուսավիին, որն իր կողմնակիցների հետ հեռանալով «Ա-
ՍԱԼ»-ի շարքերից, նոր կազմակերպություն հիմնադրեց' դառնալով Լի-
բանանում իրանական արտաքին քաղաքականության իրականացման 
գլխավոր գործիքներից մեկը՝': Սիևնույն ժամ՛անակ, Նաբիհ Բերիի հետ 
իր քաղաքական հայացքները չկիսող «ԱՄԱԼ»-ի անդամ Իբըահիմ ալ-
Ամինը, Սու համմեդ Հուսեյն Ֆադլալահի1" ակտիվ մասնակցությամբ, 
Բաւպբեկում ձեռնամուխ եղավ փբանանյան «Հիզբսղլահ» կազմակեր-
պության" («Աստծո կուսակցության») ստեղծման գործին12: «Հիգբւսլլա-
հի» հետևորդների հոգևոր ա ֆինանսական կնքահայրը դարձավ ւսյա-
թոլլահ Խոմեյնին, որի կողմից կազմակերպությանը տրամադրվող ֆի-
նանսական և ռազմական օգնությունը խորապես գաղափարականաց-
ված էր և խարխսխվում էր պատմական խոր արմատներ ունեցող շիա-
կան դոկտրինայի ու գաղափարական դրույթների վրա՝ բացառելով Իս-
րայելի պետության գոյության փաստի ճանաչումը: 

Կազմակերպչական առումով «Հիգբսղլահը» շատ ավելի հիշեցնում 
էր ազատ կառույց ունեցող գաղափարական շարժում, քան կուսակցութ-
յան1 3 : Այն գաղափարապես մոտ կանգնած խմբերի և գինյալ ջոկատնե-
րի դաշինք էր, որոնք գործում էին Բեյրութում, Բեքաայի հովտում ու Հա-
րավային Լիբանանում: 

1985 թ. իրւսնամետ ծայրահեղական կազմակերպությունների մաս-
նակցությամբ Իրանում կայացած խորհրդաժողովի ժամանակ «Հիգբալ-
լահի», «ԱՄԱԼ Իսլամիի» և փբանանյան այլ խմբավորումների առաջ-
նորդներն իրենց երկարաժամկետ ծրագրային նպատակներ հայտարա-
րեցին ալ-Քուդս սուրբ քաղաքի և Լիբանանի հարավի գրավյալ տա-
րածքների ազատագրումը, Իսրայեփ՝ մասնավորապես սիոնիզմի, ԱՄՆ-
ի, Ֆրանսիայի և արևմտամետ արաբական վարչախմբերի 4 դեմ պայ-
քարի ծավալումը, նահատակության և ինքազոհաբեըման գնով «Աստծո 
թշնամիներին» ոչնչացումը, Լիբանանում իրանական տիպի իսլամական 
հանրապետության ստեղծումը 5: 

Կազմակերպությունը մշտապես հետապնդել է համաիսլամական ու 
միջազգային նպատակներ, սրի անունն իսկ խոսում է պայքարի վերազ-
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գային բնույթի մասին՝ որպես համամուսուլմանական շարժում, և իրեն 
դիտում է իբրև համաշխարհային իսրսմական հեղափոխության մար-
տիկ: Կազմակերպության ռագմակւսն թևի արագ աճը՝ զուգակցվելով 
ինքնազոհության ա նահատակության շիա ւբւկտրինայի կիրառման 
հետ, ւսվեփ քան 20-ամյա գործունեության ընթացքում դթսևորվել է 
արևմտյանIr' ու իսրայելական թիրախների դեմ «գյոբալ ջիհադի» մաս 
կազմոդ ահաբեկչական գործողություններում ա պատանդների առևան-
գումներում: 

ե՜թե 1983-84 թթ. Բեյրութում՝ «Հիզբալահի» կողմից ամերիկյան ա 
ֆրանսիական թիրախների նկատմամբ ահաբեկչական գործողություն-
ներ|ւ նպաստեցին 1984 թ. երկրից ամերիկյան ու Բազմազգ Ուժերի 
(MNF) հեռացմւսնր, ապա 1983-85 թթ. իսրայելական օկուպացիոն ուժե-
րի դեմ ռմբահարամնե|ւը հանգեցրին 1985 թ. կենտրոնական Լիբանա-
նից իսրայերոկան աժերի ւրււրս բերմանը՛7: Վերոհիշյալ իրադարձութ-
յունները նպաստեցին շիա համայնքի դերի բարձրացմանը ինչպես մի-
ջազգային, այնպես Ւ.| փբանանյան քաղաքական թատերաբեմում'*: 

80-ականնելվւ երկրւդպ կեսին «Հիզբալլահի» ռազմական և սոցիսղ-
տնտեսական գիըքերի ամրապնդումը, հատկապես «ԱՄԱԼ»-ի ավան-
դական ազդեցության շրջաններում, հանգեցրին երկու կազմակերպութ-
յունների միջև մրցակցության աճին, որը 1988 թ., ընդունելով ռազմական 
սար բախումների տեսք, հնարավոր եղավ կասեցնել միայն Դամասկոսի 
միջամտությամբ: Հարկ է նշել, որ վերջինս «Հիզբալլահին» մշտապես 
դիտել է թե՛ որպես շահավետ պայմաններով Գոլանի բարձունքների վե-
րադարձման ուղղությամբ Իսրայելի վրա ազդելու արդյունավետ լծակ, և 
թե' որպես տարածաշրջանում իսրայելական ուժերի ներկայության եր-
կարաձգման պայմաններում սիրիական ռազմական զորակագմի պահ-
պանման անհրաժեշտությունն արդարացնող միջոց: Թերևս դրանով է 
բացատրվում այն հանգամանքը, որ Սիրիան՝ «Հիգբսդլահին» տրա-
մադրվող ռազմաքաղաքական և քարոզչական աջակցությանը զուգա-
հեռ. մշտապես ձգտել է սահմանափակել կազմակերպության գործո-
ղությունների ազատությանը՝ հատկապես պադեստինյան ինթիֆադային 
(ապստամբությանը) սատարելու հարցում: Ուստի Լիբանանում և ընդ-
հանրապես տարածաշրջանում «Հիզբալահի» ու Դամասկոսի հետապն-
դած շահերի երբեմնի անհամատեղելիության հանգամանքով Ւ. պայմա-
նավորված Իսրայեփ դեմ գործողություններում «խաղի սահմանված կա-
նոններին» հետամուտ լինելու ուղղությամբ Սիրիայի կողմից «Հիզբալլա-
հին» ուշի ուշով հսկելու անհրաժեշտությունը: 

Այնուհանդերձ, 1989 թ. փետրվարին ԱՍՆ-ի, Սաուղյան Արաբիայի և 
Սիրիայի հովանավորությամբ կնքված Տաիֆի համաձայնագրով'4 Սի-
րիային հաջողվեց կասեցնել «Հիզբսղլահի» զինաթափումը՝ նրան պա-
հերւվ որպես զինվորական կառույց ունեցայ միակ փբանանյան կազմա-
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կերպաթյան, որը 1991 թ. վերածվեց երկրի հարավում իսրայելական 
զորքերի դեմ գործռդ լիբանանյւսն դիմադրության ոազմակւսն աուսջա-
սսսր ուժի: 

Հետագայամ, 1989 թ. այաթւդլաե Խոմեյնու մահվան2", 1991 թ. Ծոցի 
պատերազմից հետո ԱՄՆ-ի միջազգային դերի բարձրացման, 1991 р. 
կոմունիստակւսն դաշինքի փլուզման, արաբա-իպււսյեւական խաղա-
ղության գործընթացի րփսցյւսլ կարգավորման, Սիրիայի' ահաբեկչութ-
յանը սւստարա] երկրների պիտակից ազատվելու ե Արևմուտքի հետ իր 
1ւաբաբերաթյանների բարելավման ցանկությամբ էր պայմանավորված 
1990-ւսկաններին Արևմուտքի գեմ «Հիգբա|լահի» միջազզային ահաբեկ-
չական գործունեության ակտիվության թուլացման հանգամանքը, որը 
1990-ականների սկզբնեըին զատ կիսաոազմական ծայրահեղ տիպի 
խմբավորումից սկսեց աստիճանաբար վերածվե| լիբանանյւսն հւսսւս-
րակական-քագաքւսկան ակտիվ ուժի: Կազմակերպության ներսում «չւս-
վւավորների» (Հասան Նասրալլահի) ու «արմատականների» (Սուբհի 
Թաֆեյփի) միջև փոխզիջում ապահովելուց և «ԱՍԱԼ» ֊1ւ հետ հաշտութ-
յուն կնքելուց հետո (այս հարցում չի բացառվում Սիրիայի միջամտութ-
յանը), 1992 թ. աշնանը կայացած խորհրդարանական ընտրությունների 
ժամանակ «Հիգբալրսհը»' «ԱՄԱԼ»-ի հետ դաշինքի կայացմւսն շնոր-
հիվ, երկրի օրենսդիր մարմնում պատգամավորական ութ տեւլ զբաղեց-
րեց՛ 2000 թ. խորհրդարանական ընտրություններին դրանք ավեւացնելով 
ևս երկուսով21: 

«Հիզբալլահի» հակաիսրայելական ակտ]ւվ պայքարի արդյունքում 
2000 թ. մայիսի 24-ին Լիբանանի հարավից իսրայեւական զորքերի 
դուրս բերման (այս հարցում թերևս Սիրիայի կողմից Իսրայեփ նկատ-
մամբ հեռահար քաղաքական նկատառումները ևս դեր ունեցան), իսկ 
սեպտեմբերի 28-ից Իսրայեփ դեմ այսպես կոչված պադեստինյան երկ-
րորդ ինթիֆադային22 աջակցության շնորհիվ «Հիգբւպլահը» վերածվեց 
տարածաշրջանւսյին ռազմաքաղաքական լուրջ գործոնի, որը նրան ակ-
տիվ դերակատարության հնարավորության ընձեոեց ինչպես Լիբանա-
նի, այնպես էլ ողջ տարածաշրջանի ներքաղաքական զարգացումնե-
րում: Այդ է անսսլղակիորեն վկայում 2000 թ. հունիսին ՍԱԿ-ի գլխավոր 
քարտուղար Քոֆի Սնանի մերձավորարևելյան շրջագայության ընթաց-
քում Լիբանանում «Հիզբալլահի» առաջնորդ Հասան Նասլաղահի հետ 
հանդիպման հանգամանքը, որը որոշ ԶԼՄ-ներ գնահատեցին որպես մի-
ջազգային հանրության կողմից կազմակերպության գործունեության օ-
րինականության, կամ առնվազն՝ որպես քաղաքական կազմակերպութ-
յան ճանաչման փաստ2՜1: 

Միևնույն ժամանակ, «Հիզբալլահն» իր գործունեությամբ ցույց տվեց, 
որ որոշ պայմաններում ի զորու է նաև բանակցել Իսրայեփ հետ՝ համա-
ձայնության գալով «իսրայելական անվտանգության գոսաւ» շուրջ՝ բնա-
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կւսվայրերի վրա փոխադարձ չհարձակման վերաբերյալ պայմանավոբ-
փսծաթյաս ձեոք բերման ուղղությամբ24: 

Սակայն 2001թ. սեպտեմբերի 11-ի իրադարձությունները ե ԱՄՆ-ի 
հայտարարած «ահաբեկչության դեմ պատերազմր» սկսեցին սպառնաւ 
«Հիզբալլահի» ռազմավարական վերոհիշյալ ձեռքբերումներին, քանզի 
ԱՄՆ-ի որդեգրաօ հետսեպտեմբերյան քաղաքականությունլւ (սդ-Ղաի-
դայի դեմ պայքարը, Իրաքի պատերազմը) մեծացրեց նաև «Հիզրսղլա-
հի» և նրա 1ավանավո]1 պետությունների՝ որպես «չարիքի առանցքի» դեմ 
շա]ոււնւսկվալ ռազմայւշավամ թիրախ դառնարս հավանականաթյու-
նր25: 

Հարկ եմ համարում նշել, որ ԱՍՆ-ի վարած «պատերազմն ահաբեկ-
չության դեմ», ըստ իս, ցանկալի արդյունքի չի հասնի այնքան ժամա-
նակ, քւսնի դեռ Սիացյալ Նահանգները պայքարում է ոչ թե ահաբեկ-
չության պատճառների, այլև նրա հետևանքների դեմ: 

AGHAVNI HARUTYUNrAN 

LEBANON HIZßAIXAH AS MILITARY AND POLITICAL FACTOR 
IN THE REGION 

Hizballah is religious and political movement, which was bom of terrorism in the 
1980s, developed guerrilla warfare eapabilities in the 1990s. and by the beginning of 
the new millcnnium, had matured into an important Middle East Strategie playcr, 
eapabte of inllucncing lhc course of pcace and war in lhc region. At the organizational 
level, Hizballah has evolved significantly from a loosc, mysterious umbrclla group 
under lhc guidance of Ayatollah Ruhollah Khomcini of Iran, to a movement 
collcciivcly led by various shaykhs and warlords, to a well-knil, diseiplined 
Organization under lhe guidancc of its own chnrismatic leader, Hassan Nasrallah. 
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տարմաթյունն արտահայտեց ւսյաթոլլահ Խոմեյնիին և հայտնեց Լիբանա-
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13. Կազմակերպության բարձրագույն ղեկավար մարմիններն են' Հոգևոր ա-
ուսջնորղը, Համագումարը, Խորհրղակցակւսն մարմինը, Քաղբյուրոն, 
Կենտրոնական գործւսղիր մարմինը: Նրա «Իսլամական դիմւսղրություն» 
ւսնվւսմր խմբավորումը լւսվ կաւլմւսկերպված. գաղտնի գործող և բարձր ո-
րակւսվորմ՚ւսմր 300-500 արհեստավարժ մարտիկներից կւսզմւիսծ ռւսզմւս-
կւսն կաոույց Է, որը բավականաչափ անկախ է իր գործողություններում, և 
որի կապը կազմակերպության քաղաքական ղեկավարության հետ ւգւսյմա-
նւսկւսն ու սահմանափակ բնույթ Է կրում: 1990-ականնհրին «Հիգբւսլլւսհի» 
անդամների թիվը կսսլմում Էր 8-10.000 մւսրղ: Կազմակերպությունը ահա-
բեկչությունն ու պատանդների առևանգումներն օգտագործում Է որպես 
պայքարի ռազմավարական արդյունավետ մ՛իջոց: 

14. Սաուղյան Արւսբիա, Բահրեյն, Հորդանան, Քուվեյթ, ԼԼՄէ: 
15. Ջոն Էսպոգիտո, Իսլամական սպաոնւսփք. Առասպե՛՞լ, թե իրականություն: 

Երևան, «Նւսիրի», 2003, էջ 182: 
Ift. Ըստ «Հիգբւսլլւսհի», ԱՍՆ-ը. Ֆրանսիան և P-րիսսսնիան իրենց սկւլբոլնքւս-

յին թշնամիներն են՛ կապված Մերձավոր Է1րեելքում վերջիններիս ւ1արւսծ 
գաղութային ու նհոիմււլերիալիսւուսկան քաղաքականության հետ: «Հիզ-
բալլահի» ահաբեկչական գործունեությունը տարածվում է նաև Հւսրաւիսյին 
Ամ՚երիկայում, 11սիա1|ւսն երկրներում, Կւսնաղայում, Շվեդիայում և ւսյլ 
երկրներում արևմտյան՛ հատկապես ամերիկյան և իսրայելական շահերը 
ներկայացնող անձւսնց ու հաստատությունների նկատմամբ: Մանրամասն 
տես Ely Karmon, "Fight on all Fronts" Hizballah, the War on Terror, and the 
War in Iraq,- Policy Focus, The Washington Institute, (Research Memorandum), 
No. 46, Deccmber 2003, p. 6-8. 

17. Մանրամասն տես Polk William "The Arab World Today", Harward University 
Press, 1991, p. 355. 

18. Itimar Rabinovich, The War For Lebanon 1970-1985, Comcll University Press, 
1985, p. 179. 

19. Ա.Ա.Հարությունյւսն, Աիրիա-փբանւսնյւսն Թւսյեֆի համաձայնւսզիրը,-Հսւն-
ղհս Երևանի հւսմալսարանի (գիտաինֆորմացիոն լրւստու), N 1(96), 
Երևւսն-2000, էջ 111-117: «Հիգբալլահը» սկզբում չընդունեց համաձայնագ-
րի պայմանները. որոնց համաձայն խորհրղւսրւսնի պատգամավորական 
ւոեղերը համամասնորեն բւսժւսնվում էին քրիստոնյա և մուսուլման ներկւս-
յացուցիչնհրի միջև՝ բացառելով երկրի նախագահի ու վարչապետի պաշտո-
նի ստւսնձնելու մ՛իջոցով կառավարության նկատմւսմբ վերահսկողության ի-
րւսկանացման հնարավորությունը: 
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20. ԽոմեյԱու մւսհվւսնից հհաո Սոր (Ասfuiuqահ Համեմի Ռաֆասնջւսնին հրւս-
ժւսրվեց Լիբանանում իսլամական պետության ստեղծման (Աւ|ւստա1|ով 
«Հիգբւսլլահին» ցուցաբերվող օժանդւսկությանից ւսուսվել մեծ ուշադրութ-
յուն հատկացնելով Իրանի ներքին գործերին 1ւ արտաքին ւսո1սորի գւսր-
գացմւսնը: Նա դատապարտում էր նաև կւսգմւսկհրպության կողմից թշնա-
միների հետ սակարկմաԱ նպատակով պատանդԱեր վերցնելու ոազմավա-
րությունը: ԱյԱուհաԱդերձ, որոշ տվյալԱերի հւսմաձւսյն. «Հխլբսւլլաէփն» 
տրամադրվող Իրանի ամենամյա ֆինանսական օգնությունը կազմում Է 65-
100 մլն. դոIլւսր: 

21. Մանրամասն տե՛ս Gary С. Gambill and Ziad К. Abdul пои r. Hezbollah: 
Bctwecn Tchran and Damascus, (Middle East Intclligence Bulletin), vol. 4, No 2, 
February 2002. p. 5-7. 

22. «Հիգբալլւսհը» համագործակցում Էր ւցւսդհստինյւսն ւսււլստամրների հետ՝ 
նրանց ցուցաբերելով ռագմակւսն աջակցություն՝ ինչպես ուասմնավար-
ժւսնքների Ii զինամթերքի տրւսմադրման, այնււլես Էւ Շեբաւս ֆերմայի 
շրջանում Իսրայելի Պաշտպանության Ուժերի դեմ ասհմւսնւսյին ուսգմւս-
կւսն գործոդությունների իրականացմւսն ձևով: 

23. В.Махмедов, Ливанская "Хезболла" как "Центр силы" на Ближнем 
Востоке,- Информационный Центр Северная Африка, Ближний и 
Средний Восток, Исламизм и экстремизм на Ближнем Востоке (сборник 
статей), М., 2001, с.15. 

24. Gary С. Gambill, Hassan Nasrallah Sccretary-Gcncral оГ Hc/.bollah, (Middle 
EasI Intclligence Bulletin), Vol. 6, No.2/3, February-March 2004, p. 4-5. 
Ինտերնետւսյին հասցեն՝ (www.meib.org/articles/0402_Id.htm). Իսրայելի և 
Հարավային Լիբւսնանի Բանակի (SLA) դիրքերի ուդդությամբ «Հիգբւսլլւս-
հի» գրոհների ւսրդյունւսւլետությւսն հանգամանքը պայմանավորված էր 
պարտ|պւսնների կոդմից «անվտանգության գոտու» մերձւսկայքի գյուդերը 
որւցես ապաաուսրան օգտագործելու մւսրտւսվարությւսն կիրւսոմւսմր, ո-
րոնց նկւստմւսմբ 1993 թ. հուլիսին Իսրայելի կոդմից օդւսյին ու հրետանա-
յին 7-օրյա ռմբակոծություններից հետո «Հիզբւսլլահը» 142 կւստյուշւսյին 
հրթիռներ արձակեց հւսկւսոակ ուդդությւսմբ: Արդյունքում, Իսրայելն ու 
«Հիգրալլւսհը» Լիբանանի ու Իսրւսյելի բնակավայրերի ւ|րա ւիոխադարձ 
շհւսրձւսկման ուղղությամբ ոչ ւդւսշտոնւսկւսն համաձայնություն ձեոք բերե-
ցին: 

25. Ely Karmon. "Fight օո all Fronts" Hizballah, the War on Terror, and the War in 
Iraq,- Policy Focus, The Washington Institute, (Research Memorandum), No.46, 
December 2003, p. 22. 
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ԼԻԼԻԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ԼԻԲԱՆԱՆՈՒՄ ՇԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ 
ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ (1970-1980-ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐ) 

Լիբանանյւսն կրոնական համայնքեըի շարքում իր յուրահատուկ 
տեղն ունի շիւս համայնքը՛: 1970-ականների սկզբին, թեև, շիաները կազ-
մում !՜.ին Լիբանանի ալջ բնակչության 28%-ը (մոտ 1մլն. մարդ)2 և, փաս-
տորեն. լպպեն ամենախոշոր կրոնական համայնքն էին, նրանք, այնու-
ամենայնիվ, շարունակում էին մնալ համեմատաբար ամենաշըջանցվա-
ծր: Շիաների մոտ 60%-ը բնակվում էր հարավային Լիբանանում, 25%-ը' 
Բեքաայի հովտում և 10%-ը' լեռնային Լիբանանում3: 

1970-ականների սկզբին մեծ թվով շիաներ հարավային Լիբանանում 
Իսրայեփ իրականացրած բազմաթիվ հարձակումների արդրո նքում4, 
զրկվեըւվ իրենց բնակարաններից, ստիպված էին հաստատվել Բեյրու-
թում: Շիաները Բեյրութում էժան աշխատուժ էին և զբաղված էին հիմ-
նականում շինարարական աշխատանքներում: Շիական ետնախորշերը 
Բեյրութի մի քանի թաղամասերում «չքավորության զոտինեբ» էին: 

Մինչև 1970-ական թվականները, շիաները ղեկավարվում էին մի քա-
նի ավանղական ընտանիքների կողմից, սակայն 1960-ականների վեր-
ջին երիտասարդ շիւս քարոզիչ իմամ Մուսա ւսս-Աադրը սկսեց իր շուրջը 
համախմբել շիւս երիտասարդությանն ու մի շարք առաջնորդների: Ն ա 
հանդես էը զափս սոցիալական բարեփոխումների իրականացման 
ծրագրով, ինչը պետք է նպաստեր շիա բնակչության սոցիալական իրա-
վիճակի բարելավմանը: 

1970-ականների սկզբից շիաները միանգամայն ւսրդարացիորեն 
պահանջում էին առավել լւսյն քաղաքական ներկայացուցչություն Լի-
բանանի կառավարման մարմին ներամ: Պատմականորեն Լիբանանում 
շիաներով բնակեցված շրջանները տնտեսապես ամենաթույլ զարգա-
ցածն էին: Շիաների առաջնային նպատակներից էր բոլոր միջոցներով 
նպաստել շիական գյուղական համայնքներին կառավարության կողմից 
տրամադրվող ւլրամական հատկացումների զգալի ավելացմանը5: 

Մուսա ւսս-Սադըր զգալի աջակցություն էր ստանամ 1974թ. շիական 
համայնքում կազմավորված «Կեղեքվածների շարժում» («Հարաքաթ ալ-
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մահրամին») կազմակերպությունից6, որի հիմքի վրա 1975թ. գարնանը 
ձևավորվեցին կիսսաազմական ջոկատներ՝ «Լիբանանյւսն դիմադրութ-
յան գումարտակներ» («Աֆոաւջ ալ-մուկաուամա ւսլ-լաբնանիյա»), ո-
րոնք, հետագայում ընդլայնվելով, անվանվեցին «Ամւսւ»7 («Հույս»): Վեր-
ջինս շատ կարճ ժամանակաշրջանում դարձավ շիա համայնքի նոր քա-
ղաքականության ձևավորողն ու իթականւսցնոգը: «Ամարսմ» ընդգրկվե-
ցին Բեյրութի արվարձաններում ապրոդ մեծ թվով կրթված, երիտասարդ 
շիաներ, որոնք պայքարում էին Լիբանանում շիաների ընդհանուր վիճա-
կի բարելավման համար: «Ամալի» նախաձեռնությամբ Լիբանանի հա-
րավային շրջաններում ձևավորվեցին նաև մի քանի շիական ռազմակա-
նացված ճամբարներ": 

«Ամսգը» դրամական զգալի միջոցներ էր ստանում Սիրիայից և լիբւս-
նանյան շիաների մեծաքանակ սփյուռքից, որը հաստատվել էը Աֆրի-
կայի ֆրանսալեզու արաբական երկրներում: Արտերկրի շիաների զգալի 
դրամական փոխանցումները նպաստում էին արևմտյան Բեյրութում 
շիաների կողմից իրականացվող մեծ թափի հասնող շինարարության ի-
ըագործմանը, ինչպես նաև մի շարք բացառապես շիական կապիտալ ու-
նեցող բանկերի կազմավորմանը9: 

Լիբանանյւսն շիաների քաղաքական կազմակերպվածությունը դրս-
ևորվեց դեռևս 1969թ. Շիական բարձրագույն խորհրդի ձևավորմամբ, ո-
րի նախագահ ընտրվեց իմամ Մուսա աս-Սադրը ": Լիբանանի սուննի" 
ղեկավարները սկզբնական շրջանում վրղովվւսծ էին վելանշյալ հանգա-
մանքով: Նորաստեղծ Շիական խորհուրդը գործում էր անջատ և ինքնու-
րույն էր արդեն իսկ գոյություն ունեցող Մահմեդական բարձրագույն 
խորհրդից, որում գերիշխող դիրքեր ունեին փբանանյան սաննիներր: 
Շիական խորհրդում ներկայացված էին ինչպես շիաներ, այնպես էլ՛ 
ասննիներ ու ղրաղներ՛2: 

Ստանձնելով Շիական բարձրագույն խորհրդի նախագահի պաշտո-
նը՝ աս-Սադրը ցուցաբերեց փբանանյան ասննիների և ղրուզների հետ 
համագործակցելու այնպիսի պատրաստակամաթյուն, ոբ շատ շուտով 
վերջիններիս դժգոհաթյունը՝ կապված խորհրդի ձևավորման հետ, մո-
ռացության տրվեց: 

Շիական բարձրագույն խորհրդի ձևավորումից որոշ ժամանակ անց 
փբանանյան կառավարության ոբոշմամբ ձևավորվեց նաև Լիբանանի 
Հարավի խորհուրդը (Մաջփս ալ-անուբ), որը գլխավորեց ազդեցիկ շիա 
ղեկավար Քամիլ ալ-Ասադը13: Խորհրդին տրամադրվեց 30 մլն փբ. լիրա, 
որր պետք է ներդրվեր հարավային Լիբանանի հետամնաց շրջանների 
զարգացման ծրագրերում՛ : Սակայն վերոնշյալ խորհուրդը կարճ ժա-
մանակ անց վերածվեց կոռումպացված մի մարմնի, որի գործունեությու-
նը որևէ կերպ չէր նպաստում երկրի հարավի զարգացման ծրագրերի ի-
րականացմանը: 
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1970-ականների սկզբին Մ՛ուսա աս-Սադրր Բեյրաթյում շիաների 
մասնակցությամբ կազմակերպեց մի քանի գործատուներ: Աս-Սադրը փ-
բանանյան իշխանությու ններից պահանջում էբ պաշտպանել հարավա-
յին Լիբանանի շիական բնակավայրերը, որոնք իսրայելյան հարձա-
կումների հիմնական տուժողներն էին և դիմել պատասխան ռազմական 
գործուլաթյանների": Սակայն Մուսա ւսս-Սաւլըի պահանջներին փբա-
նանյան իշխանությունները որևէ; կերպ չարձագանքեցին: Լիբանանն 
այդ վագում իրոք պատրաստ չէր Իսրայեփ հետ լայնածավալ հակա-
մարտության]): Սկսվել էր'փբանանյան բանակի կազմալուծման գսրծըն-
թացը: 

1974թ. մարտի 17-ին իմամ Մասւս աս-Սադրը Բաալբեքում կազմա-
կերպեց ցույց, սրին մասնակցեցին մոտ 75.000 շիաներ: Այստեղ աս-
Սադրը կոչ արեց բոլոր շիաներին համախմբվել և անհրաժեշտության 
գեպքամ նույնիսկ զինված պայքար մզել շիաների իրավունքների և 
նըւսնց սոցխպական պայմանների բարելավման համար: Իր ելույթում 
շիաների առւսջնորդր նշեց. «Լիբանանի հարավում բնակվող շիաները 
պետք Է համախմբվեն և պաշտպանեն իրենց գյուղերն ա տներն իսրա-
յելյան պարբերական հարձակումներից: Եթե փբանանյան իշխանութ-
յուններն անկարող են պաշտպանել հարավային Լիբանանն ա նրա 
բնակչությանը, ապա ւսյդ գործը կստանձնեն շիաները»"': Այդ նպատա-
կով Բեյրութում և Տիրում (Սուր) աս-Սադրի օժանդակությամբ կազմա-
վորվեցին շիական զինված ջոկատներ, սլանք պետք Է մասնակցեին հա-
րավային Լիբանանի պաշտպանությանը: Իմւսմ աս-Սադրը երդվեց նաե 
պայքարել Լիբանանում' բոլոր սոցիալական անհավւսսարաթյանների 
գեմ և աջակցե] լիբանւսնյան մահմեդականների իրավունքների պաշտ-
պանաթյւսնր: Ն ա կոչ ւսրեց իր համախոհներին բոլոր միջոցներով պայ-
քարել ե նպաստել երկրռւմ տիրող կաշառակերության, կոռուպցիայի ե 
մենաշնորհների վերացմանը, ինչպես նաև մեղադրեց փբանանյան իշ-
խանություններին եըկրում տիրող ճգնաժամային իրավիճակի հանդեպ 
անտարբերության մեջ՛7: 

Ստեղծված իրավիճակում շիական բնակավայրերի պաշտպանութ-
յանը կազմակերպելու գործում Մուսա աս-Մադրին իրենց աջակցությու-
նը հայտնեցին Իսրայեփ հարձակումներին դիմակայող փբանանյան 
ձախ ուժերն * ու պադեստինյան զինվորական խմբավորումները: Մա 
արդեն նշանակում Էր համագործակցության հաստատում փբանանյան 
ձախերի, պաղեստինցիների և շիաների միջև: 

1970-ականների առաջին կեսին Լիբանանն ապրում Էր ներքաղաքա-
կան լուրջ ճգնաժամ, որի արդյունքում 1975թ. ապրիլին երկրռւմ բռնկվեց 
քաղաքացիական պատերազմ: Այն տևեց մոտ 15 տարի' պատճառելով 
մարդկային և նյութւսկան զգալի վնասներ: Արդեն 1976թ. Լիբանանում 
զինված հակամարտության արդյունքում տարբեր տվյալներով զոհվել 
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էիս 44.000-46.000, իսկ վիրավորվել շուրջ 180.000 մարգ՝ այդ թվում գգա-
լի թվով շիաները1": 

1975-1976թթ. ընթացքում լիբանւսնյան աջերը2" մի քւսնի անգամ 
հարձակվեցին արևելյան Բեյրութի շիական թաղամասերի վրւս: Մաս-
նավորապես. 1975թ. վերջին լիբանւսնյան ւսջ ուժեըի զինված խմբւսվո-
րամնելւը հարձակում իրականացրեցին Հարւսթ ալ-Ջասւարինա շիա-
կան թաղամասում, 1976թ. հունվարին նմանատիպ հարձակում տեղի ու-
նեցավ Մասլուխ ե Կւսրանտինա շիական չքավոր թաղամասերում, իսկ 
1976թ. օգոստոսին աջերի զինված ուժերը մտան շիական Նաբաւս ար-
վարձանը21: Արդյունքում հազարավոր շիա բնակիչներ ստիպված եղան 
|քել իրենց բնակարաններր: 

1978թ. մարտի 15-ին «Լիտանի» գործողության շրջանակներում Իս-
րայեյ|ւ ներխուժեց հարավային Լիբանան ե գրավեց մինչև Լիտւսնի 
գետն ընկած շրջանր՝ երկրի ողջ տարածքի !0%-ը22: Արդյունքում տար-
բեր տվյալներով կային 1.500-2.000 սպանվածներ23: Իսրայեվւն հաջող-
վեց նպաստել հարավային Լիբանանի շիաների և պաղեստինյան զին-
ված խմբավորումների միջև որոշակի հակասությունների առաջացմա-
նը: Պատահական չէր, որ շիաները, որոնք ւսյդ ներխուժման հետևան-
քով ստիպված էին յքեյ հարավային Լիբանանը՜4, ստեդծված իրավիճա-
կի համար մեղադրում էին պաղեստինցիներին, որոնք իրենց գործողութ-
յուններով Իսրայելին դրդում էին պատասխան քայլեր ձեռնարկել հա-
րավային Լիբանանի դեմ: Այս պայմաններում նույնիսկ համագործակ-
ցության որոշակի եզրեր ի հայտ եկան լիբանւսնյան բանակի նախկին 
մայոր Սւսադ Հադդադի ղեկավարած «Հարավային Լիբանանի բանա-
կի»2'՝ և լիբանւսնյան շիաների միջև: Շիաների և Պաղեստինի ազատագ-
րության կազմակերպության (ՊԱԿ) միջև հարաբերություններն էլ ավելի 
սրվեցին 1980թ. սեպտեմբերին իրաք-իրանյան պատերազմի բռնկումից 
հետո, երբ ՊԱԿ-ի ղեկավար Ցասիր Արաֆաթը հրաժարվեց ւսյդ պատե-
րազմում աջակցություն ցույց տալ իրանցիներին ե գրավեց չեզոք դիրք2'՝: 
Հակասությունները ՊԱԿ-ի և շիաների միջև այնքան սրվեցին, որ 1980-
1981թթ. ընթացքում Բեյրութի արվարձաններում և հարավային Լիբա-
նանում մի քանի զինված բախումներ տեղի ունեցան պաղեստինյան 
զինված խմբավորումների ե շիական ջոկատների միջև27: 

1982թ. հունիսի 6-ին Իսրայելր կրկին ներխուժեց Լիբանան այս ան-
գամ «Խաղաղություն Գալիլեային» ռազմական գործողության շրջա-
նակներում: Հակառակ գոյություն ունեցող որոշ հակասությունների՝ փ-
բանանյան շիաները, ձախ ուժերը և ՊԱԿ-ը կրկին համախմբվեցին Իս-
րայելի դեմ պայքարում21*: 

1982թ. հոկտեմբերին Լիբանանի նորանշանակ նախագահ Ամին 
ժ՜մայելի24 հրամանով լիբանւսնյան բանակի մի քանի զորամիավորում-
ներ մտան արևմտյան Բեյրութի Վազաի շիական արվարձանը և սկսե-
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ցին քանդե) շիաների խրճիթները: Արդյունքում շուրջ 5.000 շիաներ մնա-
ցին անօթևան"': 

1983p. հու լիսին աըեմտյան Բեյրութի շիա փախստականներով բնա-
կեցված թւտրսմասեըից մեկում առաջին ըսըջ զինված բախումները տե-
ւ|ի ունեցան «Ամւսփ» զինված ջոկատների ե փբանանյան բանակի զո-
րամիավորումների միջև: Բանակային զորամիավորումները փորձում 
հին տեւփ դպրոցի տարածքը «մաքրել» շիւս փախստականներից, որոնք 
երկու օր «Ամայի» զինված ջոկատների աջակցությամբ ւփմադրություն 
Լին ցույց տափս: Բախումներն «Ամւսփ» և բանակային զորամիավո-
րումների միջև վերսկսվեցին օգոստոսի վերջին և որոշ ընդհատումներով 
տևեցին մինչև սեպտեմբերի 25-ը31, երբ փբանանյան հակամարտության 
մեջ ներքաշված բոլոր կոդմերը խսմաձայնեցին զինադադար կնքել: Այս 
ընթացքում շիական համայնքի ներասմ ավերսնամ էին ճնշումներն ու 
դժգոհությաններն «Ամւսփ» դեկավարարյան հանդեպ, որր հանաձայնել 
էր համագործակցել փբանանյան իշխանությունների հետ և կնքել գիւսն-
դադար: 

1978թ. Մուսա աս-Սադրի խորհրդավոր անհետացումից հետո՜12 «Ա-
մւս|ի» ււևկավարաթյանը ժամանակավորապես ստանձնեց Հուսեյն ալ-
Հուսեյնին, իսկ 1980թ. «Ամալի» ղեկավար ընտրվեց Նաբիհ Բերրին՜ երի-
տասարդ, աշխարհիկ հայացքներով աչքի ընկնող իրավաբան: Բերրին, 
սակայն, չաներ այնպիսի խաըիգմատիկ ազդեցություն, ինչպես աս-
Սադըը, իսկ նրա «չափավոր» քադաքադակւսն ուղեգիծը քննադատութ-
յան էին ենթարկում ինչպես «Ամալը», այնպես էլ ողջ շիա համայնքի 
ծայրահեղական շրջանակները33: Այս նշանակումը շրջադարձային էր 
կազմակերպության քաղաքական գործունեության փոփոխության տե-
սանկյանից: Կազմավորվելով որպես ընդդիմություն գործող իշխանութ-
յանը՛ «Աճալը», որոշ ժամանակ անց վերածվեց քաղաքական ուժի, որ 
պատրաստ էր համագործակցել իշխանության հետ: 

«Ամւսփ» այս քաղաքականությունը նպաստեց շարժման հեղինա-
կության ւսնկմանթ շիա բնակչության այն շրջանում, որը պահանջում էը 
ծայրահեղ մ՛իջոցառումների իրականացում Լիբանանից իսրայելւան 
զորքերի դուրս բերման ուղղությամբ: 

Շիա համայնքում տարաձայնությունների առկայության պայմաննե-
րում 1982թ. ամռանն «Ամալի» հրամանատարական խորհրդի անդամ 
Հուսեյն Մուսաուին յքեց շարժումը՝ ձևավորելով իր զինված խմբավորու-
մը, որ անվանվեց «Իսրսմական Ամալ»34: Մասաոփի համախոհների թի-
վր սահմանափակ էր, սակայն այն աջակցություն էր ստանում Իրա-
նից15, որտեղից «Իսլամական հեղափոխության պաշտպանության էփ-
տար ստորաբաժանումների» 3.000 մարտիկներ Աիրիայի տարածքով 
անցել էին Լիբանան և ակտիվ օժանդակություն էին ցույց տափս Մու-
սաուիին36: 
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1982թ. ամռանը Բեքաւսյի հովտում կազմավորվեց մեկ այւ ծայրահե-
ղական շիական շարժում ևս, որ նույնպես խիստ քննադատության էր 
ենթարկում «Ամալի» ղեկավարի «չափավոր» քաղաքականությունը: Այս 
շարժումն անվանվեց «Հիզբւպլահ» («Ալլահի կուսակցություն»), որ 
գլխավորեց խարիզմատիկ շիա ղեկավար շեյխ Մուհամմադ Հասեյն 
Ֆադլալլահը37: «ՀիզբւսԱահի» մեջ ներգրավվեցին ինչպես «Ամսղի» ա-
ռավել ծայրա1)եղական թևը՝ Հտսեյն Մուսաուայի գլխավպտւթյամբ, 
այնպես Էլ տարբեր շիական կրոնական և ռազմական միավորումների ո-
րոշ անդամներ, որոնք սերտ կապեր ունեին Իրանի ղեկավարության 
հետ3*: 

1983թ. ապրիլին շիական ծայրահեղականները Լիբանանում պայթ-
յուն կազմակերպեցին ԱՄՆ դեսպանատան մոտ, իսկ 1983թ. հոկտեմբե-
րի 23-ին միաժամանակ պայթյուններ տեղի ունեցան նաև Լիբանանում 
տեղակայված միջազգային խաղաղապահ ուժերի՛1® ամերիկյան և ֆրան-
սիական զորամիավորումների զորանոցներում4": Պայթյունի հետևան-
քով զոհվեց տարբեր տվյալներով 50-56 ֆրանսիացի և 239-241 ամերի-
կացի զինծառայող41: Պայթյունների կազմակերպման պատասխանատ-
վությունն իր վրա վերցրեց մինչ այդ անհայտ «Իսլամական Ջիհադ» 
խմբավորումը, սակայն որոշ ժամանակ անց մամուլից հայտնի դարձավ, 
որ պայթյուններր կազմակերպել Էին Հուսեյն Սուտասան և Մուհամմադ 
Հուսեյն Ֆադլալլահը42: 

1983թ. 1ակտեմբեբի 10-ին Իսրայելի զինված ուժերը Նաբաթիայում 
հարձակման ենթարկեցին Աշուրայի հիշատակության սգո արարո-
ղությանը մասնակցալ շիաների բազմամարդ թափորը, որին հաջորդած 
զարգացումների և շիական համայնքում անհանդարժարսկան տրամադ-
րությունների մեծացման արդյունքում 1985թ. մարտին շիա ազդեցիկ ղե-
կավարներից մուֆթի Մուհամմադ Մւսհղի Շամս ադ-Դինը «պաշտպա-
նական ջիհադ» (ալ-Ջիհւսդ ալ-դիֆսփ) հայտարարեց Իսրայեփ դեմ44: 

Մինչ այդ, 1984թ. փետրվարի սկզբին, Լիբանանում կրկին բախում-
ներ բռնկվեցին շիական ջոկատների և լիբանւսնյան բանակային զորա-
միավորումների միջև: Բանակային զորամիավորումները հրետանային 
հարձակման ենթարկեցին արևմտյան Բեյրութի շիական թաղամասերը: 
Փետրվարի 4-ին «Ամսղի» ղեկավար Նաբիհ Բերրին կոչով դիմեց բանա-
կի մահմեդական շարքային զինվորներին, որոնք հիմնականում շիաներ 
Էին և խնդրեց ձեռնպահ մնալ զինված բախումներին մասնակցությու-
նից45: Բերրիի կոչից մի քանի ժամ անց շիա և ընդհանրապես մահմեդա-
կան զինվորները լքեցին բանակի շարքերը: Արդյունքում փետրվարի 6-ի 
առավոտյան բանակային զորամիավորումները պարտության կրեցին46: 

Ստեղծված դժվարին իրավիճակում, երբ Ամին ժմայելի վարչախում-
բը կանգնած Էր փլուզման եզրին, 1984թ. փետրվարին ԱՍՆ-ը հայտա-
րարեց, որ պատրաստվում Է միջազգային խաղաղապահ ուժերի մեջ 
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ներգրավված իր զորքերը դուրս բեբեյ Լիբանանի տարածքից: Լիբանա-
նի նախագահը փետրվարի 28-ին ժամանեց Դամասկոս և Սիրիայի օգ-
նությամբ փորձեց պահպանել իր իշխանությունը՛17: Դամասկոսի անմի-
ջական միջամտությամբ, բանակցությունների արդյունքում, 1984թ. մա-
յիսի 7-ին կսպմավպւվեց «ազգային միասնության» կառավարություն՝ 
սպդեցիկ սաննի ղեկավար Ռաշիդ Քարամեի գլխավորությամբ4": Ն ա -
բ]ւհ Բերրին նոր կառավարության կազմում ստանձնեց Լիբանանի հա-
րավի գործերի և վերակառուցման նախարարի նորաստեգծ պաշտոնը և 
պարտավորվեց օգնե| նախագահին երկրռւմ կարգուկանոն հաստատե-
1Ո1 գործում44: Սյս նշանակումից հետո «Ամալ» շարժումն իր գոբծու-
նեությունթ տեգափոխեց հիմնականում քաղաքական դաշտ, իսկ հարա-
վային Լիբանանում իսրայելյան ներկայության դեմ զինված պայքարը 
գլխավորեց «Հիզբսգրսհ» շարժումը, ոյւի ակտիվ գործողությունների 
այսլյունքում 1985թ. հունիսին Իսրայելն իր զորքերը դուրս բերեց հարա-
վային Լիբանանի տարածքի մեծ մասից՝ բացառությամբ «անվտան-
գության գոտուց»5": 

Լիբանանյւսն շիաների երկու հիմնական կազմակերպությունների՝ 
«Ամայի» և «Հիզբալլահի» միջև գոյություն ուներ նւսև ներքին պայքար, 
որը ներհամայնքային հակասությունների վառ օրինակ էր՜1: Այս պայ-
քսղւի արդյունքում 1984թ. մի շարք զինված բախումներ տեղի ունեցան 
«Ամայի» և «Հիզբալլահի» միջև, ինչը բացատրվում էր այն հանգաման-
քով, որ և' «Ամայյւ» և' «Հիզբսգլահը» ցանկանում էին հնարավոր ամբող-
ջւսկան ազդեցության ունենա] ւիբանանյւսն շիաների շրջանում: Այս 
հարցում խիստ ակտիվություն էր ցուցաբերում նաև Սիրիան, որր, սա-
կայն, ելնելով իր շահերից, փորձում էր հնարավորինս նպաստել շիա-
կան երկու շարժումների միջև հավասարակշռության պահպմանը: «Հիզ-
բալլահի» նկատմամբ իր ազդեցությունը ցույց տալու նպատակով 1987թ. 
սիրիական զորքերը ներխուժեցին Բեյրութի հարավային արվարձաննե-
րում տեղակայված «Հիգբւպլահի» ռազմական ճամբարներ, որի արդ-
յունքում զոհվեց 22 մարդ՜2: «Հիզբսղլահ» և «Ամալ» շիական շարժումնե-
րի նկատմամբ իր ազդեցության ցուցադրումն այն գլխավոր «խաղա-
քարտերից» մեկն էր, որ հնարավորության էր տափս Սիրիային մեկ ան-
գամ ևս ընդգծել իր կարևոր դերը փբանանյան հակասությունների բարդ 
խաղում: 

Փաստենք, որ միջշիական ըպւվածությունը շարունակվեց նաև 1988-
1990թթ. ընթացքում, երբ Բեյրութի արվարձաններում և հարավային Լի-
բանանում կրկին զինված բախումներ տեղի ունեցան «Ամալ» և «Հիզ-
բսղլահ» շարժումների միջև: 1990թ. նոյեմբերի 6-ին Սիրիայի ակտիվ մի-
ջամտությամբ հաջողվեց կնքեյ զինադադար, ինչը նպաստեց Լիբանա-
նում ներշիակւսն բախումների դադարեցմանը՛՝ : 
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1985թ. հւսնխփն հարաբերությունները սրվեցին նւսե շիական զին-
ված ջււկատների ե պաղեստինյան մարտիկների միջև: Նրանց միջև առ-
կա հակասություները վերաճեցին զինված բախումների, որը ստացավ 
«ճամբարների պատերազմ» անվանումը: Շիական զինված ջոկատները 
ձգտում էին թույլ չտւսլ տարբեր տվյալներով 2000-2500 պաղեստինյան 
մարտիկների հնարավոր վերադարձը Լիբանան54 և նրանց վերահաս-
տատումը շիական վերահսկողության շրջաններ՝ հատկապես Բեյրութի 
արվարձաններում և հարավային Լիբանանում գտնվող պաղեստինյան 
փախստականների ճամբարներ, որտեղ բնակվում էին տարբեր տվյալ-
ներով 350.000-400.000 պադեստինցի փախստականներ: Այդ «պատե-
րազմի» ողջ ընթացքում պաղեստինցիների և շիաների միջև ստորագր-
վեցին մի շարք համաձայնագրեր, որոնք սակայն անընդհատ խախտ-
վում էին հակամարտող ուժերի կալմից: 1987թ. սեպտեմբերի 11-ին ստո-
րագրվեց վերջնական համաձայնագիրը, ւդտվ հաշտության կնքվեց հա-
կամարտող կողմերի միջև և հայտարարվեց «ճամբարների պատերազ-
մի» ավարտը, որի ընթացքում սպանվեց 2000-3000 մարդ : 

Վերադառնալով շիական ծայրահեղական «Հիզբալլահ» շարժման 
գործունեությանը՝ նշենք, որ 1985թ. փետրվարի 16-ին հրապարակվեց 
շարժման «Բաց նամակը՝ ուղղված Լիբանանի ե ողջ աշխարհի կեղեք-
վածներին»56: Այս փաստաթղթում շարադրված էին շարժման ծրագիրն 
ու հիմնական նպատակները. 

1. Վերջ դնել իսրայելյան և ընդհանրապես օտարերկրյա զավթիչնե-
րի ցանկացած ներկայռւթյանը Լիբանանում; 

2. Պատասխանատվության ենթարկել Լիբանւսնյան վսսղանգներ 
կուսակցության ղեկավարներին՝ Լիբանանում մահմեդականների և 
քրիստոնյաների դեմ իրականացված հանցագործությունների համար; 

3. Բնակչությանը կոչ անել Լիբանանում ընտրել «իսլամական 
սկզբունքների վրա խարսխված իշխանություն», որը ստեղծված իրավի-
ճակում միակ իրական հնարավորությունն էր՛ երաշխավորելու երկրռւմ 
անկախության և արդարության վերահաստատումը՜ : ՚ 

Ծրագրում հիմնական թշնամիներ համարվում էին Իսրւսյե|ը, նրան 
հովանավորող ԱՄՆ-ը և արևմտյան տերությունները5": Ինչ վերաբերում 
է Իսրայելի հետ հնարավոր որևէ հարաբերություններին, ապա սկզբնա-
կան շրջանում շարժումը ոչ միայն մերժում էր Իսրայելի գռյության 
փաստն, այլև Լիբանանի շահերին դավաճանելու մեջ մեղադրում էր 
ցանկացած ուժի, որ պատրաստ էր միջնորդ լինեյ իսլւսյելյան կողմի 
հետ բանակցություններում: 

Անդրադառնարւվ Լիբանանի կառավարման հիմքում դրված կրոնա-
համայնքային համակարգին՝ «Հխլբալլա1ւը», ի տարբերություն «Ամա-
լի», գտնում էր, որ այդ համակարգր վաղուց սպառել է իրեն և այդ ուղ-
ղությամբ ցանկացած բարեփոխում համարում էր ոչ արդյունավետ 4: 
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1980-ական ներին «սսար պատերազմի» վերջին փուլում «Հիզբալլա-
հը» ]ւս|ւսմն «առաջարկում հր» որպես այյընտըանք Արևմուտքի կւսպի-
տայիզմին և Արևելքի սոցիափզմին: Շարժումը փորձում հր իր քաղաքա-
կանության հիմնական ուղղություններն ընդօրինակեի Իրանի Իսլամա-
կան Հանրապետության քաղաքական ուղեգծից և պատահական չէ, որ 
«Հիցբայյահն» իր «Բաց նամակում» Իրանն անվանում հր պետություն, 
որին կաըեյի հ նմանվել՛'": 

Փաստենք, որ իսըայեյյան պաշտոնական կայքերում «Հիզբալլա-
հին» տրվում հ 1ւետևյւսյ որակավոըամը. ««Հիզբալլահը» շիական ահա-
բեկչական կացմակեյւպաթյուն հ, որը գտնվում հ Սիրիայի և Իրանի վե-
|ւա1ւսկողուրյան նեյւքո»61: Ինչ վերաբերում հ շարժման ահաբեկչական 
բնույթին, ապա նշենք, որ թեև «Հ1պբսղլահի» կայացման փուլում նրա 
քայւեըն այս առումով բավական խոսուն հին. Բեյրութում միջազգային 
խաղաղապահ ուժերի զորանոցների պայթյուններ, Բւսալբեքում փբա-
նանյան բանակի ռազմական ճամբարի վրա հարձակում, ինքնաթիռնե-
րի առևանգում և պատանդների վերցնում, սակայն այդ գործողություն-
ներն ուղղված հին այն ժամանակ փբանանյան գ|խավոր խնդրի՝ 1982թ. 
Իսրայե|ի հարավային Լիբանան ներխուժման հանդեպ համաշխարհա-
յին աշւսղրաթյան սևեռմանն ու հարավային Լիբանանից իպւայելյան 
զոյւքերի ւրորս բերմանը ե սրսյմանավորվւսծ հին Իսրայեփ Լիբանանի 
հւսնղեպ ւիսրվող քաղաքականությամբ: 

Ինչ վերաբերում հ «Հիզբւպւահր» հովանավորող պետություններին՝ 
Իյւանին և Սիրիային, ապա Իրանը «Հիզբւպլահին» ֆինանսական օ-
Ժանղա1րոթյուն հ ցույց տալիս իր սեփական գադաւիարական ազդե-
ցության տարածման նպատակով' նաև փբանանյան սուննի մահմեդա-
կանների շրջանում, իսկ Սիրիան այս շարժումը համարում հ «կարևոր 
լծւսկ և ճնշման յուրահատուկ միջոց» Իսրայեփ հետ բւսնակցություննե-
րամ. պանք վերաբերում են 1967թ. ւսրաբ-իսթայելական պատերազմի 
ընթացքում Իսրայեփ գրաված Դոլւսնի բարձունքներր վերադարձնելուն: 

1989թ. հոկտեմբերի 22-ին Տաիֆի համաձւսյնագրի աոորագրմամբ 
Լիբանանում վերջ գրվեց քաղաքացիական եըկւսրատև պատերազմին6 : 
Այս համւսձայնագրի ստորագրումից հետո, երբ զինված հակամարտութ-
յան բւղոը կռղմերր համւսձայնեցին զինաթւտիվել, «Հիզբալլահը» միակ 
շարժումն հը, որ, օգտվելով Տաիֆի համաձւսյնագրով հաստատված սի-
րիա-փբւսնանյան հաըաբեըությունների հատակ բնույթից, Սիրիայի ակ-
տիվ միջամտությամբ կարողացավ պահպանել իր ռազմական խմբավո-
րումները և շարունակել Իսրայեփ դեմ իր զինված պայքարը Լիբանանի 
հարավից: Այս համաձայնւսգրի ստորագրումր հնարավորություն տվեց 
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1992թ. մասնակցելով խաղաղության հաստատումից հետո երկրռւմ տե-
ւլի ունեցող առաջին խորհրդարանական ընտրություններին՛ «Հիգբալլա-
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հը» ստացավ 8 տեղ 128-ից (կրոնահամւսյնքային համակալւգււվ շիւս 
համայնքին հատկացված էր 19 տեղ 128-ից)63: 

1970-1980-ական թվականներին փբանւսնյան շիաների քաղաքական 
ակտիվացման արդյունքում աննախադեպ մեծացավ այդ համայնքի դե-
րր Լիբանանի քաղաքական կյանքում: Շիաները, փաստորեն, գյխւսվո-
րեցին Լիբանանում Իսրայելին դիմակայոդ աժերի ճակատը: Պատա-
հական չէ, որ հենց «Հիզբսղլահի» ակտիվ գործողությունների արդյուն-
քում 2000թ. մայիսի 24-ին Իսրայելը ստիպված էր իր գորքերր դարս բե-
րել Լիբանանի ողջ տարածքից՝ «անվտանգության գոստւց»: 

Այսօր էլ զգայի նյութական և ռազմական աջակցություն ստանալով 
Իյւանից՜ «Հիզբալլահը» շարունակում է հարավային Լիբանանից Իսրա-
յելի դեմ իր զինված պայքարը: Ակնհայտ է, որ «Հիզբալրսհի» զինված 
պայքարի դադարեցումը ե նրւս վերջանակւսն վերափոխումը 
(transformation) ուղղակի քաղաքական կամ սոցիա|ւսկւսն կազմւսկեյւ-
պության, որի մասին խոսում էին դեռևս Տւսիֆի համաձայնագրի ստո-
րագրումից հետո, կարող է տեղի ունենալ միայն Մերձավոր Արևելքում ի-
րավիճակի վերջնական կայունացումից հետո: 

LILIT HARUTYUNYAN 

TO THE QUESTION OF THE GROWTH 
OF SHI'I FACTOR IN LEBANON (1970-1980s) 

Lebanese Shi'i communily plays a spccial and vcry important rolc in tlic 
confessional political system ol'Lebanon. Beginning Ггот 1970's the Shi'i Community 
becamc already the largest Community of Lcbanon although it continucd lo bc the 
most ignored one. In 1970-1980's the Lcbanesc Shi'i Community was cxperiencing а 
wholc social, political and economic rcnaissance due to which mostly grew the Shi'is 
role in the Lebanese political arena. In this case the Shi'is headed the front of Israel 
resistant forces in Lebanon. 

As a result of the effectivc activities of Shi'i Community, esprecially of "Hizballah" 
Israel had to leave the whole territory of Lebanon - "the security zone" in May 2000. 
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АНУШ ОГАНЕСЯН 

К ОЦЕНКЕ ИСТОРИОГРАФИИ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ 
ИДЕОЛОГИИ ТУРЕЦКОГО НАЦИОНАЛИЗМА. 

В последние десятилетия востоковедная историография отметила 
"взрыв" числа публикаций, посвященных исследованию природы, 
сущности, форм, типов и характера эволюции национализма в стра-
нах Востока1 . В этом контексте примечательно появление целого ря-
да исследований, рассматривающих проблемы возникновения, раз-
вития, характера и сущности турецкого национализма (тюркизма и 
пантюркизма)2. 

Не преследуя цель дать общую оценку отдельным работам, нам 
бы хотелось остановиться на некоторых концептуальных положе-
ниях разработок по данной теме, которые, как нам кажется, нуж-
даются в уточнении, пересмотре или даже переосмыслении. Это тем 
более важно, что многие из них, войдя в научный оборот, приобре-
ли характер неких стереотипов, своего рода "историографических 
клише". 

Известно, что на развитие общественно-политической мысли в 
Турции в конце XIX- начале XX вв. большое влияние оказали идеи 
Гердера, Фихте, Ницше, Трайчке, а также взгляды таких социологов, 
как Дюркгейм, Лебон, Ренан и др. Определенную роль в формиро-
вании идеологии тюркизма сыграло также германо-турецкое сбли-
жение. Гиперболизируя значение внешних факторов, ряд авторов 
(У.Хейд, Б.Люис, К.Карпат, Д.Кашнер, Ф.Башгиль и др.)3 проводят 
мысль о том, что национализм был заимствован турками у европей-
цев. Б.Люис, например, считает, что национализм (качественно иное 
явление в отличие от патриотизма, существовавшего, скажем, в Анг-
лии и Франции) зародился в Центральной Европе, где жили немцы, 
чехи, словаки, поляки, но не было Германии, Чехословакии или 
Польши. Была общность языка, культуры, но не было юридически 
оформленной территориальной общности. Вместо идей заподноев-
ропейского патриотизма возникали и развивались идеи национализ-
ма. Такая идея национального единства, продолжает далее Б.Люис, 
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быстро проникла в Османскую империю с ее многонациональным 
составом. Последними, кто воспринял такие идеи национального и 
культурного единства, были турки, занимавшие господствующее по-
ложение в Османской империи. Медленно, под влиянием Запада, пи-
шет Б.Люис, турки стали ощущать свою общность как нации в ос-
манском государстве и исламском мире4. 

Подобные концепции связаны с тем, что западные историки расс-
матривают развитие стран Востока как "переход от традиционного 
общества к совеременному" или как процесс вестернизации (модер-
низации)5. Национализм, таким образом, "механически перенимает-
ся" восточным обществом как необходимый компонент вестерниза-
ции. Подобная трактовка явлений не учитывает глубинных, социлаь-
но-экономических процессов, происходивших в Турции, не связы-
вается со вступлением ее на буржуазный путь развития. Эволюция 
Османской империи следовала собственной логике, и именно внут-
реннее развитие сделало османское общество восприимчивым к 
внешним влияниям. Достаточно подробно эти процессы освещались 
в свое время в советской туркологической литературе6. Однако нам 
кажется, что вряд ли оправдано рассмотрение национализма в на-
чальной его стадии как чисто буржуазного явления, ибо сами авто-
ры (Ю.А.Петросян, Э.Ю.Гасанова) неоднократно справедливо под-
черкивают слабость именно турецкой национальной буржуазии в 
старне7. В начальной стадии формирования национализма очевидна 
его связь и с восточным просветительством, и с традиционным эта-
тистским, а также исламским реформаторством, так называемым 
"антифоринизмом", характерными и для феодального общества. С 
нашей точки зрения, здесь необходимо более детальное изучение 
механизмов проникновения и дальнейшей трансформации западных 
идей в традиционных обществах Востока, в частности, в Османской 
империи . 

Еше одним распространенным стереотипом в изучении проблем 
национализма (тюркизма и пантюркизма) является тот, что он воз-
ник среди тюркоязычных меньшинств России как ответ на пансла-
визм, и лишь потом был ввезен в Турцию9. "Пантюркизм- продукт 
российской действительности и, если в центре Турции — Стамбуле — 
он нашел себе сторонников и покровителей, то это было в результа-
те многолетней борьбы российских и турецких пантюркистов з а 
преодоление "османизма" , который был по существу основан на от-
рицании родства османских турок с российскими тюрко-татарами, 
несмотря на общность религии и очевидное сходство языков" 1 0 . 

Американский автор Чарльз Хостлер отмечает следующее: " В ре-
зультате эмиграции тюркотатарских лидеров из России, подавления 
либерализма в России после 1907г. и приближении войны 1914-1918 
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гг. центр тяжести пантюркизма переместился из России в Турцию"1 . 
Ниязи Беркес, говоря о пантюркизме и пантуранизме, пишет, что 
"два последних течения возникли вне Турции: одно в России, другое 
— в Венгрии" и что пантюркизм был направлен "против царского уп-
равления" а пантуранизм — "против панславизма'"2 . Действительно, 
после поражения революции 1905 г., в период столыпинских ре-
форм некоторые видные буржуазные националисты царской России 
тюркского происхождения эмигрировали в Турцию (Ю.Акчура, 
А.Агаев, А.Гусейнзаде, И.Гаспринский и др.), став там видными 
идеологами пантюркизма. На наш взгляд, правильнее искать корни 
националистических пантечений любой нации на местной почве. На-
ционалистические идеи существовали и в царской России среди бур-
жуазных кругов тюркоязычных народов, но в Турции они развива-
лись на своей собственной почве и именно здесь окончательно 
оформились. Очевидно, что для выяснения взаимозависимости и 
взаимовлияния "российского" и "турецкого" тюркизма необходимы 
комплексные исследования указанных идеологических процессов 
для обеих этих стран. Попыткой такого рода является изданная в 
США книга С.Зенковского "Пантюркизм и ислам в России"1 3 . Прос-
леживая в целом процессы национального развития у тюркоязычных 
народов России с середины XIX в. С.Зенковский справедливо отме-
чает разницу в уровнях самосознания, скажем, у крымских татар, 
волжских татар, народов средней Азии. В целом у всех этих наро-
дов, как пишет американский автор, форма национального самосоз-
нания выражалась главным образом в виде приверженности исламу 
вплоть до первой четверти XX в. Когда в 1905-1906 гг. тюрко-та-
тарские лидеры в России организовали свои конгрессы, во всех до-
кументах фигурировали слова "мусульмане", а не тюрки. Даже про-
веденный в 1917 г. в России съезд назывался Первым всероссийс-
ким съездом мусульман, а скажем, басмаческое движение проходи-
ло не под национальными, а под религиозными панисламистскими 
лозунгами, как борьба с "неверными" и "безбожниками". И только 
после советизации, принесшей значительную секуляризацию 
общественной жизни, по мнению С.Зенковского, у этих народов ста-
ло выкристаллизовываться собственно национальное, а не исламс-
кое сознание. Однако, на наш взгляд, надо учесть, что там, где за-
рождалась местная буржуазия, как например среди крымских, 
волжских или кавказских татар, этот процесс проходил значительно 
раньше и быстрее. Так что здесь необходима четкая дифференциа-
ция. Как уже отмечалось выше, выходцы из России стали видными 
идеологами пантюркизма. 

В Османской империи к началу XX века сформировались две 
идейно-политические доктрины: османизм и исламизм, причем обе 
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выражались в виде реакционных пантечений. В планах и осма-
нистов, и исламистов туркам отводилась главенствующая роль: в па-
носманизме — это объединение всех подданных Османской империи 
при господствующем положении турок, в панисламизме — объедине-
ние всех мусульман под эгидой все того же турецкого султана-хали-
фа . Израильский востоковед Уриел Хейд совершенно справедливо 
отмечает, что практически идеи исламизма стали ширмой для отуре-
чивания государства Л Надо подчеркнуть, что в советской литерату-
ре существовали две по сути противоположные точки зрения на при-
роду османизма . И.Л.Фадеева пыталась представить османизм как 
доктрину "равенства и братства". Мы склонны разделить мнение 
Р.А.Сафрастяна о том, нто программа "османизации полиэтническо-
го населения Османской империи... была направлена на ассимиля-
цию нетурецких народов... положения об уравнении в правах му-
сульман и немусульман... представляли собой лишь ширму для за-
темнения ее главной цели"1 . Таким образом, ростки зарождавшего-
ся тюркизма проявлялись в различных идейных течениях в Османс-
кой империи17. Выходцы из России, многие из которых получили об-
разование в Петербурге, Париже, Женеве и других научных центрах 
Европы, эмигрировав в Турцию, принесли с собой, конечно же, це-
лый спектр программ российских националистов. В результате этих 
идей, основной из которых являлся тюркизм, а также дальнейшей 
его политизации именно в Турции родились доктрины пантюркизма 
и пантуранизма. Эти доктрины стали усиленно пропагандироваться 
среди тюркоязычного населения России. Программа пантюркистов, 
как пишет С.Зенковский, должна была осуществиться в три этапа. 
Прежде всего османские турки должны были укрепить свои позиции 
внутри империи и отуречить национальные меньшинства, затем дол-
жен был начаться пантюркистский период, когда ближайшие сопле-
менники османских турок - кавказские татары (азербайджанцы) 
должны были войти в состав турецкого государства. На третьем эта-
пе под сенью турецкого государства должны были собраться все 
тюркоязычные и "туранские" народы Азии1 8 . Основные положения 
пантюркизма были сформулированы в целостном виде Зией Гекаль-
пом'9. 

Для объяснения сущности и характера тюркизма многие советс-
кие авторы (А.Ф.Миллер, Э.Ю.Гасанова, Д.Е.Еремеев, А.А.Колесни-
ков) обращрйались к известному ленинскому определению о двойст-
венной природе национализма угнетенной нации. Подобная посылка 
совсем не верна, поскольку она не учитывает специфической осо-
бенности Турции, зависевшей, в какой-то степени, от великих дер-
жав, но одновременно являвшейся империей, угнетательницей дру-
гих народов. Для пояснения этой мысли считаем целесообразным 
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привести несколько аргументов из обмена мнениями по упомянутой 
статье А.Д.Литмана20. А.Д.Литман подразделяет национализм на че-
тыре типа: "По политическому признаку национализм делится на че-
тыре типа: на национализм угнетающей нации (ныне ему соответст-
вует национализм империалистической буржуазии), национализм уг-
нетенных и развивающихся наций, национализм большой (или гос-
подствующей нации в различных типах многонациональных национа-
листических государств) и национализм маленькой (или местный на-
циоанлизм)"21. Выходит, что А.Д.Литман признает два основания 
для деления нациоанлизма. Одно для разграничения национализма 
на первые два типа и какое-то другое — на два последних.. Но раз-
ве национализм угнетающих наций (по классификации автора — I 
тип) чем-то отличается от национализма больших господствующих 
наций (II тип), а национализм угнетенных (III тип), в свою очередь, от 
национализма малых наций (IV тип)? — задает резонный вопрос 
A.Д.Литману его оппонент М.В.Иордан22. Очевидно, утверждает 
М.В.Иордан, что национализм по политическому признаку следует 
делить на два основных типа. Приводимое ниже высказывание 
B.И.Ленина, на которого ссылались все советские авторы, не остав-
ляет на этот счет никаких сомнений. Критикуя абстрактную поста-
новку вопроса о национализме, В.И.Ленин писал, что необходимо 
отличать национализм нации угнетающей и нациоанализм нации уг-
нетенной, национализм большой нации и национализм нации ма-
ленькой. И далее, что для нас очень важно: "По отношению ко вто-
рому национализму почти всегда в исторической практике мы, на-
ционалы большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном 
количестве насилия". По отношению к какому это второму? Ясно, 
что по отношению к национализму малых угнетенных наций. Следо-
вательно, есть и первый. И им является национализм больших угне-
тающих наций, заключает М.В.Иордан. "Национализм больших и на-
ционализм угнетающих наций — это не два разных национализма, а 
один и тот же угнетательский национализм великодержавных наций. 
Соответственно, национализм малых и национализм угнетенных на-
ций - это не два отличных друг от друга национализма, а один и тот 
же национализм наций, задавленных национально-колониальным 
гнетом, национализм подчиненных, зависимых, неполноправных на-
ций"23. Таким образом, понятно, что обращение к ленинскому опре-
делению о двойственной природе национализма угнетенной нации (в 
отношении турецкого национализма, национализма угнетающей на-
ции) совершенно неоправдано. 

Неправомерной представляется нам также точка зрения, соглас-
но которой тюркизм в начале своего возникновения характеризует-
ся как лишь "литературный", "культурный" (К.Карпат), "прогрессив-
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ный" и только в процессе дальнейшей своей эволюции пробретший 
черты реакционного пантечения. Дело в том, что тюркизм с самого 
начала содержал в себе характерную особенность — двойствен-
ность, сочетание "интраверсивности" и "экстраверсивности". Как пи-
шет Э.Ю.Гасанова, "тюркизм не был однозначным явлением и 
выступал с самого начала в двойном обличии"24. Одно его лицо бы-
ло обращено как бы внутрь страны, а другое — к различным по 
своему происхождению и связанным лишь языковым родством на-
родам, носило отпечаток великодержавной идеологии пантюркизма-
пантуранизма25. Отсюда проистекает трудность определения грани 
между тюркизмом и пантюркизмом, на которую ссылаются многие 
исследователи. В другой своей работе Э.Ю.Гасанова, например, 
констатирует, что "в действительности идеология турецкого бур-
жуазного национализма - тюркизм с самого начала проявлялась не 
в чистом виде, а с большой примесью пантюркизма" и была 
настолько насыщена "пантюркистскими идеями, что порой очень 
трудно определить грань между тюркизмом и пантюркизмом"2 6 . Как 
нам кажется, эта трудность проистекает из упрощенной трактовки 
определения о двойственной природе национализма27. 

Другая сложность, обусловленная вышеуказанным концептуаль-
ным положением, заключается в следующем: по мнению ряда исто-
риков (А.Ф.Миллер, Д.Е.Еремеев, Э.Ю.Гасанова) "кемалисты в даль-
нейшей своей борьбе за спасение Турции стали опираться на идео-
логию буржуазного национализма, очищенного от пантюркистских 
наслоений"2 . А.Ф.Миллер пишет, что "Ататюрк впервые в истории 
турецкой общественной мысли четко отделил турецкий национализм 
- тюркизм (А.О.) не только от общеосманского или обшемусуль-
манского квазинационализма "новых османов", но и от пантюркиз-
ма младотурок..."2 5 . Позже в советскую историографию ввели тер-
мин "кемалистский национализм" (Э.Ю.Гасанова). "Иногда имеет 
место попытка подмены кемалистского национализма тюркизмом 
(А.О.) и даже пантюркизмом, нашедшая отражение в работе ряда 
западных авторов" 3 0 . (Как мы видели выше, не только западных, но 
и советских). Попытка представить кемалистский национализм в ка-
честве "очищенного" тюркизма недооценивает, как нам кажется, ге-
нетическую преемственную связь идеологии кемалистов и младоту-
рок31 не только в теории, но и в практике, беря з а основу лишь их 
декларативные заявления. Например, Э.Ю.Гасанова пишет, что 
выступление Мустафы Кемаля с трибуны Великого национального 
собрания Турции в декабре 1921 г., в котором он критиковал пан-
тюркизм и панисламизм32 означало официланьый отказ турецкой на-
циональной буржуазии от этих идеологий33. Правда, она же заме-
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чает, что "Кемаль Ататюрк не всегда был последователен в осужде-
нии пантюркизма. Впоследствии он попустительствовал деятельности 
ряда лиц, в чьих статьях и книгах (и только? — А.О.) пропаганди-
ровалась эта реакционная идеология'"'1. К сожалению, мягким сло-
вом "попустительство" названо не только ущемление прав нацио-
нальных меньшинств Турции — греков, курдов, армян и др., но рез-
ня армян и греков, прямая агрессия в Закавказье уже в кемалистс-
кий период3 5 . Упрощенная трактовка кемализма (как "очищенного" 
тюркизма) не объясняет, с нашей точки зрения, живучесть и возрож-
даемость пантюркистских идей в Турции уже после создания нацио-
нального государства, вплоть д о наших дней. 

Таким о б р а з о м , как видим, необходимо дальнейшее изучение 
проблем турецкой общественно-политической мысли, а также пе-
реосмысление некоторых устоявшихся концепций в этой области. 
Это поможет полнее охарактеризовать идейные процессы, происхо-
дившие в Турции в прошлом и, возможно, будет способствовать их 
пониманию в настоящее время. 

ANUSH HOVHANNISYAN 

THE ESTIMATION OF THE HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEMS OF 
THE NATIONALISTICIDEOLOGY IN TURKEY. 

Quito a nubmer of works publishcd within the last decadcs both in this country 
and abroad havc becn dcdicated to exploring the issues of the origination of the 
Turkish bourgeois-nalionalistic ideology. The conceptual statements advaneed in 
these rcsearch works nced to be specified, revised and even rcappraised. This is 
extremaly important sinee many of these statements having been introdueed into the 
scholarly circulation became a sort of "historiographic stereotypes". Thcir revision 
will enable a fuller and more multi-lateral characterization of the idcological currcnts 
in the present-day Turkey. 
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ՆԻԿՈԼԱՅ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ 
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՎԱԿՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 

Արաբա-թուրքական հարաբերությունները Մերձավոր Արևելքի նո-
րագույն շրջանի ամենաբարդ ոլորտներից մեկն են: Դա ունի իր պատ-
ճառները՝ ինչպես պատմական, այնպես էլ արդիական՝ քաղաքական, 
այդ թվում և աշխաըհաքաղաքւսկան-ծավալապւսշտական, տնտեսա-
կան, կրոնական Սայլն: 

Արաբները մոտ 400 տարի՝ 1516-1918թթ., եղել են Օսմանյան կայս-
րության կազմում, որն անջնջելի հետք է թողել թե' արաբների, և թե' 
թուրքերի պատմական հիշողության մեջ: Արաբները հիանալի հիշում են 
չոբսդարյա թուրքական զուլումի պատմական ժամանակահատվածը և 
իրավացիորեն թուրքական տիրապետությանը մեղադրում արաբների 
սոցիալ-տնտեսական ե մշակութային-գիտական հետամնացության մեջ: 
Նրանց հիշողության մեջ դեռևս թարմ են Դամասկոսում, Բեյրութում, b -
յտւսաղեմում ե Ալեյում Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամա-
նակ օսմանյան կառավպաղների կանգնեցրած կախաղանները, որոնց 
վրա ճոճվում էին արաբական ազգային-ազատագրական՝ հակաթուբ-
քական պայքարի բազմաթիվ առաջնորդների դիակները: Արաբ ժողո-
վուրդը չի մոռացել դա ե չի ներել երիտթուրքական առաջնորդներ Թւս-
լեաթին, էնվերին և Ջեմսղին, այն նույն դահիճներին, որոնք կազմակեր-
պեցին հայոց ցեղասպանությունը՝ արմենոցիդը, այդ նույն ժամանա-
կաշրջանում՛: 

Արաբների վրա օսմանյան չորսհարյուրամյա տիրապետությունը 
խոր հետք է թողել նաև թուրքերի պատմական հիշողության մեջ: Նրանք 
չեն մոռացել նրանց համար այդ "երանելի" պատմական ժամանակա-
հատվածը, երբ նրնաք տեր ու տնօրեն էին արաբական աշխարհում, որը 
կորցնելով, Թուրքիան դադարեց Օսմանյան կայսրություն լինելուց և վե-
րածվեց Փոքր Ասիայի տարածքում կազմավորված Թուրքական հան-
րապետության: Եվ այդ պատմական հիշողությունը ստեպ-ստեպ դրս-
ևորվում է թուրքական կառավարող շրջանակների մոտ, մանավանդ տա-
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րւսծաշրջանամ քաղաքական ւարվածության կամ ճգնաժամի առաջաց-
ման ժամանակ: Մյաս կոգմից. երկարամյա տ]գւապետաթյունը արաբ-
ների վրա բարքերի մոտ առաջացրե] է որոշակի հոգեբանական բաբ-
գույթ: Նրանք ւ|արժւ|եւ են արաբների վրա ավանդաբար նայել վերևից, 
մևծ դժվարությամբ են համակերպվում թարքերի արաբների հետ իրա-
վահավասարության հիմնագրույթին, շատ հաճախ կրկին հավակնում են 
նրանց դիտել իրենց, ենթակա մի ժողովուրդ, որն ապրում է նախկինում 
"իրենց պատկանած" տարածքներում, և արն: 

Ահա այս հոգի վրա թաթքական իշխանությունները, հետապնդելով 
իրենց ծավալապաշտական նպատակները, պարբերաբար հանդես են 
գաւիս արաբական երկրների նկատմամբ տարածքային հավակնութ-
յուններով և պահանջներով: 

Թուրքիան և նրա նոր ղեկավարները՜ Մուստաֆա Քեմսղը և նրա 
հետևորդներ համարվող քեմսդականները, արաբական երկրների նկատ-
մամբ տերիտորիսդ պահանջներով հանդես եկան արդեն 1919-1920թթ., 
չնայած այն հանգամանքին, որ Օսմանյան կայսրությունն Աոաջին հա-
մաշխարհային պատերազմի ժամանակ գլխովին ջախջախվեց, կրեց 
խայտառակ պարտություն և անհետացավ պատմության թատերաբե-
մից. որն արձանագրվե] էր առաջին միջազգային պաշտոնական դիվա-
նագիտական փաստաթղթում՝ 1918թ. հոկտեմբերի 30-ին ստորագրված 
Մադրոսի զինադադարի վերաբերյալ փաստաթղթում, իսկ այնուհետև 
1920թ. Սևրի պայւսմանագրամ: Այդ և հետագա պայմանագրերով (Լո-
զանի և այլն) վերացվում էր օսմանյան տիրապետությունը արաբական 
երկրներում: 

Բայց ինչպես ցույց տվեցին հետագա դեպքերը, թուրքական ղեկա-
վարությունդ մի կողմից ստորագրում էր համւսձայնագրեր ու պայմա-
նագրեր արաբական երկրների վրա Թուրքիայի տիրապետությունից 
հրաժարվելու վերւսբերյսղ, իսկ մյուս կողմից, գործադրելով զանազան 
հնարանքներ, փորձում էր կրկին վերադառնալ արաբական աշխարհ' 
որպես նրա տիրակալ: 

Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտից շատ չանցած, 
բավականին լարված հարաբերություններ ստեդծվեցին երեկվա դաշնա-
կիցներ արաբների և անգփացիների ու ֆրանսիացիների միջև: Արաբնե-
րր, որոնք ապստամբվել էին օսմանյան տիրապետության դեմ 1916թ. 
հունիսին Հիջագի կառավարիչ Հուսեյնի գլխավորությամբ, և մեծ ավանդ 
ներդրել օսմանյան բանակների ջախջախման ա անգլո-ֆրանսիական 
աժերի հաղթանակի գործում, պատերազմի ավարտից հետո չստացան 
այն, ինչ նրանց խոստացե] էին Անգլիան և Ֆրանսիան, հատկապես սւն.-
կախության հարցում: Դա, բնականաբար, առաջացրեց արաբների խո-
րը դժգոհությունը: Հուսեյնի և Անգփայի, հատկապես Ֆրանսիայի միջև 
հարաբերությունները բավականին սրվեցին: 
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Այղ իրադրությունից փորձեցին օգտվել Մուստաֆա Քեմւսլը ե Թուր-
քիայի մյուս պետական ու ռազմական գործիչները: Նրանք դեոևս չէին 
հրաժարվել թուրքական մեծապետական իմպերիալիստական ծրագրե-
րից և փայվւայում Էին Օսմանյան կայսրության սւսհմաններր. եթե ոչ 
ամբողջապաես, ապա գոնե մասամբ վերականգնելու ծրագրեր: Այղ 
ծրագրերի մեջ նրանք առանձնահատուկ տեղ Էին հատկացնում Անդր-
կովկասի ե Արաբական Արևելքի երկրների գրավմանը: 

Քեմալական գործակալները լայն գործունեություն Էին ծավւսլել Սի-
րիայում, հատկապես Հալերում ե նրա շրջակա տարածքներում, Դւս-
մասկոսում և այլ վայրերում, գրգռելով տեղական արւսբ բնակչությանը 
անգլիացիների ու ֆրանսիացիների դեմ: Նրանց գործունեության հա-
մար այդ շրջանում ստեղծվել Էր որոշ նպաստավոր հող, քանի որ, ինչ-
պես նշվեց, արաբների մոտ խոր զայրույթ Էր կուտակվել Անգլիայի տ 
Ֆրանսիայի դեմ, որոնք խաբել Էին նրանց անկախության հարցում և 
ձգտում Էին իրենց տիրապետությունը հաստատել արաբական երկրնե-
լսսմ: Արաբ որոշ գործիչներ, հուսահատությունից ու անզորությունից, 
երբեմն դիմում Էին չմտւսծփսծ ու անխոհեմ քայլերի: Դրանց թվին Էին 
պատկանում Հալեբի նահանգապետ Ջաֆար ւպ֊Ասկյարին. Յասին ւսլ-
Հաշիմին և արիշներ, պանք նռւյնիսկ կապեր հաստատեցին ա բւսնակ-
ցաթյանների մեջ մտան քեմալականների հետ: Նրանք ղրանով փորձում 
Էին պւստժել իրենց եվրոպական բարեկամներին' Անգլիւսյին ու Ֆրան-
սիային: 

Քեմալսւկանները փորձեցին օգտվել այդ հանգամանքից և անգփա-
ցիների ու ֆրանսիացիների դեմ ուղղված արաբների դժգոհությունր ծա-
ռայեցնել իրենց շահերին: Դ ա դարձավ քեմալւսկւսն գործակալների 
գործունեության գւխավոր ուղղությունը և նրանց կողմից արաբական 
երկրներում տարածվող զանազան գրավոր ու բանավոր կոչերի հիմնա-
կան բովանդակությունը: Այդ առումով առանձնակի հետաքրքրության 
են ներկայացնում քեմալականների երկա կոչերը: 

Աոաջին կոչը, որ 1919թ. հոկտեմբերի 10-ին տարածվեց Հալերում, 
կոչվում Էր "Մ՛ուստաֆա Քեմալի կոչը սիրիացիներին": Մուստաֆա -Rb-
մալը կոչ Էր անում արաբներին միանալ թուրքերին՜ ընդդեմ եվրոպական 
պետությունների: Կոչում ներկայացվում Էր նաև Եվրոպայի դեմ արաբ-
ների ու թուրքերի միավորման հիմքը: Դ ա կրոնն Էր՝ իսրսմր: Քեմսղը դի-
մում Էր արաբներին որպես նույն կրոնին պատկանող մարդ: "Որպես 
կրոնակից, - ասում Էր Քեմսղը, - ես աղաչում եմ ձեզ ուշադրություն 
չդարձնել այն տարաձայնությունների վրա, որ ծագել Էին մեր միջև և ս-
րոնք բաժանեցին մեզ"2: Ն ա ռաջարկում Էր վերջ տսղ թյուրիմացություն-
ներին և զենքն ուղղել դավաճան կուսակցությունների դեմ, պանք ցան-
կանում են մեր երկիրը բաժանել: "Եթե դուք չլսեք, - ընդգծում Է Քեմւսլը, -
ապա կավւաաւսք: Հույս մի դրեք մեր կրոնի անհավւստ թշնամիների 
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խոստումների վրա"3: Մուստաֆա Քեմ՜սղր կոչ է ասում սիրիացիներին' 
"ևկևթ ապրենք ւտպես կրոնակից հւլբայրներ"4: 

-ք՚-ևմւպը այստեղ, ինչպես րնւլանված էյւ այդ ժւսմւսնակ. սիրիացիներ 
ասևրւվ նկատի ուներ ոչ սխսյն բուն սիւփսպինելփն. ւսյյե լիբւսնանցինե-
յփն. պւսղեստինցինևրին և հորդանանցիներին: 

՛աչից սյարց երեամ հ. ոբ Քեմսղր և քեմւպականներր չէին ուցամ 
տեսնել թուրքական լծից ատստագթվեըո հասար աբաբներյւ մղւսծ դա-
րավոր պայքարի իյւական սրստճաոներր և, էւետևաբար, չէին բեղունում 
այղ պայքարի օրինական |ինե||ւ: Նրանք այ]] պայքարը, ւսյդ թվամ և ա-
րւսբսւկան մեծ ապստամբությանն Աոաջին համաշխարհային պատե-
րազմի տարիներին, համարում էին թյուրիմացության արդյունք: Մյուս 
կողմից, քեմսղւսկանները արաբների և թարքերի միավորման հիմք ւս-
ռաջարկամ էին կրոնր և արաբների ազւստացյսսկւսն պայքարին 
ձգտում էին սաղ կրոնական բնույթ, միամտաբար համողված փնելով. ոյւ 
յրս րսվագայն րպունգն է արաբներին իրենց կողմլւ գրավելու և նրանց 
վ]ւա իրենց տիրապետությանը վեյւահւսստատելու տեսանկյանից: f 1յւ 
քեմւսրսկաննեււր ձգտամ էին Սիրիան և արաբական մյաս երկյւներր 
կրկին ւյնե] թուրքական |ծի ներթո, ցայտուն կև]ւպով երևամ է աոաջին 
կոչի հետևյալ հատվածից, որտեղ արաբական երկրներր ղիտվամ էին 
որպես Թուրքիայի անբաժան մւսս: Դիմելով սիրիացիներին, Քեմւպն ա-
սամ է. "ե՜կեք բւղորս մեր (լենքերն ուղղենք դավաճան կուսակցության-
նևրի ղեմ, որոնք աղամ են մեր երկիրը տրոհել"Տ: 

Այս հատվածն ուշագրավ 1. երկու, առումով՜ Քեմալի քաղաքականաթ-
յանն արաբների նկատմամբ ճիշտ հասկանարս 1ւամւսր: Նախ, նւս ա-
րաբական երկրները և Թուրքիան համարում է մի եյւկիր, օգտագործելով 
"մեր երկիրը" ձևակերպումը: Հասկանալի է, որ "մեկ երկիրը" չէր կարող 
ւինևլ արաբական, աղ ղւս թուրքական երկիր էր ]ինեըո: Դ ա Թուրքիան 
էր. որը, ելնելով նոր իրադրությունից, ամենայն հավանականությամբ, 
այլևս չէր կոչվելու Օսմանյան կայսրություն, անգամ ընդհանրապես 
կայսրություն: Նույնիսկ դա կարոդ էր կոչվել Թուրքական հանրապե-
տություն: /-այց դրանից ոչինչ չէր վախվում, քանի որ այդ "երկրամ" տի-
րապետողը ]ինե|Ո1 էր թուրքական տարրը: 

Երկրորդ, Քեմալն անընդհատ օգտագործում է "դավաճան կուսակ-
ցություններ" բառակապակցությունը, պահանջելով գենքն ուղղել նրանց 
դեմ: Չենք կարծում՛, թե նա նկատի ուներ երիտթուրքերի կուսակցությու-
նը. որն այդ ժամանակ արդեն կրւսխի էր մատնված: Ուստի մնամ է են-
թադրեի որ Քեմւպը նկւստի ուներ արաբական այնպիսի կուսակցութ-
յունները, ինչպես Լամարքագիւսն՝ Ապակենտրոնացման կուսակցությու-
նը, "Ալ-Ահդը", "ալ-Ֆաթաթը" և այլն, որոնք մեծ հեղինակության էին 
ւիսյերոմ արաբական եըկընեյաւմ, և հող նւսխապատրւսստեցին օսման-
յան տիըւաղետության դեմ ա]ււսբւսկան մեծ ապստամբության համւսր: 
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Ուրեմն Քեմալի հարվածի սլւսքն ոպղված էր արաբական ազգային -
հայրհնասիրական ուժերի և նրանց կազմակերպությունների դեմ. որոնց 
դավաճան համարելը նշանակում էր. թե ինչպիսի քաղաքական նպա-
տակներ էին հետապնդում քեմւսլականները' կոչ անելով արաբներին 
միանալ թուրքերին և իրենց զենքն ուղղել արաբական ազգւսյին-հայրե-
նասիրական ուժերի դեմ, պանք քաղաքական ասպարեզ էին իջել արա-
բական երկրները օսմանայան բսանտիրությունից ազատագրելու օգյեկ-
տիվ պահանջից: 

Արաբական երկրնեբի վրա Թուրքիայի տիրապետությունը վերա-
կանգնելու քեմալականների մտադրությունն ավելի հստակ ու որոշակիո-
րեն է ելւեում արաբնելվւն ոպղված Քեմալի երկրորդ կոչում: Քեմւսլն ի 
լուր արաբների հայտարարում է. "Մենք ցանկանում ենք, հակառակ 
Վիլսոնի սկզբունքների, միացնել այն մասերը (իմւս՝ տերիտորիաները -
Ն.Հ.), պանք պատկանում են Թուրքիային"6: 

Քեմւսլն առանց այլևայլության հստակ հայտարարում է, որ արաբա-
կան երկրները, Օսմանյան կայսրության այլ տարածքների հետ միա-
սին, պատկանում են Թուրքիային: Իր վերոհիշյալ ձևակերպումով նւս 
ւսյդ հարցում այլևս կասկածի տեղ չի թողնում: Դրա մասին է վկայում 
նաև այն փաստը, որ նա ուղղակիորեն հակադրվում է ԱՄՆ-ի պրեզի-
դենտ Վուդրո Վիլսոնի դեռևս 1917թ. հռչակած 14 կետերին, որի 12-րդ -
կետում արձանագրված էր, որ Օսմանյան կայսրության նախկին տիրա-
պետությունները, այդ թվում ե արաբական, պետք է ինքնորոշմւսն իրա-
վունք ստանան և այլևս չմնան օսմանյան տիլսսպետության ներքո: 

Քեմալւսկաններն այժմ հանդես էին գալիս այդ կարևոր պահանջի 
դեմ: Այդ պատճառով էլ նրանք, ինչքան էլ որ փորձեցին գունազարդվել և 
արաբական ժողովուրդների բարեկամի դիմակ հագնել, միևնույն է, չկա-
րողացան խաբել և ապակողմնորոշել արաբներին: Դա եղավ թուրքա-
կան ծավալապաշտական ծրագրերի ձախողման գւխավոր պատճառը: 

Իր վճռական նշանակությունն ունեցավ նաև Հիջազի արդեն թագա-
վոր հռչակված Հուսեյն թագավորի և նրա զինակիցների շատ հստակ և 
որոշակի բացասական դիրքորոշումը քեմալականների և նրանց քաղա-
քական նկրտումների նկատմամբ: Հուսեյնը կտրուկ հանդես եկավ քե-
մալականների հետ կապեր հաստատելու և բանակցությունների մեջ 
մտնելու արաբական որոշ գործիչների, հատկապես Հւսլեբի նահանգա-
պետ Ջաֆար ալ-Ասկյարիի փորձերի դեմ: Այդ մասին է վկայում 1919թ. 
երկրորդ կեսին իր որդուն՝ Ֆեյսալին, որը տնօրինում էր սիրիական գոր-
ծերը, ուղարկված նրա հեռագիրը: Հուսեյնը նրւսն զգուշացնում է. "Հաս-
տատ է, որ մարդիկ Հալեբից հյուսիս-արևմուտք բանակցություններ են 
վարում Քեմալ փաշայի հետ: Դու պետք է հասկանաս, թե ինչ կարոդ է 
լինել դրա հետևանքը"7: Ն ա կարգադրում է Ֆեյսալին հայտնել բոլոր 
նրանց, ում վերաբերում է, չմոռանալ իր՝ Հուսեյնի, խորհուրդները, և ան-
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աեսելով իր ահազանգները, սխալներ չգործել: Հուսեյնը հայտնում է, որ 
ինքն այդ մասին մի քանի անգամ նախազգուշացրել է Ջաֆար Ասկյսւ-
րիին": 

Հւսսեյնը, Ֆեյսաւը և նյւանց գյւնակիցներււ գիտակցում էին, որ Քեմւս-
|ի իշխանության տարածումը Սիրիայի ե արաբական մյուս երկրների 
վրա կնշանակեր թուրքական տիրապետության վերականգնում ե արա-
բական երկրների անկախության գադափարի ու հեռանկարների կործա-
նում: Հասկանսդի է, որ նրանք չէին կարոդ համաձայնվել դրա հետ ե 
շարունակեցին պայքարր արաբական երկրների ազատության ու ան-
կախության համար: 

Քեմսդակւսնների փորձերը, նրանց քարոզչական արշավանքը, իսլա-
մի օգտագործումը որպես արաբների ու թուրքերի "միավորման " հիմք, 
ոչ մի արձագանք չգտան արաբների՝ ժ՜ողովրդի և քադաքական առաջ-
նորդների մոտ, ե լիակատար ձախողում կրեցին: 

* * * 

Քեմալական Թուրքիայի տերիտորիալ հավակնության հաջորդ նշա-
նակակետը դարձավ Իրաքը, ավելի կոնկրետ՝ Մոսուլի վիլսւյաթը, որի 
համար նւս պայքսդաւմ էր 1920-ական թվականներին, ընդհուպ մինչև 
1926թ.: 

Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավւպւտից հետո, Անգլիան 
Ազգերի լիգայից ստացավ Իրաքի կառավարման մանդատը, որն Իրւս-
քում իրագործվեց միանգամայն յուրահատուկ կերպով: Ստեղծվեց Իրա-
քի թագավորություն, որը, սակայն, գաղությսփն կախվածության մեջ էր 
գտնվում Մեծ Բրիտանիայից: Իրաքն ունեցավ իր թագավորք կառավւս-
լաւթյանր, պառլամենտը և պետական այլ կառույցներ, սակայն, այնտեղ 
գործում էր անգլիական գլխավոր կոմիսարը, որին և պատկանում էր 
վերջին խոսքը: Անգլիական մանդատի ներքո իրաքյան թագավորության 
վերջնական կազմավորումն ավարտվեց 1921թ. օգոստոսին: 

Այս գործընթացն այնքան էլ հեշտ ու խաղաղ չընթացավ: Իլւաքի թա-
գավորի թեկնածու Մեծ Բրիտանիւսն առաջարկում էր Հիջազի թագավո-
րի երրորդ որդուն՝ Ֆեյսալին, որն աչքի ընկնող դերակատարում էր ունե-
ցել արաբական մեծ ապստամբության նախապատրաստման և իրակա-
նացման գործում և ղեկավարել էր արաբական բանակի ռազմական 
գործողությունները թուրքերի դեմ Միլվւայում: Ն ա ճանաչված քաղաքա-
կան գործիչ էր և մեծ հեղինակություն էր վայելում արաբական շրջա-
նակներում: Չնայած այդ հանգամանքին, Իրաքի գահին հավակնում 
էին նաև այլ մարդիկ, պտնց թվում և թուրքական իշխան Բուրխան ադ-
Դինը9: Անգլիացիներին հաջողվեց ստիպել նրան և մյուս հավակնորդնե-
րին հանել իրենց թեկնածությունները ե Ֆեյսալլւ մնաց միակ հավակնոր-
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Uli: Նրւս պաշտոնական բւսգւսդրումը կայացաւ! 1921p. ւորատոսի 23-
ին: 

Իլոսքի թագավորությունը կազմավորվեց երեք վիլւսյաթների՝ Բւսս-
րւսյի. Բագդւսդ1ւ և Մոսուլ1ւ, միավորման հիմքի վրա: 

Սակայն դրա գեմ հանգես եկավ քրգերի մեծւսմասնությանր. որր գեմ 
էր նւսև Ֆեյսալի թեկնաօարյանր որպես Իրաքի թագավոր: Այգ կապակ-
ցությամբ անցակցված հարցման ժամանակ քւպերր կամ գեմ քվերւսկե-
ցին Ֆեյսւպին. կամ էլ կողմ քվերակերւվ' արեցին վերապահումներ: Սո-
սուլում և էրբիլում քրղերը քվեարկեցին հօգուտ Ֆեյսալի, բւսյց պահան-
ջեցին հատուկ իրավունքներ իրենց համար. Սուլեյմանիայում քրղերը 
հրաժարվեցին մասնւսկցել քվեարկութըսնը. իսկ Կիրկակամ նրանք գեմ 
քվեարկեցին և պահանջեցին քւպեըի համւսր ստեղծել քրգւսկան կւսոա-
վալտւթյան: Միաժամանակ Կիրկուկի քյսլեըը Սողեյմւսնիւսյի հետ միա-
նալու ղեմ արտահայտվեցին: Ընղհանուր աոմամբ քրգերի մեծամաս-
նության դիրքորոշումը Ֆեյսալի հարցում բացասական էր1": Ինչպես 
նշում է ֆրանսիական պատմաբւսն Պ. Ռոսհն, "Քրղերը հայտարարե-
ցին, որ իրենք չեն ենթարկվելու արաբներին"" : 

Քրդերի դիրքորոշման պատճաաւվ Մոսուլի վիլայաթում ստեղծվեց 
լարված իրադրություն, որր !922թ. վեթւսծվեց ապստամբության: Դրա-
նից վարձեց օգտվել քեմւպական Թուրքիան: Նրա գործակւսլներր և հա-
տակ էմիսարները որոշակի ղերւսկատարում ունեցան քրդական հա-
գումները բորբոքելու և նրանց արաբների ւլեմ գրգռելու գործում: 

Այս կաւգւսկցությամբ ւսնհրւսժեշտ Ւ. ուշադրությունն հըւսվիրել 
հետևյալ հանգամանքի վըւս: 

1920թ. օգոստոսի 10-ին ստորագրված Սևրի պայմանագրով քրդեըին 
իրավուն ք էր վերապահվում ստեղծել իրենց պետությունը՝ Եվւըատից 
արևեւք և Հայաստանի սահմաններից հարավ ընկած տարածքում: Այղ 
կապակցությամբ պայմանագրում ասված էր, որ " եթե Մոսուլի քրղերր 
ևս կցանկանան մտնել նոր քրդական պետաթյւսն կացմի մեջ, ապա 
գլխավոր դաշնակիցները չեն առարկի դրա ղեմ"12: Սևրի պայմանագրի 
դեմ, ինչպես հայտնի է, հւսնգես եկավ Թուրքիան: Ըստ որում, նւս ոչ 
միայն ընդհանրապես դեմ էր ւսյդ պայմանագրին, ւսյլև դեմ էր քրգերի՝ ի-
րենց ինքնուրույն պետությունն ունենալու որոշմանը: 

Թուրքիան ձգտում էր Մոսալն անջատել Իրւսքից: 
Հետապնդելով այդ նպատակները, Թուրքիան ւսմեն ինչ ւսնւսմ էը, 

որպեսզի քրդական շրջաններում անհանգիստ իրավիճակ լիներ: Այղ 
պատճառով քրդական շրջաններում հայտնվում էին ոչ միայն քեմարս-
կան գործակալներ, այլև թուրքական զինված ջոկատներ: Այդ հանգւս-
մանքր նկատի ունենալով, որոշ հետազոտալներ, ինչպես ՄՍետոն-Վիլ-
յամսը և է . Մեյնը, այն կարծիքն են արտահայտել, որ քրդերի 1922-

164 



J924])j). երսյթներր օտարերկրյա, տվյայ դեպքում թուրքական միջամ-
տության արդյունք էին: 

-P-րդական երււյթնևրր սկսվեցին 1922թ. գարնւսնր: 1922թ. մարտի 17-
ին րաււքական կառսւվարությունր Ո-ևանդազ որպես կայմակամ՝ կառա-
վարիչ. ուղարկեց ի]ւ հավատարիմ զործակսղներից մեկին Ռամցի բե-
յին: Դա բացահայտ միջամտության էր Իրաքի ներքին գործերին, որր 
հնարավոր եյրսվ իյսսգոյւծե] երկու պատճառով: Նախ, Թուրքիան հաշ-
վի չէր նստում Իյւաք ս|ետությւսն ստեղծման փաստի հետ. որը թեկագ ե 
անգլիական մանդատի նեյւքո էր գտնվում, այդուհանդերձ, պետության 
էր: Նա չէր հաշտվում այն իրողության հետ, որ Սոսուլի վիլայւսթր Իրա-
քի բաղկացուցիչ մասն էր, ե վարձում էր այն դիտել որպես նախկին Օս-
մանյան կայսրության մի մասը, այն կայսրության, որի իրավահաջորդն 
էր նա վարձում հանղես գալ: Այրսպես ինչպես բացատրել այն փաստը, 
որ Թուրքիայի կառավարությունն իրեն իրավունք էր վերապահում կա-
ռավարիչ նշանակե| մեկ այլ պետության տարածքում գտնվող շրջա-
նում: 

երկրորդ, Թուրքիան տեխնիկապես կարողացավ իրագործել այդ 
աննախադեպ քայւլւ, քւսնի որ այդ ժամանակ պետական սահմանների 
պաշտպանության]) չէր գտնւիոմ այնպիսի բարձրության վրա, ինչպես 
մեր օրերում է: 1»վ դա հնարավորության էր ստեղծում պետական սահ-
մաններով համեմատաբար ագատ տեղափոխությունները: Ասվածն ա-
ոավե| բնորոշ էր Իրաքի համար, որր դեռևս թաղ էր և զուրկ համապա-
տասխան միջոցներից ու հնարավորություններից փակի տակ պահել իր 
սահմանները: 

11-ւսմզի բեյը, ժամանելով Ռևանդազ և ստանձներւվ կայմակամի 
պաշտոնը, կապեր հաստատեց քրդական ցեղերի հետ և նրանց շրջա-
նում յուրեր տւպոսծեց, թե շուտով Մոսուլ կժամանեն խոշոր թուրքական 
զինված աժեր, "որոնց օգնությամբ Սուլեյմանիան, Կիրկուկը և էրբիյր 
կխյվեն բրիտանացիներից"13: 

Թուրքիայից ժամանեց և Ռւսմզի բեյին միացավ նւսև մեկ այլ թուր-
քական գործիչ՝ Ալի Շւսֆիկը, որն ավեյի շատ հայտնի էր Ցոզ Դեմիր՜ 
"Երկաթյա ուս" մականունով: Ն ա ժամանեց որպես "ազգային ապս-
տամբության ղեկավար": Յոզ Դեմիրը հայտարարեց, որ նրա գլխավոր 
նպատակն ամբողջ Սոսուլի վիյայաթի գրավումն է 4: 

•Քյւդական ապստամբության ժամանակ, թուրքական զորքերը մեկ 
անգամ չէ, որ անցնում էին Իյւաքի սահմանը և մասնակցում անգլիւսցի-
նեյւի դեմ ուղղված ռազմական գործողություններին: 1922թ. օգոստոսին, 
եյւբ ապստամբեց քյպական փիժդար ցեղը, թուրքական զինված ջոկատ-
ներն անցան թուրք-իրաքյան սահմանը ե միանալով ապստամբ վփժդւսր 
ցեղին, ռազմական գործողություններ ծավալեցին անգլիացինեյվւ դեմ 
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Ռանիյայի մււտ: Անգփացիները հայտնվեցին ծւսնր դրության մեջ և նա-
հանջեցին ւսյդ քաղաքից ՜: 

Ստեղծւիսծ ծանր պայմաններում, անգլիական իշխանությունները 
հարկադրված էին որոշ զիջումներ կատարել քրդերին և փակել Թուր-
քիայի միջամտության խողովակները: Նրանց համաձայնությամբ 
ստեղծվեց քրդական կառավարություն Սուլեյմանիյաում շեյխ Մւսհմու-
ւփ գփւավպաւթյամբ: Սակայն վերջինս բնավ մտւսդիը չէր կուրորեն 
հետևել Իրաքում անգլիական իշխանությունների և գլխավոր կոմիսար 
Պերսի Կոկսի հրամաններին: Ն ա իր սեփական իսսդն ուներ: 1922թ. նո-
յեմբերին շեյխ Մահմուդն իրեն հւսյտարարեց ՚ ՚Քրդտոանի թագավոր" և 
փորձեց իր իշխանությունը տարածել Իրաքի բոլոր քրդական շրջաննե-
րի վլսս: Սիաժամանակ նա ուղղակի կւսպեը հաստատեց քեմսդական-
ների հետ: Անկարայից շեյխ Մահմուդին այցելեցին թուրքական բանա-
կի երկու սպաներ, որոնք խոստացան նրւսն օգնել ու աջակցել Մեծ Բրի-
տանիայի դեմ ուղղված նրւս պայքարում16: Թուրքերն իրենց զորքերը 
կենտրոնացրին Ձախոյից և Զազիր ա ւսլ-Ումաըից մի քանի մղոն հեռա-
վորության վրա: Դ ա նպաստեց թուրքւսմետ գաղտնի կոմիտեների գոր-
ծունեուրթյան ակտիվացմանը Մոսուլի վիլայւսթում": 

Այդ նայն ժամանակ, 1922-1923թթ.. ընդմիջումներով, ընթանում էր 
Լոգանի կոնֆերանսը, որի նիստերից մեկի ժամանակ թուրքական պատ-
վիրակության ղեկավար, Մուստաֆա Քեմսղի մերձավոր զինակից Իս-
մեթ փաշան, պահանջեց ամբողջ Մոսուլի վիլայաթը մտցնել Թուրքիայի 
կազմի մեջ: Անգփան, հասկանափ է, դեմ էր քեմալականների պահան-
ջին և ամեն կերպ ցանկանում էր Մոսուլի վիլւսյւսթը պահել Իրւսքի կազ-
մում՛ ձգտելով Մոսուլի վիլայաթի հյուսիսային սահմանները դարձնել Ի-
րաքի հյուսիսային սահմանները: 

Անգփան շտապում էր իր ծրագիրն իրագործել մինչև Լոգանի կոնֆե-
րանսի ավարտը: Իսկ դրա հւսմւսր անհրաժեշտ էր հանդարտեցնել 
քրդական շրջանները և իրեն ենթւսրկել շեյխ' Մահմուդին, հակառակ 
պարագայում, կարող էր այն տպավորությունը ստեղծվել, որ Իրաքի կա-
ռավարությունն ի վիճակի չէ իր վերահսկողության տակ պահել Մոսուլի 
վիլայաթը: 

Պայքարը Մատղի վիլայաթի համար կարևոր նշանակություն աներ 
երկու կողմերի համար էլ: Անգփան ոչ մի կերւգ չէր կարող նավթաբեր 
շրջաններով հարուստ այդ վիլայաթը զիջել որևէ պետության: Բացի 
դրանից, Մոսուլի վիլայաթն ուներ կարևոր ստրատեգիական նշանա-
կություն Անգփայի համար, որի գաղութային տիրույթները կազմում էին 
մի ամբողջ շւլթւս, սրի կարևոր օղակներից մեկն էր ւլարձել Մոսուլի վիլւս-
յաթը: 

Թուրքիայի համար Մոսուլը նույնպես կարևոր էր թե' տնտեսւսկւսն, և 
թե' ստրատեգիական առումով: Թուրքիան չէր կարողանում հաշտվե] 
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այս մտքի հետ, որ հարկադրված է սահմանափակվել հիմնականում 
Փոքր Ասիայի շրջանակներով: Սոսուփ գրավումը նրան հնարավորութ-
յուն կտա]] գարս գալ Միջագետք և բարե]ավեյ իր ստրատեգիական և 
աշ]սայ)հաքագաքական դիրքերը Մերձավոր Արևելքում: 

Անգփան անցավ վճռական ռազմական գործողությունների և կարո-
ղացաւ! ճնշել քրդերի ապստամբությունը: Նյւանք 1923թ. ապրիլին թուր-
քերից ազատագրեցին Ո-ևանդուզը, իսկ մայիսի 28-ին մտան Սալեյմա-
նիա, ապա նաև մյուս ապստամբական կենտրոններ: 

Այսպիսով, Թուրքիան չկարողացավ, օգտագործելով քրգերի պայ-
քարն իրենց դրության բարելավման և իրավունքների ընդլայնման հա-
մսգ), և ուղղակի ռազմական միջամտությամբ տիրանալ Մոսուփ վիլւս-
յաթին: 

Սակայն դա դեռևս չէր նշանակում, որ Թուբքաին վերջնականապես 
հաշտվե| էր Մոսուփ կորուստի հետ և մտադիր չէր այլևս պայքարը շա-
յոոնակեյու: 

Պայքարը շարունակվեց, բայց նա ռազմական ոլորտից տեղափոխ-
վեց իրավական ոլորտ: Այդ հարցը դարձավ Ազգերի լիգայի քննարկման 
առարկա, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Իրաքի կառավարման 
մանդատն Անգփային տվել էը նա և դրա հետ կապված հարցերը ենթա-
կա էին նրա իրավասությանը: 

Այղ հարցի ուսումնասիրության համար Ազգերի լիգան 1924թ. ստեղ-
ծեց հատուկ հանձնաժողով, սրին Անգփան և Թուրքիան ներկայացրին 
իրենց հուշագիրը, ձգտելով հիմնավորել իրենց պահանջների իրավա-
կան փնե]ը: Ուսումնասիրելով այդ հուշագրերը, հարցի պատմությունը և 
կողմերի վաատարկները, Ազգերի փգայի հանձնաժողովն ընդունեց որո-
շում հօգուտ Անգփայի, այսինքն Մոսուփ վիլայաթը համարել Իրաքի 
բաղկացուցիչ մաս և թողնել այն նրա կազմում: Ն ա համաձայնություն 
տվեց այսպես կոչված "Բրյուսելյան գծին", ըստ որի Մոսուփ վիլայաթը 
մտնում էր Իրաքի կազմի մեջ և նրա հյուսիսային սահմանները դառնում 
էին սահմաններ Իրաքի և Թուրքիայի միջև: 

Սակայն հանձնաժողովբ երկու նախապայման դրեց Անգփայի 
առջև: Առաջին, Մոսուփ վիւյաթը համարել Ազգերի փգայի մանդատի 
ներքո 20 տարի ժամանակով, և, երկրորդ, երաշխավորել քրդական 
բնակչության իրավունքները: Անգփան համաձայնվեց հանձնաժողով]! 
այս երկու պայմանների հետ: 

Հանձնաժողովը 1925թ. իր որոշումը ներկայացրեց Ազգերի փգայի 
Խորհրդի հաստատմանը: 

Սակայն Թուրքիան վիճարկում էր Ազգերի փգայի իրավասությանը 
տվյալ խնդրի վերաբերյալ որոշում կայացնելու կապակցությամբ: Ազգե-
րի փգայի իրավասության հարցը հանձնվեց Հաագայի միջազգային դա-
տարանին: Վերջինս 1925թ. նոյեմբերի 21-ին տվեց իր եզրակացությունն՛ 
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աո այն. որ Ազգերի |իգան իրավասու է որոշ աս րնդանել Սոսափ վիրս-
յաթի վերաբերյա|: 

Հաագւսյի միջազգային դատայւանի այգ եզյաւկացությաՍ հիման 
վրա. Ազգերի լիգափ Խորհուրդն ընւրոնեց որոշում, որի համաձայն Մո-
սույի վիյայւսրր դարձավ Իրաքի բաղկացուցիչ մասը՝ մանդատի ժւսմկե-
տյւ 25 տարով եյւկարսւցնելու ե ոչ արւսբ բնակչության իրավունքներն ւս-
պահովելու պայմանով: 

Անգյ]ււսն ԱՍՆ-ի և Ֆրանսիայի հետ միասին ստիպեցին Թուրքիա-
յին ճանաչե| Ազգերի լիգայի որոշումը Մոսայի վիլայաթի վերաբերյալ: 
1926թ. հունիսի 5-ին Անկարայում Անգյիւսյի. Իրաքի և Թուրքիայի միջև 
ստորագյւվեց համապատասխան պայմանագիր, որի համաձայն կսղմե-
րը ճանաչեցին, որ "սահմանը Թուրքիայի և Իրաքի միջև վերջնականա-
պես հաստատվում է Ազգերի լիգայի Խորհրդի կողմից 1924թ. հոկտեմբե-
րի 29-ին հաստատված գծին (այսպես կոչված Բրյուսեյի գծին) համա-
պատասխան"'1*: Կողմերր համաձայնվեցին նաև սւսհմանր վավախերո 
փորձեր չկատարել, հրաժարվել կապեր հաստատելուց մյուս պետութ-
յան ցեղերի ղեկավարների, շեյխերի և այւ անդամների հետ, որոնք 
տվյւպ պահին գտնվում են մյուս պետության տարածքում և ւսյյն: Իյոսքր 
պարտավորվեց 20 տարի Թուրքիային վճարել նավթից ստացվող եկւս-
մսւտների 10 տոկոսր: 

Այսպիսով, քեմալակւսն Թուրքիայի այս վարձը ևս՜ տիյոսնայ արա-
բական տարածք համարվող Սոսուլի վիլայւսթին, ավարտվեց անհաջո-
ղությամբ: Սակայն դա անհետևանք չանւսցավ: Դւս ցույց տվեց արաբ-
ներին, ինչպես և Սիրիայի դեպքում, որ Թուրքիան դեռևս հրաժեշտ չի 
տվել իր ոչ հեռավոր ւսնցյայի քաղաքական մտածեյւսկեյւպին, կայսե-
րական նկրտումներին և ծավալապաշտական քադաքականությանր և 
այւաբւսկւսն երկրնեյւի վրա նայա մ 1. ոլւպևս իր հնւսլսսվոր ագրեսիայի 
ւսմենահայւմար նպատակակետերից մեկր: 

* А * 

Արաբական երկրների տարածքնեյվւ նկատմամբ իր ագրեսիվ և զավ-
թողական նկրտումները Թուրքիան կրկին անգամ ցուցադրեց Երկրորդ 
համաշխւպւհային պատերազմի ժամանակ: Դա արդեն թվով երրորդ 
ոտնձգությանն Էյւ, որ Թուրքիան դրսևորում էր արաբական ելւկյւների 
տերիտորիաների նկատմամբ: Նախորդ երկուսը, ինչպես ցույց տրվեց, 
տեղի ունեցավ Քեմայի ւլեկավւսրության շրջանում, իսկ այս եւղարդը 
նրւս մահվանից հետո, Իսմեթ Ինենյուի պրեզիդենտության շրջանում, 
ւսյն Իսմեյփ, որը դեռևս 1923թ. Սպանի կոնֆերանսում պահանջեց Սո-
սայի վիլւսյաթն ամբողջությամբ միւսցնեյ Թուրքիային: Թուրքիայի ղե-
կավարությանն իր ձեռքն էր վեյւցրել Քեմայի գործի հավատարիմ շա-
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բանակողը, մ|) անձնավորություն, ոյւԱ այսլեն քաղաքական փորձ ուներ 
արաբական տարածքները Թուրքիային բռնւսկցերո պահանջներ նեը-
կայացներո հարցում: 

Այս անգամ ևս Թուրքիայի տե]փաոբիա| պահանջներր բացահւսյտո-
րևն հասցևազրված հին Սիրիային, իսկ սքողված կերպով նաև Իրաքին: 

Թուրքիան 1/րկրորղ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ձ-
ևականորևն չեզոք գիրք հր գ]սսւ|եյ: Իրականում նա, կախված ռազմա-
կան իրադրությունից և հակամարտա] կայմերի՝ ֆաշիստական բլոկի և 
հւսկահիտլերյան կուպիցիայի, սլատերազմի դաշտում հաջալու թյու ննե-
յվւց կամ պա]]տուբյուննե]վւց. մերթ մերձենամ հր այս, մերթ այն բլոկին՝ 
հևտւսպնւյերւվ իլ) սեփական ռազմաքաղաքական նպւստակները: Պա-
տեյւազմ|) առաջին փւս|ում, երբ հաջողությանն ուղեկցում հր ֆաշիստա-
կան բ|ոկին. Թուրքիան սիրախաղում հր Գերմանիայի հետ և փորձում 
նրւս օգնությամբ րոծե] իր համար կենսական նշանւսկաթյան ունեցող 
մի շարք հարցեր, այղ բվամ և Արաբական Արեե]քում: 

Իսկ գրությանն ստրատեգիական մեծ նշանակություն ունեցող այս 
տարածաշրջանում, խիստ տագնապողի հր, մանւսվւսնգ այն բւսնից հե-
տս, երբ Ֆրանսիան 1940թ. ւցարտաթյան կրեց և անձնատուր եղավ 
Դևրմանխսյին: Այղ իրողությունն առաջին հերթին անւլրադարձավ Սի-
րիայի և Լիբանանի իրավիճակի վրա. որոնք հւսմւսրվամ հին ֆրանսիա-
կւսն ենթամանգատային երկրներ: Օգտվելով Ֆրանսիայի կապիտուլյա-
ցիայից Լևանտտմ մտագրվեց հաստւստվե] Գերմանիան, ինչպես նաև 
Իտւպիսւն: 

Ահւս օգտվերւվ այս նոր քւսղաքւսկան իրողություններից և այն հւսն-
զամանքից, ոլւ Ֆրանսիան պարտության հր կրել և արևս նախկին հզոր 
ւղետաթյռւնր չէր, կրկին իր տերիտորիա] պահւսնջներով ասպւսրեզ ի-
ջւսվ Թուրքիան: Նւս փորձեց գւս իրագործել Գերմանիայի թողտվութ-
յամբ և համաձայնությամբ, օգտագործերւվ այն պարագան, որ Ֆրւսն-
սիւսյի կապիտուլյացիայից հետո խիստ սրվեցին հարաբերությունները 
երկու նախկին դաշնակիցների՝ Անգփայի և Ֆրանսիայի միջև: Անգփան 
շէր կարող թայլ տւպ, որ Ֆրանսիայի պարտությունից հետո Սիրիայում 
և Լիբանանում հաստատվի Գերմանիան՝ ւսռւսնձին, կամ Իտալիայի 
հեսւ միասին: Ուստի նա, բնակւսնաբար, ցանկւսնամ էր իր վերահսկո-
ղությունը սահմանել ֆրանսիւսկան ւսյդ երկու ենթամանդատային երկր-
ների վրա և կւսնխե] գերմւսնակւսն ուժերի ներխաժում]ւ Սիրիա և Լիբա-
նան: Անգփւսկան ւսյղ ծրւսգրերի գեմ վճռականորեն հանդես էին գւսլիս 
հիսղերյւսն Գերմանիայի 1ւետ համագործակցող և ն]ւա կամակատար 
»Ֆրանսիայի այսպես կոչված վիշիակւսն ղեկավարությունր՝ Պետենր, 
Լավսղր, Վեյգանը, Դաոլանը և մ՜յուս գործիչները: Նրանց այդդիրքորո-
շում]ւ. 1ւասկւսնւսփ է. լրիվ աջակցության էր գտնում հիտ]երյւսն Գերմա-
նիայի ղեկավարության կողմից: 
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Ամեն ինչ վկայում էր այն մասին, որ հասունանում էր նոր ռազմական 
կոնֆլիկտ՜ մի կողմից Անգլիայի և նրւս հետ համագործակցող "Ազւստ 
Ֆրանսիայի", որի ղեկավարն էր գեներալ դը Գոլլը, իսկ մյուս կողմից 
Սիրիայում և Լիբանանում Պետենին հավատարիմ մնացած ֆրանսիա-
կան ուժերի միջև, որոնց թիկունքում կանգնած էր Գերմանիան: 

Թուրքիայի ղեկավարությունը մտածեց, որ հասունացել է հարմար 
պահը իր տերիտորիալ պահանջները ներկայացնել Սիրիայի նկատ-
մամբ: Այղ մասին են վկայում գերմանական պաշտոնական փաստաթղ-
թերը, որը պատերազմից հետո հրատարակեցին ԱՍՆ-ը և Անգլիւսն 
"Գերմանական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերր" 
("Documents օո German Foreign Policy") խորագրով: Դրա մասին նյութեր 
են պարունակում նաև "Միացյւպ Նահանգների արտաքին հարաբերութ-
յունները: Դիվանագիտական նյութեր" ("Foreign Relalions of Ihe United 
States. Diplomatie Papers") մատենաշարի հատորները: 

Թուրքիան բանակցությունների մեջ մտնելով գերմանական կառա-
վարության հետ, բացահայտ կերպով դնում էր Սիրիան զավթերս հար-
ցը: 

1941թ. հունիսի 3-ին Անկարայում գերմանական դեսպան ֆոն Պա-
պենը հայտնում է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ռ-իբ-
բերնտրոպին իր զրույցի մասին, որ նա ունեցել էր Թուրքիայի արտաքին 
գործերի նախարար Սարաջօղլուի հետ: Վերջինս զրույցի ընթացքում 
բարձրացնում է Սիրիայի հարցը: Սարաջօղլուն նշում է, որ Թուրքիան 
վախենում է, որ Անգլիւսն կարող է գրոհել Սիրիայի վրա, որը "Թուրքիա-
յին կարող է դնել Բաղդադի երկաթոսփն և Հալերի շրջակա տերիտո-
րիաները գրավելու անհրաժեշտության առջև՝ իր դիրքերի ստրատեգիա-
կան պաշտպանության համար"19: Ֆոն Պապենի հետ հետագա հանդի-
պումների ե զրույցների ընթացքում. Սարաջօղլուն արդեն պնդում է ոչ 
միայ Հալեբի և նրա շրջանների, այլև ամբողջ. Սիրիայի օկուպացման 
վրա*1: 

Այսպիսով, Թուրքիան կրկին բացահայտորեն հւսյտ է ներկայացնում 
Սիրիան զւսվթելու վերաբերյալ: Ն ա չի թաքցնում իր զավթողական 
մտադրությունները նաև Իրաքի նկատմամբ, քանի որ Բաղդադի երկա-
թուղու գրավումը Թուրքիայի կողմից անպայմանորեն կշոշավւեր նւսև Ի-
րաքի տարածքային հարցը: 

1941թ. հուլիսի սկզբներին Անկարայում էր գտնվում Ֆրանսիայի վի-
շիական կառավարության, որը հիտլերյան Գերմանիայի խամաճիկն էր, 
պետական քարտուղար բարոն ժ ա կ Բհնուա-Սեշինը: \ յրա այցի նպա-
տակն էր բանակցություններ վարել թուրքական կառավարության հետ 
թուրքական տերիտորիայով Սիրիա ֆրանսիական զորքեր և ռազմական 
տեխնիկա տեղափոխելու վերաբերյալ: Դտնվերւվ Անկարայում, նա 
սերտորեն համագործւսկցում էր գերմանական դեսպանի հետ: Վերջինս 
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J 941թ. Jini(Jiuji 4-ին Բեո]ին ուղարկված իր դիվանագիտական հերթա-
կան զեկուցագրում նշում էր, որ թուրքական կառավարությանը ֆրան-
սիական բարոնին ընդունել էը բավականին սառը: 

Այդ նան օրը, հո գիսի 4-ին Սարաջոգլուն նորից է հանդիպում ֆոն 
Պապենի հետ ե նրա հետ դարձյալ քննարկում Թուրքիայի տերիտորիալ 
պահանջներր բավարարելու հարցը: Իր պահանջներն ավելի "հիմնավո-
րեըս" ե համոզիչ դարձնեըո նպատակով. Թուրքիայի արտաքին գործե-
յվ) նախաււաււր ֆոն Պապենին ե նրա միջոցով Գերմանիայի կառավա-
րությանն իր կասկածն է հայտնում առ այն, որ ֆրանսիացիները հւսգիվ 
թե կարողանան իրենց դիրքերը պահել Սիրիայում և այդ պատճառով 
հնարավոր է, որ նրանք, այսինքն ֆրանսիացիները, համաձայնվեն 
"Թուրքիային վստահեւ Սիրիայի հօգւստարությունը": Շայտւնակելով իր 
"հիմանվոըամները", Սարաջօդլուն տեղյակ է պահում ֆոն Պապենին, 
ո]1 "Այղ դեպքում էհււրքիւսն կարոդ էր անհապաղ նախապատրաստվել 
Սիրիան օկուպացնելու համար, ֆրանսիական բանակին հնարավորութ-
յան կտար պատվռվ հեռանալու և պատերազմի ավարտից հետո Աի-
րիւսն կվերադարձներ Ֆրանսիային, բւսցւսռաթյամբ հյուսիսային շրջա-
նի"21: 

Ահա այսպիսին էին Թուրքիայի պսւհանջներր: Ն ա կրկին ցույց էր 
տափս, որ Թուրքիայում այւլպես էլ չէին մոռացել և չէին հաշտվել արա-
բական երկրների կորուստի հետ, թեև դրանից հետո անցել էր ւսվեփ 
քւսն 20 տարի: Մյաս կողմից ւսկնհայտ էր այն էժանագին խորաման-
կությանը, որ ւլրսևորամ էր թուրքական ղեկավարությունը՛ թաքնվելով 
ֆրանսիացիների հօգատւսր "բարեկամների" դիմակի տակ և ստաջար-
կերւվ մի այնպիսի ծիծաղաշարժ առաջարկություն, ինչպես սկզբում 
գրւսվել ամբողջ Սիրիան, իսկ հետո ֆրանսիացիներին ետ վերւալարձնե] 
նրա մի մւսսը: Այստեւլ Թուրքիան վարձում էր խաղացնել Ալեքսանդրե-
տի սանջւսքի տարբերակը: Մենք նկատի ունենք այն հանգամանքը, երբ 
Թուրքիան շանտաժի միջոցով կարողացավ 1939թ. ստիպել Ֆրանսիա-
յին Թուրքիային զիջել Սիրիայի մի մասը հանդիսացող Ալեքսանդըետի 
սանջաքը, որը մտնւււմ էր Հալերի նահանգի մեջ: Ֆրանսիան, փնի Պե-
տենի ղեկավարության տակ գտնվող հատվածը, թե գենաեըալ ւլը Գոդի 
"Ազատ »Ֆրանսիան", չէր կարող համաձայնվել թւորքական առաջար-
կության հետ, քանի որ նրանք լավ գիտեին, ելնելով Ալեքսանդրետի 
սանջւսքի փորձից, որ եթե թուրքական զինվորը մտնի Սիրիա, ապա նա 
կամավոր կերպով այնտեղից չի հեռանա: 

Այւլ պատճառով էլ, երբ ֆոն Պապենը թուրքական վերոնշյալ առա-
ջարկությունը փոխանցեց բաբոն ժ ա կ Բենու-Մեշինին, ապա նա կատե-
գորիկ կերպով մերժեց այն, ընւլգծելով, որ թուրքական առաջարկութ-
յանն անընդունելի է Ֆրանսիայի համար22: 
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Նրա հետ լրիվ համաձայն էր գերմանական դեսպան ֆոն Պւսպենը, 
որն այդ կապակցությամբ նշում է. որ Սիրիան Թուրքիայի խնամակա-
լության ներքո ավելի պակաս ընդունելի է Գերմանիայի համար, քան թե 
Սիրիան անգլիացիների ձեռքում՜՛: 

Այդուհանդերձ, Թուրքիան շարունակում էր պնդել Սիրիան գրավելու 
վրա և ձգտում ձեռք բերել Գերմանիայի համաձայնությունը: Հուլիսի 9-
ին ֆոն Պապենը հաղորդում է Ոփբբենտրոպին. որ Սարաջօղլուն կրկին 
հանդիպելէ իր հետ և նորից պահանջել Գերմանիայի համաձայնությա-
նը գրավեւ Սիրիան մինչև Աբու Քեմալ-Տրիպոլի նավթամուղի գիծը: Պւս-
պենը խնդրում է հետագա հրահանգներ այդ հարցի կապակցությամբ24: 

Երեք օր անց, 1941թ. հունիսի 12-ին ֆոն Պապեր ստանամ է Գերմա-
նիայի արտաքին գործերի նախարար Ռիբբենտրոպի հետևյալ բովան-
դակությամբ հեռագիրը. "Մեգ համար հնարավոր չէ գրավել նպաստա-
վոր դիրքորոշում հյուսիսային Սիրիան գրավելու թուրքական պահանջ-
ների նկատմամբ"2"՝: Արտաքին գործերի նախարարը իր երկրի դիրքորո-
շումը հիմնավորում էր, նշելով թե Ֆրանսիան ամբողջ ժամանակ յոյսդ է 
եղել Գերմանիայի նկատմամբ, և երե այժմ Գրմանխսն պաշտպանի 
Թուրքիային, ապա դա ոչ լոյւսլ ակտ կլինի Ֆրանսիայի հանդեպ26: 

Գերմանիայի հրաժարվելը պաշտպանել Թուրքիայի պւսհնջները 
Սիրիան օկուպացնելու հարցում, իհարկե, բացատրվում էր այլ պատ-
ճառներով: Նացիստական Գերմանիան միջազգային հարաբերություն-
ներում երբեք չի ղեկավարվել բարոյական վեհ սկզբունքներով: Սիրիայի 
լրիվ կամ մասնակի օկուպացունը Թուրքիայի կողմից չէր համապա-
տասխանում Գերմանիայի շահերին: Ահա այս էր գլխավոր պատճաոր: 
Գերմանիան չէր կարող համաձայնվել, որ Սիրիան սկուտեղի վրա մա-
տուցվեր Թուրքիային, որը ոչ մի կրակոց անգամ չէր արձակել Ֆրան-
սիային պարտության մատնելու համար: Ֆրանսիայի դեմ պատերազմի 
և նրա պարտության ամբողջ ծանրությունը կրկլ էր Գերմանիան, և նրա 
համար անհասկանալի էին թուրքական նկրտումները: 

Գերմանիան չպւսշտպանեց Թուրքիայի հավակնությունները Սի-
րիան գրավելու հարցում ե թուրքական կառավարությանը չհաջողվեց ի-
րականացնելիր զավթողական ծրագրերը: Այդուհանդերձ, այդ ծրագրե-
րի ձախողման գլխավոր պատճառը հանդիսացան անգւիւսկան և "ւս-
զատֆրանսիական" զորքերի հարձակողական գործողություններդ ո-
րոնք սկսվեցին 1941թ. Խոփս 8-ին և հաջողությամբ ավարտվեցին մեկ 
ամսվա ընթացքում: Նրանք Սիրիայից և Լիբանանից դուրս մղեցին վի-
շիակւսն զորքերին: "Ազատ Ֆրանսիան" գեներալ Դը Գոըի գ ծ ա վ ո -
րությամբ իր հսկողությունը սահմանեց Սիրիայի և Լիբանանի վրա: 

Ստեղծվեց ռազմաքաղաքական նոր իրադրության, երբ Գերմանիան 
և Թուրքիան այլևս անելիք չունեին Լևանտի երկրներում: 
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Այսպիսի վախճան ունեցավ արաբական երկրների տարածքներից 
ինչ-որ բան պոկերո Թուրքիայի երրորդ խոշոր վարձը: 

Սակայն չպետք 1. կաըծե|. թե դյւանով ավարտվեցին Թարքխսյի 
սպստնափքնեբբ արաբական երկ]ւնեյվւն. աոաջին հերթին Սիրիային և 
Իըաքին: ք՚)արք]ւան ռազմական գործողություններ սանձացե]ւձելա 
սպառնափքներով անցյսդ ւրսրի երկրորդ կեսին փորձե| Ւ. զանօսրսն ա-
ոիթնեբով ճնշում փւըծադրել կամ միջամտել Սիրիայի ե Իրաքի ներքին 
գործերին: Հյւշենք րեկաց թաթքական զորքերի հաճախակի ներխաժում-
նեըը Հյուսիսային Իյւաք վերջին 15 տարիների ընթացքում՜ քրդական 
շարժումները ճնշերս պւստյսիսկով և այլն: 

Թուրքիան դիմերւվ նման քայլե]փ, արաբական երկրների տարածք-
ներից ինչ-որ բան վոսխցներո իր ցանկությունները փորձում Ւ. ներդաշ-
նակէդ տարւսծաշըջանային զերտեթությւսն դեր կատարելու իր քաղա-
քական շատ հևոան գնացսդ նսրստակնեբի հետ, որր մեծ սպառնալիք Է 
ներկայացնում ոչ միայն արաբներին, ւսյւե անդրկովկասյան-մերձավո-
րարեեւյան աշխարհւսքադքական տարածաշրջանի բոլոր երկրներին և 
(1ոդովարդներ1ւն: 

NIKOLAY HOVHANNISYAN 

ON THE TERRITORIAL CLAIMS OF TURKEY TOWARIJS ARAIJ 
COUNTRIES IN THE NEWEST PERIOD 

The Arab-Turkish relations arc one of the eompliealed fields of the Middlc 
Mastern geopolilical realitics of the ncwst period. It has its reasons-historical, political, 
iucluding gcopolitieal, economic, religious, etc. 

The Arab countrics were morc than 400 years under the Ottoman dominalion. 
Despile the crush of the Ottoman Empire in 1918, the new Türk leaders, Coming to 
power under the head of Mustafa Kemal. did not give up the idea of restauralion of 
iheir dominalion over Arab countrics, in particular on Syria and frag. This policy of 
Kemalists represented greal danger to the indcpcndcnce of Arabs and bccame а 
permanent sourcc ofstrained relations between Arab countrics and Turkey. 

The author clucidalcs in this articlc ihrec main ailempis of Turkey in 1919-1920, 
1921-1926 and 1941 lo occupy Syria and Iraq and lo incorporate them in Turkey. He 
studies this problcm in lhc contcxl of international relations. laking into account not 
only the position of Arabs, hui also the Great Britain, France, lhc Uniled States of 
America and Germany. 

The Turkish policy pursuing the occupation of some Arab tcrrilorics had been 
failed. The Arab countrics and pcoplcs rejeeted all attempts of Turkey again to թսէ 
them under the Turkish yoke. 
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ԳԵՎՈՐԳ ՂԸՐԻԲՋԱՆՅԱՆ 

ՍԻՐԻԱՑՈՒՍ՝ՈՒՂՂԻՉ ՇԱՐԺՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
(1970-ական թթ.) 

1970թ. նււյեմբերին Սիրիայում Հաֆեզ ալ-Ասադի ղեկավարած ուղղիչ 
շարժումն էապես փոփոխության ենթարկեց ոչ միայն պետության ներ-
քին ե արտաքին, այյ նւսե սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության 
հիմնական ուղղություններ]]: Ուղղիչ շարժման հիմնական նպատակն, 
րստ էության, վերաղարձն էր Արաբական վերածննդի սոցիափստական 
կուսակցության (ԱՎՍԿ կամ Բաաս) հիմնարար սկզբունքներին և գւս-
ղավւա]ւախոսությանը, որից, ըստ Հաֆեզ ալ-Ասադի, /եղվել էր նախռրդ 
ձախբաասական վարչակարգը: Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել 
երկրի սոցիւս]-տնտեսական քաղաքականության վերաբերյալ նոր իշ-
խանաթյան մոտեցումներն ա գյխավոր ոսլղաթյուններր: 

Ստանձներւվ Սիրիայի ղեկավարությունը՜ Հաֆեզ ալ-Ասադը 
սկզբնական շ]ւջանամ հատկապես մեծ ուշադրության էր դարձնում երկ-
րի տնտեսությանը՛ համոզված լինելով, որ ւսոանց տնտեսության զար-
գացման ե երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավման անհ-
նարին կլիներ որևէ հաջողություն ակնկսդել քաղաքական ասպարեզում, 
հատկապես իշխանության եկած նոր վարչակարգի ամրապնդման և ժո-
դովրդի կողմից նրւս հանդեպ վստահության մթնոլորտի ստեղծման ա-
ռումով: ԼԼսադր մտադիր էր իրականացնել տնտեսության ազատակա-
նւսցմանն ուղղված ծրագրեր: Նոր իշխանությանը նախապատվության 
էր տւսյիս ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր սեկտորի գոյութ-
յանն ա պետության համար շահավետ նրանց մրցակցությանը, որի մա-
սին նշված էր դեռ 1965թ. Բաաս կուսակցության համագումարում ըն-
դունված ծրագրում՛: Մասնավոր սեկտորը նախատեսված էր խթանեւ 
հատկապես թեթև և սննդի արդյունաբերության, ինչպես նաև ծառայութ-
յունների և սպասւսրկման ոլորտում: Ասադի օրոք Սիրիայի արտգործ-
նախայւար Խւարլամյւ դեռ 1969թ. նախորդ ձախբաասական վարչա-
կարգի օրոք նշանակվելով տնտեսության և առևտրի նախարար՝ որոշա-
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կի քայլեր էր ձեոնւսրկամ տնտեսության ագատականացման ուդդութ-
յամբ, մասնավորապես խրախուսում էր օտար ներդրումները, որի պատ-
ճառով նա նույնպես խիստ քննադատության ենթարկվեց ձախբաասւս-
կանների կողմից 1970թ. նոյեմբերին տեղի ունեցած Բաւսս կուսակցութ-
յան 10-րդ երկրամասային արտահերթ համագումարում՜: 

Հարկ է նշե), որ ուղղիչ շարժումից ի վեր Սիրիայի տնտեսական քա-
ղաքականության մեջ շարունակում էր կիրւաւվե| հնգամյա պլանների 
պրակտիկան, որի հիմքը դրվե| էր դեռևս 1950-ական թթ. վերջից, երբ Սի-
րիան ե Եգիպտոսը միավորվեցին մեկ պետության մեջ: Մի կոդմից հգոր 
պետական սեկտորի ստեղծումը համարվում էր սոցիալական արդա-
րության հասնելու գրավական, իսկ մյուս կոդմից Ասադն ու նրւս համա-
խոհները հասկանամ էին. որ առւսնց մասնավոր կւսպիւաւդի ներգրավ-
ման անհնար է արձանագրել լուրջ տնտեսական առաջընթաց: Նոր ու-
ղու էությունը կայանում էր նրանում, որ անհրաժեշտ է ներգրավել մաս-
նավոր սիրիական կապիտալ այնպիսի ճյուղերում, որտեղ դրանց ներդ-
րումները չեն սպառնա պետական հատվածի որոշիչ դերին : Այս նպա-
տակներին նախատեսվում էր հասնել հոդային բարեփոխման, պետա-
կան սեկտորի դիրքերի ամրապնդման, արդյունաբերության զարգաց-
ման, տնտեսության մեջ խսար սեկտորի ստեդծման. մասնավոր, ւսյդ 
թվում օտարերկրյա ներդրումների մեծացման և ազատ ձեռներեցության 
խրախուսման միջոցով: Հատկանշական է, որ Բաասի հիմնադիրների ե 
գադավսսրախոսների գլխավււր թեզերից մեկն այն էր, որ ազգի պաշիչ 
ուժը թաքնված է անհատական նախաձեռնության մեջ4: Տնտեսության 
մեջ մասնավոր հատվածի զարգացումն ամեն կերպ խրախուսվում էր, 
սակայն այն ստորադաս դիրք էր գրավելու պետության կողմից մշակվոդ 
սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի նկատմամբ'1: 

Հաֆեզ ալ-Ասադն առաջին հերթին մտադիր էր հետ բերել նախորդ 
վարչակարգի կառավարման տարիներին Սիրիայից արտասահման հո-
սած մասնավոր կապիտալը ե ակտիվորեն օգտագործել այն երկրի 
տնտեսական խնդիրները լուծելու համար: 1970թ. նոյեմբերին կառավա-
րության ընդունած թիվ 779 որոշումը թույլ էր տալիս Սիրիայի ե արտա-
սահմանցի քաղաքացիներին տարադրամսվ հաշիվներ բացէդ սիրիա-
կան բանկերում, եթե այդ միջոցները գոյացել էին երկրի սահմաններից 
դալա իրականացվող գործունեության հետևանքով՛': 1971թ. հունվարին 
համաներման Ենթարկվեցին Սիրիայի այն քաղաքացիները, որոնք կա-
տարել էին կւսպիասդի ապօրինի արտահանման գործողություններ և 
ւսյլ տնտեսական հանցագործություններ մինչև 1970թ.: Կապիտալ մի-
ջոցներն արտահոսել էին հիմնսւկանամ 1964-1965թթ. համատարած ւսզ-
գւսյնացման քաղաքականության հետևանքով և պահվում էին 
արևմտյան բանկերում: Այս ճանապարհով պետությանը վարձում էր շա-
հել անհատ ձեռներեցների և գործարարների վստահությունը: Կառավա-
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րաթյանր կոյ l.ji ւսնամ U] j ] i | i tx i j J j ունևոր քաղաքացիներին իրենց գումա-
րային կարողություններով վերադառնալ հայրենիք և ներդրումներ կւս-
տայւե| ևրկ])ի տնտեսությունում: Ասադն անձամբ հրավիրում էր հայտնի 
անձանց վերադառնա] հայրենիք և մասնակցել երկրի վերակառուցման 
ծրագրերին: Նա նաև խոստանում էր քաղաքացիական ծառայության ո-
րւրտամ պաշտոններ շնորհե] այն պրոֆեսիռնա| երիտւսսարւլներ]ւն, ո-
]ւոնք ինչ-ինչ պատճառնե]ւռվ ւքելէին երկիրը7: Մասնավռր ձեռներեցութ-
յան յսթանման հետևանքով արագորեն աճամ էր վւոքր և միջին ձեռնար-
կությունների թիվր: Շատ սիրիացիներ, արձագանքելով Ասադի կոչեյվւն 
և վստահելով նրւս նոր քաղաքականության]], իրենց կարողություններով 
վերադարձան Սիրիա՝ ծավալե|սվ մսանավոր տնտեսական գործու-
նեության սկգբնական շրջանում գլխավորապես ծառայությունների ո-
րւրտամ": Իր իշխանավարության սկզբնական շրջանում Ասաղն իրա-
կանացրեց մի շարք պոպու|]ատական քարեր՛ հրամանագիր ստորաց-
րեց սննդամթերքի և առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքների գնե-
]ւր նվազեցներս, հւսրկերն իջեցնե]ու և ընտանեկան նպաստներն ւսվե-
]ւսցնելա վերաբերյալ: 

1971թ. մայիսի 8-14-]] տեղի ունեցավ բաասի երկրամասային հերթա-
կան 5-րդ հւսմսպամարր, որտեղ տնտեսության պորտում ընդունված ո-
րոշամները վԵ]ւաբե]սււմ էին գյուղատնտեսական հողերի մասնավորեց-
ման և ոռոգման ծավսղների մեծացման միջոցառումնե]ւին, գնային քա-
ղաքականության 1ակողաթյան]1, արտահանման ծավսղների մեծացմւս-
նր, ցբոսաշրջաթյան խթանմանը, երկրի տարածքով նավթի տարանցիկ 
փոխադրման ծավսղների մեծացմանը և այլն՛': 

1972թ. հունիսի 1-ին, այսինքն՛ Իրաքի կառավարության կողմից « Ի -
րաք փեթըոփում» ընկերության ագգայնացման նույն օրը, Սիրիայի կա-
ռավարությունը որոշում ընդունեց Սիրիայի տարածքով անցնող «Իրաք 
պետրոփում» ընկերության նավթամուղի աց գայ նաց ման մասին : Բաղ-
դադի հետ կային մի շարք ձեռք բերված համաձայնություններ տնտե-
սական համատեղ ծրագրերի, մասնավորապես էյփրատ գետի վրա ամ-
բարտակի և դեպի Միջերկրական ծով նոր նավթամուղի շինարարության 
վերաբերյալ: 

Կառավարության ձեռնարկած միջոցառումներից նշանակւսփց է նա-
խորդ տարիների հետ համեմատած առևտրի ագատականացման գոր-
ծընթացը: Նախորդ կառավարության օրոք արտաքին առևտրի 75 տոկո-
սը հսկվում էր պետության կողմից, նախկին իշխանության ժամանակ 
երկրռւմ նկատվում էր լայն օգտագործման տարրական ապրանքների 
խիստ պակաս: Ասադը միջոցառումներ էր ձեռնարկում փոքր և միջին 
ձեռնարկությունները վերակենդանացնելու համւսը որի նպատակով 
գգւսփ մեղմվեց անհատների վրա գրված արտաքին առևտրի ա ր գ ե լ ն ե -
րը, սիրիացի առևտրականներին և գործ արարն երին թույլատրվեց հումք, 
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ւս|ււլ|ուԱաբելսսկաս ե գյուղատնտեսական սարքավորումներ ներմուծել 
արտասահմանից11: Սիրիայում արագ տեմպեյավ զարգանամ էր նաև 
ծաւսսյությունների և սպասարկման պորտը, որը դարձավ Ասադի վար-
չակարգի սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության կարևոր բաղկացու-
ցիչներից մեկր12: 

Սիրիայում մասնավոր կապիտալի օգտագործումը և մասնավոր սեկ-
սարի խրախուսումը նպատակ ուներ պետական սուղ միջոցներն ուղղել 
ռազմավարական կարևոր խնդիրներ լուծելու համար, որոնցից էին երկ-
րի պաշտպանունակության ամրապնդումը, բանակի թվաքանակի մե-
ծացումը, նրա սպառազինումը ժամանակակից զենքի բոլոր տեսակնե-
րով և այլն: Կառավարության կարծիքով մասնավոր կապիտալի ներգ-
րավումը պետք է փոքրացներ ճնշումը բյուջեի վրւս և միջոցներ ազատեր 
մի շարք կարևոր ծրագրերի իրականացման համար'1: Սիրիական կա-
ռավարությունն արաբական նավթարզյունահանող երկրներին առա-
ջարկում էր ներդրումներ կատարել երկրի տնտեսության մեջ, խոստա-
նում էր պաշտպանել նրանց օտարերկրյա ներդրողների հևտ մրցակ-
ցությունում՝ ազգայնացճան դեմ երաշխւսվորություններ տալով: Այս քա-
ղաքականության հետևանքով արագորեն աճում էին կւսրճ ժամանակա-
միջոցում շահույթ ապահովող մասնավոր ձեռնարկությունները, իսկ շի-
նարարությունն այնպիսի թափերով էր կատարվում, որ նկատվում էր շի-
նարարական նյութերի պակաս'4: 

1971թ. կառավարության թիվ 50 որոշմամբ Սիրիան միացավ ներդ-
րումների ապահովագրման (երաշխւսվորման) արաբական կազմակեր-
պության]) և վավերացրեց միջարաբւսկան ներդրումների օժանդակման 
ու նրանց պաշտպանության համաձայնագիրը1՜՝: Համաձայնւսզրի 2-րդ -
հոդվւսծր նախատեսում էր, որ կազմակերպության նպատակն է նաև սւ-
րաբակւսն ներդնողին երաշխավորել ամբողջական կամ մասնակի փոխ-
հատուցում այն կորուստների դեպքում, պտնք կապված են ոչ կոմերցիոն 
ռիսկերի հետ, այսինքն որոնք կարող են ի հւսյտ գւսլ իշխանության կոդ-
մից որոշ միջոցառումների իրականացման դեպքում, որոնցից են օրի-
նակ բռնագրավումը, ագգւսյնացումը, կալանքը, ինչպես նւսև տվյալ երկ-
րի ներտոմ տարագրումի հաշվարկային փոխարժեքների խիստ տատա-
նումների, ինֆլյացիայի ժամանակ առաջացած խնդիրները, ռազմական 
գործողությունների, ինչպես նաև քաղաքացիական հուզումների, հեղա-
փոխությունների. հեղաշրջումների հետևանքով առաջացած սպառնա-
լիքները և այլն"': Այս նախաձեռնությամբ Հաֆեգ ալ-Ասադը բացի 
տնտեսական նպատակներից բարելավում էր նաև նախորդ տարիներին 
անկում ապրած քաղաքական հարաբերություններն արաբական միա-
պետական երկրների հետ: Սիրիայում անկախությունից ի վեր ընդունվել 
էին ներդրումների խրախուսմանն ուղղված բազմաթիվ օրենքներ, սա-
կայն նրանք ի վիճակի չեղան ներգրավել ոԲչ տեղական, ոԲչ օտար կւս-
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պիտայ՛ : Սյււս պւստճառր գրեթե մշտակաս անկայան ներքաղաքական 
իրադրությունն էր երկրռւմ, հաճախակի ռազմական հեւյաշրջամները, 
միջպետական յարվւսծ հարաբերռւրյանները հայւետննեյփ հետ, ինչպես 
նաև այղ օրենրնևրի կողմից րնճեռնւիսծ ոչ բավարար երաշխիքներն ռւ 
այն հանագամանքյ), որ ներդնողներին վախեցնում էին 1963թ.-ի մարտի 
8-ից ի վեր սոցիալիստական վերափոխումների լույսի ներքո Սիբիայում 
իյւականացվող ազզայնացման քաղաքականությունը: Սիրիական ղե-
կավարության նոր տնտեսական քաղաքականությունը հնարավորութ-
յուններ ստեղծեց նեյսյլաւմնեյվւ համար նաև արևմտյան, մասնավորա-
պես եվրոպական պետությունննեթի կողմից: Եթե նախկինում 
այւևմտյան ընկերություննեյւը հետաքրքրվում էին ՛ուղղակի ներդրումնե-
յավ միայն նավթաարդյանահանմա՚ն ոըղւտում. ապա բաըեփռխամնե-
յվւց 1ւևտո նեյւղրամնևրի ոյոյւտր բավական րնղյայնվեց: Սակայն այս 
կապակցությամբ հարկ է նշեյ, որ ազգային տնտեսությունում արտա-
սահմանյան կապիտափ ղերի հարցը սուր բանավեճի խնդիր էր նույ-
նիսկ նոյւ ղեկավսդաւթյան ներսում: Բանն այն էր, որ դեռ 1964թ. Սի-
յփան «երրպպ աշխարհի» երկրներից առաջիններից մեկն էր, որ որոշում 
|ւնղւոնեց ընդերքի շահագործման համար օտար կապիսաղի մասնւսկ-
ցաթյւսն ստգեյման մ՛ասին: Բացառության կարգով իշխանությունը թայլ 
էը տայիս ներդրումներ կատարեյ այն ընկերություններին, որոնք զբաղ-
վում էին նավթաարդյունահանող գործունեությամբ1*: 1974թ.-ից Սիրիան 
նեյւգյւավեց արտասահմանյան ընկերություններին երկրում նւսվթաւպւգ-
յունահանման գործունեություն ծավալելու համար: Այդ նպատւսկով 
եյւկյվ) մ՛ի շարք շրջաններ հայտարարվեցին բաց՝ նավթի հետախուզա-
կւսն աշխատանքներ իրականացնելու համար14: Սակայն, միայն 1977թ. 
կառւսվարության թիվ 33 որոշմամբ ձևակերպվեցին այն պայմւսնավոր-
վածություննե]ւը, որոնք ձեռք էին բերվել Սիրիայի և ԱՍՆ-ի միջև նեյոլ-
յաւմային գործունեության վերաբեըերյալ: Այդ համաձւսյնաթյան 
դյաւյթնեյւը տարածվում էին միայն սիրիական կառավարության հետ 
համաձայնեցված ներդրումների և ծրագրերի վրա2": Նմանատիպ պայ-
մանավորվածություններ գոյություն անեին նաև արևմտաեվրոպական 
պետությունների հետ: 1977թ. հիմնադրվեց « S A M O C O » սիրիա-ամեըիկ-
յան կոնսորցիումը, համաձայնագիր կնքվեց մասնավորապես ամերիկ-
յան «Tripco and Marathon» ընկերության, ինչպես նաև ֆրանսիական, 
կանադական, ռումինական ընկերությունների հետ21: Այս քայլերից կա-
րեյի է հետևություն անել, որ Ասադի տնտեսական ծրագրերն առավել 
պյւագմատիկ էին համեմատած նախկին իշխանության հետ և տնտեսա-
կան առումով հիմնավորված: Հատկանշական է, որ քննադատելով իր 
նախորդներին ՍԱԿ-ի կողմից հատկացվող օգնությունը ստանալ հրա-
ժարվելու մեջ այն պատճառով, որ դրա մեջ կար նաև ԱՄՆ չափաբաժի-
նբ' Ասադն ընդգծում էը, որ օրինակ Բալղարիան ստացել է այդ օգնութ-
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յունր՝ չնայած ԱՍՆ նեըգրավվածությանը: Նմանապես Ասսպը ժխտում 
էր այն քննադատությունը, որ արևմտյան նավթային ընկերություններին 
թույլատրվել է գործունեություն ծավալել Սիրիայում՝ նշելով, որ նույնիսկ 
ԽՍՀՄ-ն Ւ. հրավիրում այդպիսի ընկերությունների, ներառյալ ամերիկ-
յանները՝ Սիրիրում հետազոտություններ անցկացնելու և նավթ արդյու-
նահանելու նպատակով: Ասադն ասում էր. «Եթե ԽՍՀՄ-ր՝ ամենամեծ 
սոցիալիստական պետությունը, կարոդ է դիմել այդպիսի քայլի, ինչու՛ 
մենք չենք կարոդ: ...Երբ դոլարը մեզ է հասնում, այն դադարում է լինել 
ամերիկյան ե դաոնում է մեր սեվսսկւսնը, ամեն մի նախագիծ ե ծրագիր 
ի կատար է ածվում զուտ տնտեսական չափանիշներից ելներւվ. - նշում 
էր Ասադը»—: Տնտեսական քաղաքականության մեջ Ասւսդն առաջնորդ-
վում էր «արդյո՛՞ք այն կաշխատի» մստեցմամբ, այլ ոչ թե «գաղափարւս-
խոսությունը դա է թելադրում» կարգախոսով2՛1: 

Տնտեսության ազատականւսցման վերոհիշյալ բարեփոխումներն 
էին թերևս այն պատճառը, որ խորհրդային գրականության մեջ պարբե-
րաբար շեշտվում էր այն միտքը, թե իբր «Սիրիայում 1966թ. փետրվարի 
23-ի շարժման վազում, երբ իշխանությունից հեռացվեց բաասի աջ թևը. 
քաղաքական կուրսը կողմնորոշվեց դեպի սոցիալիստական սկզբունքնե-
ր դ սակայն 1970թ. նեյեմբերի 16-ի ուղղիչ շարժման սկզբից, երբ իշխա-
նության եկավ զինվորական խմբավորումն Ասադի գւխավորաթյամբ ե 
սկսեց անցկացնել ստավել չափավոր կուրս սոցիալ-տնտեսական ե քա-
ղաքական ոլորտում, սոցիալիստական սկզբունքներով վերափոխումնե-
րի գործընթացը դադարեց»2 : Այդուհանդերձ, ցանկանալով տնտեսութ-
յան հիմնական լծակները պահել իշխանության ձեռքում՝ Ասադբ արդյու-
նահանող արդյունաբերության որւրւոը և ռազմավարական նշանակութ-
յան ունեցող բոլոր ձեռնարկարյւսններր անհրաժեշտ էր համարում դնեյ 
պետական հսկողության տակ: Հարկ է նշել, որ տնտեսության մեջ պե-
տական չափաբւսժնի դիււքերի ամրապնդման գւղւծընթւսցները վարչւս-
կարգի կողմից որոշվում էր ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական, ւսյլե քաղա-
քական նկատառումներով: Հաֆեզ ալ-Ասադը գտնամ էր, որ անհրա-
ժեշտ է Սիրիայում այնպիսի տնտեսական քաղաքականություն վսւրէղ, 
որ երկրռւմ որոշակի ագատականացման և մասնավոր սեկտորի ւսռկա-
յաթյւսն պայմաններում նույնիսկ արմատապես չշեղվեյ ընդհանուր առ-
մամբ սոցիայիստակւսն ոպղվածության տնտեսությունից, ինչը հնարա-
վորություն կտար նրան ստանալ տնտեսական, ռազմական, կադրային, 
ինչպես նաև բարոյական օժանդակություն Խորհրդային Սիությսւն կող-
մից: Արւլյանաբեւաւթյան առանձին ճյուղերը մնում Էին վսսկ մասնավոր 
կապիտալի համար, որն առավել ակտիվ Էյւ վերամշակող արդյունաբե-
րության ոլպւտների, տյոսնսպորտի. գյուղատնտեսության, առևւպւի 
բնագավառներում25: 
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Ասադի տնտեսական քաղաքականությունը շուտով տվեց իր դրական 
արդյունքներս: Սիրիայում համախառն արդյունաբերական այւտադ-
յւանքի ծավսդր 1960-ական թթ.-ի համեմատությամբ էականորեն ավելա-
ցավ: Կառավարության կողմից անցկացվող տնտեսության աղատակա-
նացման քաղաքականության հետեանքով 1973թ. արդեն գոյություն ու-
նեյւ 504 մասնափւր աւպյւսնաբեյւական ձեռնարկության: Սիյվւայ]ւ 
տնտեսական իյւադրության մասին կարեյի է պատկերացում կազմել 
Լյւկյփ տարադրամային պահուստների աճի տվյալներով. 1970թ. դյւանք 
կազմում էին 55 մյն. դոլար. 1971թ.' 88 մխ. դոլար. 1972թ.՝ 135 մլն. դոլար, 
1973թ.' 481 մլն. դոլար. 1974թ.՝ 835 մլն. դոլար. 1975թ.՝ 1240 մլն. դոլար՜6: 
Այս ցուցանիշներր ուղղակիորեն կապված էին նավթի համաշխարհային 
գների կտրուկ աճի, ինչպես նաև Սիրիայում նավթաարդյունահանոդ 
արդյունաբերության զարգացման և նավթի արտահանման ծավալների 
մեծացման հետ: 1970-ական թթ. սկզբից Սիրիան մեծ ուշադրություն էր 
դարձնում հատկապես նավթի արդյունահանմանը և նոր հանքավայրերի 
շահագործմար: Չնայած 1960-ական թթ. վերջից սկսվել էր Կարաջուկի, 
П-ումեյւանի և Սուեյդայի հանքավայրերի շահագործումը, ւսյնուամե-
նայնիվ նավթի մեծ մասշտաբներով աւոլյանահանումը սկսվեց 1971թ.-
ից: ԽՍՀՍ՜օգնությամբ հիմնադրվեց երկրի տնտեսության մեջ նոր ճյուղ՝ 
նավթավերամշակոդ արդյունաբերությանը, որը դարձավ ազգային ե-
կւսմտ]ւ գլխավոր աղբյուրներից մեկը 7: Արժանի է հիշատակման, որ Սի-
րիայում նավթի երկրաբանական հետազոտման և արդյունահանման 
աշխատանքներր նախկինում տարվում էին արևմտյան ընկերություննե-
րի, իսկ 1956թ. սեպտեմբերից' հիմնականում արևմտւսգերմանական 
«Քոնքորդիւս» ընկերության կողմից, որն ստացել էր 49 տեղանքի կոնցե-
սիա երկրի հյուսիս-արևելյան մասում2*, սակայն կապված որոշ խնդիր-
ների հետ այդ րնկերաթյանները տեղեկություններ էին ներկայացնում 
երկրռւմ նավթի պաշարների սակավության մասին, որի հետևանքով հե-
տազոտական աշխատանքները դադարեցին: Խորհրդային մասնագետ-
ներր հերքեցին այդ պնդումները և օգնեցին վերակագմակերպե] նւսվթի 
արդյունահանումդ որն 70-ական թթ. սկզբներին զգալի ավելացավ2՝1: 
1970-կան թթ. ընթացքում երկրռւմ նավթաարդւա նահանումը կրկնա-
պատկվեց: Եթե 1972թ. արդյունահանվել էր 4 մլն. տ „ ապա 1976թ. այն 
կազմեց 9,6 մլն. տ՝": Տնտեսության մեջ կարևոր գործոն էր նւսև ֆոսֆա-
տի արդյունահանումը, որը սկսվեց 1971թ. տարեկան 20.000 տ. չափով, 
որր գնալով աճում էր' 1975թ. կազմելով 857 հազ., իսկ 1981-ին արդեն 
1,461 հազ. տ.31: 

Իր ավարտին էր մոտենում 1960-ական թթ. վերջից սկսված Խորհր-
դային Միության օգնությամբ կառուցվող Եփրատի հիդրոէլեկտրոկայւս-
նի շինարարությունը, որն արդեն 1972թ. ներգործություն ունեցավ արդ-
յունաբերության զարգացման և նոր արտադրական ձհոնարկություննե-
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րի ստեղծման վլաւ: Եփրաաի հիդրոէներգետիկ հանգույցի շինարարութ-
յան ավւսրաից հետո Սիրիային մի քանի տարի հնարավորություն ըն-
ձեռնվեց նույնիսկ որոշ քանակով էլեկարոէներգիա արտահանել 
հարևան արաբական երկրներ: 

Սիրիայի տնտեսության զարգացման վրւս չափազանց մեծ ներգոր-
ծության ունեցավ նաև 1973թ. պատերազմից հետս արաբական հա-
րուստ պետությունների կողմից Սիրիային հատկացվող ֆինանսական 
օգնությունը, որը գրեթե անհնար էր նախորդ իշխանության ժամանա-
կաշրջանում: Որպես Իսրայեփ հետ անմիջական աոճակւաոմւսն մեջ 
գտնվոդ արաբական երկիր՝ Սիրիային հատկացվող օգնությունը տար-
բեր մասշտաբներով շարունակվեց մինչև 80-ական թթ. վերջը: 70-ական 
թթ. արաբական նավթարտահանող պետությունների անհատույց ֆի-
նանսական օգնությունը Սիրիային հնարավորություն ընձեռեց էապես 
ավելացնել արտադրական ներուժը պետական սեկտորում խոշոր ձեռ-
նարկությունների ստեղծման հաշվին, որոնք նպաստեցին երկրի արդյու-
նաբերական զարգացմանը32: Այդուհանդերձ հարկ է փաստել, որ նշված 
գումարների առյուծի բաժինն ուղղվում էր ռազմական ծախսերին՛'՝ 
կապված տարածաշրջանում ընդհանուր առմամբ անկայուն իրադրութ-
յան և սպառնալիքների մեծացման հետ: Հւսրկ է. նշել նւսև. որ արաբա-
կան երկրների կողմից հատկացվող օգնությունր շատ ղեպքևբամ ամ-
բողջ ծավալով չէր կատարվում: Օրինակ 1973թ. հոկտեմբերյան պատե-
րազմի շրջանում արաբական նավթաարդյւււնահանսղ պետությունները 
պարտավորվեցին Սիրիային հատկացնել 340 մլն. դոլար, սակայն 
1973թ. վերջին Սիրիան իրականում ստացավ ընդամենը ւսյղ գումարի 40 
տոկոսը 4 : 

1976թ. Սիրիայում ազգային տնտեսության զարգացման նպատակով 
ստեղծվեցին մի շարք ագատ առևտրի գոտիներ: Դըանցից առաջինր 
ստեղծվեց Տարտուս նավահանգստի շըջւսնւղմ՝ 300 հւսգաը մ/ք տարած-
քով: Նախատեսվում էը հետագայում արաբական և օտար կապիտալին 
թույլասւրել այդ գոտիներում ստեղծել արդյունաբերական և առևտրային 
ընկերություններ արտոնյալ պայմաններով՛''՝: 1975թ. Սիրիայի և Հորդւս-
նանի սահմանում ստեղծվել էր սիրիա-հորդանանյան ազատ արդյունա-
բերական գոտի, որն օգտվում էր զգալի արտոնություններից: Այն 
գտնվում էր երկու երկրների պետական ձեռնարկությունների գործու-
նեությունը կարգավորող օրենքների և ակտերի իրավասության շրջանա-
կից ւրորս՝ ազատված լինելով նաև տարբեր վարչական ասհմանւսւիա-
կումներից և հարկերից: 

1970-1980թթ. ընթացքում Սիրիայի արտաքին առևտրի շրջանառու թ-
յունը 553 մլն. դոլարից հասավ 6203,5 մլն. դոլարի, այսինքն' ավելացավ 
մոտ 12 անգամ, սակայն այդ աճը ւղայմանավոըված էր ոչ միայն ֆիզի-
կական ծավալի, այլ 1973-1974թթ. և 1979-1980թթ. նւսվթի գների կտրուկ 
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աճով՝'՝: Նշված ժամանակաընթացքում աճում էր նաև սիրիացիների 
կողմից արտասահմանից հայրենիք փոխանցվող գումարների չափը: Ե-
թև 1970թ. այն կազմում էր 7 մլն. դոլար, ապա 1980թ. աթդեն' 773 մլն. դո-
|սւ|)' : 1970թ. ֊ից սկսած Սիրիան արձանագրում էր կայում տնտեսական 
աճ տաըեկան միջինը 8,6 տոկոս ՝': 

1976թ. մարտի 8-ին ՍԱՀ վարչապետ Սահմուդ ալ-Այաբին, ամփո-
փերւվ 1970-1975թթ. Սիրիայի տնտեսական ցուցանիշները, «Բաաս» թե-
րին տված հարցազրույցում նշեց, որ Սիըիայում համախառն ազգային 
արդյունքի ծավայր 1970թ.-ի համեմատությամբ 1975թ. ավեյացել է 65.4 
տոկոսով, ւսրժեքային արտահայտությամբ կազմելէ 18.5 մլրդ. սիրիա-
կան ւիրա: Նա նաև նշեց, ոյւ կապիտալ ներդրումների ընդհանուր ծա-
վա|յւ 1970-1975 թթ. ընթացքում ավեյացել է 14.4 տոկոսով և 1975թ. կագ-
մե| է 5.7 մյյւդ. սիրիական յիրա: 1975թ. Սիրիայի արտահանումը կազմել 
է 3.4 մ|յւդ. ս.յ.. իսկ ներմուծումը՝ 5.9 մլրդ ս.լ.'': Երկրի սննդամթերքի անվ-
տանգությանն ապահռվե|ու նպատակով կստավարտ թյուն ն ավելացրեց 
ներդրումներր սննղի այսլյունաբերության ոլորտում՝ 1971թ.-ին 14 մլն. 
u.j.-ից հասցնեյով 187 մյն.-ի 1981թ.4": 

Հետազոտվող ժամանակաշրջանում Սիրիայի սոցիալ-տնտեսական 
զայւգացամնևրն ասամնւսսիրողների կողմից միանշանւսկորեն չեն բնու-
թազլւվամ, քանի որ նրանցում առկա էին ինչպես բազմաթիվ դրական, 
այնպես էլ բացասական եյւևայթներ: Եթե մինչև 1970թ.-ը Սիրիան գւխա-
վորապես գյուղատնտեսական երկիր էր, ապա 1973թ.-ից գյադատնտե-
սությունը զիջեց տնտեսության մեջ իր առաջնային դերն արդյունաբե-
յաւթյւսնը: Ինչպես արտաքին քաղաքականության ասպարեզում, այն-
պես էլ տնտեսության մեջ նկատելի էր Ասադի ճկուն և հավասարակշռ-
ված քաղաքականությունը, որն առաջին հերթին արտահայտվում էր 
տնտեսության ւսզատականացմամբ, օտարերկրյա ներդրումներով և 
արտասահմանյան ընկերությունների հետ համագործակցությամբ: Ե-
թե վարչակարգը քաղաքական աջակցությունը ե ռազմատեխնիկական 
մատակարարումները ստանում էր գլխավորապես Խ Ս Հ Ս կողմից, ապա 
տնտեսության ւղպւտամ ակտիվորեն համագործակցում էր նաև 
արևմտյան պետությունների հետ՝ լայնորեն կիրառելով արևմտյան 
փորձն ա տեխնոլոգիաները: Մյուս կողմից պետական հատվածի ամ-
րապնդման և գերիշխող դիրքերի պահպանման միջոցով նյութականաց-
վեց նւսև բաասական ռազմավարության մեջ արմատավորված սոցիա-
փստական գաղավւարը: Սիաժամանակ պետական սեկտորը այն հիմքն 
էը, որի շնորհիվ ամրապնդվում ու ծաղկում էր բյուրոկրատական բուրժո-
ւազիան4': Հարկ է նշել նաև, որ Սիրիան հսկայական միջոցներ էր ծախ-
սում պետության պաշտպանության և ազգային անվտանգության ապա-
հովման համար: Միայն Լիբանանում սիրիական զորքերի առկայությու-
նը Սիրիայի համար արժենում էր օրական մոտ 250 հազ. ԱՍՆ դոլար42, 
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իսկ լւստ Մաոզի, Լիբանանում Սիրիայի ներկայության մեկ օրն արժեր 
մեկ մլն. դոլար43: Սիրիայում նւսե բավական տարածված էր հարկերից 
խուսափելու երևույթը4՜1, ինչը սահմանափակում էր մասնավոր սեկտորի 
ընդլայնմանն ուդդված պետության քաղաքականությունը: 

Թեև ուղղիչ շարժումից ի վեր մասնւսվոր ներդրումների խրախուսմա-
նը միտված պետության միջոցառումներին, այդուհանդերձ 60-ական 
թթ.-ի կեսերի և վերջի մասսայական ազգայնացման քաղաքւսկանութ-
յունն in միջոցառումների հիշտրոթյունը դեռ թարմ էին ժողովրդի մեջ. և 
սկզբնական շրջանում գործարարները տարակուսում էին գործունեութ-
յան ծավալել այնպիսի ծրագրերի ուղղությամբ, որոնք ենթադրում էին 
կապիտալ]ւ երկարաժամկետ ներդրման անհրաժեշտություն, քանի որ 
վարչակարգը շատերի համար մնում էր ւսնկանխատեսելի: 

1970թ. նոյեմբերին ուղղիչ շարժման սկզբնավորումից ի վեր տնտե-
սության զարգացմանը չավւազանց մեծ ուշադրություն էր դարձվում, քա-
նի որ այն դիտարկվում էր փսրչւսկարգի և պետական իշխանության ամ-
րապնդման գործոն: Հաֆեզ ալ-Ասադը վերանայեց երկրի սոցիալ-
տնտեսական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները: Նոր 
տնտեսական քաղաքականության, մասնավորապես տնտեսության ա-
զատակւսնացման և ժողովրդի շրջանում իշխանության նկատմամբ 
վստահության մթնոլորտի ստեղծման շնորհիվ Սիրիայում. համեմատած 
նախորդ ձախբաւսսական վարչակարգի ժամանակաշրջանի հետ, էա-
կանորեն բարելավվեց երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, սա-
կայն այն չլուծեց երկրի առջև կանգնած բոլոր տնտեսական խնդիրները, 
որոնք արտահայտվեցին 1970-ական թթ. վերջի ե 1980-ականների 
սկզբների դժվարություններով: Ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում 
Սիրիայի տնտեսական զարգացմանն ուղղակիորեն նպաստեց մասնա-
վոր հատվածի խրախուսման, ինչպես նաև Հաֆեզ ալ-Ասադի արտաքին 
տնտեսական հավասարակշռված քաղաքականությունդ տնտեսական 
բնականոն հարաբերությունների հաստատումը ոչ միայն բորտ արաբա-
կան երկրների ու ԽՍՀՄ-ի, ւսյլև արևմտյան պետությունների հետ, սա-
կայն գոյություն ունեին նաև որոշ արտաքին բարենպաստ գործոններ, 
որոնցից կարելի է նշել, օրինակ, արաբական պետությունների և Խ Ս Հ Մ -
կսդմից Սիրիային հատկացվող բազմաբնույթ օգնությունը և 1970-ւսկան 
թթ.-ի սկզբներից նավթի համաշխարհային գների բազմապատիկ աճը: 
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GEVORG GHARIBJANYAN 

SOME PECULARITBES OF SOCIO-ECONOMIC POLICY DÜRING 
OF THE CORRECTIVE MOVEMENT IN SYRIA U970sJ 

On November 1970 ւհօ CorrecLive Movement of Syria led by Hafiz al-Assad 
significantly changcd nol only ihe internal and foreign affairs of the State, but also the 
muin dircclions of socio-economic policy. 

The Government in particular libcralizcd the economy, actuaHy created a private 
sector, aehieved a growth of foreign investment and protected the right of private 
entcrprcncrship. Assad also made some steps lowards bringing back the capital that 
hiid hecn transfered from the country in the time of the former left-ba'thist regime. 
Pre.sidenl Assad cstablishc-d harmonic foreign economic relations not only with 
Arubic countrics and Soviel Union but with Western States as well. 
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ԹԵՆԻԱՄԻՆ ՄԱԻԼՅԱՆ 

ԱԲԽԱԶԻԱՅԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 
ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

( 1 9 2 1 - 1 9 3 1 թ թ . ) 

Այսրկււվկաաոմ խորհրդային կարգերի հաստատման նախօրեին 
աբխազ հասարակությունը ազգային բազմակուտակ հարցերի լուծումր 
տեսնում էր Աբխազիայի կարգավ[ւճակի բարձրացման մեջ: Չնայած 
բազմաթիվ փորձերին 1918-1920թթ. ինքնիշխանության գաղափարն ի-
րականացնել չէր հաջողվել, որը Աբխազիայի կարգավիճակի շուրջը 
1920-ական թվականներին հարուցեց նոր հակամարտություն: 

Խորհրդային Ռուսաստանի Կարմիր բանակի ուժերով 1921թ. փհտր-
վար-մարտին տեղի ունեցավ Վրաստանի խորհրդայնացումը: Ինչպես 
գյտւմ է վրաց պատմաբան Դևի Ստուրուան, «1921թ. փետրվարին 
Վրաստանի պետականությունը ձևականորեն չէր վերացել, ւսյլ տեղի էր 
ունեցել հասարակական-քաղաքական կարգերի ուժային փոփոխում, 
Վրաստանի...բոլշևխլացամ: Այս գործնթսւցների լրջախոհ վերլուծումից 
ծնվեց «իրական զավթում» տերմինը»1: 

Կարմիր բանակը, աբխազական «Կիաըազ»2 պարտիզանական ջո-
կատների հետ համատեղ, 1921թ. փետրվարի 19-ից մինչև մարտի 8-ր 
գրավեց ամբողջ Աբխազիան: Վրաստանում խորհրդային իշխանության 
հաստատման նախօրեին, վրաց և աբխազ կոմունիստ աոաջնորդներր 
Մոսկվւսյում նախապես պայմանավորվեցին, որ «Սուիաւ մի կուսակցա-
կան կազմակերպությունը պետք է մտնի վրացականի մեջ, իսկ Աբխա-
գիսւն՝ ինքնավարության սկզբունքով մտնի Վրացական ԽՍՀ կազմ»3: 
Մարտի 6-ին ձևավորվեց Աբխազիայի Հեղկոմի հետևյսղ կազմը. Ն.Լա-
կոբա, Ն.Ակիրտսւվա, Պ.Ագնիաշվիլի: Հեղկոմի նախագահ ընտրվեց 
Սփրեմ էշբան, որը 1918թ. գարնանը արդեն գլխավորում էր Սուիսսմի 
Հեղկոմը: Բնորոշ է, որ խորհրդայնացման առաջին իսկ օրերից մինչև 
1921թ. մարտի վերջերը Հեղկոմի պաշտոնական վւաստաթզթելաւմ ոչինչ 
չի ասված Վրաստանի և Աբխազիայի հարաբերությունների վերաբեր-
յալ: Բավարարվում էին ընդհանուր կարգախոսներով, ինչպես՝ «Կեցցե 
եղբայրական միությունը Վրաստանի և Աբխազիայի աշխատավորների 
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միջև»4: Մհսկվայամ ունենալով նախնական պայմանավորվածություն-
նևյւ. Վրացհեղկոմի անգամներր համոզված էին, որ Վ]ւասաանի ամբող-
ջականությանր սպառնայիք չկա և կոչ հրապարակեցին, թե «Աջարիայի. 
Աբխագիայի և Հարավային Օսիայի եղբայր ժողովույպները ինքնուրույն 
ևն որոշում իրենց ճակատագիրը»5: Կարգախոսային բնույթ է կրում 
Վրացհեգկոմի դիմանը Աբխագիայի Հեղկոմին, որտեղ մասնավորապես 
ասված է, «որ բորգւ փոքր ժողովուրդներր հնարավորության են ստա-
նամ ապրերււ ըստ ]ւրենց բնորոշ առանձնահատկությունների»'՝: Դիմու-
մի մեջ Աբխագիայի և Վրաստանի հարաբերությունների վերաբերյալ 
որևէ առաջարկությունների բացակայության]! վկայում է բանակցութ-
յունների անգբկափսյան բնույթի մասին: Միաժամանակ Վրացհեգկոմի 
մարտի 8-]ւ «Վրաստանի Խ Ս Հ կառավարման համակարգի մասին» ո-
րոշման մեջ ասված է, որ «Նահանգային հեղկոմները պետք է լինեն երե-
քը. Թիֆփսի, .P-ութայիսի. Բաթամի և մեկ շրջանային՝ Սուխումի կամ 
Է1բխազիայի»7: Սակայն հետագա իրադարձություննեբը զարգացան ոչ 
նախնական ծրագրի համաձայն: 

1921թ. մարտի առաջին կեսին տեղի ունեցավ Աբխագիայի պատաս-
խանատու աշխատողների երկու խորհրդակցություն, որտեղ որոշվեց 
հռչակե| Աբխսպիայի ինքնուրույն հանրապետություն, իսկ կուսակցա-
կան կագմակերսրսթըոնր կոչել Աբխագիայի Կոմունիստական կուսակ-
ցության*: Մարտի 26-ին Աբխագիայի Հեղկոմի անդամները Լենինին և 
Սսսսփնին հեռագիր հղեցին, որտեղ դնում էին Աբխացիւսյի Խորհրդա-
յին Սոցիափստւսկան Հանրապետության հռչակման և այն ՌՍՖՍՀ-ի 
կացմռւմ րնգրկերո հարցը: Որոշումը հիմնավորվում էը «իր ճակատագի-
րր աՍմիջականորեն Խորհրդային Ռուսաստանի հետ կապե]ու» աբխագ 
ժա]ովլսփ զանգվածային ցանկությամբ և «Աբխագիայի ինքնուրույնութ-
յան հռչակումով Կաթմիր բանակի պայքարի ազատագրական բնույթն 
ամրապնդերս ձգտումով՝ ինչպես Աբխագիայի աշխատավոր զանգված-
ների գիտակցության, այնպես էլ արտասահմանի հասարակական կար-
ծիքի մեջ»": Այս ղիմումը դարձավ աբխազ բոլշևիկների նախորդ հակա-
մենշևիկյան քարոզչության տրամաբանական հետևանք, որի հիմնական 
գրույթներից էր Խորհրդային Ռուսաստանին միավորվելու անհրաժեշ-
տությանը, ինչը նշանակում էր նւսև խորհրդային կարգերի հաստատում: 

Խորհրդայնացումից հետո վերադառնւպով վտարանդիությունից, 
1;.1:շբան ստիպված էր այս տրամադրությունները նկատի առնել: 
«...Կարծում էինք, - գրում էր նւս, - որ Աբխազիան գոյություն կանենա 
որպես Խորհրդային Վրաստանի անբաժանելի մասը, սակայն երբ մենք 
այստեղ եկանք և պարզեցինք. թե ինչպիսի մթնոլորտ ենք րնկե], մենք 
ստիպված էինք ընդունել Աբխւսզիայի անկախության տարբերակը» և 
«.. .մենք միաձայն կանգ առանք այն բանի վրա, որ ազգային պառակ-
տության վերացման համար անհրաժեշտ է, թեպետ և ժամանակավոր՝ 
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մինչև Խորհուրդների Խամատււմարը, 1աչւսկել Աբխազիայի անկախութ-
յան» 1" : Աբխազ բոլշևիկների 1921թ. ռազմավարությանը եւսշվի էր առ-
նում 1918թ. իրենց կողմից թույլ ավւսծ լուրջ վրիպումները, ելւբ Աբխա-
զիայում ժամանակավոր հաստատվեցին խորհլպւսյին կարգեր, սակայն 
առանց նրա պետականության վերականգման, որին և ձգտում էին աբ-
խազական ժողովրդի լւսյն շրջանակները: Նկատի ունենալով քաղաքա-
կան ինքնուրույնության համար 1918-1920 թթ. աբխազների պայքարը. 
Աբխազիայի բպշևիկները խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո 
առաջ քաշեցին ինքնուրույն պետականության գաղափարը: 

Վրւսց և աբխազ բոլշևիկների միջև ծագած տարակարծությունները 
վերացնելու նպատակով միջնորդի դերը ստանծնեց ՌԿ(բ)Կ Կովկասյան 
բյուրոյի քարտուղար Գ.Օրջոնիկիձեն: 1921թ. մարտի 27-ին Ե.էշբւսնի 
նրա հետ ունեցած զրույցի ընթացքում Հեղկոմի անունից առաջարկեց 
փսվերւսցնել Աբխազիայի հռչակումը որպես ինքնուրույն հանրապե-
տության Ո-ՍՖՍՀ անմիջական կազմում": Ե.էշբւսն Հեղկոմի դիրքորո-
շումը հիմնավորում էր այն բանով, որ աբխազների մոտ ձգտումը դեպի 
ազգային ինքնորոշում հարուցեց մենշևիկների քաղաքականությունը: 
Մեկ այլ առիթով ւսյս գնահատականը հաստատում է Օրջոնիկիձեն. 
չթւսքցնելով, որ. «Մենշևիկների ազգայնական քաղաքականությունը 
ծնեց կտրուկ հակավրացական տրամադրություններ Աբխազիայի, Ա-
ջարիայի և Հարավային Օսիւսյի բնակչության մեջ»1՜: Օրջոնիկիձեն. 
զարմանք հայտնելով, որ «աբխազ ընկերների» կողմից հարցը առաջին 
անգամ նմւսն մեկնաբանման էր արժանանում, այնուամենայնիվ համա-
ձայնվեց հռչակելԱբխագիան ինքնուրույն հանրապետություն: Միւսժա-
մանակ նա խորհուրդ տվեց շրջանցել Աբխազիայի դաշնության հարցը 
թե Ռուսաստանի, թե Վրաստանի հետ. մինչև ւսյդ հարցի վերաբերյալ 
ՌԿ(բ)Կ Կենտկոմի վճիռը13: Զրույցի վերջում նրանք համաձայնության 
եկան հանդիպել Բաթումում մարտի 28-ին: Նշված օրը տեղի ունեցավ 
Կովկասյան բյուրոյի, Վրաստանի կոմկուսի կենտկոմի և Աբխազիայի 
հեղկոմի ներկայացուցիչների համատեղ խորհրդակցությունը, որր վա-
րում էր Գ.Օրջոնիկիձեն: Օրակարգում մեկ հւսըց էր. «Խորհրդային իշ-
խանության և Աբխազիայում Կոմկուսի կառուցվածքի մասին»: Երկար 
վիճաբանությունից հետո չհաջողվեց ստանայ Վրաստանի կազմ 
ընդգրկվելու համար Աբխազիայի ներկայացուցիչներից որևէ համաձայ-
նություն: Մարտի 29-ին խորհրդակցությունը վճիռ կայացրեց. «Մինչև 
Աբխազիայի Խորհուրդների համագումարը ՌԱՖՍՀ կամ ՎԽՍՀ հետ 
Խորհրդային Աբխազիայի դաշնության հարցը մնամ է բաց և Աբխւս-
զիւսն հայտարարվում է Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապե-
տություն»14: Աբխազական կուսկազմակերպությունը ժամանակավոր 
ստացավ կարգավիճակ՝ ՌԿ(բ)Կ Կազմբյուրո և ենթարկվեց անմիջակա-
նորեն Կովբյուրոյին: Ինչպես կարծում են վրաց հետւսզոտոդներից ո-
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մանք ա ՚ . Դ . Գափրինդաշվիլի, Գ.Գ.Գեորգաձե ե այւք), «Մարտի 29-ի 
Բաթումի խորհրդակցությունը փաստացի ստիպված էր ճանաչել 
Խորհրդային Աբխսպիայի անկախաթյանը հանգամանքների ճնշման 
նեյւքո» : Այս առիթով կարևոր վկայություն է թողեյ Նեստոր Լակոբան, 
Վյւաստանի կոմկուսի 4-յպ համագումարի ամբ]ւոնից վերհիշելով այդ 
դեպքերը. «Աբխազիայի անկախության հարցը ծագում է 1921թ. և 
խոյւհյւդայնացամից անմիջապես հետո առաջ է քաշվում իմ ե ընկ. էշ-
բայի կայմ]ւց: Բաթումում մենք, րնկ. ընկ. Սերգոն (Գ.Կ.Օրջոնիկիձեի 
կուսակցական կեւյծանանը հեւյ.) ե էլիավւսն ապացուցում էինք, որ 
նման անկախությունը ներկա պահին անհրաժեշտ է Աբխազիւսյում ի-
յւական Խորհրդային իշխանության ստեղծեյու նպատակով, սակայն 
անհրաժեշտ է որպես ցուցանակ» 1" : Ուրեմն Աբխագ]ւայի ներկայւսցու-
ցիչնեյվւ հ]ւմնական փաստարկն այն էր, որ Վրաստանից անկախության 
ճանաչում|1 համբավ կբեյւի նոր ]ւշխւսնություննեյւին աբխագ ժոդովյպի 
շյւջանւսկներամ: 1921թ. կոմսւնյատական առաջնորդնեյւը հմուտ կեյւ-
ս|ով օգտագոյւծեցին «աբիււսցւսկւսն խաղաքարտը»: Ստափնը, որպես 
կովկասյան գործեյվ) պատասխանատու ե ացգոտյաննեյւի ժոդկոմ, թույ-
ււսսդւեց Աբխազիայի «անկախության» 1տչակումը՝ դրանով շահելով 
աբխսպնեյւի համւսկււանքյւ: Լ?թե 1918թ. աբխագները մերժում էին 
Խւդւհրդային իշխանություն]], ապա 1921թ. բոլշևիկնեյվւ ձեռքից ստա-
նւսյով «անկախություն»՝ աբխազների մեծամասնության համար նոր իշ-
խանության ե անկախության պաշտպանումը ընկալվեց հավասւսրա-
գոր: Համապատասխանորեն խւդւհյւդային կարգեյւի հակառակուպնեյւը 
|]Ս1րս|վամ էին որպես աբիապ ժոդոփպի թշնամիներ, ինչը արտահայտ-
վեց նաե Վյւաստանամ 1924թ. հակաբոլշեիկյան ապստամբության 
ճնշմանը աբխաէյների գործուն մասնակցությամբ: Ոչ լիարժեք անկա-
խաթյան հռչակումով բոյշևիկները ցանկություն ունեին ստեղծել ավեփ 
յայն ւդսսվունքնեըի տյւամադյւմւսն պատրանք, քան Աբխագիան աներ 
ժոււովրւլավարւսկան Վրաստանի կագմում 1918-1921թթ. սկ]ւգբին: Այս-
պիսով Խորհրդային Ռուսաստանը ւսբխագների պատկերւսցմամբ դար-
ձավ սպատոփյան և անկախություն արտոնոդ երկիր, իսկ Վըաստանը 
|]Սկա]վամ Էր որպես Աբխսպիայի անկախության հակառակպպ: 

«Անկախաթյան» հռչւսկումյւ բացատրվում Էր նաև խոււ1դպային իշ-
խւսնոփյան ւսյւտաք]ւն քաղաքական նպատակներով: Պարտություն 
կյւեյով պատերազմում Լեհաստանի դեմ, ինչը նշանակում Էր «համաշ-
խարհային պւայետարական հեղափոխության» ծրագրերի ձախողում 
Արևմուտքում, Խորհրդային Ռուսաստանի առաջնորդները հայացքն 
ուղղեցին դեպի Աըևե]ք, միաժամանակ նպատակ ունենայով տեղի ժոդո-
ւիորղներին համոզել, թե ինչպես Է խորհրդային իշխանությունը հոգում 
վաքրաթիվ ժալովուրդների կարիքները: Այդ փուլում Լենինը պարբերա-
բար հիշեցնում Էր, որ «...լւսվ Է ազգային փոքրամասնությունների 
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նկատմամբ չափազանցել գիջուլականությունամ և ւխւսիկաթյունսւմ. 
քան չչափազանցել»1 : Լենինը ոչ պակաս նախազգուշական էր Վրաս-
տանի նկատմամբ: « . . .Վրաց ազգի նկւստմւսմբ մենք ունենք տիպիկ օ-
լփնակ, երբ անհրաժեշտ է կրկնակի զգուշավորություն, կանիտղակա-
նություն և զիջողականություն մեր կողմից» - հիշեցնում է նւս: 

Աբխազիայի Հեղկոմը հիմնվելով Բաթումի որոշման վլոս. հռչակեց 
Աբխազիւսյի ԽՍՀ և այղ մասին!921թ. մւսըտի 31-ին ուսղիոգիր ուղար-
կեց Լենինին, Ստափնին, Չիչերինին և Հայաստանի. Վրաստանի. Ադր-
բեջանի. Լեռնային հանրապետության հեղկոմների նախագահներին : 
Վրացհեղկոմը ւլրան արձագանքեց տևւսկւսն դադարից հեստ, ինչը կա-
րելի է գնւսհատե| որպես Բաթումի որոշումների կողմնակիցների և հա-
կառակորդների միջև Վրաստանի Կ(բ)Կ Կենտկոմում ներքին պայքարի 
ծավալման արդյունք: Վերջիններս, որոնք կուսպւստմության մեջ հիշա-
տւսկվում են որպես «ազգային ուկլոնիստներ», գեմ էին արտահայտվում 
Աբխազիւսյի, Աջալփայի և Հ.Օսիային ինքնւսւիսըություն տրամադրե-
լուն2": Այդ հարցում նրանց պաշտպանում էին Վրասսսսնամ դեռևս գո-
յություն ունեցող քաղաքական ւսյլ կուսակցությունները: Այդ առիթով 
ձախ սոցիափստ-ֆեդերափստների «Տրիբունւս» թերթը գրում էր. 
«Վրւսսւոանամ որևէ Հւսրավ-Օսյա գոյություն չունի, կան միայն վրացի-
ների միջևւսպյուղ օսեր: Վրացական օսերի ինքնավարությունն անհեթե-
թության է. . .» 2 1 : ժամանակակից վրացական պատմագրությունը վոս-
ռաբանում է «ուկլոնիստներին», նրանց կոչելով, «.. .իրական վրաց հայ-
րենասերներ, որոնք պայքարում էին Վրաստանի իրական անկախութ-
յան համւսր, չէին զիջում ոչ մեծւսպետւսկւսններին, ոչ էւ՝ աբխազ և օս 
անջատողականներին»22: 

Միայն 1921թ. մայիսի 14-ին Կ(բ)Կ Վրաստւսնի Կենտկոմը հատակ 
որոշումով հաստատեց Բաթումի պայմանավորվածությունները, միաժա-
մանակ նշելով, որ Աբխագիան մնում է ինքնուրույն, մինչև Խորհուրդնե-
րի իր համւսգումւսրը, ուր պետք է վերջնական վճռվեր նրւս ասրսգա 
դրտթյւսն հարցը2՛1: Ի կատարումն կուսւսկցւսկւսն մարմնի քաղաքական 
որոշման Վրացհեղկոմը, ւլարձյւսլ երկար դադարից հետո (ինչը վկայում 
է բանավեճի շարունակումը), Աբխազիայի աշխատավորների 1-ին հա-
մագումարի նախաշեմին՝ մայիսի 21-ին հրաւգարակամ է «Աբխազիւսյի 
ԽՍՀ-ի անկախության մասին» հռչակագիրը: Հռչակագիրր հրւսպաըա-
կեփս «աբխազ ընկերներից» Վրացհեղկոմի անգամնևբր հավւսնւսբար 
ստացել էին որոշակի երաշխիքներ: «Արբ մարտին մենք մտանք Սու-
խամ՝ ասացինք, պետք է կարճ ժամանակահատված, Աբխազիայի և 
Վրաստւսնի ւսշխւստավււրների միջև ազգային հալածանքը վեյսսցներււ 
համւսը և պետք է, որ մենք հայտարարենք անկախ հանրապետութ-
յուն»24, - նշում է Ն . Լւսկոբան: Նույն սգով է արտւսհւսյտվամ Ե.էշբւսն. 
« . . . նպատակ ունենսղով վերացնել ազգային հալածանքը, որոշվեց գոնե 
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ժամանակավոր հայտարարել Խորհրդային Աբխազիայի անկախությա-
նր»25: 

Վրացհեդկոմի հռչակագիրը ընթերցվեց Ս. -Քւսվթարաձեի կողմից 
մայիս]) 28-ին Աբխազիայի աշխատավորների 1-ն համագումարում, որը 
ե ընդունվեց մեծ ոգևորությամբ: Պատասխան ելույթում 1յ.էշբսւն բոլոր 
հիմքերն աներ (iuji իշխանության վւաուսբանման համար ասերւվ. «Ա-
միսնեյավ թա]սանճում Ւ.]ւն Թիֆլիաոմ շինծու ինքնավարության մասին, 
սակայն և նույնիսկ սնամեջ ինքնավարության նրանք (խոսքը ներկայա-
ցուցչական մարմնի' Աբխսպիայի ժողովրդական Խորհուրդի մասին.է-
հեւ].) չ Լին կարւպ հասնել (մենշևիկների կառավարությունից-հեդ.)...17-
կան բո|շև])կնե]ւր և պստիկ Աբխւսգիան ունի իրական անկախություն»21՝: 
Այս առիթով 1921թ. օգոստոսի 12-ին կայացած Կովկասյան երկրամա-
սային կասխորհրդսւկցաթյան ժամանակ Գ-Օրջոնիկիձեն նշեց. «Երբ 
Աբ]սաց])ան պահանջեց անկախություն, մենք մատնանշեցինք Աբխա-
զիայի կոմունիստներին, որ նման վւոքր պետության անկախությունն 
անհնար է, սակայն ի վերջս մենք համաձայնվեցինք: Մենք ասացինք, ե ֊ 
րե աբխազ ժողովուրդը վրացիների նկատմամբ անվստահությանն է 
տածում...թոզ Աբխազիան փնի անկախ, թող նա բուժի մենշևիկների 
հասցրած վերքերր, սակայն հետագայում աբխազներն իրենք կհամոզ-
վեն խորհրդային հարևան Վրաստանի հետ սերտ միավորման անհրա-
ժեշտության մեջ»2 7 : 

Աբխազիայի նոր իշխանավորները համտեսեցին իշխանության «հա-
մայքր», որր Ն.Լակոբան այսպես է նկարագրում. «Մենք սկզբից քաշ-
վում էինք կոչել մեզ հանրապետության «նախագահներ», ժողկոմներ և 
այլն, սակայն անցնում Ւ. մեկ, երկու, երեք օր և ամաչկոտությունը վերա-
նամ է,..»'1": Այս նրբերանգը նկատել էին ժամանակակիցները և այն ար-
տահայտել վրացական «Սսցիալիստ-ֆեդերալիստ» թերթի էջերում տեղ 
գտւսծ «Աբխազիայի հարցը» հոդվածում. «Այժմ ստեղծվել է հարմար 
պահ արվարձաններում արտոնյալ մարդկանց համար: Մինչ Խորհրդա-
յին Վրաստանը զբաղված է ներքին կառսւցապատմամբ, իրենք...ստեղ-
ծում են այնտեղ հանրապետություններ, քանի որ այժմ իշխանիկություն-
ները մոդայիկ չեն. . . » 2 4 : Կարճ ժամանակ հետո՝ 1921թ. հուլիսի 5-ին 
Ստւպինի մասնակցությամբ գումարված ՌԿ(բ)Կ Կովրյուրոյի պլենա-
մում կայացվեց «ինքնավար հանրապետության ձևով Աբխազիայի և 
Վրաստանի միավորման ուղղությամբ կուսակցական աշխատանք ծա-
վալելա մասին»՜"1 որոշում: Կովրյուրոյի ճնշման ներքո, հուլիսի 22-ին, 
Աբխազիայի ղեկավարությանը Բաթումում հրավիրեց Հեղկոմի և Աբխա-
զ]ւայի ՌԿ(բ)Կ Կազմբյուրոյի միացյալ նիստ, որին ներկա էր Կովրյուրո-
յի քարտուղար Հ.Նազարեթյանը: Բացատրական ելույթում նա պարզա-
բանեց, որ անկախության և ինքնավարության հարցերը կիրառական 
լուծման պարագայում որևէ սկզբունքային հակասություններ չունեն31: 
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Եվ իրոք՛ երբ իշխանությունը խստագույնս կենտրոնացվել էր կուսակ-
ցության ձեռքում՛ ինքնավարություն, թե խորհրդային «անկախություն» 
հասկացություններն այլևս կրում էին պայմանական բնույթ: Գտնվեց 
նւսև մեծ ոգևորությամբ հռչակված «անկախությունն» ի չիք դարձնելու 
«տնտեսական հիմնավորում», որը և ներկայացվեց Աբխազիայի պա-
տասխանատու աշխատակիցների՝ հուլիսի 23-ին հրավիրված խորհր-
դակցությանը: Ընդգծվեց, ոբ «խորհրդակցությունը Վրացհեգկոմի հռչա-
կագիրը այսուհետև համարում է աբխազ ժողովրդին առավելագույն ինք-
նավար իրավունքներ լիովին երաշխավորող», որի «լիակատար անկա-
խությունը... անիրականանալի է, քանի որ ոչ մի վւոքբիկ խորհրդային 
հանրապետություն չի կարող գոյատևել անկախ»' 2 : Հույս հայտնվեց, որ 
Աբխագիայի Խորհուրդների առաջիկա համագումարը իր համերաշ-
խությունը կհայտնի Վրացհեղկոմի հոչակագրի սկզբունքներին՝ Վրաս-
տանի հետ դաշնության և տնտեսական միասնականության հիմքերի 
փոս: 

Վերադաս կուսակցական մարմիններն իրականում հաշվի չէին 
նստում Աբխազիայի անկախ կարգավիճակի հետ: 1921թ. հուլիսին կա-
յացած Կովրյուրոյի պլենումը անհրաժեշտ գտւսվ. «...ճանաչել կովկաս-
յան հանրապետությունների (Վրաստան, Ադրբեջան. Հայաստան) ան-
կախության իրականացումը, պահպանելով գոյություն ունեցող լիակա-
տար կուսակցական հարաբերություններն այդ երկրների կոմկուսի 
կենտկոմների և ՌԿԿ ԿԿ-ի միջև...»3՜1: Այս ատյանի նիստերին. Աբխա-
զիայի, Դագստանի և Լեռնային հանրապետության ներկայացուցիչնե-
րը, ի տարբերություն երեք Այսրկովկւսսյւսն հանրապետությունների, 
մասնակցում էին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով՛4: 1921թ. օգոս-
տոսի 16-ին ստեդծված «Անդրկովկասի տնտեսական բյուրոյում» Է1բ-
խազիան, որպես աոանձին միավոր, նույնպես չէր ներկայացված35: Այս 
ւլրվածքը հաստատում է Ստափնը 1921թ. սեպտեմբերի 1-ին ՀԿԳԿ -
քարտուղար Ա. Ենուկիձեին գրած նամակում, «Աբխազիան հանդիսա-
նում է անկախ Վրաստանի ինքնավար մաս, որի համար էլ ՌՍՖՍՀ-ում 
ինքնուրույն ներկայացուցիչներ չունի և պարտադիր չէ ունենա»36: 

1921թ. հոկտեմբերի 15-ի Աբխազիայի Կազմբյուրոյի պլենումի և Հեղ-
կոմի ընդլայնված համատեւլ նիստում որոշվեց ձևւսկեըւգհլ Վրաստանի 
և Աբխազիայի կապր պաշտոնական պայմանագրով, որպես երկու միու-
թենական հավասար հանրապետությունների37: Այսպիսով Աբխւսզխսյի 
կոմունիստներն ինքնուրույն փոխեցին վերաղաս Կովբյուրոյի որոշումի 
«ինքնավարացման» մասին: Այս անհնազանդության դրդապատճառնե-
րը պարզ են դաբձնւսմ Աբխազիայի դեկավար գործիչների գւսւււսվսսըը՝ 
անւլամակցել Կովգաշնությանը, շրջանցելով Վրաստանը3,!: 1921թ. նո-
յեմբերի 14-ով թվագրված նամակում Ե.էշբան գիմում է Կովկասյան 
բյուրո, խնդրելով հավանություն տալ Աբխագիայի անդամակցությանը 
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կյւվդաշնաթյանր որպես չորրորդ հանրապետության39: Այդ գադափա-
յյ|յն կողմնակից հր նաե Ն.Լակոբւսն, ինչը նա խոստովանեց 1925թ. դեկ-
տեմբերի 25-ին Վրաստանի կոմկուսի 4-րդ համագումարի ամբիոնից41': 
1921թ. նոյեմբերի 1-ին վրաց-աբխազակւսն հարաբերությունները 
քննարկվեցին Կովկասյան բյուրոյի նախագահության նիստում և որոշ-
վեց 10 օրվա ժամկետում կսպմել երկկողմ պայմանագրի նախագիծ: Այդ 
նպատակով ստեղծվեց հանձնաժողով՝ Բ.Լեգրսւնի նախագահությամբ: 
-P-ւսնի որ աբխազական ղեկավարությունը պնդում էր Կովդաշնությանն 
առանձին անղամակցերո հարցր, հանձնաժողովի գործունեությունը ա-
նարղյունք եղավ ե նոյեմբերի 16-ին Կովկասյան բյուրոն կայացրեց 
պարտաղրող որոշում. 1. Անկախ Աբխազիայի գոյությունը համարել 
աննպատակահարմար; 2. Առաջարկել ընկ. էշ բային ներկայացնել իր 
վերջնական եզրակացությունը Վրաստանի դաշնության կազմում՝ պայ-
մանագրային հիմունքներով Աբխազիայի ընդգրկման մասին, կամ 
ՌՍՖԱՀ-ում՝ ինքնավար մարզի սկզբունքներով41: Առաջին հայացքից 
այս որոշումն նկատի էր առնում Խորհրդային Ռուսաստանին անդա-
մակցերււ աբխազ կոմանիստների սկզբնական ցանկությունը: Սակայն, 
երբ Աբխազիան արդեն հռչակվել էր անկախ, այդ առաջարկը նախա-
տեսում էր իր կարգավիճակի էական իջեցում ե այստեղ առկա էր նրբա-
միտ հոգեբանական հաշվարկ: ՌԱՖՍՀ-ի կազմում Աբխազիան ստա-
նամ էր երկու աստիճան ցածր կարգավիճակ, քան Վրաստանի դաշ-
նաթյունում: Իրական ընտրության բացակայության մասին է վկայում 
Աբխազիայի Կազմբյուրոն Վրաստանի Կ(բ)Կ Կենտկոմին կազմակերպ-
չական առումով ենթարկելու մասին Կովկասյան բյուրոյի նոյեմբերի 24-
ի որոշման վւաստր42: 

1918-1921թթ. վյւաց հասարակական կարծիքը ընտելացավ Աբխա-
զիան Վրաստանի անբաժանելի մասը համարելու մտքին: «Անկախ Աբ-
խազիան, որի բնակչության մեծ մասը կազմում են վրացիները՝ անըն-
ւրսնելի է ե ստեղծված է ւիովին այլ նպատակներով, որին տեղաբնիկ 
վրացիները երբեք չեն րնտելանա: Սակայն մինչև այս հարցի վերջնա-
կան րոծումր անհրաժեշտ է, որ Վրաստանի Հեղկոմը...նշանակի Աբ-
խւսզիայում Ներկայացուցիչ, որը կպահպանի...վրացիների շահերը»43, -
գրում էր վրացական մամուլը: Վրաց կոմունիստները չէին կարող հաշվի 
չաոնե| այս տեսակետները, առավել ևս իրենցից ոմանք տոգորված էին 
այդ տրամադրություններով: Քանի որ Աբխազիան արդեն հայտարար-
ված էր անկախ հանրապետություն, Վրաստանի «տարածքային ամ-
բողջականությունը» պահպանելու նպատակով, վրաց ղեկավարների 
սթավւ մտածող մասը չսակարկեց ինքնավարության պաշտոնական 
կարգավիճակի վերաբերյալ և համաձայնություն տվեց «պայմանագրա-
յին հանրապետությանը», որպես փոխզիջռւմային տարբերակի: 
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1921p. դեկտեմբերի 16-իս Աբխազիւսյի և Վրաստանի լիազոր ներ-
կայացուցիչները (Ն.Ակիրտավա, Ս ֊Կարտոզիա, ՄՔավթւսըաձե) կնքե-
ցին միութենական դաշնագիր, որի աոաջին հոդվածն ամրագրում էր. որ 
վերոնշյալ հանրապետությունները կազմում են միմյանց հետ ռազմա-
կան, քաղաքական և տնտեսւսֆինանսակւսն ւրսշինք44: Տեգի ունեցավ 
Աբխազիայի ղեկավաւաւթյան շրջւսդաըծը դեպի Վրաստանի հետ 
միությունը: Այդ է վկայում 1922թ. հունվարին Վրաստւսնի կոմկուսի ա-
ռաջին համւսփււմարամ Ե-էշբայի ելույթը: «Մենք ոչ մի րոպե չէինք գա-
գարում քարոզել ընւըյեմ այսպիսի անկախությանը և քարոզչության 
արդյունքը ակնհայտ է » յ \ - հայտարարեց նւս: 

Աբխազիայի Խորհուրդն երի աոաջին համագումարը, որի անհրաժեշ-
տության մասին խոսում էին խորհրդայնացման առաջին իսկ օրից, գու-
մարվեց 1922թ. փետրվարի 12-17-ը: «Անդրկովկասի հանրապետություն-
ների դաշնության մասին» զեկույցով հանդես եկավ Ն.Լակոբան. 
«.. .Խորհրդային իշխանության գաղափարի պահպանման նպատակով 
մանր ազգությունների շրջանակներում՝ ինչպես օրինակ աբխազականի, 
անհրաժեշտ էր մեկ րոպեով Աբխազիան հայտարարել անկախ հանրա-
պետության...»4 6 , - նշեց նա: Երբ համագումարում հրապարակվեցին 
Վրաստւսնի հետ միութենական դաշնագրի դրույթները պատվիրակների 
որոշ մասը բարձրաձայն բողոքեց: Ն.Լակոբան ստիպված էր արդարա-
նալ ե հակաճառել. «Աբխագիայի անկախությանը Վրաստւսնր չի 
խլում...»'": Ինչ անկախության մասին էր խոսքը, եթե, իր իսկ բառերով, 
ւսյն հռչակված էր մեկ րոպեով: Պատվիրակներին վստահություն ներշն-
չելու նպատակով նւս երաշխիքներ տվեց. «Եթե Վըաստանր սկսելու է 
խլել, մենք բոգոքարկեըո ենք հեղափոխության շտաբին՝ ՌԿԿ, ՀԿԴԿ, 
ընկ. Լենինին: Աբխազիայի աշխատավորների անկախությունը ոչ ոք չի 
կարողանա խլել, քւսնի դեռ գոյության ունի խորհրդային իշխանությու-
նը»4*: Հւսմագումւսրըընւբոնեց որոշում՝ «Անդրկովկասի հանրապետութ-
յունների դաշնության և ԽՍՀ Աբխագիայի և ԽՍՀ Վրաստւսնի դաշնութ-
յան մասին», սրի երրորդ կետռվ առաջարկվեց Աբխազիւսյի ԿԴԿ-ին 
մշակել նոր դաշնագիր այն հիմունքներով, ինչպիսին է Անդրկովկասի 
հանրապետությունների միութենական դաշնագիրը՛14: Չնայած համա-
գումարը չհաստատեց 1921թ. դեկտեմբերի 16-ի դաշնագիրը, Վրաստա-
նի Կ(բ)Կ Կենտկոմի նախագահությսւնը 1922թ. ւիետըվւսըի 27-ին որո-
շեց Աբխազիւսյին տրամադրել 3 տեղ հանրապետական ԿԴԿ-ում, միա-
ժամանակ այն որակելով «ինքնավար հանրապետություն»5": Կասղեկա-
վարաթյանը հավանություն տվեց 1922թ. մւսըտի 2-ին ընդունված Վրաս-
տւսնի ԽՍՀ սահմանադրության առաջին հալվածի հավելվածին, որտեղ 
Աբխազիան հայտարարվում էր «միավորվւսծ» Վրաստանի հետ, ի ւուսր-
բեըություն Աջարիայի և Հ. Օսիւսյի, որոնք մտնում են նրւս կազմի մեջ" : 
Ս լա կայն այդ տարբերությունը ուներ ձեակւսն բնույթ: Դեռես 1921թ. 
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սեպտեմբերի 10-ին (JLp]umq]uujJi Կազմբյուրոյի քարտուղար Ն.Սվւսնի-
ձևն ցրում էր Կայբյարււ. «Խորհրդային Աբխազիան իր տարածքով եւս-
ւիյսսար 1՚. Ռուսաստանի զաւյառին...Այնինչ ձևական նկատառումներով 
Աբ|աս(լիան հանդիսանամ հ ինքնաււույն հանրապետության»5 2 : 

Աբ]սազյ)այի կա]]զաւ|իճակր վերջնականորեն պետք է որոշվեր նրա 
սահմանադրությամբ, որի ստեդծման աշխատանքները սկսվեցին 1922p: 
Նրա տեքստ]) ձևավորամր ձգձգվեց սար հակամարտության պատճա-
ռով. որն առաջացավ Վրաստանի Կ(բ)Կ Կենտկոմ]) և ՌԿԿ Անդրերկր-
կոմի միջև՛ Անդրկււվկաս]) հանրապետությունների դաշնության հարցի 
շուրջը: Վրաց «ակւոնիստներր», որոնք Կենտկոմում մեծամասնություն 
հին կազմում, տնտեսական զարգացման մակարդակների տարբերութ-
յան պատճառով գտնամ հին այդ դւսշինքր ոչ նպատակահարմար: Դեկ-
տեմբերի 10-ին Բաքվում կայացած Անդրկովկասի Խոր1տւրդների առա-
ջին համազումաըր հռչակեց ԱՄՖՍՀ. իսկ դեկտեմբերի 30-ին Մոսկվա-
յամ ստեդծվեց ԽՍՀՍ՜-ր, որի հիմնադիր անդամներն հին խորհրդային 
ազզւսյին պետականության բարձրափոյն աստիճան կրոդները՝ միութե-
նւսկւսն հան]1նսպետ]]ւթյաննե]ւր, և որոնց հետևում հին նրանց կազմում 
գտնվողները՛ ինքնավար Խ Ս Հ , ինքնավար մարզ և աշխատանքային կո-
մունա: Այդ համաչափությանը հակասում հր Աբխազիայի կարգավիճա-
կը: ա՝նևնւս|ով Խ Ս Հ կարգավիճակ, նա հանդիսանամ հը միաժամանակ 
և «միութենական», և' թե «միավորված» Վրաստանի հետ: Այսպիսի յու-
րահատուկ իրւսվիճակր չէր շփոթեցնում Աբխազիայի ղեկավարներին: 
էդույթ ունենալով 1922թ. մայիսին կայացած 2-րդ մարզային կուսկոնֆե-
րանսամ, Ն.Լակոբան ասաց. « . . .Մենք պետք հ ասենք, որ այդ քաղաքա-
կան տեսակներր' անկախության հռչակումը և այլն, բարբաջանք հ, 
Սրանով հրապուրվել պետք չհը.. .մեզ պետք հր ցուցանակ, և մենք կախե-
ցինք, սակայն խոնարհվել նրա առջև պետք չէ»'՝՝3: ԽՍՀՄ-ի ստեղծումից 
հետո խառնաշփոթը վերջնականորեն չհաղթահարվեց: 1923թ. ելույթ ու-
նենալով Անդււկովկաս]) կոմունիստական կազմակերպությունների 2-րդ -
համագումարում, Շ.Լ*]]ւավան չկարողացավ ճիշտ գնահատել Աբխա-
զիայի, Աջւսրիայի և Հարավային Օսիայի իրավական կւսրգավ]ւճակր, 
վերջինս անվանելով հանրապետության, այն դեպքում երբ այն ինքնա-
վար մւսրզ հը54: Իսկ 2-րդ մարզային կուսկոնֆեբանսում Աբխազիայի 
կարգավիճակի վերաբերյալ Ն ֊ Լ ա կ ո բ ա ն ասում էր. «Սհնք ]ւնքնիշխան 
պետության ենք, ճիշտ հ խորհրդային, բայց ' անկախ»՜'՝՜՝': Ինչպես երևամ 
է՛ հասկացությունների կատարյսդ խառնաշփոթ: 1924թ. ԽՍՀՄ-ի առա-
ջին սահմանադրության 15-րդ հոդվածում Աբխազիան հիշատւսկվում է 
որպես ինքնավար հանրապետություն"՝: Այս իրավիճակում Աբխսպիայի 
սահմանադրության նախագիծ կազմողները չէին կարող կողմնորոշվե] 
նրւս կարգավիճակի ճիշտ գնահատման գործում: Բացասական սպդե-
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ցությւււն ունեցավ նաև Վրասաանում ազգային հարցի շուրջը ծւսվալ-
ված բանավեճը: 

Լ 923թ. մարտին կայացած Վրաստւսնի կոմկուսի 2-լպ համագումարի 
ամբիոնից հնչեցին Աբխագիայի տնտեսական շրջափակման կոչեր: 
Գբգովածության պատճառը այն էր. որ Աբխագիայի պաշտոնական 
մարմինները չէին ընդունել որևէ փաստաթուղթ, որը իրավականորեն վա-
վերացներ կապը Վրաստանի հետ՝ : Վրասաանում ստեղծված իրավի-
ճակով խիստ դժգոհ էին Մոսկվայում: Այս կապակցությամբ. 1923թ. ապ-
րիլին կայացած ՌԿԿ 12-րդ համագումարում ունեցած ելույթում Ստա-
փնն ասաց. «Վերցնենք Վրաստանը: Այստեղ ւսոկա է 30 % ոչ վրացա-
կան բնակչություն...Վրաց կոմունիստների որոշ մասում ծնվել է գաղա-
փար՝ այնքան էլ հաշվի չնստել ւսյդ մւսնր ազգությունների հետ.. .Դա 
շովինիզմ է, վնասակար և վտանգավոր շովինիզմ, որովհետև նւս կարող է 
փոքր վրացական հանրապետությունը վերածել գզվռտոցի ասպարեզի: 
Այնուամենայնիվ նա արդեն վերածել է իրեն գզվռտոցի ասպարե-
զի.. .»5* : Այս կտրուկ գնահւստականը բնորոշում է Վրասաանում ստեղծ-
ված իրավիճակը: Այդ պայմաններում հասկանալի է դւսռնւսմ Աբխա-
գիայի ղեկավարության զգուշավորությունը Վրաստանի հետ որևէ իրա-
վական կապերի ստեղծման գործում: Գ.Օրջոնիկիձեն 1923թ. դեկտեմ-
բերի 21-ին Անդրկովկասի Խորհուրդն երի 2-լպ համագումարում ստիպ-
ված էր հանգստացնել. «Աբխագիան հիմա ինքնուրույն հանրապետութ-
յուն է.. . ով ուզում է դարձյալ վերածել նրան որևէ մեկի գագաթի, կստա-
նա ձեռքերին» 9: 

1923թ. հունիսի 26-ին Աբխագիայի ԿԳԿ-ի նախագահությունը որո-
շեց որպես հիմք ընդունել Վրաստանի գործող սահմանադրությանը6", 
իսկ 1925թ. ապրիլի 1-ին Աբխագիայի Խորհուրդների համագումարին 
ներկայացվեց առաջին սահմանադրության նախագիծը: 5-ըդ հողվածը 
հռչակում էր Աբխազիայի Խ Ս Հ ինքնիշխան պետություն և գարս գալու 
ազատ իրավունք էր վերապահում ԱՍՖՍՀ և ԽՍՀՄ-ից: Այս ղրայթր 
խիստ հակասում էր վերը նշված կառույցների սահմանադրություննե-
րին: Հետազոտալների միջև կան տարաձայնություններ ԽՍՀ Աբխա-
զիայի 1925թ. Սահմանաւլրության օրինական լինելու մւսսին: Հիմք ըն-
դունելով «3-ըդ Համաաբխագական Խորհուրդների համագումարի տե-
ղեկագիրը», ուր հայտնվում է Վրաստանի ԽՍՀ և ԱՍՖՍՀ-ի սահմա-
նադրությունների հետ համաձայնեցման նպատակով համագումարին 
ներկայացված նախագծի վերամշւսկման որոշման մասին6', մի շարք 
վրաց պատմաբաններ (Մ.Լորդքիփանիձե, ԱՍուրգուլաձե, Է.Խոշտւս-
րիա-Բրոսսե, Լ.Թոիձե, Գ.Գոգսաձե և այլք) պնգամ են, որ այսպես կոչ-
ված «1925թ. Սահմանադրությունը» մնաց որպես նախագիծ62: Աբխազ 
պատմաբան Բ.Սագարիան և վրաց գիտնականներ Դ.Գամախւսրիան, 
Բ.Գոգիան հաստատում են Սահմանադրության ընդունման փւսստը 3-
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]ii) համագումարաւն: Սակայն դրա տեքստը չէր հրատարակվել ե իրա-
վական կարգավիճակ չի ս տ ա ց ե ք : 1925թ. սեպտեմբերի 6-ին ՀԿ(բ)Կ 
11նւ])ւեյ]կ])կոմր անհրաժեշտ համարեց սահմանադրորեն ձևակերպել 
հարաբերություններ]! Վրաստանի և Աբխսպիայի միջև, միաժամանակ 
վևրանայե|ով Խ Ս Հ Աբխսպիայի Սահմանադրությունը63: Արդեն սեպ-
տեմբերի 11-ին այս որոշումը քննարկեց Աբխազիայի մարզկոմի նախա-
գահությունը և որոշեց ստեդծել հանձնաժողով Ն.Լակոբայի գլխավո-
րաթյամբ: Հոկտեմբեյւի 27-ին ոպղումներով նախագիծը հաստատվեց 
Վրաստանի կոմկուսի Կենտկոմի Քարտուղարության կողմից, որը 
հանձնարարեց Աբխազիայի ԿԳԿ-ն ընդունել այն սահմանված կարգով: 
1925թ. դեկտեմբերի 2-ին ելույթ ունենալով Վրաստանի կոմկուսի 4-դ հա-
մագումարում, 1/.Լակոբան խոստովանեց սահմանադրության ընդուն-
ման հարցում 1925թ. ապրիլին թայ] տված «վրիպումը», անվանակոչելով 
ւսյն «հիմարություն»**: Թե ինչու նա ընտրեց ինքնաքննադատության 
ճանապարհը գացե բացատրում են Վրաստանի Կենտկոմի քարտուղար 
Ս՜Կախիանա խոսքերը, որոնք մեջբերում է Ն.Լակոբան. «Աբխազիան 
իրենից ներկայացնում է բազմազգ հանրապետություն, ընդորում այս 
հանրապետության աոանձին մասերը լավ չեն ընտելացել միմյանց: Աբ-
խազիայի իրական անկախության ե Վրաստանից հեռանալու մասին 
հարցադրումը կբերի Աբխազիայի փլուզմանը ինչպես խաղաքարտերից 
կառուցած տնակի»" : Նայն համագումարում Օրջոնիկիձեն Աբխազիան 
անվւսներւվ ինքնավար, միաժամանակ և ակնարկեց նրա նպատակա-
հարմարությունը աբխազների փոքրաթիվ լինելու պատճաոաբանութ-
յամբ6": Այդ հարցին անդրադառնում է Ֆ.Մախարաձեն՝ «Սուխումում 
ՎրացԿԴԿ-ի նստաշրջանի կենտրոնական հարցը» հոդվածում («Սռ-
վետսկւսյա Աբխազիա», 1926թ. 16 հունիսի), որտեղ նա գրում է. « . . .Հիմ-
նական աբխազ ազգությունը ներկա պարագայում կազմում է փոքրա-
մասնություն երկրռւմ: Մեզ կարոդ են հարցնել, ինչու" է պետք Աբխազա-
կան հանրապետությանը: Լավ չի" լինի այն վերացնել միանգամայն»''9: 
Սահմանադրական վտխհաըաբերությունների վերջնական հստակեց-
ման նպատակով 1926թ. հունիսի 11-ն Սուխումում գումարվեց Վրաստա-
նի ԿԳԿ-ի նստաշրջանը, որը հաստատեց Վրաստանի Խ Ս Հ նոր Սահ-
մանադրությունը: Նրա 5-րդ գլուխը նվիրված էր Աբխազիային, որը ինչ-
պես ինքնավար Աջաբիան, այդուհետե մտնում էր Վրաստանի կազմի 
մեջ: Վրաստանի ԿԳԿ-ի նստաշրջանի հանձնարարությամբ Աբխազիա-
յի ԿԳԿ վերամշակեց 1925թ. Սահմանադրության նախագիծը ե իր 
նստաշրջանին՝ 1926 թ. հոկտեմբերի 27-ին, հաստատեց նոր տեքստը, ո-
րր հրապարակվեց: Սահմանադրության վերջնական հաստատումը տե-
դի ունեցավ 1927թ. մարտի 7-ին Աբխազիայի Խորհուրդների 4-րդ համա-
գումարում7": 
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1920-ական թթ. վերջերին ԽԱՀՄ-ում արդեն ձևավորվեւ էր ազգային 
պետական կառույցների հիերարխիա, որտեղ «պայմանագրային հան-
րապետություն» հասկացությանը առանձնւսցվաՕ էր: Քաղաքական 
պւսհի հարկադրական պահանջ դարձավ իմի բերերս Վրաստւսնի ե Up-
խազիւսյի իրավական հարաբերությունները, այն համաձայնեցնելով ձ-
ևւսվոլւված իրականությանը և ԽՍՀՄ-ում իրականացվող պետական շի-
նարարւսթյան քաղաքականությանը: Դեռևս Վրաստանի կոմկուսի 6-րդ 
համագումարում 1929թ. հուլիսի 4-ին Ն. Լւսկոբան հայտարարեց. «է!բ-
խւսգիայի և Վրաստանի փոխհարաբհրություննհրի հւսրցը ձևակերպ-
ված է այնպես, որ Աբխազիւսն ստիււլված կւինի որոշակի փոփսխություն 
կատարել իր Սահմանադրությունում...»71: Նույն ժամանակ Աբխազիա-
յի ժ՚ոդկոմխորհբդում կւսզմվւսծ տեղեկանքում նշված է «որ 1921թ. դեկ-
տեմբերի 16-ի դաշնագիրը ...կորցրել է իրական նշանակությունը...կա-
րոդ է դիտվել միայն որպես պայմանագիր ԽՍՀ Վրւսստանին ԽՍՀ ԷԼբ-
խազիայի միավորման, որ պայմանագրային ԽՍՀ Աբխազիա անվանու-
մը յունի իրական բովանդակություն»'2: 1930թ. ապրիլին Աբխազիւսյի 
ԿԴԿ-ի նստաշրջանր որոշում կայացրեց վերացնել «պայմանագրային 
հանրապետություն» հասկացսւթյունը սահմանւսդրւսբյունից. վւոիւարի-
նելով ւսյն «ինքնավար հանրապետություն» անվւսնակոչումով: 1931թ. 
փետրվարի 11-ին Աբխազիայի Խորհուրդների 6-րդ հւսմւսգամարր. իսկ 
նայն ամսվա 19-ին՝ Վրաստանի Խորհուրդների 6-րդ համւսգամւսրր 
հաստատեցին այդ որոշումը73: 

Եթե ընւրոնենք միայն ձևական իրավական կողմը, անշուշտ Աբխա-
զիայի կարգավիճակի փոփոխումր կարելի է դիտել որսլես նվազեցում: 
Սակայն նւս «ինքնավար» դիտվում էր դեռևս 1921թ-ից, մյուս կողմից, 
սակայն, հանրապետության կարգափււխսւթյունր չփոխեց նրւս իշխա-
նավորների իրական դերն ա փազորություններր: Աբխազիւսյի ինքնա-
վար հանրապետությունը, շնորհիվ նրա ԿԳԿ-ի նախագահ Նեստոր Լւս-
կոբւսյի հեղինակությանը և մտերմությւսնր Ստւսլինին. իըականամ օգտ-
վում էը միութենական հանրապետության կարգավիճակին բնորոշ «բա-
րիքներից»7'1: Սիւսժամանակ Աբխազիան չէր համապատասխանում 
նւսև մի շարք ւսր պահանջների (տարածքը, բնակչության թիվր և այլն) 
միութենական հանրապետության իրւսկւսն կարգավիճակ ստանւսրս 
համար: Այսպիսով 1931թ. տևական քաշքշուկից հետո, Աբխազիւսյի հա-
մար գտնվեց կարգավիճակի մի տարբերակ, որր կարծես պետք է վեր-
ջակետ դներ այդ հարցում: 
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BENJAMIN MAILYAN 

DEFINITION OF THIi AßKHAZIA'S STATUS BY THE SOVIET 
STATEHOOD (1921-1931) 

The study of ihc condition of Abkhazia in soviel Male period have an importance 
in ihc coniexi of ihc modern relalionships beiween georgians and abkhazians. Afier 
sovictizalion of Georgia, befor ihc formation of ihc USSR, communisi leaders of 
Soviel Abkha/.ia seek for ihe sialus of indepcndence. whieh formally was given from 
central communisi bodics. Düring ihc formation the federalion of south Caucasis 
republies, Abkha/.ia was includcd Soviel Rcpublic of Georgia based on an alliance 
Agreement. Iliglicr staie and parly bodics of the USSR regarded Abkhazia as 
autonnmy region, bui it was called agrcemeni republic, such concessions were made. 
because the greal part ofahkhaz nationality didn'l want to bc under the administrative 
patronage of Georgia. The status of agreement rcpublic of Abkhazia in 1922-1930 had 
the samc formal characicr, as the indcpcndcnce in 1921. In 1931 Abkhazia was 
iransformcd into an autonoiny rcpublic in Georgia SSR as ihc USSR hadn't the 
analogy of agreement rcpublic. 
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ՍՈՒՐԵՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 

ԲԱՇԱՐ ԱԼ-ԱՍԱԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՉՈՐՍ 
ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ՍԻՐԻԱՅՈՒՄՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (2000-
2004 ԹԹ.) 

2000թ. հուլիսի 12-ին հւսմընդ1ւանուլւ հանրաքվեի ժամանակ ստանա-
լով քվեարկության մասնակիցների ձայների 97,29 %-ը, Սիրիայի Արա-
բական Հանրապետության /ՍԱՀ/ նախագահ րնտրվեց Բաշար ալ-Ասա-
դը': 

Սիրիան, որի ներքաղաքական կւանքը 1971 թ.-ից անփոփոխ ընթա-
նում էր գրեթե նույն տրամաբանությամբ և առանց որևէ գգւսփ ցնցումնե-
րի /բացառությամբ 1979-82 թթ. «Մահմեդական եղբայրներ» կազմակեր-
պության հակակառավարական գործողությունների/ կամ նորամուծութ-
յունների, հայտնվեց կտրուկ վւովւոխությունների մի շրջանում: 

Բաշար ւսլ-Ասադի իշխանության գալն ինքնին մեծ սպասելիքներ ա-
ռաջացրեց: Ակնկալվում էր. որ արևմտյան կրթություն ստացած երիտա-
սարդ նախագահը կձեռնարկի սիրիական հասւսրակաթյանր վերափո-
խելու մի շարք քայլեր2: Այս հույսերի առհավատչյան դարձավ Բաշար 
ւսլ-Ասադի նախագահի պաշտոնում առաջին ելույթը, որում նա Սիրիայի 
դերի. Իսրայելի. Լիբանանի և արաբական աշխարհի հետ հարաբերութ-
յունների հետ մեկտեգ առանձնահատուկ շեշտեց ներքաղաքական և 
վարչական արմատական բարեփոխումների անհրաժեշտությունը, ինչ-
պես նաև մատնանշեց ներքին քաղաքական զարգացման երկու հիմնա-
կան ուղղությունները՜ տնտեսական ազատականացումը և պետության 
արղիականացամը: Կոչ անելով իըականացնեւ ներքին բարեփոիսսմ-
ներ՝ նոր նախագահն ընդգծեց գոյություն ունեցող հասարակական ինս-
տիտուտների բարելավման, բաց և կառուցողական քննադատության 
անհրաժեշտությունը3: 

Այս սպասումներն ինչ-որ չափով արդարացան, սակայն ոչ ամբողջո-
վին: Նրանք ովքեր ակնկալում էին կտրուկ փոփոխություններ, նույնիսկ 
հիասթափություն ապրեցին: Իրականում պարզ էր. որ սկզբնական 
շրջանում, մինչև իր դիրքերի ամրապնդելը, Բաշար ալ-Ասադր իսոսա-
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փև|ւււ h]i այւագ հաջողության հասնելու մտքից: Բարեփոխումների քայլ 
աո քայ| իրականացումը հնարավորինս թույլ կտար խուսափել հւսկա-
ոակորւլների հակաքսւյլերից4: Պատահական չէ. որ նախաձեոնփսլ փո-
փո]աււթյւոններր կրում հին երկարաժամկետ բնույթ և իրականացվում 
հին մեծ զգուշավորությամբ: Հետաքրքիր է. որ շատերը նրա այս քայլերը 
նմանեցնում են իր հոր իշխանության գալու աոաջին շրջանի քաղաքա-
կանության հևա: 

Աստիճանական փոփոխություններն ինչ-որ չափով համահունչ հին 
հասարակական տրամադրություններին: Uli կողմից հասարակությունը 
բարենորոգումների պահանջ աներ, սակայն մյուս կողմից՝ գիտակցում 
հր կայունության պահպանման կարևորությունը, ինչը թույլ կտար խու-
սավւե| մի իրավիճակից, որ ստեղծվե] հը ՍԱՀ անկախության ձեռք բե-
րումից հետո, երբ հեղափոխություններն ու հեղաշրջումները սովորական 
երևույթ Լին դարձե| երկրի քաղաքական կյանքում: 

Նախագահ ընտրվելուց հետո Բաշար ալ-Ասադի առաջին որոշմամբ 
արգելվեց իր և հոր պատկերներով պաստառներ փակցնելը5: Սա յուրա-
տեսակ «մշակութային հեղափոխության» հը սիրիական հասարակութ-
յան համար, եթե հաշվի առնենք ւսյն փաստր. որ նախկինում այդ պատ-
կևլւնևյղւ սիլւիական քաղաքների և բնակավայրերի անբաժանելի և սո-
վորական մասն հին կազմում՛': Սրանով, թվամ հր թե ակնաըկվում հր ավ-
տոյւիտւսյւից դեպի ժողովլպավայւական համակարգ անցում կատարելու 
նյոս վճռականաթյանյւ: 

Բաշար այ-Ասւսդը շարունակեց նաե դեռևս իր հոր կողմից սկսած 
համաներման քաղաքականությունը: Տարբեր տվյալներով՝ 2000 թ. սեպ-
տեմբերին Սիրիայի բանտերում կային մոտ 1300 քաղբւսնտարկյալնեը7: 
Նու յն թվականի նոյեմբելւին Բաշար ալ-Ասադի հայտարարած համա-
ներման շնորհիւ] բանտերից ազատ արձակվեցին 600 քաղբանտարկ-
յւսյնևյւ. հիմնականում իսլամականներ և կոմունիստներ, ինչը հասարա-
կության և միջազգային կազմակերպությունների կողմից դիտվեց իբրև 
աոաջին քւսյյ քաղաքացիական հասարակության ձևավպւման և երկրի 
ժողովյպականացման ուղղությամբ: 

Կարևոր բարեփոխումներ նախաձեռնվցին հենց իշխանական հա-
մւսկւպպի ներսամ, Բւսւսս կուսակցության և Ազգային Առաջադիմական 
ճակատի* /ՍԱՃ/ շրջանակներում: 

Զգալիորեն երիտասայւղացվեց Բաւս սի ղեկավարությունը: 2000 թ. 
մայիսին Բաասի Տայոսծաշյւջանային համագումարի պատգամավորնե-
րի նախնական ընտրություն ների արդյունքում, համագումարի աշխա-
տանքներին մասնակցելու հնարավոբտթյուն ստացան 200 նոր երիտա-
սարդ բաասականնեը. որոնց մեծամասնությունը Բաշար ալ-Ասադի 
կողմնակիցներն հին": Հունիսի 17-19-ի համագումարում Բաասի կենտ-
կոմի կազմր նորացվեց 70 %-ով (90 անդամից 62-ը աոաջին անգամ հին 
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ընդգրկվում նրա կազմում), ավելի քան կեսով նորացվեց Տարածաշրջա-
նւսյին ղեկավարության կազմը (21-ից 12-ը նոր անդամներ էին՝)11': 

Ղեկավարության շրջանում կատարած փոփոխությունները նպա-
տակ ունեին նւսև աշխուժացնել Բաաս կուսակցության ամենօրյա գոր-
ծունեությունը. վախելով աշխատանքի մեթոդները, որոնց կիրառման 
արդյունքում վերջին տարիներին խիստ թուլացել էր կուսակցության կա-
պը հասարակության հետ: 

Այսպես. 2000 թ. կայացած Բաւսս Տարածաշրջանային ղեկավարութ-
յան նիստում ոլաշվեց հրաժարվել կուսակցությունում պաշտոնների 
նշանակումների համակարգից և 2001 թ. հունվարի 20-ին անցկացնել 
կուսակցական ընտրություններ: Նիստի ժամանակ Բաշւսը ալ-Ասաղը 
նույնիսկ ակնարկեց, որ կցանկանար հաջորդ 2007 թ. ընտրություններն 
անցկացնել այլընտրանքային սկզբունքներով: 

Սի շարք փոփոխություններ կատարվեցին նւսև Ազգային Առաջադի-
մական ճակատում /ՍԱՃ/: 

Ստեղծման առաջին տարիներից, ԱԱՃ-ի հիմնադիր փաստաթղթում՝ 
Ազգային խարտիայում հատուկ նշվում էր ճակատում Բաստի առանձ-
նահատուկ դերը: Այն միակն էր ԱԱՃ անդամ կուսակցություններից, որն 
իրավունք ուներ սեփական թերթը հրատարակել եւ հասարակական ինս-
տիտուտներում քաղաքական աշխատանք իրականացնել: Բաշսւր ւսլ-
Ասադի իշխանության գալուց հետո ւսյս մենաշնորհը, որոշակիորեն մեղ-
մացվեց: ԱԱՃ անդամ 6 կուսակցություններից երեքին թույլատրվեց 
հրատարակել սեփական թերթեր եւ 2001 թ. հունվարին լույս տեսավ 
ՍԿԿ-ի կողմից հրատարակվող «Նիդալ աշ-Շաաբ» թերթը": 2002 թ. 
փետրվարից ԱԱՃ-ի Կանոնադրության 9 հոդվածի փոփոխության արդ-
յունքում՛12 ԱԱՃ-ի անդամ բոլոր կուսակցություններն իրավունք ստա-
ցան գործել երիտասարդության շրջանում և համալսարաններում13: Այս 
ամենը վկայում էր սիրիական քաղաքական կյանքում հենց քաղաքա-
կան միավորների դերն ա նշանակությունը մեծացնելու Բաշար ալ-Ասա-
դը ձգտման մասին ի հակակշիռ ոչ քաղաքական միավորների՝ բանակի 
և հատուկ ծառայությունների, որոնք Հաֆեզ ւսլ-Ասադի կառավարման 
հատկապես վերջին տարիներին ավելի մեծ կարևորություն էին ձեռք բե-
րել սիրիական հասարակության մեջ՝ հետին պլան մղելով ԱԱՃ- կու-
սակցություններին /խոսքը հիմնականում Բւսասի մասին է/: Այս մասին է 
վկայում նաև կառավւպտւթյան ձևավորման կուսակցական սկզբունքի 
պահպանումը, երբ ԱԱՃ-ի անդամ ցանկացած կուսակցություն անկախ 
նրա դերից և հնարավորություններից ստանում է նախարարական պաշ-
տոններ14: 

Հասարակության ժողռվըդավարացմանն էր միտված նւսև նախկի-
նում արգելված քաղաքական ուժերի վերադարձը քաղաքական թատե-
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րաբեմ ինչպես նսւև նսր կազմակերպությունների և նույնիսկ կուսակ-
ցությունների ստեղծումը: 

Այսպես, Սիրիական ազգային սոցիալական կուսակցությունը 
/ՍԱՍԿ/. որր աըգելվե] Ւ.ը 1955 թ.. սկսեց ազատ գործունեություն ծավա-
|ե| երկրռւմ՛5. իսկ 2003 թ. մարտի ընտրությունների արդյունքում այս կու-
սակցության ներկայացուցչությունը խորհրդարանում հասավ 3-ի /երկու-
սը ՍԱ՛Ճ-]] ցուցակներով, մեկը «անկախների»/1 6 : Այս ամենը լուրջ հիմ-
քեր I. տափս ենթսւգյւեըս. ոթ կուսակցությունը կարոգ է ապագայում հա-
մալրել ԱԱՃ-ի շարքերը.17 ստանալով երկրի քաղաքական կյանքին 
մասնակցեըււ հնարավորություն, առավել ևս. որ նրա առաջնորդները չեն 
ժխտում նման հնարավորություն: 

Այսպիսով, Բաշար ւպ-Ասադը փորձեց շարունակել իր հոր քւսղաքա-
կանությունը. երբ երկրում գոյություն ունեցայ քիչ թե շատ ազդեցիկ բո-
րւյւ քաղաքական ուժերը, վարչակարգի նկատմամբ լոյալություն դրսեո-
յւե]ու պայմաններում ներառվում էին քաղաքական պաշտոնական հա-
մակաըգի' ԱԱՃ-ի մեջ: Սրանով Բաշսղւ ալ-Ասադը ձգտում էր հնարավո-
յւինս րնգ|այնե| սեփական քաղաքական հենարանը և փորձում կառուցել 
«վևրահսկեփ ժողովյւղավւպտւթյան» համակարգ: 

2002 թ. հունիսի երկրպպ կեսին «մայպասիրական նկատառումնե-
րով» Բ-աշար ալ-Ասաւփ հրամանով ազատ այւձակվեց կոմունիստական 
կուսակցություններից՛* մեկի առաջնորդ Ռիադ Թուրքին19, որը բան-
տարկվել էր հակակառավարական ելույթների համար դեռևս 1980 թ.: Եվ 
նույնիսկ նա խստագույն քննադատության ենթարկելով իշխանություն-
ներին, կոչ աներւվ լուծարել ԱԱՃ-ը, ընդունել նոր օրենք կուսակցությու-
ների մասին ե չեղյալ հայտարարել Սահմանադրության 8-րդ հոդվածը, 
որով «Բաաս»-ր հռչակվում էր «պետության, հասարակության ղեկավար 
աժ», միաժամանակ հայտարարեց, որ «լավատեսություն է ներշնչում 
ւսյն. որ երկրում այսօր բաց են դեպի հաշտություն, երկխոսություն և բա-
րեփոխումների գործընթաց տանող դռները»20: 

2000 թ. մոտ 280 մտավոթականներ հիմնեցին նոր կուսակցություն՝ 
Շարժում հանուն սոցիալական խաղաղության: Ազատությունների մթնո-
լորտն այնքան էր ազդել հասարակության վրա. որ նոր կուսակցության 
հիմնադիրները նույնիսկ պահանջեցին վերացնել երկրռւմ գործող ար-
տակարգ իրավիճակը և լուծարել Բաաս կուսակցությունբ21: 

Քաղաքական դաշտում իրականացված փոփոխությունները վստա-
հություն ներշնչեց նաե հասարակական տարբեր շրջանակների մոտ: 

Բաշար սղ-Ասադը փորձում էր հրավիրել հասարակական բաց երկ-
խոսություն. թեև շատ զգույշ և պետության խստագույն հսկողության 
ներքո՜2: Հարցազրույց տալով եգիպտական «ալ-ՈՒսբուա» շաբաթա-
թերթին' նա հայտարարեց. «Ես հավատում եմ ժողովրդավարությանը և 
հարգում ուրիշների կարծիքը: Ես չեմ պատրաստվում ղեկավարել 
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միանձնյա կերպով: Ես պատրաստ են լսել տարբեր կարծիքներ և տար-
բեր տեսանկյուններ, անկախ ւսյն հանգամանքից համաձայն եմ դրանց 
հետ թե՜ ոչ»՜ յ : 

Հասարակությունն արձագանքեց այս հրավերին ե կառավարման ւս-
ռաջին 4 ամիսների ընթացքում նախագահ Բաշար ալ-ԼԼսւսդին ուղղվե-
ցին 4 բաց նամակնեյւ. որոնք տպագրվեցին նաև լիբանւսնյան մամայում 
և մեծ արձագանք ստացան սիրիական հասարակությունում: Նրանք 
պահանջում էին բարենորոգումներ իրականացնել՝ մատնանշելով երկ-
րռւմ առկա թեյւություննելւը: Վարչակարգը բավականին բարյացակամ 
ընդունեց այդ նամակները: Իշխանությունների կոշտ արձագանքի բա-
ցակայության պայմաններում 2000 թ. սեւդտեմբերին լիբանւսնյան մա-
մուլում տպագրվեց «99-ի ուղերձը», որը կոչ էր անում վերակւսնգնեւ 
խոսքի ազատությունը, վերացնել ռազմական դրությունը, որ հաստատ-
ված էր երկրռւմ դեռ 1963 թ.-ից. ներմուծել քաղաքական բազմակար-
ծությունը և քաւլբւսնտւսրկյւպներին համընդհանուր համաներում հայ-
տարարել: «Բաց նամակը» ստորագրողների թվում էին սիրիացի հայտ-
նի մտավոլոսկւսններ՝ բանաստեղծ Ադոնիսը. փիլիսոփա Սադեկ Ջւսլլալ 
ալ-Ազըմը. վիպասան Հայդաը Հայդարը. պատմաբան Աբդուլրսհ Հւսն-
նան. ռեժիսոր Մոհամմեդ Մալլւսսը և դերասան Խւսլեդ Թայան և այ-
լոք24: 

2001 թ. հունվարին հայտնվեց «1000-ի ուղերձը»: Այս ուղերձի հեղի-
նակները նույնպես ազատական հայացքներով բարեփոխումների կողմ-
նակից մտավորականներ էին: Ուղերձում նրւսնք կոչ էին անում Բւսշւսը 
ալ-Ասադին ապահովել դատարանների ազատությունը, իյւակւսնացնեյ 
ԱԱՃ-ի արմատական վերափոխումը, ւսզւստ արձակել քաղբանտաըկ-
յալներին. վերացնել արտակարգ դրությունը, ապահովել խոսքի ազա-
տությունը25: 

Այս երկու ուղերձներում էլ, վաատոըեն, սիրիական տարբեր մտավո-
րական շրջանակներ կոչ էին անում Բւսշար ալ-Ասադին՝ շարունակել 
բարեփոխումները և իրենց աջակցությանն էին հայտնում նւսխագաեին: 

Օրինակ. Սիրիայում քաղաքացիական հասարակության վերա-
կանգնման կոմիտեի26 անդամ Միշել Կիլոն Լոնդոնում լույս տեսնող «ւսլ-
Շարկ ալ-Աուսատ»-ին տված հաըցագրույցում նշում է, որ նրւսնք ուղար-
կել են այս նամակը նախագահին, ե չէին ակնկալում, որ ւսյն կհրապա-
րակվի մամուլում: Սակայն դւս տեղի ունեցավ, ինչը վկայռփյունն է ւսյն 
բանի, որ երկրռւմ վերականգնվում է ժողովրդավարությունը: Իսկ նամա-
կը հեղինակած մտավորականները չեն հավակնում իշխանության և չեն 
ներկայացնում թշնամական պահանջներ: «Սենք ուղղակի ագում ենք 
օգնել իշխանություններին, հասնելու լավագույն արդյունքի»: Ընդ որում 
նշվում է, որ արված առաջարկությունները չեն վնասելու ներքին վիճա-
կին. էլ մտավորականներն աշխատել են հենց ժողովյսլի միասնության. 
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հայրենիքի պաշտպանության և զյւաված տարածքների վերադարձման 
սկզբունքների շրջանական2 : Ուշագրավ է նաև 2002 թ. հունվարի 5-ին 
սիւփական մամայում հրասյարակված Ազգային գեմոկրատւսկան ժողով 
կազմակերպության անգամ 10 ակտ]ւվ]ւստ ձախ այլախոհների հայտա-
յււսյաւթյանր. ոյավ վերջիններս համաձայնվու մ էին մասնակցել բաց քա-
ղաքական բանավեճեյւի. որոնք նախաձեռնվել էին Ր-ւսշար ալ-Ասադի 
իշխանության գայաց հետո: Խմբի գործադիր քարտուղար Հասան Է1բդ 
այ-Ազիմի յսոսքերռվ 10 տարուց հետո ընդհատակից գայւս գալու, որո-
շումր կապված է Բաշարի ւպ-Ասաղի իշխանության գալուց հետո տեղ 
գտած ոյտշակի ազատական փոփոխություն ների հետ2հ: 

Այս ւսմենյւ վկայում էթ եյւկյոոմ հայտարայւված «կառուցողական 
քննադատության» թույլտվության իյւական լինելու մասին: «Դամասկոս-
յան գսդւնան» հետեանքներից էյւ նաե խոսքի ազատության որոշակի 
վերականգնումյւ ե մի շայւք կազմակերպությունների ե ինստիտուտների 
ստեղծումը, ռյանց գործունեությանը նախկին նախագահի օրոք ուղղակի 
անհնւպւ էը: 

Դւսմասկոտոմ սկսեց գործել «մարդու իրավունքների պաշտպանութ-
յան կոմիտեն»՝ սիրիացի լրագրող Ահդսւմ Նաիսայի գյխավպտւթյամբ: 
2000 թ. երկրորդ կեսին ՍԱՀ-ամ սկսեցին ի հւսյտ գալ «քաղաքական ա-
կումբներ»24. ոյւտեղ բավականին բաց քննարկումներ էին ընթանում Սի-
րիայի ապագա զարգացման ուղիների շուրջ, նպատակ ունենալով երկ-
յաւմ քւսղաքացյւական հասարակության զայպացման խրախուսումը: 

Խոսքի ազատության ոլորտում որոշակի տեղաշւս]1Սերն արտա-
հայտվեցին ԶԼՄ-ներամ կատարված վտվախություններով: Թեև չըն-
ղանվեցին օրենքներ, ոյտնք կապահովեին խոսքի, մամայի ազատությու-
նը. քաղաքական բազմակարծություն]! և հանրահավաքների ագաստւթ-
յունը, սակայն ւսլււ]են որոշակիորեն իրականացվեց գըաքննությսւնից 
ԶԼՍ՜-նեըի ձեռբազատամը: 

Գրեթե բոյոր պետական թերթերը սկսեցին հրապարակել բավակա-
նին «սար» հոդվածներ' կառավարության տնտեսական քաղաքակա-
նության քննա]]ատւււթյամբ: Բաշար ալ-Ասադն անձամբ հանդիպեց 
ԶԼՄ-ների խմբագրերի հետ և քաջալերեց նրանց այդ պահվածքը3": Վե-
րացվեց Բաասի մենաշնսրհր թերթեր հրատարակելու ոլորտում, ինչի 
հետևանքով 2001 թ. հունվարին բացվեց վերջին 40 տարում առաջին 
մասնավոր թերթը3': 

Լուրջ ցուցանիշ Էր նաե պետական «Թիշրին» և «Աս-Սաուրա» թեր-
թերի, հեռուստատեսության և ռադիոյի պետական կոմիտեի նոր ղեկա-
վարների և գլխավոր խմբւսգրերի նշանակումը և մի շայւք այլ վտփո-
խաթյաններ: Այսպես. «Թիշրին» խմբագրություն վերադարձավ Աըեֆ 
4-ւսփլան. որն ւսրտաքսվե] Էր երկրից: Ն ա վերադարձավ Բաշարի ալ-Ա-
սւսղի խնդ]ւանքով և առաջին ]ւսկ հոդվածում նշեց, պւ միակասակցա-
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կան համակարգը Սիրիայի տնտեսական անհաջողությունների պատ-
ճառ է. ե բարեփոխումները հաջողություն չեն ունենա առանց իշխանա-
կան համակարգից շատ դեմքերի հեռացնելու3՜: Միաժամանակ թերթի 
նոր գլխավոր խմբագիրը հայտարարեց «Մենք համերաշխ ենք դոկտոր 
Բաշարի կոդմից վարվող քաղաքականության հետ. որն ոպղված է Սի-
րիայում ժողովրդավարության խորացման ու երկրի արդիականացմա-
նը»" : 

Այդուհանդերձ նույնիսկ այս սահմանափակ բւսրեփոխումներր 
միանշանակ չընդունվեցին հասարակության տարբեր հատվածների 
կողմից: Իշխանական վերնախավում շարունակում էր բավականին ազ-
դեցիկ դիրքեր պահպանել «հին գվարդիան»՝ Բաշար ալ-Ասադի հոր գոր-
ծընկերները ե կողմնակիցները, որոնք չէին թաքցնում բավականին ան-
բարյացակամ վերաբերմունքը բարեփոխումն երի նկատմամբ: Նրանց 
նախաձեռնությամբ արդեն 2001 թ. փետրվարին Բւսւսս Տարածաշրջւս-
նւսյին ղեկավարության 17 անդամներն ուղարկվեցին տարբեր համալ-
սարաններ՝ «երկրռւմ իրավիճակի բացատրության» նպատակով զե-
կույցներ կարդալու համար: Ընդ որում, այս գործընթացն անձամբ ղեկա-
վարվում էր ՍԱՀ փոխնախագահ Աբդ ալ-Հւսլիմ Խւսդդամը. որը հետա-
գայում քաղաքական արդիականացման կողմնակիցներին մեղադրեց 
«պետության ւսնւիոանգությւսն և կայունության կարմիր գիծր» անցնելու 
մեջ34: Երկիրը վերափոխելու կոչով հանդես եկած մտավորականները 
մեղադրվեցին արտասահմանյան կապերի և երկիրը թուլացնելու ե քայ-
քայելու մեջ: Այսպես, պաշտպանության նախկին նախարար Մուստա-
ֆա Տլասը 2001 թ. ապրիլի 12-ին, ելույթ ունենալով «Աբու-Դաբի» ար-
բանյակւսյին հհռուսսւաալիքով, հանդես եկավ «1000-ի ուղերձի» հեղի-
նակներին «ԿՀՎ-ի և Սիրիայի թշնամիների հետ» կապեր ունենալու մե-
ղադրանքով35: 

Պահպանողականներին հաջողվեց որոշակիորեն կանգնեցնել հա-
սարակական բարեփոխումների ընթացքը: Քաղաքացիական ակտի-
վիստներից մի քանիսը նույնիսկ ձեռբակալվեցին: 2001 թ. օգոստոսին 
ձեռբակալվեցին սիրիական խորհրդարանի ւսնղամ Հոմսին, հայտնի 
գործարար ե պատգամավոր Սեյիֆը, Դսդիլին ե շուրջ մեկ տասնյակ այլ 
գործիչներ: Փակվեցին 14 «քւսդւսքացիւսկան ընկերություններ» ե քւս-
ղաքական ակումբներ: Իսկ մյուսների գործանեությանր խիստ սահմա-
նափակվեց36: 

Ձեռբակալվեցին նաեւ 2004 թ. մարտի 8-ին Դամասկոսամ Բաաս 
կուսակցության իշխանության գալու 41-ամյակին նվիրված տոնակա-
տւսրությունների ժամանակ «Ազատություն խղճի բանտարկ]ւպներիՍ» 
պաստառներով փոքրաքանակ իըավապաշտպանակւսն ակցիայի կազ-
մակերպիչներն ու մասնակիցները: Ախալմամբ ձերբակալվեց եւ մեկ 
ժամ անց ազատ արձակվեց նաեւ այս գոըծալռւթյանների ականատես 
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ԱՍՆ դեսպանատան աշխատակիցը:3 Դեպքը խստագույնս դատա-
պարտեց Սիրիայում ԱՄՆ դեսպանության, հետո նաեւ ԱՍՆ Պետդե-
պարտամենտի կուխից. որի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ռիչարդ 
Բաաչերը. նշեց դիվանագիտական ներկայացուցիչների նաձեռնմխե-
լիության յսա]ստման անթույյատրելության մասին *: 

Ր.նդ որում պետք է նշե], որ բարեփոխումների դեմ ուղղված այս գոր-
ծողությունները ցարմւսնափ միակարծաթյամբ պաշտպանվեցին Բաաս 
կուսակցության անդամների կոդմից: Պարզվեց, որ սիրիական քաղաքա-
կան վերնախավն ընդհանրապես պատրաստ չգտնվեց ժողովրդավարա-
կան բարեփոխումների անցկացմանը: Եվ որքան էլ մեծ լիներ նախա-
գահ Բաշար ւպ-Ասադի վերափոխումներ կատարելու ցանկությունը, 
հնարավոր չէր դրանք իրականացնել առանց իշխանական վերնախավի 
համաձայնության: 

Այսպիսով, առաջին 4 տարիները լուրջ փորձությունների շրջան էին 
երիտասարդ նախագահ Բաշար ւպ-Ասադի համար: Կառավարման այս 
փոդամ նա զգայի փոփոխություններ իրականացրեց Սիրիայի ներքին 
կյանքում: Թեև դրանցից շատեյւը վերջնական լուծում չստացան, սա-
կայն դււանց իրականացման փաստն ինքնին շատ խոսուն է: Սիրիայի 
նմւսն ավտորիտար երկրռւմ տեղի ունեցան ժողովրդավւսրական որոշա-
կի տեղաշւպւժեր. որոնք հետագայում կանգ առան: 

Պտտճառնեյտ տարբեր են' և' նեյւքին քաղաքական և'արտաքին: 
Նեյւքաղաքսւկան ասպարեզում Բաշար ալ-Ասադը ուղղակի չէր կա-

րող հաշվի չառնել քաղաքացիական բաըեւիոխումնեյվւ անցկացման 
դեմ ցացադրվւսծ դիմադյտւթյունը, քանի որ, ինչպես նշում էին հոռետես-
ներ|ւ. նյւա իշխանության երկու հենարանները շարունակում էին մնալ 
հենց Բաաս կուսակցությունը և բանակը.39 որոնք այդքան էլ չէին ցան-
կանամ փոխել ստեղծված իրավիճակը: Միաժամանակ իշխանության 
այս առաջին տաբինեյփն նա վարձեր կատարեց ընդարձակել սեփա-
կան սոցիւպ-քաղւսքական բազան: Սրան էին միտված և' ԱԱՃ-ի ընղար-
ձակմանն ուղղված քայլերը, և' նոր կազմակերպությունների գործու-
նեության սդոոոնամը և' հասայւակական քննարկման խրախուսումը: 

Բացի այդ նույնիսկ զգուշավոր բարեփոխումներն իրականացնելիս 
նոր նախագահը պետք է հաշվի առներ այն, որ ներքաղաքական 
կարևոր հիմնախնդիրներից էր նաև երկրի կայունության պահպանումը: 
Հաֆեզ այ-Ասադից հետո իշխանության անցումը նրա որդուն կարոդ էր 
լուրջ հակասությունների առիթ դառնալ սուննի-ալավի4" համայնքների 
փոխհարաբերություններում: Լինելով երկրռւմ կրոնական փոքրամաս-
նություն կազմող ալավիական համայնքի ներկայացուցիչ՝ նա մշտապես 
զգում էր այս վտանգը: Թեև նրւս իշխանության առաջին շրջանում ի 
հայտ չեկան առաջնոյւդներ. որոնք սուննիական կնախաձեռնեին ելույթ 
սդավիական գերիշխանության դեմ41 և երկրի մեծամասնությունը կազ-
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մող սուննինեըը պատրաստակամաթյան հայտնեցին ընդունել Բւսշւսը 
ալ-Ասադի կառավալաւմը. սակայն դա չի նշանակում, որ երկրի ճնշող 
մեծամասնությունը կազմող սաննինհրը պատրաստ են «հավերժ» հա-
նաձայնել ալավիական ղեկավարության փաստի հետ4՜: Եվ երե Հաֆեզ 
ալ-Ասադի ստեւլծած հակակշիռների և աոննիական վերնախավի հետ 
դաշինքի համակարգը բավականին արդյունավետ էր եւ բացառում էը 
լուրջ ցնցումների հնարանորարյանը. այդուհանդերձ, դա չի նշանակում, 
որ կարելի էր անտեսել այս վտանգը: 

Բարեվախումներին խոչընդոտող հանգամանք էր նաե միջազգային 
թորված իրավիճակը: Տարածաշրջանի բարդ իրադրությունը ստիպում 
էին Բաշար ալ-Ասադին ավելի մեծ ուշադրության ղաթձնել երկրի ար-
տաքին հարաբերություններին: ԱՍՆ-ի ներխուժումն Իրաք մեծ խնդիր-
ներ հւսրուցեց նւսև Դամասկոսի համար, կապված Սիրիայի նկատմամբ 
ԱՄՆ-ի շարունակական ճնշման հետ: 

Այս ամենը հիմք է տալիս, այնուամենայնիվ, ակնկալելու, որ ՍԱՀ 
նախագահը կշարունակի երկրի ժալովըդավւսրա ց մա ն ն ուղղված բաըե-
փոխամնեըը, որոնք, սակայն, կունենան սեվոսկւսն աոանձնահատկաթ-
յունները: Հատկանշւսնական է. նախագահի երդման արարողության ա-
ոաջին ելույթում Բաշար ալ-Ասւսւփ կողմից արտահայտած ժոդովրդա-
վարաթյան իր ընկալումը: «Ինչ աստիճանի ենք մենք ժողովրդավա՛ր: (1-
րո՞նք են ժողովրդավարության բնորոշումները: Ընտրություննե՛՛րը, ա-
զատ մամո՛՛ւլը, խոսքի ազատությո՛՛ւնը, թե' այլ իրավունքներն ու պար-
տականությունները... Մենք չենք կարող կիրառել ուրիշների ժողովրդա-
վարությանը մեզանում: Արևմտյան ժողովրդավարությունը, օրինակ, 
բազմադւսրյա պատմության արդյունք է. որն արտահայտված է սովո-
րույթներով և ավանդույթներով, որ բնութագրում է արևմտյան հասարա-
կությունների ժամանակակից մշակույթը... Որպեսզի մ՛ենք էլ կիրառենք 
ւսյն. մենք պետք է վերապրենք նբւսնց կյանքը... Պւսըզ է. որ գա անհնար 
է. մ՛եր ժողովրդի փորձը պետք է լինի յուրօրինակ, ինքնատիպ, պետք է 
բխի մեր պատմությունից, մշակույթից և քաղաքակրթությունից իբրև 
պատասխան մեր հասարակության կարիքների և մեր իրականության 
պահանջների»43: 

SUREN MANUKYAN 

ON SOME SOCIAL AND DOMESTIC CHANGES IN SYRIA UNDER 
PRESIDENT BASHAK AL-ASSAD IN HIS FIRST FOUR YEARS. (2000-2004) 

The new president of Syria Bashar al-Asad who had succeedcd his fallier as licad 
of slate in 2000 implemcnled some socia! and pohtieal reforms in Syria. 

The new president expanded free speeeh policy, countenanced a rclativcly open 
dehaic on Syria's donieslic nccds. Many inlclleciuals scnl him "open Icttcrs" ("99՝s 
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lettcr", "IOW«, appeal"j asking for political, economic, and social reform. Claiming 
that Syria was in terrible condition, the letter-writcrs, very politely, demanded change. 
J'upers published these letters and they were circulated inside Syria. 

Surprisingly, they were toleratcd by the regime, signaling that the era of 
regulation of thought and spcech was over. 

But along with the presidency, Bashar inherited a set of pressing and severe 
problcms. 

Realizing reforms he had to maintain a balance between his own identity and the 
various forces defining the country. Bashar has chosen to conccntrate first on 
broadening his own social and political base and consolidating his position. 

So, he handlcd some reforms in political syslcm of Syria. He atlowed activities of 
some underground and banned parties and made attempts to demoeratize and enlargc 
of broaden shape of ruling alliance of parties - National Progressive Front. 
Supposcdly, hc tried to creatc "Controllcd demoeraey" in Syria. 

'Ուօ Old guard achicvcd to stop some of reforms by closing the number of 
"discussion clubs" and arrcsLing some demoeratie activists. Being concentrated in 
foreign aflairs Bashar al-Asad couldn't prcvcnl this process. 

Sclting aside the nced for quick succcsscs aMows him to advance slowly and deal 
with rear-guard pressure from the still-powerful older gcncration. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

I. 2000 р. հունիսի 10-ին վախճանվեց Հաֆեգ ալ-Ասադը, որը ՍԱՀ նախացւս֊ 
հի պաշտոնը զբաղեցնում էր 1971 -ից. և երկրում իշխանության ղեկը մոտ 40 
տարի իր ձեռքում պահող «Բւսւսս» կուսակցությունը նախագահի պաշտոնին ւս-
ասջադրեց նրա որղուն՝ Բաշար ալ-Ասաղին: Ընդ որում դրւս համար խորհրդա-
րանը լի ուի ոխության ենթարկեց երկրի Սահմանադրության 83 հոդվածը՝ նվա-
զեցնելով նախւսզահւսկան ււրսշւոոնի համար անհրւսժեշտ տարիքը 40-ից 34 - ի. 
ինչը թույլ տվեց 34-ամյա Բաշարին նշանակելնւսխագահի ււրսշտոնակւստւսր: 
2 Ակնկալիքները հւսսնում էին ւսյնպիսի չափերի, որ խոսւխւմ էր նույնիսկ 
1964 թ. աղզայնացվւսծ հողերը հին տերերին վերադարձնելու, աշխատաւլարձը 
100 տոկոսով բարձրացնելու ե նույնիսկ «Բաաս» կոաակցությւսնն իշխանութ-
յան մենաշնորհից զրկելու մասին: 
3 Բւսշւսր ալ-Ասադի նւսխագւսհի երդման ելույթը ըստ 
http://www.basharassad.org 
4 Baidatz. Yossi, Bashar's First Year: From Ctyhthalmology to a National Vision // 
Policy Focus Research Reports on Paleslinian Issues, #41, (July 2001), 
www.washingtoninslilute.org/pubs/pfs/pfs 
5 Հւսմւսձւսյն այս որոշման նկւսրները կարող էին լինել միայն կւսուսվարա-
կւսՍ շենքերում: Թեև հետազւսյում դրանք հայտնվեցին նաև փողոցում, սակւսյն 
նմւսնօրինւսկ հրւսմանի ի հայտ գալն ինքնին շատ խոսուն էր: 
6 Moubayed Sami Syria's New President Bashar Al-Assad: A Modern-Day 
Attaturk // Washington Report on Middle East Affairs, Dec2000, Vol. 19 Issue 9, p31. 
7 Հւսմւսձւսյն «Ս՜իջւսւլդւսյիՍ համաներում» կազմակերւզության տվյալների՝ 
նրւսնց րիվր 1989 թ. հասնում էր 10 հւսգւսրի: 
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8 Ազգային Առաջադիմական ճակատը հիմնվել է 1972 р.: Ներկայումս սրւս 
կազմի մեջ են մասում «Բսսսս»-ը. Սիրիական կոմկուսը. Արաբական սոցիալիս-
տական միությունը. Արաբական սոցիալիստների շարժումը. Սոցիւսլ-յունիո-
Աիստների կուսակցությունը. Յունիոնիստական սոցիւսլ-ւլեմոկրատակւսն կու-
սակցությունը /1988 թ-ից'. ինչպես նաե 1980 թ-ից Բանվորների արհմիությունՍհ-
րի համընդհանուր ֆեդերացիան. Գյուղացիների համընդհանուր ֆեդերացիան և 
Բւսւսսական հեղափոխական երիտւսսարդության միությունը: 
9 Ахмедов В.М. «Партии ս власть ո Сирин: эволюция отношений м 
нс-рспсктнвы плиимодействня ո переходный период развития». е.349// 
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ՏԱԹԵՎԻԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 

ՔՐԴԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 
ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ (1920-30ԹԹ.) 

Քրդական խնդիրը Թուրքիայում երբեք դարս չի մնացել թե խորհր-
դային, թե արևմտաեվրոպակսւն արևելագետների ուշադրությունից: 
Դրւխւ են բազմաթիվ աշխատություններ, մենագրություններ, որոնք 
անդրադարձել են քրդերի ծագման, պատմության ընթացքի, սոցխպ-քա-
ղաքակւսն վիճակի խնդիրներին: Սույն հոդվածում մենք վարձ ենք արել 
անդրադառնալ հանրապետական Թուրքիայում քրդերի սոցխսլ-քադա-
քական վիճակին անցյալ դւսրի 20-30-ական թվականներին: 

Հանրապետական Թուրքիայի ազգային պետական քաղաքակա-
նության հիմքում ի սկզբանե դրվեց ագգայնակւսՍությանր: Մերժելով 
երկյտւմ առկա ազգային վտքըամասնաթյունների, այդ թվում՝ քուրդ ազ-
գաբնակչության գոյությունը՝ քեմալականնեըը որդեգրեցին պանթյար-
քիստական հայտնի կարգախոսը, «վերափոխել բոլոր մահմեդականնե-
րին թուրքերի»1: 

Այդ քաղաքականությունը փաստացի վավերացվեց 1920թ. հունվարի 
28-ին կազմված «Ազգային ուխտում», 1դսմ՝աձայն սրի (կետ Սին) 
«. . .Օսմանյան կայսության այն հատվածը, որ մեծամասամ՜բ բնակեց-
ված հ օսման-մահմեդականներով՝ միավորված կրոնական և ոասսայա-
կւսն հիմքով՜ մեկ ամբողջություն է, և նրւս մասնատումը որևէ պատրվա-
կով անհանդուրժելի է»՜: 

1920թ. Սերի դաշնագրի կնքումից հետո, երբ ուրվագծվեց ւսնկախ 
Քրդստան ստեղծելու հեռանկարը, Քեմսդ Աթւսթարքր այն որակեց որ-
պես «իմպերիալիստական» սադրանք. «Անգփան ցանկանամ է իր տի-
րապետության տակ ստեղծել քրդական պետության ե դլսսնով իսկ հան-
դես գաւ հրամայողի դերում Թուքիայի, Իրանի և Անդրկովկասի նկատ-
մամբ.. .»3 : 

Ինչպես հայտնի է Սևրի դաշնագիրն առաջին պատմաիրւսվական 
ւիաստաթուղթն է, սրտեղ միջազգային ղիվւսնւսգիտւսկան մակարդակով 
քննարկվում Ւ. քրդական հարցը: Դաշնագրի երրորդ բաժինն ամբողջութ-
յամբ «Քրդստան» ստեղծելու վերաբերյալ է: Այստեղ մասնավորապես 
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նշվում է, Ii]) «երեք պետությունների Անգլիայի, Ֆրանսիայի ե Իտափա-
յ]ւ կողմից պետք է նշանակվի խորհուրդ, որը վեց ամսվա ընթացքում 
պետք է. տեղական ինքնավարության պատրաստի այն վիլայեթները, ո-
ըոնք ձգվում Են 1/փըատից արևելք ե որտեղ գերակշռում է քրդական 
տարրը: Միւսժամանակ պետք մշակվեն հստակ երաշխիքներ վերը 
նշված վյղւսյեթներամ մյուս ազգային և կրոնական փոքրամասնություն-
ների անվտանգության համար: 

(/թե մեկ տաը]ւ նշված վիլայեթների քուրդ ազգաբնակչությունը դիմի 
Ազգերի [.իգա ե ներկայացնի, որ բնակչության մեծամասնությունը ցան-
կանում Ւ. |ինեւ Թուրքիայից անկախ, իսկ Ազգերի Լիգան կհաստատի, 
որ վերջիններս ի վիճակի են ապրե] անկախ, ապա Թուրքիան պարտա-
վոր է: հրաժարվել վերոհիշյալ վիլայեթներից: Եթե Սոսուլի վիլայեթի 
քրդերը ցանկանան լինեւ քրդական անկախ պետության կազմում, ապա 
Դաշնակիցները դեմ չեն լինի»4: 

Այսպիսին հ Սերի դաշնագրի՜ քրդական ինքնավարությանը վերաբե-
րող մասը, որն արդեն իսկ շատ կարևոր երևույթ էր որպես քուրդ ժողովր-
դի պետական ինքնավարության ընկալման գաղավւար: Կարևոր է նաև 
ւսյն ւիւսստր, որ առաջին անգամ համընկնում էին քուրդ ժողովրդի և 
Դաշնակիցների շահերը: 

Ինչպես հայտնի է Սերի դաշնագիրը նաև նախատեսում էր անկախ 
Հայաստանի ստեղծումը և «թվամ էր, թե հայ-քըդական դարավոր կնճի ֊ 
որ վերջապես հասնում էր իր ավարտին»5: 

Ինչպես և սպասվում էր թուրք ազգայնականները լայնածավալ պայ-
քար սկսեցին Սերի դաշնագրի իրականացման դեմ: Դ ա արտահայտվեց 
թուրքական լրատվամիջոցներում, պաշտոնական հրապարակումնե-
րում. 

«Այն կնքվել է արդեն հոգեվարք ապրող Օսմանյան կայսրության 
կողմից, սակայն դեռևս մի քանի օր առաջ' 1920թ. հուլիսի 18-ին Անկա-
ըւսյամ զամարվւսծ Թուրքիայի Ազգային Սեծ ժողովը (ԹԱՍԺ) հայտա-
ըաըե| էր, որ չի ընդունելու իրենց առաջարկված դաշնագրի պայմաննե-
րր և հավատարիմ «Ազգային ուխտին»' չի հւսնդուրժի թուրքական հողե-
րի մասնատումը»6: 

Սաստաֆա Քեմսդի և նրա ձևավորած ազգայնական շարժման հիմ-
նական խնդիրներից մեկը Սևըի դաշնագրի պահանջների իրագործու-
մից հրաժարվելն էր: Դա դյուրին խնդիր չէր. չնայած Ռուսաստանի դիր-
քորոշման կտրուկ փոփոխությանը ի օգուտ Թուրքիայի և ընդդեմ այդ 
դաշնագրի, քեմսդականնհըը գիտակցում էին իրենց առջև ծառացած 
խնդրի ողջ ւըջաթյանը: 

Դաշնագրի ստորագրումից հետո նրանք հարկադրված եղան տակ-
տիկական նկատառումներից ելնեըւվ քըդերի նկատմամբ իրենց քաղա-
քւսկանության մեջ վւոփոխաթյուննեը մտցնել՝ փորձելով նրանց իրենց 
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կողմը գրավել: Առավելապես շահարկելով քրգերի կրոնական զգաց-
մունքները. թուրքերին և քրգերին անվանելով «միասնական կրոնի գա-
վակները». քեմալականները ամեն կերպ աշխատեցին հավատ ներշնչել 
քրգերին «նոր Թուրքիայի» սահմաններում նրանց իրավունքների հարգ-
ման և ազգային քաղաքական վիճակի լիարժեքության մասին: 

Քաղաքական այս իրավիճակի ամենահհտաքրքիր երևույթն այն էը. 
որ Թուրքիայի Ազգային Սեծ ժողովն ընդունեց աննխաղեսլ. ինչպես 
նւսև հետագայում նմանը չունցող նախագիծ՝ Թուըքայաճ քրգերի ինք-
նավարության վերաբերյալ: 

1922թ. փետրվարի 11-ին ԹԱՄԺ՜-ը վավերացրեց հետևյալ 10 կետից 
բաղկացած այդ փաստաթուղթը. 

1. Քուրդ ժողովրդի մշակութային զարգացմանը սատարելու համար 
Թուրքիայի Սեջփսը քրդերին ինքնավարության իրավունք կտւս. որը 
պետք է ներառի նրանց բոլոր իրավունքները և սովորույթները: 

2. Որպես Գլխավոր նախարար (ինքնավար մարզի նահանգապետ) 
Սեջփսը կընտրի այն անձին, որը հեղինակություն է վայելում քրդերի 
մոտ և երաշխավորված է նրանց կողմից: 

3. Գլխավոր նախարար ( Գ Ն ) ընտրվում է երեք տարով: Սակայն 
քուրդ ազգաբնակչության մեծամասնության ցանկությամբ նրւս իրվունք-
ները կարոդ են դադարեցվել և Քրդական ազգային խորհրդարանի կող-
մից նոր ԳՆ-ը ընտրել: 

4. ԳՆ-ին, ինչպես նաև նրա տեղակալին հաստատում է Անկարան: 
5. Քրդական ազգային խորհրդարանը ընտրվում է Արևելյան վիրս-

յեթների բնակչության կողմից՝ երեք տարի ժամկետով: 
6. Գ Ն և Քրդական ազգային խորհրդարանի միջև վիճելի հարցերի 

առկայության դեպքում վճռական խոսքը պատկանում է ԹԱՍԺ-ին, և 
երկու կողմն էլ պարտավոր են ենթարկվել վերջինս որոշմանը: 

7. Արևելյան վիլայեթների պաշտպանության համար կազմվում է ոս-
տիկանություն՝ Քրդական ազգային խորհրդարանի որոշմամբ: Սակայն 
այդ մարմնի ղեկավարումն ու վերահսկումը որոշ ժամանակ փնելու է 
թուրքերի ձեռքում: 

8. Քրդական ազգային խորհրդարանի, ինչպես նւսև կառավարութ-
յան գործավարությունը պետք է վարել թուրքերենով: Սիաժամւսնակ ի-
րավունք է տրվում դպրոցներում դասւսվտնդել քրդերեն: Թեև ւսյն պե-
տական լեզու չէ, բայց և այնպես, կւսրեփ է հաղորդակցվել: 

9. Քրդական ազգային խորհըդւսրանը վերահսկում է Արևելյւսն վիրս-
յեթների կարգուկանոնը: 

10. Առանց ԳՆ-ի թույլատրության և հաստատման Քրդական ազգա-
յին խորհրդարանը իրավասու չէ տարաբնույթ գործողություններ իրա-
կանացնել:7 
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Բնականաբար այս նախւսգիծր այդպես էլ մնաց թւլյթի վրա ե անմի-
ջապես չեզոքացվեց թուրքական հատակ ծսաայաթյուների կողմից: Այ-
դուհանդերձ այն անի կարևոր նշանակություն, նախ հաստատում է 
քրդական հիմնահարցի գոյությունը Թուրքիսւյում ե երկրորդ՜ հնարավո-
րության է տափս մեկ անգամ ևս ընդգծել Քեմալ Աթաթուըքի կոդմից ի-
րականացվա] «երկակի ստանդարտի« քաղաքականության արդյունա-
վետությանը: 

Պետք Ւ. նշե|, որ քեմսդականնեըի քաղաքականությունը՛ քարոզչութ-
յունը և խոստամնեըր քրդերին, հատկապես Ազգային ժողովի որոշ 
քարդ պատգամավորներին, անարդյունք չմնացին: 

Ուժերի նոր դասավորության պայմաններում, միջազգային մի շարք 
գործոնների ազդեցության տակ 1923թ. հուլիսի 23-ին ստորագրվեց Լո-
զւսնի պայմանագիրը, որը ի չիք դարձրեց քըդերի' անկախություն ստա-
նարո բոլոր հույսերը: 1/վ ահա, երբ Լոգանից հեռագիր ուղարկվում 
Թուրքիա՝ քրդերի ինքնավարության՝ Ահրի դաշնագրով նախատեսված 
պայմանները ճշտերււ համա]ւ, ԹԱՄԺ-ի արտահերթ նիստում էրզրումի 
քարդ պատգամավորր հայտարարում է. «Այս երկիրը պատկանում 
միայն թուրքերին և քրդերին, ու այս ամբիոնից միայն երկու ժողովուրդի 
ներկայացուցիչ իրավունք ունի խոսելու՛ թուրքերը ե քրդերը»:8 

Այս ամենի հետևանքով Լոգանում Իսմեթ Ինենյուի գլխավորած 
պատվիբակությանր հաջողվում Ւ. «ազատվել» Մերի դաշնագրի պա-
հանջներից և սահմանափակվե] միայն ազգային փոքրամասնություննե-
րի որոշ իրավունքներին վերաբերող պարտավորսւթյուններով, որոնց 
շարքին քրդևրր որպես մահմեդական չէին դասվում4: 

Լոզւսնի պայմանագրի ստորագրումից անմիջապես հետո թուրքա-
կան իշխանությունները կտրուկ փոխում են քրդերի հանդեպ իրականց-
վոդ քաղաքականությունը: Ի տարբերության առաջինի՝ երկրորդ գու-
մարման ԹԱՍէՒ ոչ մի քուրդ պատգամավոր չի ընտրվում, իսկ նախկին-
ներր ձերբակալվում և հանձնվում են զինվորական դատարանին70: 
Թուրքիայի կողմից իրականացվող ւսզգայնական քաղաքականությունը 
և ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների անտեսումը արձա-
նագրվում է նաև Թուրքիայի Հանրապետության 1924թ. առաջին սահ-
մանադրության մեջ: 

«Թուրքիայի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները՝ անկախ կրո-
նական և ռասսայական պատկանելիությունից՝ թուրքեր են»: 

«Անձի անձեռնմխեփությանը, խղճի, մտքի, խոսքի, տպագրության 
ազատությունն ու իրավունքը պատկանում են միայն թուրքերին» ': 

Այդպիսի անհանդուրժողականությունն ազգային փոքրամասնութ-
յունների նկատմամբ վերաճեց ւսզգային պետական գաղափարախո-
սության, որը և օգնեց Թուրքիային տարածաշրջանում ինքնահաստատ-
վել և հետագայում հաջողությամբ խաղսղով համաշխարհային երկու 
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համակարգերի առճակատման փոս՝ ապահովել իր առաջխաղացումը: 
Չնայած քրղերը կազմում էին արևելյան վիլայեթների բնակչության մե-
ծամասնությունը. այնուամենայնիվ, քրդական մշակույթն իր բոլոր դրս-
ևորումներով արգելվեց: Քրդերը տեսականորեն համարվելով «թուրք« 
գրկվում էին ազգային, իսկ գործնականում՝ ընդունվելով որպես «քուրդ»՝ 
քաղաքացիական իրավունքներից: Այդ քաղաքականության իրակա-
նացման համակարգում մեծ թւսվւ է ստանում թուրքական քարոզչական 
ապարատի գործունեությունը, պատմագրությունը, գրականությունդ 
զանգվածային լրատվամիջոցները, լծվում են քրդերի՝ թւսրք-օդուգական 
արմատները «հայտնագործեըո» առաքելությանը: 

«Թուրքիայի արևելյան և հարավարևելյան Անատոլիայի շրջանում 
տեղ-տեղ կենտրոնացած, մեծամասամբ ցըվւսծ բնակվող քրղերը ծագու-
մով պատկանում են թուրք օգուգնեըին»11: 

«Թուրքիայի հանրապետության քրդերի մեծամասնությունը խոսում է 
թուրքերեն և ապրում ինչպես թուրքերը: Մենք՝ թուրքերս, նրանց չենք 
համարում այլ ազգության ներկայացուցիչներ: Քրդերը Առաջավոր Ա-
սիայի տարածքում ապրող թուրքական ծւսգումով մի ժողովուրդ են»1՜: 

1920-ական թթ. Թուրքիայում ձևավորվում են քլսրսկան մի քանի 
կազմակերպություններ՝ Քբդստանի ւսնկախաթյւսն կոմիտեն. Քրդստտ-
նի վերածն նգի միությանը, Քրդակւսն ազգային կուսակցությունը, Սո-
ցիալական աջակցության քրդական միությունը" և ուրիշներ, որոնց ան-
դամները հիմնականում քրդւսկւսն մտավորականության և ավազանա 
ներկայացուցիչներ էին: Նրանցից ոմանք համագործակցում էին թուր-
քական իշխանությունների հետ՝ հավատալով «նոր Թուրքիայի» ստեղծ-
ման գործում քրդերի կարևոր դերակատտլտւթյւսն մասին Աթւսթտրքի 
տված խոստումներին: Սիայն որոշ ժամանակ ւսնց քրդերը սկսեցին գի-
տակցել, որ հայերին և հույներին կոտորելուց հետո թուրքական իշխա-
նությունները հաշվեհարդար կտեսնեն նաև իրենց հետ՛ առանց հաշվի 
առնելու նրանց մահմեւրսկանությունը և նախկին օժանղակաթյաննևրլւ 
թուրքական պետությանը14: 

Քեմսղական Թուրքիայի՝ նմանատիպ քաղաքականությանը չէր կա-
րող քուրդ ազգաբնակչության շրջանում չառաջւսցնել խռովություններ, 
որռնցից ամենազանգվածայինը 1925թ. Շեյխ Սւսյիգի ապստամբութ-
յանն էր: Այն բավականին ուսումնասիրված և վերլուծված է, աստի 
նշենք միայն, որ թուրքական իշխանություններն ու մւսմալը աղավաղե-
ցին ապստամբության պատճառներն ա նպատակները՝ վարկարևկևրււ| 
շարժման ղեկավարներին. «Սայիդը Շեյխի տեսքով, ժողովրդի կրոնա-
կան զգացմունքները օգտագործելու միջոցով հարստություն դիզած, նւս-
խիրնեըի և հոտեյւի տեր մի անձնավորություն էր, ոյւ ոչիսսը էր բազմւսց-
նում և Սիրիայամ վաճառում...Նրա կողմից գլխավորւսծ ապստամբաթ-
յունը (1925թ. փետրվարի 1-ից ապրիլի 15-ր) ծավալվել է Թուրքիայի 
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արևելյան շրջանի սի հատվւսծամ... Շեյխ Սայիդը և էլի 47 մւսսնակից-
նեյւ արևեԱան անկաիւ դատարանի կայմից դատապարտվեցին մահ-
վան: (1յն իյւականացվեց Դիարբեքիրում 1925թ. 1աւնիսի 29-ին» 5: 

ժամանակի հայ մտավորականությունը ևս մեծ չափով արձագանքել 
I. ինչպես 1925թ. այնպես Ւ.յ հետագա քյպական ապստամբություննեյփն՝ 
այաւահայտե|ով իյւ օժանդակությանն ու համակրանքը քրդերի հակա-
թայւքական ագատագյւական շարժումների նկատմամբ. «Քրտական 
այս մեծ ապստամբաթիւնր, իր կազմակերպութեան ձեւեյավ, ղեկավայւ-
նևյաւ յւնդգյւկած նպատակներով ե1 շարժման յւնդհանուր թափով Քխր-
տիստանի ւսցցային ագատագյւական յեղափոխութիւն մրն էր, վեր բոլոր 
ւսոարկաթիւններէն»"': 

/Օարքական պատմագիտությանը խեղաթյույւում է նաև քյւդական 
պատմության այս էջը' քուրդ ժողովրդի ազգային հեյտսին վարկաբեկե-
յով և քյոյական ւս(|գսւյ|ւն ագատագյւական շարժման ամենակարևոր 
ևյւևութնեյվւց մեկը որպես «հետադիմական, զատ կրոնական և այւտա-
յփն ուժերի կոդմյւց հյւահյւված»1 ոյւակե|ով: Այդուհանդերձ կցանկանա-
յինք րնդգծեյ, ոյւ ապստամբության անհաջողության մատնվելու պատ-
ճաոնևյվւց մեկն էյ թեյւևս քըւյերի ազգային ինքնագիտակցության ցածր 
մակարդակն էր և քրդական ցեղերի ու աշիրեթնեյւի՝ միմյանց նկատ-
մամբ թշնամանքի դրսևորումը1*: 

Ապստամբության ճնշումից հետս թայւքական իշխւսնաթյուննեյւը 
զանգվածային անողոք գործողություններ ծավայեցին քյւղեըի դեմ. «դա-
տայւաննեյվւ որոշմամբ քրդերին կախաղան էին բարձրացնում, բանտ 
նստեցնում, աքսոյաւմ...» |Ч: 1925-1926 թվւսկաննեյւին ավիըվամ է շուրջ 
2(16 գյուղ, այյւվամ 8758 տան, սպանվում 150 հազարից ավեյ խաղաղ 
բնակիչներ՝ կանայք, ծեյւեր և եյւեխանեյւ2": 

1927թ. հանիս]) 10-ին ԹԱՄԺ-ը օրենք է ընդունում քրդերի՝ ստեելրսն 
վիւայեթնեյւից արևմտյան շրջաններ տեղափոխելու վերաբերյալ, «վսւր-
չւստարածքային, ոազմական և հասարակական նպատակնեյավ կւսոա-
վւսյ]աթյան|] ])րավանք է վերապահվում անհնազանդ ընտսւնիքնեյփն 
տևդաւիոխեյ արևմտյան վիյայեթնեյւ»21: Այդ քաղաքականության 
հետևանքով 1927-1928թթ. արևմուտք է տեղահանվում մոտ մեկ միփոն 
քարդ, սակայն, բնականաբար, բոլոըր չէ, ոը անհնազանդ և իոավարաբ-
ներէին: 

1925-1938թթ. քյոյւսկան ընդվզումներն ու իտովությանները Թույւքիա-
յում շայտւնւսկական բնույթ է]ւն կրում: Հիշատակության է արժանի Ա-
յոպւատի ապստամբոփյանը: Այն 1927թ. կազմւսկեյւպվել և գյխավորվեյ 
I. «Խոյբուն»2 2 կոմիտեի կողմից: Դադափայւախոսական և կազմակերպ-
չական մի շւսյւք թեըությաննեյտվ հւսնդեյւձ «Խոյբանը» քաղաքական 
կուսակցության էր՝ իր ծյւագյավ և կանոնակարգով, որի գյխւսվոր նպա-
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տակր «քուրդ ժողովրդի ազատագրումն էր թուրքական լծից ե անկախ 
Քրդստանի ստեղծումը»՛՜՜՝: 

«Խոյբունի» գործունեությանը սատարում էր նաէւ ալպեն սփյուռքում 
գսրծոգ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցությունը, որը ջանամ էը հա-
մախմբել քրդական ցեղերն ու աշիրեթները՝ նրանց մեջ զարգացնելով 
ազգային ինքնագիտակցության գաղափարը: «Խոյբտն-Դւսշնակցութ-
յուն» համագործակցության արդյունքում «Խոյբունի» կանոնադրության 
մեջ մտցվում է հայերի հետ համագործակցության վերաբերյալ ստան-
ձին կետ՜"1: Այդուհանդերձ, այս համագործակցությունը երկուստեք 
վտխշահավետ էր. Դաշնակցությունը ուներ հեոտհար նպատակներ և 
դեռևս ուղիներ էր պանում Հայաստանում իշխանությանը վերականգնե-
լու համար: Քրդերի դեպքում խնդիրը փոքր-ինչ ւսյլ էր. «Չկար ո; մի 
կազմակերպություն ոչ մի երկրից, որը օգնություն ցույց տար Խոյբունին. 
նրւս նկատմամբ բարեկամություն դրսևորեր: Հաշվի ւսռնեըւվ ւսյդ, քրդե-
ըը նպատակահարմար գտւսն բարեկամանալ հայերի հետ»25: 

Կողմերը համաձայնության էին եկել, որ Քրդստանի և Հայաստանի 
սահմանների հարցը կլուծեն քրդական և հայկական ասըսգա կառավա-
րությունները: Նշվում էը նւսև, որ կապը Խոյբունի և Արարատի ապս-
տամբների միջև ևս իրականացրել են դաշնակցականները: 1928-
1930թթ. փաստորեն բոլոր հյուսիս-արևելյան վիլայեթները գտնվում էին 
ապստամբների վերահսկողության տակ: Թուրքական իշխսւնություննե-
րը ստիպված էին կենտըոնացնեւ ռազմական մեծ ուժեր՝ այն ճնշելու հա-
մար26: 

1930թ. հուլիսին ռազմական գործողություններն ավարտվեցին կա-
ռավարության լիակատար հաղթանակով: Ապստամբությանը հաջորդե-
ցին քրդերի զանգվածային բնաջնջումներ, այրվեցին գյուղեր, մահվան 
դատապարտվեցին հազարավոր քրդեր2 : 

Ամվւաիելով ասեք, որ Արարատի ապստամբությունը, թեև վերջնա-
կան հաղթանակի չհասավ, այնուամենայնիվ ավելի կազմակերպված 
բնույթ ուներ և ապացուցում էր, որ քրդական շարժումները զոսո ազա-
տագրական էին և «ոչ մեկ օտար պետութեան հովանավռրաթիւնր կր 
վայելէն»28: Այդ ապստամբությանը նաև հայ-քրդական համագործակ-
ցության ամենահետաքրիր դրսևորումներից մեկ է: 

Անդրադառնալով քրդերի տնտեսական վիճակին՝ հարկ է նշել ակն-
հայտ այն իրողությունը, որ թուրքական իշխանությունները արտա-
հայտված խտրական քաղաքականություն էին վարում քրդաբնակ 
շրջանների նկատմամբ: Չնայած այս վիլայեթների թույլ զարգացած վի-
ճակին՝ կառավարությունը, որպես կանոն, այստեղ ֆինանսական ներդ-
րումներ չէր կատարում, մինչդեռ առավելապես թուրքաբնակ շրջաններր 
հատուկ ուշադրության էին արժանանում, և' ճանապարհաշինության, և 
կրթության, ե' պետական զարգացման ծրագրերի միջև առկա էր տւսըբե-
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բուրյան քրդաբնակ ե թուրքաբնակ վիլայեթների միջև24: Սա, ինչ խոսք 
հատակ մշակված տնտեսական քաղաքականության հետևանք էր: 

1920-30-ական թվականները թուրքական կառավարության դեմ 
քրդական ազատագրական շարժումների տարիներ էին: Ու թեև թուրքա-
կան իշխանությունները դաժանորեն ճնշեցին այդ շարժումները, նրանց 
չհաջողվեց ացատվև| քրդական հիմնահարցից: Այն շարունակում է գո-
յատևեւ և այսօր էլ հանդիսանում է Թուրքիայի ներքաղաքական անկա-
յունության կարևոր գործոններից մեկը: 

TATEVIK MANUKYAN 

THE SOCIAL-POLITICAL CONDITIONS OF KURDS 
IN TURKEY (1920-1930s) 

The cvenls of 1920-1930's arc the most remarkable in Kurd's history. For the first 
limc diiring lhe hisiory of Kurds aftcr the seal of Sevcre's Convention it bccame 
touchublc for the Kurds the perspective of the creation of indeթendcnt Kurdistan. 
Howevcr because of Kurds own mistakes and with the influence of externa! factors 
the Kurdish queslion in Lozano's (Lasagna's) conference stayed out of the day 
program of International üiplomacy. Wc would likc to acccnt also that due to 
Turkey's carricd out double Standard effective policy Turkey succcedcd in even 
though tcmporally solving lhc Kurdish problem. 
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ՍԱՍ4ԵԼ ՄՈՒՐԱԴՅԱ՛Ն 

ԷՋԵՐ Հ.ՏԵՐ-ԱԱՏՎԱԾԱՏՐՅԱՆՑԻ «ԱՂԷՏՆԵՐԻ 
ՅՈՒՇԱԳԻՐԸ» ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՕՐԱԳՐԻՑ (1918թ.) 

Ակւսդ. Մկրտիչ Ներսիսյանի (1909-1999թթ.) արխիվը նախնական 
մշակման ենթարկելիս երևան Ւ. եկել «Աղէտների յուշագիրը. 1918թ.» խո-
ըագ]դւը կրա] ձեոագիր մի ծավալուն օրագրություն (243 մեծադիր էջ), ո-
րի հհդինակն է Հ.Տեր-1Լստվածատրյւսնցը: Կազմի վրա տպագրի նմա-
նեցվող խոշոր տառերով գրված է. «Որդի՚ք Հայկայ, մ՛ենք կենաքի քսպց-
րաթիւնը չտեսանք, գոնէ դուք տեսէք, որ մեր ոսկորները հանգստանան 
գերեզմաններում: ՀաՏէրԱս: 1/1 1918թ. Թ Ի Ֆ Լ Ի Ս » : Հեղինակի այս ձե-
ռագիր աշխատությունը կատարելապես անծանոթ է հայագիտությանը: 
Օրագրության առաջին էջի վերին լուսանցի աջ եզրին կա այլ թանաքով 
ու գրչությամբ կատարված համարակալում՛ 273, և էջերի թիվ' 1-243: Ի 
հաստատումն հիշյալ թվերի ստուգության դրված է հստակորեն կար-
դացվող կնիք՝ «Խ.Ս.Հ.Մ. գիտությունների ակադեմիայի Հայկական [ֆի-
փսղ]: Армянский филиал Академии Наук [СССР]. Պատմության յեվ 
նյութական Կուլտ, ինստիտուտ. Институт истории и материальной 
культ.»: Հետևաբար՝ ձեոագիրն իբրև արխիվային միավոր պատկանել է 
ԱրմՖԱՆ-ի (Գիտությունների ակադեմիայի Հայկական մասնաճյուղի) 
Պատմության և նյութական մշակույթի ինստիտուտին: Սկադ. Մ.Գ.Ներ-
սիսյանը 1937-41 թվականներին եղել է այդ ինստիտուտի գիտաշխա-
տող, ապա և տնօրեն: Պիտի ենթադրել, թե նա մտադրություն է ունեցել 
եթե ոչ ամբողջապես հրատարակել նոր ժամանակների պատմության 
այս կարևոր աղբյուրը, ապա գոնե նրանից քաղումներ կատարել 1918թ. 
իրադարձություններին անդրադառնալիս: Կարծում ենք, սակայն 
խորհրդային տարիներին ամբողջական հրատարւսկություն կատարելը 
գոըծնականորեն անկարելի էր, քանի որ օրագրական գրառումներում 
պաշտոնական պատմագրությանը հակասող, հաճախ նույնիսկ բոլշևիկ-
ների վարած քաղաքականությունը ուղղամտորեն քննադատող էջեր 
կան, գաղափարական ակնառու հակադրումներ: Այս իրողությանը թույլ 
է տալիս վարկած առաջադրել, թե գուցե .ինստիտուտի տնօրեն 
ՄԴՆերսիսյանը պարզապես արխիվի հերթական «զտումից» փըկեըո 
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համ՛ար «Աղէտների յուշագիրը» վերցրե] է ե «մոռացության տվե|»: Այս-
տեղ նկսւաառէղի Ւ. եյւկւէւ պարագա ես. ինչպես տեղեկանում ենք գիտ-
նականի մի հարցազրույցից, 1930-40-ական թվականներին նա քանիցս 
գաղափարական քննադատության և նույնիսկ ամբաստանության Ւ. են-
թարկվել. հեաեաբաթ այս թնագրի հրատարակաթյւււնթ վստահաբար 
կծանրացներ նլսս վիճակր, և ապա՝ 30-ական թվւսկաննեթի վերջերից 
նա ղաւլարեց գբւսղվե| Դաշնակցության կուսակցության պատմության 
հետ կապված հարցերով: «Ինձ համար պւսրգ գւսրձավ, որ հնարավոր 
չէր ճշմարիտ խոսք ասել այգ կուսակցության մասին: Սկսեցի գբաղվել 
հայ ժողովյւդի XVIII ե XIX գաբերի պատմության հարցերով» (տես «U-
կաղեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյան», Եբեան, 2004, Ւ.ջ 10-11): 

Հ.Տեր-Աստվւսծատրյանցի օրագրությունները վերւսբեթամ են 1918 
հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 20 կատարված իրողություններին, հավա-
սարապես առնչվելով ւսյղ շրջանում հայոց միջավայրում գործող բոլոր 
կուսակցություններին, և աոաջին հերթին, բնականաբար, ւրսշնակցւսթ-
յւսնր: Ինչևէ, փաստն ւսյն է, որ աշխատությունը պահպանվել է և Սրա-
նում գրսաված տեղեկությունները կարևոր լրացումներ են կատարում 
1918թ. աոաջին կեսի բարդ ա բազմաշերտ իրադարձության ների գնա-
հատության խնդրում: Հեղինակը գրառումներ կատաբեփս և անցադաբ-
ձր վերըսծելիս չի գոհանամ պաշտոնական շրջանների (Անդրկովկասի 
Սեյմի և նրանում ներկայացված կուսակցությունների) տվւսծ տեղեկութ-
յուններով ու գնահատություններով: Ն ա կարողանում է տեղեկանալ 
ստացվող հեռագրական նյութերին, ճանաչել Սեյմում ներկայացված էթ-
նիկական ա կուսակցական խմբավորումների շահագրգռությունները, 
դիտարկե] դրանք հայոց ազգային խնդիրների տեսան կրոնից: Օր-օրի 
կատարվող դեպքերին հետևելիս, բնականաբար, գրառողը զերծ չէր կւս-
լտղ մնալ քաղաքում (Թիֆլիսում) շրջանառող լուրերի ազդեցությունից, 
իբրև անհատ արձագանքում էր դրանց՝ ներկայացնելով կենդանի առօր-
յա իրողությանը: Ն ա հնարավորություն չունի լրացուցիչ ստուգումների 
ենթարկելու արձանագրվող անցքը, աստի նրւս ոչ բւղոը գրառումներն են 
հավասարապես փաստական, բւսյց որ գործ ունենք լայն իմացություն-
ների ա ազգային ազնիվ մղումներ ունեցող հմուտ մի հեղինակի հետ՝ 
անվերապահ է: 

«Աղէտների յաշագրի» հեղինակի մասին մեր ունեցած տեղեկություն-
ները խիստ սահմանափակ են, բացառապես քաղված նրւս օրագրութ-
յան էջերում եղած ոչ ուղղակի վկայություններից: Հայս ունենք, թե 
Երևանի և Թիֆլիսի արխիվներում կարելի պիտի լինի ի հայտ բերեյ նրւս 
կյանքին ու գործունեությանը վերաբերող նոր նյութեր: 

Այստեղ ի ծանոթություն ընթերցողին է առաջարկվում մեր կողմից 
տպագրության պատրաստվող բնագրից մի քանի էջ՝ մւսըտի 1-6 եղւսծ 
օրագրությունները, ուր ներկայացվում՜ են էրզրտմը թուրքերին հսւնձնե-
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լա պարագաները, ինչպես նւսև դրվագներ Սեյմի ներկայացուցիչների ե 
թարք պատվիրակների միջև սկսված բանակցությունների նախնական 
ընթացքից: 

<աճե|ի պարտք ենք համարում շնորհակալություն հայտնել տիկին 
Նանե Դևրոյւսնին՝ Մ.Դ.Ներսիսյանի արխիվում պահպանված այս 
բնագիրը մեգ ի հրատարակություն տրամադրելու համար: 

«ԱՂԷՏՆԵՐԻ ՅՈՒՇԱԳԻՐԸ. 1918» 

1 մարտի 
Սաըիդամիշից գեն. Օդիշելիձէն հեռագրում է, որ փետրուարի 27-ին, 

ցեըեկուայ ժամը 12-ին տաճիկները գրաւել են էրգրումը: Սղել է թեթև 
կռիւ, վիըաարաած է գնդապետ Թսրգսմր, մեր կոդմից կորուստ եւլել Ւ. 
200 վնւսաածնեը ("): 

- Թիֆլիսի Սօցիաւիստ-յեւլափոխականնեըի Կեդրոնական կօմիտէն 
յայտարարել էր չենթւսրկուել Ագգային խորհրդի կոդմից յայտարարո-
ւած ցօրւսկոչին, սակայն դրա դէմ բոդոքել են Ախալցխայի հայ սօցիսւ-
լիստ յեդափոխականնեըը: Ասում են, որ Աօցիւպ-յեդավախականների 
շրջանային կօմիտէն ուդդել է արդէն իր այդ սխալ քայըւ: 

Հաշտարար պատուիրակութիւն/]. - Տաճկական պատուիրակութիւնը 
Շէվկէտ նաւով 27-ին փետըոււսրյւ հասել է Տրապխլոն, բադկացած 5 հո-
գաց, նախագահութեամբ ծովային գնդապետ Ոայիխ բէյի: Մեր ւգատո-
ւիրակաթեան քարտուղարը ոդջունել է նրանց նաւի վրայ, որից յետոյ 
տաճկակւսն մի սլատաիրակ եկե] է մերոնց մօտ՝ պայմանւաորուելա տե-
սակցութեան տեւլի և ժամի մասին: Նախնական մի քւսնի հարցեր ւդւսը-
ցելու համար 11-այիխ բէյը և Չխէնկեփն տեսնա ել են մի տան մէջ, որը ո-
յտշւոած էր ժողովի համար: Որովհետև մերոնց յայտնի չէ տաճկական 
կառավարութեան պատասխանը վերջին հեռագրին՝ մեր շրջանների մէջ 
էվակուացիայի մասին, ուստի Չխէնկեփն ւդատուիրակութեան նախա-
գահին հարց է աուել, թէ յայտնի՞ է արդեօք նրան տաճկական գեներա-
լիսիմուսի առաջարկը և ընդունո՞ւմ է նախագահը այդ առաջարկութիւնը, 
իբրև ոչ ցանկութիւն Օտտոմանեան կառավարութեան՝ շարունակել հաշ-
տութեան բանակցութիւնները, նախագահը պատւսսխանե] է, որ ինքն 
ւսյդ ւսռւսջարկի մասին ոչինչ չր գիտէ և խնդրում է Չխէնկելու հարցը 
գրաւոր կերպով նեըկայւսցնել: Տաճիկներն իրենց պատասխանի համար 
ժամանակ են խնդրել և յայտնել են, որ իրենց նպատակն է հաստատուն 
հաշտութիւն կնքել: 28 փետր. մեր պատուիրակութիւնը ափ է դուրս գա-
լիս հաշտութեան բանակցաթխնների համար: 

- ԴերմաՕւսցիք գրաւել են Պետըոգրադը, բօլշևիկները Մոսկուա են 
տեղափոխուիլ: 
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- Անգւիացիք. - Այսօր քաղաքումս րսրեր են պտտում, որ սւնգփացի-
ներր զինուած րնւլհարտմներ են ունեցել Թեհրանամ և («հսւրիցամ 
պարսկական զօրք երի հետ և իբր թէ գրաւել են այգ քաղաքները: Ինձ 
ւսյգ րսրր հաղորդողն է Թիֆլիսի հեռագրատան ծառայողներից մի հայ 
ծառայող: 

- Լոյս տեսաւ «Կարմիր օրեր» րերթ]ւ N 2-լւ: 
- Այսօր, Թիֆլիսի մռղոփսրաՍի տարեկան Սալային ես րնտ|սււեցայ 

աւագ: ժողովն րնդունեց միաձայն իմ առաջարկը՝ գումալւե| մօտակսւ-
յտմ առաձին (հոլով և քննել Թիֆլիսի ժողովարանը «Հայկական Ա-
կումբ» անււսսնելա հարցը: Իր 28000ռ. գուտ աըգխնքից ISOOOn. յւստ-
կացրեց Ագգւսյին խոր1դսւին: 

էրցրտմի առմւսս մանրամասները. - Սէյմի նախագահը 28 փետր. 
սսսսցեւ է 1ւետեեալ հեռագիրը՝ «Հաղորդում եմ գեներալ Վըիշինսկու 27 
վւետըւոարի տւասծ N 498 հեռագրի պատճէնբ. ի տեդեկտթիւն գնդա-
պետ Զինկևիչը Հասան-Ղաըսյից հւսգորգում է, որ այսօր փետրուարի 
27-ին լոյս ծագելիս էրգլտւմի բելւդագնդի (гарнизон) մասերը, իրենց 
գրսխ ունենալով Աոաջին հտյկակտն գանգը, սկսեցին թողնել քաղաքը և 
հեռանալ: Թխըքերը առւսւօտտանից սկսեցին յարձակուել Խարբերւփ, 
Տրապիգոնի և Օլթու կողմի արտաքին ամրութխններից (равелины) և 7 
ժամին առաւօտեան Տրապիգոնեան ւսմրութխնը գրաւուած էր նրանց 
կողմից, չը նայած կասփտան Ստօյակինի գլխաւորութեամբ անձնուեր 
կերպով մի բառն գինուոըների կողմից եղած պաշտպանման և բերդի 
արտիլեըիայի սպայի: Սորանից յետոյ սկսուեց ամբոդջ բերդապահ զօր-
քի տարերային նահանջը, որոնք հաւաքուեցան Հասան-Ղսդէում: Կօ-
մանդիրը Հասան-Ղալա ե Խնուս տուել է հետեեալ հրաման. «Հւսսան-
Ղալա. զեն. Անդււանիկին, Խնուս՝ գնդապետ Օսիպովին. Հրամայում եմ 
զեն. Անդրանիկին էրզրումի զօրամասը (отряд) ժոգովել Հասան-Ղալէ ե 
ձեռք առնել բոլոր միջոցներ հանգստացնել և կարգի բերե|: էրզրումի զօ-
րամասին՝ որքան կարելի է երկար դիամանսդ Հասան-Ղալէի շրջանում, 
որպեսզի ապա1սւվեն Խնուսի զօրամասի նահանջը դէպի Քէֆրիքեօյ: 
Գնդապետ Օսիպովյւն հրամայում եմ իր զօրամասով հիմիկտանից 
սկսել հետզհետէ նահանջել դէպի Քէֆրիքեօյ: Հէնց որ Խնուսի զօրամա-
սը կը գայ այդտեղ, ամբողջովին մտնել զեն. Անդրանիկի հրամանատա-
րութեան ներքոյ: Կարմունջի զօրամասին հրամայում եմ հետզհետէ նա-
հանջել դէպի Ղարաքիլիսա: 27 փետրուարի, 16 ժամ. 30 ր. (երեկսյեան 
4Ժ. ՅՕր.): Օդիշեփձէ: 

Որովհետև ոչ մի յարաբերութիւն չունեմ Վանի հետ, խնդրում եմ, զօր-
քի հրամանատարի հրամանով, ձեր կարգադրութիւնը Վանի զօրամասի 
վերաբերեալ կարգադրութիւներ անելու և նրւսն յայտնել համապա-
տասխան ւփտողութիւններ: 27 փետր. Վըիշինսկիյ»: 
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- 25 Լ 26 [փետրուարի] էրզրամի շրջասում մեր առաջագնաց գնդերը 
Ը]ււ|ւջայի և Թան]ւա-Դարւսսա ուդղաթեամբ եանւփպեւալ րիւրքական 
կազմակերպ գօրամասեր|ւն, թնդանօթներով, գնդացիրներով ե հեծեալ 
գնդով կուսով ետ քաշուեցան դէսփ էրզրումի ամբութիւ նները, կորցներւվ 
ւՕ սպանուած ե 180 վ]ւրաար և անյայտ կորած 50 մարդ, կանտագիայի 
Ւ. ենթարկուած ենթգնդապհտ Թորգոմը ե ծանր վիրսսորուած է Տէր Դա-
ն]ւէ|եւսն: Խնուսի կողմեր, քսնուսից դէսփ հիւսիս Մանջիղփ գիւ դի մօտ 
քշել են քրդերին: Քեղիի շրջանում (Խնուսից հարաւ) նոյնպէս քրդեր են 
երևան հանուած: ճարբորխի կւպմեր քրդերին քշել են, իսկ Ախլաթի մօ-
աերք ունեցել են ընդհարումներ մեր աոաջխադաց գնդերը: 

- Պաշտոնական յայտարարռւթիւնից երևամ է, որ մերոնք էրգրումամ 
շատ բան չեն կարողացել ոչնչացնել և թոդել են թէ ոագմամթերք և թէ 
պարենաւորում: Մեր կորուստներն են 200-ից աւեփ սպանուած և վիրա-
ւոր, և մօտ քսան սպայ, որոնք անհետք կորել են: 

- Վրացիք գինւում են և ճանապաըհաւմ Բաթումը պաշտպանեըս և 
ամբողջ Գուբիան ստի է կանգնել: 

հ՚որհրտսծաթխնսեր 1. Անդրկովկասեան կառավարութիւնը շարու-
նակ խանգարում էր մեր Ազգային խորհրդին իր ժամանակին զօրահա-
ւաք անել. Ազգային խորհուրդը յայտարարեց զօրահաւաք 19-32 տարե-
կանների, իսկ Անդրկովկ. կառավարութիւնը՝ մինչև 25 տարեկանները: 
Այսպիսով, ի հարկէ հնար չեղաւ ժամանակին ամրացնել ռազմաբեմը: 
Սրա պատճառն այն է, որ տեղական կառավարութեան վրացի անդամ-
ները միամտաբար ասեմ թէ յիմարաբար (ըստ վրացական սովորու-
թեան) լսեցին թաըք-թաթաը անդամներին և գործը փչացրին: Դէ սիրե-
լիք, մահմեդականը մահմեդական է, և նա պարզ աշխատում է իր հաւա-
տակցի համար ... 2. Խանգարիչների դեըումն էին նաև մենշևիկները, ո-
ըոնք սպառնամ էին դարս գալ Ազգային խորհրդի կազմից, և թաղեցին 
գործը: 3. Հայ սօցիալ-յեդափոխականնեըը հօ պոռնիկի դերի մէջ մտան 
և ափաշկարայ կոչ արեցին չը հնագանդուել Հայոց Ազգային խորհրդի 
զօրակոչին և դասալիք զինոարների պաշտպան կանգնեցին: 4. Գենե-
րալ Օդիշելիձէն, որ էրզրումի շրջանի հրամանատրն է, անժամանակ, 
ինչ-ինչ դիւռումՕեւավ թողեց էրգրումը և իր կայանը փոխադրեց Սարի-
ղամիշ: Սա էլ պօլիտիկա՞ է թէ ոչ: 5. Անդրանիկը շարունակ զօրք էր 
խնդրում, սակայն նրան լսող չեղաւ, և նրա խնդիրը չը կատալտւեց: Այս-
պէս, ահա, դևերը միաբանուեցան, որ միահամուռ աժերով կործանեն 
հայկական գործը: 

Սէյմ. Նիստ 26 փետրուարի նուիրուած էր Վեհիբ - փաշայի առա-
ջարկին՝ դադարկել Բաթում, Ղարս և Արդահան: Գէգէչկօբին և գլխաւոր 
հրամանատար գեն. ԼեբեդինսկիԼ/հաղորդեցին մանրամասնութիւները, 
որ մեր պատուիրակութիւնը հասել է Տրապիզոն, իսկ Թիւրքիոյ պատուի-
րակութիւնը չի եկել, իսկ վերջինս էլ, որ Թխրքիան ամրացնում է Տրսւպի-
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գոսի շրջանը Եւրոպայից վտխաղրած զօրքերօվ, ե սկսուեց հարցի 
քննությանը, աոաջին ճառախօս մենշևիկ ժորդասխսս առաջարկեց, որ 
պէտք է կնթև| պատուաւոր հաշտութիւն և հայրենիքի պաշտպանութեան 
համար պ1;տք I. ամթւպջ ))ևմռկրատ|սսն զէնքի դիմի և որ գիսաւորն է՝ 
պահև| այն, ինչ որ ւոաել է լևղւսվւոխաթխնթ: «Մտսաւաթի» կայմ]ւց 
Խան-Խօյիսկին մահմևւրսկան սա|որոկան խո]ւամանկւսթեամթ առա-
ջարկում է այդ հարցը քննե| այն (հսմսւնակ, երբ դա կարևոր կր փնի 
հաշտարիւնր չը պուխ գալու պատճառով: Ուրեճն՝ սա ուզում է կովկա-
սեան ազգերին քնացնել, ոբ թխթքերր ներս գան ազատ կերպով: Շահ-
խաթանին դաշնակցութեան կոգմից յայտնամ է հայերի պատրաստա-
կանութեան մասին տալ գոհեր հայրենիքի պաշտպանութեան համար: 
Սօցիալ-յեղավախական ԼօւպկիպանիձԼն և կադէտ Իւ. Սեմեօնովը 
կանգնած են ւհւրդանիայի տեսակետի վրայ, և Սէյմը ընւբոնում է բա-
նաձև. որով կառավարութեան արած քայլերին տալիս է իր հաւանութիւ-
նը: 

27-ին ւիետրաարի ևդւտ պատմական նիստ՝ նւսիրաած յեղափոխա-
թեան տարեդարձիս, որր շատ կւսրճ էր, և ճառ խօսեց միայն Սէյմի նա-
խագահ Ն. Ս. Չխէիձէն: Նիստից յետոյ պալատի առջև տեգի ունեցաւ 
միտինգ, որտեղ խօսեցին Չխէիձէն, Գէգէչկօրին, Մեսխիևը, Իս. Րամիշ-
վիւին. ԷԼրզամանհանր. ժուռնալիստ Վօյիտինսկին և ուրիշները: 

2 մա/ափ 
ՍՒյմ. 28/11 դաշնակց. Համասփիւռ մտցրել է հարց Գանձակի մւսսին, 

որ հայերը և թուրքերը կղզիացել են վերջնականապէս և կարոդ է սար-
սավւեփ վախճան առաջանալ, որի համար ընտրաւմ է առանձին պատ-
գամաւորութիւն: 

Առայժմ Սէյմում կան 24 վրացի, 28 հայ, 37 մահմեդական, 4 ռուս, 1 
գերմանացի. I օս. 1 լեզգին, 1 քարդ և 2 թաթար պատգամւսնւորներ, ո-
ըոնցից 16 փաստաբան, 17 ժոանափստ, 8 ինժեներ, 16 մանկավարժ, 6 
բժիշկ, 3 զինուորական, 1 կօնտորշչիկ, 1 առևտրական, 3 բանուոր, 9 մու-
նիցիպալական գործիչներ, 9 ուսանող, 1 գրւսկանագէտ, 1 ագրոնոմ, 1 
երկրաչափ, 1 հւսշաապահ, 1 քիմիկոս և 2 հրապարակախօս: Սորանցից 
62 բարձրագոյն կրթութեամբ, 28՝ միջնակարգ (որոնց թւում և ուսանողնե-
րը 9 հ.), 8 ստորին և 1 ընտանեկան կրթութեամբ, իսկ 1-ը անգրագէտ: 

էրզրումի առման մասին զեն. Օդիշելիձէից ստւսցոսսծ է գրութիւն՝ ու-
ղարկուած 27 փետր. և ստացուած մարտի 1-ին. «Q-են. Անդրանիկի 
շտաբի կառավարիչ գնդապետ Զինկևիչը 27 փետը. 22 ժամին Քեֆրի-
քեօյից ապպարատով զեկուցեց հետևեալ մանրամասնութիւնները մեր 
զօրքերի էրգրումր թողնելու մասին, նախ ռազմական հրամանները չը 
կատարելու պատճառով (բաց է թողած) ... ե երկրորդ, էրգրումից հեռա-
նալը տեղի ունեցաւ այն պատճառով, որ հայկական գօրամասերում, ո-
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րււնք կազմուած հին ռուսահայերից, նկատելի էր ցանկութիւն տուն վե-
բազառնալու, իսկ թուրքահայերի ցօլսսմասեւաւմ՝ գւխովին դեզօրզանի-
ցացիւս, որովհետև պակասում հին սպաներ ե ենթասպաներ ե մանա-
• ւսIii] որ այդ մասերը ռսպմական պատրաստութիւն չանհին: Ամբոդջ 
հետևակ զօրքը, որ էրզրամում բւսդկացած հր 3000 1տզւոց, մի ամբոխի 
փոխաեց: Զինուորները նստում են գնացքների մհջ, բաց պւատֆոբմնեըի 
կրայ և ճանապարհւամ դհպի Սարիդամիշ: Սպաները մեծ մասամբ մնա-
ցին Հասան-կալէամ: Զօրամասի ւ]ստահե|ի մասն են կազմամ միայն 
Մուրադի ե Սեսպուհի ձիաւոր զօրամասերը, որոնց հրամայուած հ 
պաշտպանել նահանջը և որը կը շաըժաի դհպի ետ ռազմական կարգով: 
Այդ զօրամասն ունի 6 լեռնաթնդանօթ: Հասան-կսդհն թսդանաած հ և 
այըւամ հ: Այդ բոլորն այնքան արագ հ կատարուեր որ մօտ 20 սւրտիլե-
րիստ սպաներ մնացել են էրզրւււմամ, և Զէնկևիչը համոզուած հ, որ չեն 
փչացրած այն բոլոր արտի|երիան, որոնց համար հրաման հր տուած 
ոչնչացներո: Դուրս հ բերուած 4 լեռնաթնդանօթի կոդպհքներն ու պանօ-
րամնեըր, ա]ւտ]ւլերիական պահեստում մի պւսյթուցիչ ական հ դրուած, 
ոըը պհտք հ պսւյթհր 27-ի 11 1/2 ժամին Ախափէ կոչուած ամւաւթեան 
վրայ: Տրապիգոնեան դրան մօտ եդած պարենաւորման մեծ պահեստը 
մնաց անվնաս: Ցիտադեփ գլխավոր արտիլերիական պահեստը պայ-
թացաեց Լ-րգրում մնացած սպաների խնդրով: էրզրամի վրայ յարձակո-
ւոդ զօրքերի քանակը Զենկևիչը որոշում հ՝ կանոնաւոր հետևակ զօրք 
3000 մայոլ 4 թնդանօթով և 4 գնդացիրով, 1 հեծելազօր գունդ, 3 էսկադ-
րոն խառն զօրամաս և 1 օդանաւ: Մեր կորուստները մօտաւոր հաշուով 
աւելի քան 200 մարգ սպանուած և վիրաւոր: Դեն. Անդրանիկը իր շտա-
բով անցաւ Քէֆրի-քեօյ՝ հաւատ չունենալով Հասան-Ղալայի պաշտպա-
նութեան համար կազմել գոնհ պաշտպան փոքրիկ զօրամաս և որպհսզի 
կազմակերպհ Քէֆրի-քեօյի համար որևհ պաշտպանութիւն: Այսօր 28 
փետբ. զեն Անդրանիկը զեկուցեց, որ այսօր առաւօտուանից Քէֆրի-
քեօյն դատարկսոմ հ, և Հասան-Ղալայից առաջագնաց զօրամասը հե-
ռանամ հ, թհպհա թշնամին ո՛չ մի տեղ չի երևում: Դեն. Անդրանիկը Խնու-
սի զօրամասին հրամայել հ ետ գալ Կարաուրգան և այնտեղ կանգ առ-
նել պահապան մասեր կանգնեցնելով: Զինուորների տարերային շար-
ժումը դհպի Սարիղամիշ շարունակւում հ, և գեն. Անդըանիկր ենթադրում 
է, որ յոյս դնել մինչև անգամ ժամանակատրապհս Սարիղամիշում ան-
կարելի է: Որովհետև միանգամայն անյուսափ հ պաշտպանել Թիւրքա-
հայաստանը: Ես այսօր ուղարկում եմ Վեհիբ - փաշային հետևեալ ռա-
դիօհեռագիրը. «Որովհետև հաշտութեան բանակցութիւններն սկսուած 
են Տրապիգոնում մեր կաոավարութիւնների միջև, ես հրամայել եմ Թիւր-
քահայաստանում գտնուած բոլոր զօրամասերին քաշուել դհպի պետա-
կան սահմանր: Ես համոզուած եմ, որ ձեր կառավարութիւնը, համաձայն 
ձեր նախկին հաղորդակցութեան, նոյնպէս իր զօրքերը կը կանգնացնէ 
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սխտական սահմանների փււսյ. մինչև որ կը վերջանան հաշտութեան 
բանակցութիւները: 28 փետը. 12 մ. N 493. Օդիշելիձէ»: 

ՕդեսաՕ()ըսււել են գերմանացիները: 
ե. Դէգկկօրին կարգսպրեւ է, որ Քութայիսում ընգ1ւանուր զօրահա-

ւաք |ինի ե սըստըաստութիւՍնեը տեսնեն պւսշտպանելա Բաթումը: Տսւ-
ճիկները գափս են Բաթումի վրայ, Գռւրիան ոտի է կանգնել, իսկ ինչ վե-
րաբերում է աճարներին (մոաուլման-վրացիներ) նրանք դաւաճանու-
թեամբ են գրաղաած և պւսրգ կերսլով տաճկաց կողմնակիցներ են: 

3 մարտի 
Արղահանի քրիստոնեայ բնակչութեան գրութիւնը շատ Ւ. ծանրացել 

մանասսնգ թիւրքւսց աըշասսնքնեըի պատճառով և ճանապարհներ էլ 
չկան, որ գոնէ փախչեն: Գիւղերը կողոպտւում են ու թալանտւմ: Կատա-
րեալ տերրոր է տիրում ւսմբալջ շրջանում: 

Սէյմ. 28-ին հւսստատաեց Սէյմի պատգամաւ որն երի ցուցակը: 
Սօցխսւ֊դեմոկյււստ փոքրամասնականների կախից պատգամաւոր 

են ճանաչոսսծ. 

1. Ն.Ն. ժորդւսնխս 12. 
2. Ի.Գ. Ոերերելի vI3-
Յ.Ն.Ս. Չխէիձէ 14. 
4. Ե.Պ. Գեգէչկօրի >/15. 

V5. Լ1.Գ. Զոհրաբեւսն 16. 
6.Ն.Վ. Րամիշվիլի 17. 
7. Ի.Ի. Րւսմիշվիլի 18. 
8. Ա. հ. Չխէնկեփ 19. 
9. Մ. Ի. Սկօբօլ!, • 20. 
10. Վ. Դ. Ջիբրսձէ 21. 
11. Գ. Պ. Դէպսլաձէ 22. 

Ս՜. Ն. Ամիրնով 23. 
Ի. U. Բէգզադհան 24. 
Ա. Ս. Լօմսոստիձէ V25. 
Ղ.Գ. Տէր-Ղագարեան 26. 
Դ. Ֆ. Մսփսսրաձէ 27. 
Ր. Մ. Արսէնիձէ 28. 
Ե. Ա. Բերնշւոէյն 29. 
Վ. վ. Թեզայւս 30. 
Ս.Վ. Ջիբլաձէ 31. 
Պ. Դ. Խօմերիկի 32. 
Գ-. Պ. էրաձէ 

Կ. II. Անդրոնիկով 
Դ. է. Օնիաշվիփ 
Ս. Դ. Պիրւ^մով fU 
Դ. Ն. ԱնջապարխԱ 
Ր. Ii. Չիխլւսձէ 
Գ. Դ. Դուրջոսս 
Դ. Աբաշիձէ 
Դ. II. Դազլօե 
Լ. Դւսւլէշկելիանի մեռաւ 
Վ. Q-. Ախմեաելով 

Ժողովրդական Ազատութեան կասակցաթխնից Իւ. Ֆ. Սեմեօնով: 
Սոցիալ-յեղափոխւսկաններից՝ 1. Վ. Վ. Լունկեիչ, 2. Լ. Ն . Աթաբէ-

կեւսն. 3. Ի. Պ. Գոբեչիւս. 4. Ս. Ս. Սահակեւսն և 5. Լօրգկիպւսնիձէ: 

Դաշնակցութխնից 
1. Զօրեւսն Ռոստոմ 
2. Ս՛. Յովհաննիսեան 
3. Հ. Օհանջանեան 
4. Կ. Համբարձումեան 
5. 3. Զատեան բժ. 
6. Ա. Շահխարանեւսն 
7. 0 . Ի. Քաջագնունի 

10. Չիփնզւսրեան 
11. Ս. Լ. Վրւսցեան 
12. Գ-. Ի. Խատիսեան 
13. Ա. Նալչաջհան 
14. Գ-. Ձւսմոյեան 
15. Ա. Ի. Խատիսեան 
16.Ս. 11. Խաչւստրեան 

19. Հ. Եւսւլըջեան 
20. Խ. Համասւիիւո 
21. Գ. Չօլւսխհան 
22. Սւ. Սահակեւսն 
23. Պ. Լեոնեան 
24. Դ. Տէր-Յարոտիւնեան 
25.Ս. Քոչւսրեան 
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К. Ս. ՏիցրասեաԱ 17. tu. Կարճիկեան 26. Դ. Մանդսւլեաս 
9. Կ. Ա. Ղազազհւսն 18. Ս՛. Յարութիւնեան 27. Դ. Տէր-Դէորգէսսն 

Վրաց Նացիօնալ-դեմոկրատ ներից՝ Q-. Բ. Գվազավւս: 
Վրաց Սօցիալ-ֆեււերալ]ւստներից՝ Գ. Ս՜. Լասխիշվիւի 
Մւսհմէպականների Մուսավաթից և անկուսակցականներից 

1. Սահմէդ-հաուֆ Ջաֆարով 
2. Ալ]ւ Ս՚արդան-բէկ Թօփչիբաշև 
3. Ո-սաալ-Զադէ 
4. Ն-բէկ Ոաաբբէկով ՚ 
5. Դ-բէկ Աղայև 
6. Խ-բէկ Սուլթանով 
7. Դ. Ա. Սամէդբէկով 
8. Ս՚-բէկ Սահմանով 
9. Ս՜.Դ. Սեյիդով 

10. Ա. Կարդաշև 
11. Ս՛. Ռոասւամբէկով 
12. Ֆ-բէկ Խան-Խօյսկի 
13. Խ. Խաս-Ս՜ահմէդով 
14.Մ.Գ.Հւսջինսկի Մելիք եգանով 
15. Հաջի Բւսբաբէկով 
16. Դ.Ս'. Ախունդ-զադէ 
17. Ս՜. Ախիջանով 
18. Խ. ՍՆլիբ-Ասլանով 

«ՀումմԷթից»՝ 1. Ախունդով, 2. Ի. Ավիլով, 3. Ա. Շեյխ-ուլ-իսլամով ե 4. 
Ս. Ադամա|ով: 

«ՄաստլմաՕ֊սօցիալ]ւստների բլօկից»՝ 1. Հայդսւրով, Ալիխան Կ ա ն ֊ 
տեմիրււվ, 3. Ա. Սաֆիկիւրդսկի, 4. Ա. Պէպինով, 5. Ր. Ո-իգաե, 6. Դ . Հսւ-
ջինսկի և 7. Մ. Մեհհրրամով: 

«Իհթխստ» կոաակցաթխնից՚ 1. Ս. Մ. Ղօնիե, 2. Մ-եա Միխտիև և Ե. 
Կ. Մամէդբէկով: 

- Այսօր երեկոյեան 7 ժամին Հայ-ժոդովրդական կուսակցութիւնը 
բաց է անում իը ակումբը իը բխըօյի շինութեան մէջ (Օբօլովինսկի N 25J: 
Խօսելու է բացման մասին Սիքայէլ Իվանիչ Բաբաջանեանցը: 

Ջալալ-օղփ. 27-փետր. հեռագիր. «Փետր. 21-ին ղըզըւքիլիսեցիք յար-
ձակուեցին Փոքր-Ղարաքիլիսա գիւդի մօտ հայ հովիւ ների վըայ: Ս]ւ հո-
վիւ սպանուած է, մէկը վիրատրուած, հրացանները տարուած են: Փետը. 
25-ին Նսվո-Ատեպանովկա գիսլի հայերից Բաշքիչեթի շրջանի թուրքերը 
քշեցին տարան 1500 գլուխ ոչխար: Փետր. 27-ին մի քանի հարիւր զինո-
ւած թուրքեր, վռնդելով գրաֆ Գօտլիբին, քշեցին տարան 600 կով» - Աի-
մօնեան: Երկրորդ հեռագիր 28 փետր. «Ուդէլի մօտ կռիվ է տեղի ունե-
նամ» - Սիմօնեան: 

Հայոց Ազգային Խորհուրդին 1 մարտի հեռագրում են Արդահանից, 
որ հայ բնակչութիւնը գադթում է, օգնութիւն են խնդրում: 

Այսօր կատարուեցան ընտրութիւններ Ռուսական Ազգային խորհրդի 
ընտրութեան համար: Գործում էր 4 ցուցակ զանազան խմբերի: 

4 մարտի 
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Թխրքխյ ոազմահաւբւրղակցութխն (բռնուած ռադիօհեռագըից տե-
դեկութիւններ). - ... Լ՜րզրամում մեծ քանակութեամբ թնդանօթներ ե ռազ-
մամթերք Է գրաւուած, իսկական քանակը դեռ չի որոշուած: Հայերը 
կորցրել են մօտ 2000 մարդ: Հայոց զօրամասը նահանջում Է դէպի Հւս-
սան-Ղալա ե Թորթում: Ծովափին մեր զօրամասերը մօտենամ են նախ-
կին պետական սահմանին: Տըապիզռնամ մերոնք վերցրել են 82 զանա-
զան չափի թնդանօթներ, իսկ էրզրումամ, ինչպէս ցարդ պարզուած է, 
232 թնդանօթ: Մամւսխաթանում՝ 18 ականացիր: Հայոց զօրամասը, որ 
կազմուած էր 2600 հետևակից 6 գնդացիրով և 240 հեծեալներից, յարձա-
կու եց Ախլւսթի ա Կարմաջի մօտ մեգ վրայ, սակայն մեծ կորուստներով 
ետ մդուեց: ... էրզլաւմամ վերցուած է 68 թնդանօթ, փոքր քանակու-
թեամբ ւսկանացիրներ ե գնդացիրներ ե զլոսհւաորում: 

Աւազւսկներ. Ուրբաթ 2-ին մարտի քադւսքամ կալւսՍասդտւեց ւսմ-
բոդջ կազմակերպութիւն 35 հօգուց, որոնք իբրե զօրամաս ւսպրեփս են ե-
դել զինուորական շինութեան մէջ, անեցեւ են սեվոսկան կառքեր, աւտօ-
մօբիլ. ձիաներ. զէնք ե ւսյլն ե Թիֆփսի շատ թալաններ կատւպաւել են 
դրանց ձեռքով: Զինաււրսւյեղավախակւսն դատարանը այդ օրն եւ եթ 
սկսեց նրանց դատը ե մարտի 3-ին առաւօտեան 4 ժամին դատարանը 
կայացրեց վճիռ, որի հխևսն վըսւյ դրւսնցից 12 հոգի (որոնցից 1 հայ, 
lnniu ե 10 հոգի վրացի՝ նոյն օրն եւ եր առաւօտեան 5 ժամ 30 ր. հրացա-
նազարկ եդան. միւս 23 վերաբերեալ դեռ քննութիւն է կատւսրւում: 
Նրանց բնակարանում գտնուած Ւ. ինչպէս վնասոււսծ զոհերի ցուցակը, 
նոյնպէս ե նրանց, որոնց վրայ պիտի յարձակու եին: 

/chuijijiqjig գրում են Кавк. Слово-ին, որ ռուս գօըքեըի հեռանաըււց 
յետոյ պարսիկները գրաւել են մնացած ռազմամթերքները, թսդանել են 
պահեստները ե գրաւել ւսմբոդջ Թաւրիզ-Ջուլֆա երկաթադու կայքը: 

Սէյմ. - Ե. Պ. Գէգէչկօրին համւսրեա համաձայնութեան է եկել կու-
սակցտթիւննելւի հետ և արդէն պատրաստել է Կաբինէթի՝ Մինիստրների 
ցանկը ե վւսդը նհրկայւսցնելա է Սէյմին ի յայտարարութիւն: 

Բաթումամակօպւսյին դրութիւն է յայտարարուած, քադաքը լցսոմ է 
զօրքով: 

ԸՍւխաԸաբ հաշտութիւն. - Լուրեր են պտտում, որ այս օրերս հաւա-
քուելու է եւրոպական խադարարաը Կօնֆեըենցիա, որտեդ ենթադրում 
են կապել ընդհանուր դաշինք Ռուսաստանի հաշուին, վասն զի ԼԼնգփան 
և Ֆրանսիան չեն կարողանում թոյլ տալ, որ Ռուսաստանում կարող է 
հաստատուել վերջնականապէս Գերմանիոյ գերիշխանութիւնը: Тифл. 
Лист. 4/IIIN 50. 

- Ասում են. որ բօլշեիկները գրաւել են Գանձակը, բայց դեռ լուրը չէ 
ստուգուած: 
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Թխրքխս ե հաշտութիւն. - Հեղինակաւոր աղբիւրներից հաղորդում 
են, որ ամենակարճ ապագայում կը լուծուի այն հարցը, թէ շարունակել 
բանւսկցութիւնները Թիտքիոյ հետ հաշտութեան մասին թէ ոչ, որովհետև 
թխրքերը շատ անհաւասար պահանջներ են անում Անդրկովկասից: 

Կարսից նահանգական կօմիսսար Ձամոյեանը հեռագրում է, որ Օլ-
թիի շրջանում քրդական շարժում է սկսուել, ճանապարհներն ու հեռագի-
ըր կտրուած են, յոյն գիւղերը վտանգի մէջ են: Ուդաըկոսսծ է զինուորա-
կան ոյժ: 

Բագոփց 2-ին մարտի Դանձւսկ թուրք և հայ պատգամաւպտւթիւ ն է 
ուղարկել կարգը վերականգնելու համար: Խնդրում են, որ Թիֆլիսն էլ 
հեղինակաար խառն պատգամաւորութիւն ուղարկէ: 

«Հորիզոն/ւ» հաղորդում է Բագուի «Արև» թերթից վերցնելով, որ 
Պարսկաստանով ո՛չ մի ւսնգլիւսկան գօրք չի գալիս, բայց շուտով անգ-
ւիւսցիք կը գրաւեն Մոսու|ը, որից 40 վ. վրւսյ են գտնւում: 

Մշակը հաղորդում է, որ փետրուարին վախճանուել է սրտի պայթու-
մից !;ջմիածնամ բազմալեզուագէտ» և նկարիչ ձեռագրային մանրան-
կարների Մեսրոպ վ. Մաքսուտեանը: Հանգուցեաւր Ապուչէխցի էր, ու-
սած Կ.Պօլսոյ վարժարաններում, աւարտեց Գէորգեան ճեմարանը, ու-
սաւ Դեբմանիայում և շարունակ աշխատում էր էջմիածնում: Տիրապե-
տում էր յոյն, արաբ, տաճիկ, պարսիկ, գերմաներէն, ֆրանսերէն, անգլե-
րէն, ռուսերէն լեզուներին ևմիևնոյն ժամանակ եբևեփ գրաբարագէտ էր: 

էյպրումից անվտանգ Սարիղամիշ են հասել բոլոր աշակերտներ և 
ուսանողներ: Կաղզուանի շրջանում խմբուած են մեծ քանակութեամբ 
վւախստւսկաններ: 

Բւսգաից. - Փետր. 22-ին Բագու հասած եւրոպացի ճանապարհորդ-
ները պատմել են, որ Լեակ և Ուջարի կայարանների միջև թուրք զինո-
ւած մասան յարձակուելով երկաթուղու գնացքի վրայ, ներս խուժեց կու-
պէները և տեղնուտեղը թոկերով խեղդեց 10 հայերի, սրախողխող աբաւ 
մի հայ քահանայի, որի դիակը պատուհանից դուրս շպրտեց: Մի ւսյլկու-
պէամ էլ քերթում են ծերունի հայի գլուխը և կարծելով մեռած է՜ թողնում, 
հեռանում են: Թուրքերի հեռանաըոց անմիջապէս յետոյ ծերունին 
մտնում է դիմացի կուպէն, որտեղ լինում են եւրոպացի ճանապարհորդ-
ները: Թուրք աւազակները չբաւականանալով այն չարչարանքներով, որ 
հասցրել էին խեղճ ծերունուն, նորից ներս են խուժում այդ նոյն կուպէն, 
դուրս են անում եւրոպացիներին և այս անգամ աւելի զազրելի չարչա-
րանքներ տալով սպանում են նրան: Լեակը - Բագու երկաթուղագծի կա-
յարաններում գտնւում են մեծ քանակութեամբ հայեր, որոնց ֆիզիկա-
կան գոյութիւնը անապահով է, խնդրում են շուտափոյտ օգնութիւն: Եղ-
բա՛յր, ոչ մի հայ չի ցանկանում ձեր արիւնոտ ազատութիւնը, որին զոհ 
ենք գնամ մենք հայերս լիրբ թուրքերից և դրան վկայ է էշացած Մէյմը: 
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Տ մարտի 
Կոնդակ էջմիսւծնի կալոււսծքների խլման մասին 
«Դէորգ՝ ծառայ Յիսուսի Քրիստոսի, կամօքն Աստուծոյ եպիսկոպո-

սասլետ ե կաթողիկոս ամենայն Հայոց, ծայրագոյն պատրիարք համազ-
գական նախամեծար աթոռոյս Արարատեան առաքելական մայր եկե-
ղեցւոյ Սրբոյ Կաթաղիկէ էջմիսւծնի» 

Անհնարին է ցւսւօք համակեալք, գամք ի ձեռն Կոնգակիս յւսյտ առ-
նել հարազատիցդ մերոց ոլպւոց ցցաւս, որ հասին մեց ի վերջնում ա-
ւուրս: Զի ընթեռնումք յօրագիրս, եթէ անակնկալ իմն տնօըինաթխնք 
Յանձնակատար խորհրղոյ Կովկասեան շրջանի, գան հանեւ ի ձեռաց 
Հայրապետի Ամենայն Հայոց ե ի ձեռաց Հայ եկեղեցական իշխանու-
թեանց ե Հոգաբարձութեանց եկեղեցեաց գամենւսյն կալուածս վանո-
ր1.ից մերոց և եկեղեցեաց, որով ե կապտիմք յխլսսւանց հասոյթից ազ-
գային րնղհւսնար սեպ1ւսւկանութեանց մերոց ե ստացութեանց, որք ենն 
յանուն Մեծի Աթոռոյս: 

In դժուարին լինի մեզ հաւատալ, եթէ յեղակարծ կարգադրութիւն ինչ 
վերի վայր յեղյեղեսցի հիմնական օրէնք և կարգ տիրապետութեան Ս. Ե-
կեդեցոյս ե ւսյն ի ժամանակի, յւդսսմ կամքս, ի ժամանակի, երբ ամե-
նայն հաստատութիւն և հատուած ազգային ունի կազմակերպիւ ինքնո-
րիշ օրինադրութեամբ, ազատակամ, ինքնիշխան ե ի ձեռն ազգային 
կազմւսկերսրսթեանց խրոց: 

Նւս զի իրաւունքս այսոքիք ւսյնա ես առաւել գտանին զօրացեալ և 
անհեղլի հաստատեալ, զի ոչ տեղական ինչ են կայքդ ե զոյգ, ե ո՛չ մաս-
նաւոր ինչ են սեպհականութիւն ե մատակարարութեան իրաւունք նորին 
ե պատկանեալ միայն Հայոց, որ ի սահմանս շրջանի Կովկասու ե կամ ի 
սահմանս համայն Ռասիոյ. այլ են նւիրական տուչութիւնք ե անկապուտ 
սեպհականութիւնք ամենայն Հայոց, որ ի սփիւռս աշխարհի ե համար-
ձակօրէն իսկ մարթ է հաստատել, եթէ առաւելագոյնք են ի նոսւս մաս-
նակցութիւնք Հայոց բնակելոց ի Պարս, ի Հնդիկս, ի գասսռս Տաճկական 
Հայաստանի և ամենայն Հւսյռց. որք ի ծագս աշխարհիս: 

1л. չկտրէր իսկ այժմ այլազգ ինչ լինել. զոըչավւ Մայր Աթոռս համարի 
ե է կեդրոն բովանդակ Հայ Առաքելական Ս. Եկեղեցւոյ, զորչավւ Գլուխ 
Ամենայն Եկեղեցեաց Հայոց և ընտրական քահանայապետութիւն առ 
բովանդակ հայ ժաըսխւլսլն կայ կապեալ, առ որ յօդեալ են ամենայն 
անդամք նորւս. իբր միոյ եեթ մարմնոյ, իբրև անանջատ մասունք միայ-
նոյ Հայ եկեղեցւոյ: 

Առաւել են ծւսնըայ յաչս մեր տնօրէնութիւնդ այդ, քանզի ըստ նուի-
րական կարգաց, որ հիմն եկեղեցւոյս մերոյ, հասք և եկամուտ սեպհա-
կանութեանց այդոցիկ ի կրթութիւն ե ի դաստիարակութիւն մւսնկանց Ս. 
Եկեղեցւոյս գնան, յւսյդ ադրիւր մշտական կան կապեալք դպրոցք մեր ի 
ստորին ծխւսկանց ցդպրսցս ցճեմաըան մեր հոգևոր, ընդ հովանեաւ ո-
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լայ կբթեցան և կրթին մանկունք մեք ի գաւառաց Կովկասեան շրջանի, ե-
թէ ի հեոաստ վւսյլւից էորոպիոյ, Ասխւյ ե Ամերիկայի, ւսոանց խստու-
թեան իւիք: Ի հասիցդ են մատակարարութիւնք այլ ե այլ հաստատու-
թեանց կրթականի և լուսաւորութեան Ազդիս, պահապանաթխն Տպարա-
նի Ս՜այր Աթատյս, Թանգարանի և ճոխագոյն Մատենադարանի նորին, 
յոր որպէս ւսռ ճրագ լուսատու ոչ սակաւք են, որ գան յուսումնասիրու-
թխն ի գիտնոց: Ի ձեոն ադբերացդ են, որ պահպանի եկեղեցականութիւն 
Ս. եկեղեցւոյս ի Գ]խոյ նորին ցյետին սպասաւոր, և եթէ խցեսցին աղ-
բիւրք, ապաքէն և ցմահ հաստատութեան հաւատոյս ունիմք տեսանել՛ի 
մօսայ: 

bi ւսթղ, եթէ ի ժամանակս բռնութեան և հալածանաց ւսգգն Հայոց ոչ 
ամենևին դանդաղեաց ծառանալ րնդդէմ բռնութեան ի պաշտպանութիւն 
իլսսւանց իւրոց, մի՞թէ յաւուրս ազատութեան, ինքնորիշ կազմութեան չե-
յւսնիցէ մէն մի անհատ ժողովրդեան իմոյ դէմ դնէլ անիրաւի որոշման և 
ասել ի ձայն բւսրձր, եթէ «Սի ոք յամարձակեսցի բւսոնւպ զսեպհակա-
նտթխն մեր, որ ժաոասգեցաք և ՛ի պահապանաթիւն որոյ անիմք դնևյ 
զկեանս մեր իսկ»: 

Ուրախ եմք ի սիրտ և ի հոգի, զի իրաւունք սեպհականութեան մերոց 
դրացեաց, գՎրաց ասեմք և զմահմեգականց, կան և մնան անշարժ որ-
պէս և ակն իսկ էր և իրական: 

Արդ մի՞թէ հայն առաւել նուազ ունի ցուցանել ոգի ասպետական և 
զսէր կրօնական, քան զդրացիս իւր. մի՞թէ ոգի նորա ունի խոնարհե] ընդ 
լծով անիրաւացի որոշան: Քա՛ւ, գիտեմք և հաւատամք, եթէ գտցի յազգի 
իմում նոյն ոգի առաքինի ասպետութեան և զգացման առ սթբաթիւն 
հանթւսկան սեպհականութեան իւրոյ: 

Մաղթիմք սրտագին կար և զօրութիւն ամենեցանցդ յայս գործ մեծ և 
ադօթեմ՚ք հասնել ի գլուխ պաշտպանութեան իւրեանց եկելոց առ մեզ ի 
նախնեաց մերոց և տալ սերնդեան մերոյ, ոբ գկնի մեր: 

Ոդջ ւեըռւք զօրացեալ ի Գլուխն հաւատոյ Մերոյ և օրհնեալք Մէնջ: 
Ամէն: 

Դէորգ ե. Կաթոպիկոս Ամնեւսյն Հայոց 
Ի 10-ն Յունուարի 1918 ամի ըստ տոմարիս Ռ34 է 
՛Ի Հայրապետութեան մերոյ է . ամի յԱրարատեան Մ. 
Աթոռ Ս. էջմիածին: Ի Վաղարշապատ, Թ. 44: 

- Լուրեր են պտտում, որ Տրսւպիզոնում մեր պատուիրակութիւնը ան-
յաջողութեան է հանդիպե], և տաճիկներր պահանջել են մանդատներ: 

238 



6 մարտի 
Տաճկական հաշտաբար պատուիրակներն են՝\. Հասէին Րաուֆ բէյ, 

առաջին կւսւպի կւսսլ]ւտան, կայսելսսկան Ծա]ւսյին բաժնի շտաբի պետ, 
առաջին պատուիրակ (նախագահ), 2. Մահմէդ Նուսբէղ բէյ - արտաքին 
գործոց նախարարութեան իրաւաբանական մասի կառավարիչ, 3. Դոք-
տոր Թէվֆիկ Սւպիմ բէյ - գնդապէտ, Կովկասի ճակատի տաճկական 
բանակի գլխավոր բժիշկ, 4. Խոպյւէվ բէյ - ընգհ. սպայակոյտի սպայ, 
Կովկ. ճակատի օսմ. բանակի օպերատիւ մասի պետ, 5. Իաուֆ Ռիցա 
բէյ - պահեստի սպւսյ, 6. Իսմայիլ Համի բէյ, առաջին քարտուղար, Պօ|-
սի համալսարանի պրօֆեսոսօր, 7. Համ/պ բէյ - օսմանեան կայսերական 
նաւատորմիգի առաջին կարգի կւսպիտաՍ-քարտոսրպւ, 8. Լէյտենանտ 
Աբղուրահման- քարտուղարի ադիւտւսնտր: 

Րաուֆ բէյր ողջանել է մեր պատուիրակութեան, որին պւստասպա-
նհյ է Չխէնկելին: Րաուֆ բէյը ինքնաբերաբար ստանձնեւով նախա-
գահի դերը, արտասանել է հետեեալ ողջանի ճառ. «Շնորհակալ լինե-
լով երկնքին, որ ինձ առիթ շնորհեց իմ երկրի և ընկերակիցների անու-
նից բարի գաըսստ մաղթելու յւսրգեւի ներկայացուցիչներին Անդր-
կովկասի. որը ցաըիգմի անկումից յետոյ աստիճանաբար առաջանամ 
է անկախութեան ճանապարհով: Ես պատիւ անեմ դիտելու այս առի-
թը իբրև իմ կեանքի ամենահաճելի արախութխններից մէկը: Յւսնձին 
ձեր. այսօր ոդջանե|ով ձեր երկիրր՝ ոչ միայն ձեականաթեան ե դիպ-
լոմատիկւսկան աւանդութիւն ների անհրաժեշտութիւնից դրդված՝ ես 
աւելի շուտ ոգևորւած եմ յարգանքի զգացմունքով և աջակցելու ցան-
կութեամբ ւսյն գործին, որի ներկայացուցիչն էք հանդիսանամ դուք: Ի 
նկատի ունենալով, որ ցաըիգմի դէմ մեր մդւսծ բոլոր պատերազմա-
կան գործողութիւները եղել են մեր երկրների համար պաշտպանո-
ղական պատերազմներ՝ ես կարծում եմ, որ մեր ընդհանուր ճւսկատա-
գիրներն աւելի ե աւելի կասրել են ւսյդ ընդհանուր փառաւոր պատ-
մութեան ընթացքին: Վերջին մեր ապրած շրջանը, դժբախտաբար, 
խանգարեց շօշափելի կերպով գործադրելու մեր պատմական պար-
տականութիւնը ձեզ օգներււ գործում, և ես հւսմոզսսծ եմ, որ մենք բո-
լորս այստեղ համարում ենք մեզ բաժանող արգելքի անկումը սււեփ 
կարևոր երևոյթ. քան ամենից աւելի աչքի ընկնող դիսսնագիտական 
յաջողութիւնը, որովհետև մեզ միացնող կապերը հանդիսանում են ոչ 
միայն պատմական ու աշխարհագրական, այւ աւելի շատ ազգակցա-
կան կապեր, որ բղխում են մեր ընդհանուր ւսնցեալից: Հենց այդ 
պատճառով Կովկասեան և տաճկական ժողովուրդները այժմ կւսզմ-
ււսծ են միևնոյն կրօն ներից և ազգերից և համարելս միևնոյն պատմու-
թիւնն ունին: Ոգեորււսծ այս զգացմունքներով՝ ես մաղթում եմ երջա-
նիկ ելք մեր խորհրդակցութիւն ների համար և յայտաըաըում եմ առա-
ջին ընդհանուր նիստը բացւած»: 
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Այս ֆրանսերէն լեզուով արտասանած ճառին Անդրկովկասեան պա-
տուիրակութեան նախագահ Չխէնկեփն պատասխանել է Րաուֆ րէյին 
հետեեալ ճառով, որ այստեւլ առաջ եմ բերում ամբալջաթեամբ. «Անդր-
կովկասեան Սէյմի հաշտարար պւստւիրակութեան անունից մատուցա-
նամ եմ իմ ամկեդծ շնորհակալութիւնը օսմանեան կառավալսսթեան 
հաշտարար պատփբակաթեան նախագահին այն ողջոյնի խօսքի հա-
մար, որը նրան հւսճեւի եղաւ հենց հիմա արտասանելու: Սթա հետ մեկ-
տեղ ողջանամ եմ տաճկական պատւիրակաթխնը: 

Ես աոանձին ուրախութիւն եմ յւսյտնամ օսմանեան կառավարու-
թեան պատւիրակութեան նախագահի սդջոյնի խօսքի վերջին մասի 
ւսոթիւ. ցանկանալով յաջողութիւն յւսռաջիկսւյ ընդհանուր աշխա-
տանքին, պատւիրակութեան նախագահը յայտնեց, որ նրան իբրև 
հիմք, նա դնում է անկեղծութիւնը: Անդրկովկասեան պատւիրակու-
թիւնն առանձին վստահութեամբ է վերաբերւում այդ խօսքեըին, մա-
նաւանդ որ երկու երկրների միջև բարեկամական յաբաբերութխննեը 
հաստատելու նախաձեռնութիւնը բղխում է օսմանեան կաոավարու-
թիւնից, իսկ ինչ վերաբերւում է Անդրկովկասեան ժողովուրդներին, 
նրանք յանձին Անդրկ. Սէյմին յայտնեցին անկոտրում հաւատը հաս-
տատելու Տաճկաստանի հետ ամենաանկեղծ և բարեկամական յա-
րաբերութիւներ: 

Եթէ ձեզ հաճե1]ւ եղաւ ասելու, որ դուք համարում եք ձեզ համար բա-
ցառիկ հաճոյք մեզ ողջունելու հնարաւորութեան վայրկեանը, թոյլ տւէք 
մեզ աւելի ևս յաւակնութիւն ունենալու այդ հաճոյքին, որովհետև Անդր-
կովկասեան պատւիրակտթիւնն առաջին անգամ լիազօր օրգան Սէյմի 
անունից ւրորս է գափս միջազգային հյարաբերտթիւնների ճանապար-
հը: Հենց այդ պատճառով, որ մենք առաջին անգամ ենք գափս, մեզ 
հարկ չկայ դիւանագիտութիւն անելու: Ամեն մի դիւանագիտութիւն, ա-
մեն մի գաղտնիքի բացակայութիւն - ահա' ղեկավար սկզբունքը Անդր-
կովկասեան յեղափոխական ժողովուրդների: 

Անդրկովկասի ազատ ժողովուրդները, որոնք իրենց ձեռքն են առել ի-
րենց ճակատագրի տնօրինումը, ի վիճակի կը փնին պաշտպանելու ի-
րենց երկրի շահերը, բայց պաշտպանել այնպէս, որ ոչ մի դէպքում 
չխանգարւեն հարևան ժողովուրդների շահերը: 

Սէկ անգամ էլ ողջունելով ձեզ՝ ես վերջացնում եմ նոյն բանով, ինչով 
հաճեցիք վերջացնել և դուք, մենք ոչ միայն ցանկանում ենք յաջողութիւն 
մեր զբաղումների, այլև տափս ենք կատարեալ երաշխիք, որ բովանդակ 
եռանդով պիտի ձգտենք անկեւլծ և բարեկամական յարաբերութիւններ 
հաստատելու Անդրկովկասի և Տաճկաստանի ժողովուրդների միջև»: 
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SAMVEL MURADYAN 

PAGES FROM H.TER-ASTVATSATRYANTS' NEWLY DISCOVERED 
DIARY "TRAGEDY MEMORIUM" (1918) 

The consisling ol' 243 Standard pages handwrilten diary rellecls the rnosl 
important political, economical and ethnic incidcnts in lhc first half of 1918 in 
Transcaucasus, Turkey and other neighbouring countrics. The author is well informed 
inhabitant of Tbilisi H.Astvatsatryants, who often partieipated in those incidcnts. The 
work has been kcpl in archivc of M.G.Ncrsisyan. In litis publication the inscriptions 
made from Ist to 6th of March, 1918 are being prescnicd to reader. 
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ԿԱՐԻՆԵ ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ 

ՄԱԿ-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՔՈՒՄ 
(2003թ. ՄԱՐՏ ֊ 2004թ. ՀՈՒՆԻԱ) ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 

ԿԱՐԾԻՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 

Սայն հոդվածը նպաաւսկամդված է շարունակելու «Մերձավոր և Մի-
ջին Արևև|քի երկրներ ե ժոդովուրդներ» մատենաշարում տպագրաված 
նախորդ երկու հոդվածներում՛ արտահայտված թեզերն ա զարգացում-
ները: 

Ուսումնասիրվող թեման ունի իր գիտական հետաքրքրությունը ե 
միաժամանակ բարդությունները: Թեմայի կատարման ժամանակա-
հատվածում Իրաքում տեդի ունեցան քաղաքական բուռն զարգացա մ-
ներ՜ 2003թ. մարտին ԱՄՆ-ի կողմից Իրաքի նախագահ Սադդամ Հուսեյ-
նին ներկայացվեց վեըջնագ1դւ, ապա հաշվված օրերի ընթացքում տա-
պալվեց Իրաքի բաասական վարչակարգը, և երկրռւմ ստեղծվեց բոլորո-
վին նոր իրադրություն իր բոլոր հետևանքներով: 

Վերադառնալով Իրաքում ՄԱԿ-ի գործունեությանը կարևոր է նշել, 
որ չնայած քաղաքական ալեբախումներին, այպի, զարգացումները գա-
լիս են հաստատելու միջազգային այդ կարևոր կազմակերպության անհ-
րաժեշտությունը2: 

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի հրապարակած փաստաթղթերի 
ուսումնասիրությունը, Իրաքում ներքին իրավիճակը և ամենագւխավորը՜ 
ԱՄՆ-Իրաք հարաճուն լարված զարգացումները թելադրում էին առանց 
այն էլ ժամանակավոր սանկցիաների գնահատականը: 

Սադդամ Հուսեյնի վարչակարգի տապալումը և ԱՄՆ-ի գերակայութ-
յունը Իրաքում փաստորեն ի զորու չեղավ երկրռւմ դեմոկրատիայի ջա-
հեր վառել: Նշենք, որ Իրաքը այն յուրահատուկ երկրներից է, ուր ի 
սկզբանէ բացակայել են դեմոկրատիայի ինստիտռւտները: Այդպիսի ա-
վւսնդույթներ անգամ Իրաքը չի ունեցել: Ուրեմն՛ միջազգային կազմա-
կերպությունները, ներկա դեպքում ՄԱԿ-ը, կանգնած է լուրջ դժվարութ-
յունների առջև և միաժամանակ, իրոք, Իրաքն ունի նրա գործունեության 
լայն ե հիմնավոր անհրաժեշտություն: Սրանով է պայմանավորված մեր 
այն տեսակետը, որ «Իրաքում մարդու իրավունքների, երկրի կյանքում 
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կւսնանց մւսսնւսկցոտյան, երեխաների իրավունքների պաշտպանութ-
յան, մերձակա շրջապատի բնապահպանության ե այլ խնդիրների հետ 
մեկտեղ, ՄԱԿ-ը ստիպված I: լինելու նաև որոշակի վերափոխումներ կա-
տարևլ իր կազմակերպության ներսում, իրաքյան վերջին իթաղարձաթ-
յաններից հետո: Իրաքյան ճգնաժամր իրոք որ, թելադրում է, որոշակի 
բարևվտխաթյուն ՄԱԿ-ի շրջանակում: Հատկանշական է նաև, որ ՄԱԿ-
ի դերի կայունացումր ւսնհրւսժեշտ է անդւսմ պետություններից յուրա-
քանչյուրին, այդ թվամ նւսև ԱՄՆ-ին»': 

ՄԱԿ-ի գործունեությունը Իբւսքում սերտորեն փոխկապակցված է Ի-
րւսքի և միջացւլւսյին հանրության վերաբերմունքի հետ, ու նաև այդ 
կազմակերպության անւրսմ պետությունների վւսրած քսպաքականութ-
յւսն հետ4: 

Իրւսքամ ՍԱԿ-ի գործունեության խնւլյաւմ նույնպես ոչ պակաս 
կւսրևպւ նշանակությա՛ն անի հաասրակւսկան կարծիքի ձևւսվորումը, 
նրւս աշադրությունր, որից անմասն չէ նւսև գիտական պորտը: 

Իսրւսյեփ և Մերձավոր Այւևելքի ինստի՛տուտի դեկավար, Ո-ուսաս-
սսսնյւսն հրեւսկւսն կոնգրեսի նւսխւսգահ Եվգենի Սատւսնովսկին հսւ-
մոգված է, որ «Մերծավււր Արևելքի դեմոկրատացամր՝ հյուծախտ է»: 

Նրա կւսնխւստեսամը ւսյն հարցի կապակցությամբ, թե արդյո՞ք ւս-
մերիկւսցիներր Իրւսքից ժւսմւսնւսկից շուտ կհեռանան, հետևյալն է՝ «Ե-
թե ւսնգւսմ ւսմերիկացինեբը ետ նահանջեն, ապա՝ նախապես կազմա-
կերպված կանոնակարգով: (Ընդգծումը՝ Կ.Ս.) Ամերիկացիները, ինչպես 
ինձ է թվում, մոտակա ւսսլագայում Իրւսքից չպետք է գուրս գան: Առա-
ջինը՝ որովհետև դա կնշանակեր արաբական աշխարհի համար ռագմա-
կւսն գործողությունների ւսնհւսպադ վտխաւլւաւմ ամերիկյան տարածքի 
վրա»'՝: 

Որոշ պատմական զուգահեռներ անցկացնելով ԽՍՀՄ-ի Աֆղանս-
տան մտնելու հետ. նա շարունակում է' «Ամերիկացիները մտան Իրաք 
այնպես, ինչպես որ մտան, և դա սխւպ է: Նրանք ւսյնաեդ բազմաթիվ 
սխալներ գործեցին: Բայց եթե նրանք ւսյնտեդից գնան, իրավիճակը 
չհասցնհլով կայունության որոշակի մակալպակի, ւլա կլինի խոշորա-
գույն սխալ Ամերիկայի համար»: 

Անդրադառնալով ԱՄՆ-ի նախագահ Ջորջ Բուշի հետագա ռեյտին-
գին. նւս նշում է' «Բանակի հեռացումը Իրաքից ընւլունւսկ է զրոյի հավա-
սարեցնել Բուշի ռեյտինգը ավելի հավանական կերպով, քան մնացած 
ամեն ինչ»ք': 

Այսպիսով քաղաքական տեսաբանը գտնում է, որ Վաշինգտոնի քա-
ղաքականությունը այս հարցում տակտիկական քայլերի շարան է, որը 
տանում է ռազմավարական ձախողման7: 

Եվգենի Սատանովսկու կարծիքով' «Պատերազմը կշարունակվի: Ի-
րաքի կայունացումը կձգձգվի տասնամյակներով»8: 
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Ուշադրությունից չի վրիպում՝ «սախասլես կազմակերպված կանո-
նակարգ» արտահայտությանը, որը հաստատում է նախապես ծրագրա-
վորված գործողությունների առկայությունը և փաստը: , 

2004թ. հանփսրի 13-ից լյոստւյակւսն տեղեկւստվարյան ծառայութ-
յան շրջանակում է ՄԱԿ-ի Անվտւսնգության խորհրդի պրես-ոեփգը, ոյր 
ամվափւ|ած են 2003 թվակւսնին գործունեությւսն առանցքում ընդուն-
փսծ կարևոր ւււաշումներն ա դիմում հայտարարությունները: 

Հատկւսպես ուշագրավ է 2003թ. մարտի 28-ին միաձայն անցւսծ Ի-
րւսքի «նավթ՝ սլարենի դիմաց» ծրագրի կարգւախրամներին վերաբեր-
վաւ որոշումը4: Հարցը նրանում է, որ շտապ կեյւպով լւսրւիսծ իրավիճա-
կում ընդունվել են կարևոր համապատասխանեցումներ նախկինում ե-
ւրսծ ծրագրային կետերին, քանի որ ինքնին ժամւսնակահւստվածը ար-
դեն խոսում է իրադրության մասին: 

Անվտանգությւսն խորհուրդը գտնում է, որ ժնևի IV կոնվենցիայի « 
55-ի որոշման համաձայն, որը վերաբերվում է քաղաքացիական ան-
ձանց պաշտպանության խնդրին պատերազմի ընթացքում և ընդունված 
է 1949թ. օգոստոսի 12-ին, ամբւպջաւգես մնում է ուժի մեջ և օկուպացիոն 
իշխանությունը պարտավորություն ունի ազգաբնակչությանը պաըե-
նւսմթեըքով և բժշկակւսն օգնությամբ ապահովելու հարցում: Իշխւսնութ-
յունը պետք 1: ներկայացնի ընդարձակ հաշվետվություն, նշեըւվ անհրա-
ժեշտ սննդամթերքների անվանումների ցանկը, մսդպկանց հիվանդութ-
յւսն մւսնըամւսսն պատմությունը՝ բժշկական ձևով և այլ հոդվածներ, եթե 
գրավված տարածքի ռեսուրսները բավարար չեն: 

Համոզված լինելով, որ ազգաբնակչության հրամայական կարիքները 
շարունակվում են ապահովվել, և Իրաքի ժողովրդին տրվող հումանի-
տար նպաստը երկրի ներսում ամենուրեք գտնվում է համապատասխան 
հիմքի վրա, այնուամենայնիվ մարդկանց կարիքների ւսճը, որպես հու-
մանիտար նպաստի ձևով բավարար օգնություն, չավւվում է բուն Իրաքի 
ժողովրդի կոդմից, ով ւքում Ւ. երկիրը ռազմական գործողությունների 
պատճառով'": 

Կարևորը այն է, որ տվյալ նիստի ժամւսնակ ուշադրության առնվե-
ցին բազմաթիվ սանկցիաներ, որոնք ընդունվել էին մինչ այդ ՄԱԿ-ի կող-
մից Իրաքի դեմ: Հիմնական շեշտը դրվեց իրաքյան ժողովրդի հումանի-
տար օգնության ապահովման վրա, այնքան ժամանակ, քանի դեռ երկ-
րռւմ 1Ц1Ш կարիքն ունի ազգաբնակչությունը": Այդ փոփոխւոթյունները 
վերաբերվում էին 661 (1990) 6 օգոստոս 1990, 986 (1995) 14 ապրիլ 1995, 
1409 (2002) 14 մայիս 2002 ե 1454 (2002) 30 ւլեկտեմբեր 2002 որոշումնե-
րին: 

Ի գիտություն ընդունվեց նաև գլխավոր քարտուղարի 2003թ. մարտի 
17-ին ընդունած որոշումը, ետ վերցնելով Սխոցյալ ազգերի և միջազգա-
յին նշանւսկության աշխատակիցների այն պարտավորությունները, ո-
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լանք պետք է: ի կատար ածեին «նավթ՝ պարենի դիմաց» ծրագիրլւ իր 
նախկին տեսքով և բովանդակությամբ (ւսյսու1ւետե «Ծրագիր»), սւսհ-
մանված՝ 986 (1996) որոշման համաձայն: 

Ընդգծված Ւ. սպքատաթյան գեմ պայքարի նպատակով բոլոր ջւսնքե-
րի գործադրման անհրաժնշտաթյանբ, աջակցությանը տվյալ ժամանա-
կում ացգւսյին պարենամթերքի սպաոման ցամբյադի բաշխման ցանցի 
աշխատանքին: 

Անվտանգության խորհուրդը կարևորում Է Իրաքի ժողովրդի իրա-
վունքների նկատմամբ հարգանքի տնօրինելու սեփական քաղաքական 
ապագան և վերահսկելու երկրի սեփական բնական ռեսուրսները: 

Իրաքի սուվերենության և տարածքային անձեռնմխեփաթյւսն նպա-
տակով ՄԱԿ-ը իր աշխատանքներում ընդգծում Է բոլոր անդամ պետութ-
յունների կոլեգիալության իրավունքի ապահովումը12: 

Հւսստւկ կետերով թվարկվում են ւսյն բոլոր պարտավոբությունները, 
որոնք բխում են Սիացյսղ Ագգերի VII Խարտիայի բովանդակությունից 
և պահանջներից, միջազգւսյին նորմերին հւսմապատւսսխան, հւստկւս-
ւգես (Ւնևի կոնվենցիայի և Հաագայի կանոնադրության շրջանակում. 

1. Ապահովել իշխանությունների վհբաբերմա նքր Իրաքի ժարւվր-
ղի քաղաքացիական առաջնահերթ կարիքներին, հավասարապես՝ Իրա-
քում և նրւս սահմաններից դարս: Ընդ որում աղերձր հւսսցեագրված Ւ. 
բորւր կուսակցություններին՝ հւսնււես բերելու խիստ հետևողականութ-
յուն: 

2. Կոչ Է արվում միջազգային հանրությանը նւսև ապահովելա հու-
մւսնիտւսր ւսջակցության Իրւսքի ժողովրդին Իրաքում և նրա սահման-
ներից ւրորս, խորհրդակցելու խնդրին առնչվող պետությունների հետ և 
սպառիչ ու շարունակաբար արձագանքելու սւզւսսվուլ հումանիտար օգ-
նությանը, այդ նպատակով ւփմհլով Սիացյալ Ազգերին, ինչպես նւսև ա-
ջակցելտ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի և հումանիտար միջազ-
գային աղ կազմակերպությունների գործունեությանը: 

3. Պաշտռնւսււլես ընւբոնել, որ Իրաքին լրացուցիչ միջոցներ են 
ւսնհրւսժեշտ դիմակայելու բացառիկ, ոչ սովորական իրավիճակում, 
հետևաբար տեխնիկական բնույթի և ժամանակավոր միջոցները պետք Ւ. 
լինեն ծրագրված, որոնք կիրագործվեն ֆոնդային և ոչ ֆոնդային համա-
ձայնագրերով' կնքված Իրւսքի կւսռւսվւսրության կողմից, Իրաքի ժո-
դովրդին ւաւմւսնիտւսը օգնության ցացաբերերս նպատակով: Համա-
ձայն այս բանւսձևի՝ ներառել նւսև բոլոր տեսակի նպաստների վճարու-
մը, այւլ թվում նւսև վսսխստականներին և ժամանակավոր տեղահան-
վածներին նպաստներով ապահովումը: 

4. Գլխավոր քարտուղարին և նրա գլխավորությամբ գործող ներ-
կայացուցչական կազմին լիազորել վերցնել պարտավորություն որպես 
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առաջիս քւսյլ, և անհրաժեշտություն համակարգելու հետևյալ միջոցա-
աոմները. 

Համապատասխանաբար՝ 12 կետերու] նշված են բոլոր հնւսրափւր 
տարբերակները և անհրաժեշտ քւսյլերր: 

Հատկապես հետաքրքիր Ւ. 7-լպ կետը, ոըտեւլ նշված է, որ ներկա ո-
րոշմամբ ամբողջապես բոլոր գիմամները պետք Է նեըկայւսցւ|Են «նավը՝ 
պարենի դիմաց» ծրագրից գարս, պետք Ւ. դիտարկվեն և քննարկվեն 
Միացյւպ ացգերի գործակալության ծրագրերի և ֆոնդերի, ինչպես նաև 
այ| միջազգային կազմակերպությունների և ոչ կառավարական կազմա-
կերպությունների (NGOs) կոզմից, որոնք կտեսակավորեն, կամ կօգտա-
գործեն, կիրականացնեն Իրաքում արտակարգ 1աւմանիտւսր օգնության 
տրամադրումը, ինչպես նաև կհոգան բժշկական սարքավորումների, ա-
ռոդջապահակւսն ծառայությունների, պա]ւենամթեււքի բաշխման և ա-
պահովման հարցերը: Վերջիններս պետք է քննվեն պ]ւտւսնել1ոււթյան 
առումով, Կոմիտեի կոդմից, որը կգործի շուրջօրյա, առանց պրոցեդու-
րային առարկությունների13: 

Կոմիտեի գործողությունները հաստատված են 661 (1990) որոշման 
համաձայն՝ հսկելու և մանրազնին իրականացնելու « 4-ի համապատաս-
խան բոլոր կետերը: 

Ինչ վերաբերվում Ւ. Գլխավոր քարտուղարի հարցումներին, կոմիտեն 
համապատասխանեցներս Իրաքի ներկա վիճակին, կապված ժամանա-
կակից պահանջների հետ, առաջարկում է ձեռնարկել այնպիսի միջոց-
ներ, որոնք կպահանջվեն և խորհրդակցել Կոմիտեի հետ, կւսըգ ու կա-
նոն հաստատեըս կնքվող համաձայնագըեըի հարցում, բեռների պիտւս-
նելիությւսն, ինչպես նաև սննդամթերքի, դեղորայքի բարորակությունը, 
ջրի սանիտարական վիճակը, մատակարարման հարցերը հոգալու հա-
մար"1: 

Որոշվեց նաև, որ « 4-ում ներկայացված պայմանները ժամանակա-
վոր են և կւսբոդ են ուժի մեջ լինել45 օրվա ընթացքում, հաշված ընդուն-
ման օրից ե կարոդ են ապագայում երկարացվել, վերանայվելով Խորհր-
դի կողմից15: 

Ընդհանրապես իր ողջ բովանդակությամբ ՄԱԿ ֊ ի ընդունած այս 
փաստաթուղթը հիմնարար է Իրաքի ժողովրդի համար, ծանրագույն 
հանգամանքներում դիմակայելու պատերազմական աղետի արհավիրք-
ներին: 

Նույն 2003 թվականի ընթացքում այս ծրագիրը ենթարկվեց որոշ փո-
փոխությունների՝ կապված ներքին իրավիճակի զարգացումների հետ, 
սակայն գլխավոր նպատակը՝ օգնության, աջակցության առանցքը 
մնաց նույնը: Փաստորեն ՄԱԿ-ի ընդունած երբեմնի պատժամիջոցները 
Իրաքի հանդեպ մնացին երկրի պատմության նախորդ անցած էջերում: 
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2003p. ապրիփ 24-]iü նույնպես 4743 նիստում միաձայն ընդունվեց 
ՍԱԿ-ի Անվտանգության խոբհյպի ււրոշումը, համաձայն որի 1472 (2003) 
ւտոշմւսն « 4-ում պետք է հիշատակվի, որ այն ուժի մեջ է մինչե 2003թ. 
հանիս]ւ 3-ր ե կւս]ւաւ է լատ հետագա հանգամանքների, վեթանայվե] 
խորհլպի կողմից"': ԼԼյս որոշումը ւրացում էր 2003թ. մւսըտի 28-ի որոշ-
ման ժամկետը եըկւս]1ւսձգե|ա մասին: 

Եթե ՄԱԿ ֊ ի Անվսսսնգարյան խորհրդի 2003p. ապրիլի 24-ի ընդու-
նած որոշումը հիմնականում սոցիալ-տնտեսական բնույթ էր կրում, ա-
պա հետագա վսսստաթդթերի ուսումնասիրությունը հաստատում է Իրւս-
քի շաըջ քաղաքական խնդիրներում այս կազմակերպության դերի ակ-
տիվացումը: 

2003թ. մայիսի 22-ին ՄԱԿ-ի 4761 նիստին մասնակցեցին Անգոլան, 
Բա պարիան. Կամերանը. Չիլին, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Գվինեան, 
Մեքսիկան, Պակիստանը, Ռուսաստանի դաշնությունը, Իսպանիան, 
Սիւսցյալ թագավոըությանը, Միացյալ նահանգները: Չմասնակցեց Սի-
րիան: Իսկ ընդունված որոշումը անցավ միաձայն: Այն ներառում էր 27 
կետեր, որոնք վերաբերվում են Իրաքի հետագա զարգացումներին և 
մասնակից պետությունների պարտավորություններին17: 

Ընդգծվեց Իրւսքի ժողովրդի իրավունքը ազատ կերպով որոշելու իր 
սեփական քաղաքական ւսպւսգան ե սահմանելու վերահսկողություն իր 
սեվոսկւսն բնական ռեսուրսների նկատմամբ, ողջունելով բոլոր կուսակ-
ցությունների կոլեգիալությունը համատեղերս իրենց աջակցությունը՝ 
ստեղծելու տվյալ իրավիճակին համապատասխան մարմին, ինյլւ անհ-
րաժեշտ է: 

Հույս հայտնվեց, որ իրաքյւսն ղեկավարությունը արագ կկայանա: 
Որոշվեց ապահովել անհրաժեշտ հարգանք Իրաքի հնագիտական, 

պատմական, մշակութային ե կրոնական ժառանգության հանդեպ և շա-
րունակել պահպանության տակ վերցնել հնագիտական, պատմական, 
մշակութային և կրոնական վայրերը, թանգարանները, գրադարանները 
ե հուշարձանները: 

Նիստի մասնակիցները ալջունեցին Միացյալ Ազգերի կազմակեր-
պության նախագահի կողմից Իրաքում իր հատուկ ներկայացուցչի նշա-
նակումը: 

Նըւսնք հավանության տվեցին Իրաքի ժողովրդի առաջին քայլերին 
նոր իրավիճակում, նկատի ունենալով 2003թ. ապրիփ 15-ի Նասիրիայի 
ե 2003թ. ապրիլի 28-ի Բաղդադի արած դիմում-հայտարարությունները: 

Ուշադրության առնվեց Կենտրոնական բանկի յոթ ինդուստրիալ պե-
տությունների խմբի ղեկավարների և ֆինանսների նախարարների կող-
մից 2003թ. ապրիփ 12-ի ընւրոնւսծ դիմումը, որով անդամները ընդունե-
ցին. որ կարիք կա բազմակողմանիորեն աջակցելու վերակառուցել և 
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զարգացնել Իրաքը, այդ նպատակով նշելով Միջսպգւսփն ֆինանսական 
ֆոնդի ե Համաշխարհային բանկի օգնության կարիքը: 

Ուշադրության առնվեց 2003թ. մայիսի 8-ի դիմումը ստացված Ամերի-
կայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատից, ինչպես 
նւսև Մեծ Բրիտանիայի Միացյսդ թագավորությունից ե Հյուսիսային Իո-
լանդիւսյից, ուղղված ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի նախագահին 
(Տ/2003/538) ե ընդունվեցին հատուկ իրավասություններ, պատասխա-
նատվություններ և պարտավորությսւններ միջազգային իրավունքի ներ-
քո այդ պետությունների կոդմից, որպես օկուպւսցիոն աժեր և միացյալ 
հրամանատարություն ("Aulhorily" - Իշխանություն)"՝: 

Որոշվեց աջակցեյ, որ յուրաքանչյուր պետության, որր օկուպացիոն 
ուժերից չէ, ներկայումս աշխատում Ւ. կամ ապագայում, կարոդ 1: աշխւս-
տել Իշխանության ներքո: 

Մասնակիցները ւպջանեցին անդամ պետությունների ւզատըաստա-
կամությսւնը աջակցելու Իրաքում կայունություն և անվտանգություն 
հաստատելու գործին, ներդնելով անձնական, տեխնիկական ե այւ մի-
ջոցներ իշխանության ներքո14: 

Այս փաստաթղթում մանրամասն շարադրված I; ՄԱԿ-ի խարտիայի 
VII գ|խի դրույթներին համապատասխան այն որոշումների ցանկը, ս-
րոնք պետք Ւ. իրագործվեն Իրաքում2": 

Փւսստորեն, ակնհայտ է օկուպւսցիոն ուժերի կախից համագործակ-
ցության միտումը, քանի որ Իրաքում տիրող կացությունը թելադրում էր 
վերանայելու մինչ այդ նրանց կոդմից վարվող քադաքւսկւսնությանը: 

2003թ. օգոստոսի 14-ին ՄԱԿ-ի Անվտւսնգությւսն խորհրդի 4808 նիս-
տով եւսստատվեց ՄԱԿ-ի Իրաքի օգնության ներկայացուցչությունը: 

Անդւսմ 14 պետությունների մասնակցությամբ, բացակա էր միայն 
Սիրիան, միաձայն որոշվեց հիմնել Միացյալ Ազգերի Իրաքին օգնող 
ներկւսյացչություն ւսջակցելու Գլխավոր քարտուղարին իրագործելու իր 
մանդատը 1483 որոշման համաձայն, համապատասխան 2003թ. հուլիսի 
15-ի իր զեկույցի բովանդակության, պարտավորություն կրեըւվ 12 ամիս 
ժւսմանակով, որպես սկզբնական ժամանակահատված21: 

2003թ. օգոստոսի 20-ին ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը հանդես 
եկւսվ հայտարարությամբ՝ դատապարտելով նախորդ օրը Բաղդադում, 
Միացյսդ Ազգերի շտաբ կայանի դեմ հարձակումը, որի արդյունքում ե-
դան բազմաթիվ զոհեր և տուժածներ՝ միջազգային անձնակազմի ե Իրա-
քի ժողովրդի շրջանում: Անվտանգության խորհուրդը ցավւսկցելով բոլոր 
տուժածներին, և նրանց ընտանիքներին, միաժամանակ հայտնում է իր 
վճռականությունը համապատասխան անվտանգությւսն միջոցներ ձեռ-
նարկելու և շարունակելու իր գործունեությունը «օգնելու Իրաքի ժողովր-
դին խաղաղություն և արդարություն հաստատելու իր երկրռւմ, կերտելու 
իր սեփական քաղաքական ապագան»2 2 : 
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Այս պահանջով՝ ՍԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը հանդես եկավ, 
դիմելով Իրաքի ժողովրդին, թվարկելով այն բոլոր տեոորիստական հւսր-
ձակամները. որոնք իրականացվել են Իրաքում 2003թ. ընդհանրապես, և 
ոչ միայն ՍԱԿ-ի աշխատակիցների գեմ, դրանք որակելով, որպես «հար-
ձակում ոսըլված Իրւսքի ապագայի գեմ»21: 

Պետք Ւ. մատուցել արժանին ՍԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդին և 
նրւս գլխավոր քարտուղար Քոֆի Սնանին, որ չնայած դժվարագույն, 
թաըւլ իրավիճակին, ՄԱԿ-ը նրւս գլխավորությամբ հետևողական ե արդ-
յունավետ աշխատանք Ւ. կատարում Իրաքում, հանդես բերելով հեռա-
տեսության ե նոր պայմաններում գործելու վճռականություն: 

ՍԱԿ-ի գեմ այս հարձակումից և այլ ոտնձգություններից հետո ՄԱԿ-
ը իր աշխատանքային հանից դուրս չեկավ: Գումարվել են հետաքրքիր 
նիստեր, ռրռնց արձանագրությունները, ընդունված որոշումները վերա-
բերվում են Իրաքի քաղաքացիների իրավունքներին, տնտեսական ոլոր-
տին, 2004թ. հունիսի 30-ի սպասվող՝ Իրւսքի անցումային կառավարութ-
յանը իշխանության փոխանցմանը, ՄԱԿ-ի Իրաք-Քուվեյթ դիտորդա-
կան առաքելության մանդատի ավարտին, «նավթ՝ պաթենի դիմաց» 
ծրագրի ավարտին, Միջին Արևելքում խաղաղության ապահովման 
խնդիրներին և ւսյլն: 

Շատ կւսրճ ժամանակահատվածում՝ 2003թ. մարտ - 2004թ. հունիս, 
ակնհայտ է հասարակական կարծիքի ձևավորումը հօգուտ Իրաքի, որից 
անմասն չէ ՄԱԿ-ը: 

«Բագդւարոմ ՍԱԿ-ի շենքի մոտ օգոստոսյան տեռորիստական գոր-
ծողության վայրկյանից սկսած ինձ անհաղթահարելի կերպով ձգում էր 
Իրւսքը: ժամանակին ես հրատարակել եմ "Washington Post''-ում բաց 
նամակ նախագահին, որտեղ իմ անհամաձայնությունն եմ հայտնել նրւս 
քաղաքականության հանդեպ: Մեր ներխուժումից հետ երկիր, ես իմ դիր-
քորոշումը հաստատեցի հայտարարությամբ, որի համար նույնպես վճա-
րեցի իմ անձնական միջոցներից: Ես ցանկանում էի ձայնել ւսվեփ համո-
գիչ. ինչը հնարավոր է՝ միայն փաստերը ձեռքիդ: 

Սս պետք է վերադառնայի Իրաք, ես զգում էի, որ դւս իմ պարտքն է 
ամերիկյան զինծառայողների հանդեպ և Իրւսքի քաղաքացիական 
բնակչության հանդեպ»: 

էյվ այսպես «Օսկար» միջազգային կինոփառատոնի տղամարդու լա-
վագույն դերի համար 2004թ. մրցանակակիր Շոն Պեննը, որը 2003թ. ե-
դե] էր Իրաքում. Սադդամ Հուսեյնի նախագահության օրոք, նորից է մեկ-
նում՝ ւսյդ երկիրը՝ արդեն ՄԱԿ-ի դեմ տեռորիստական գործողությունից 
հետո, հրատարակելով հետաքրքիր մանրամասներ պատերազմական 
վիճակում գտնվող Իրաքից24: 

Նա գրում է՝ «Երբ ես ժամանեցի ռազմական և խաղաղ ըւագրության 
ինստիտուտ, այնտեղ դասաիւոսության էր իրաքցի երիտասարդ լյւագ-
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րուլնելփ համար: Ես լսում էի, ինչպես պիթսրուրգյան "Tribuno''-ի 
թդթակցուհին խոսում էր մասսայական հուղարկավորություն ների թեմւս-
յա|, որպես մալել, ռեպորտաժի ստեղծման մասին: 

Երբ նւս այդ բառերը արտասանեց, իրւսքցի ունկնդիրներից մեկը ու-
ժեղ ծիծաղեց՝ «Ողջ այս երկիրը - մասսայական դամբարան է: Մենք 
ապրում ենք եղբայրական մեծ գերեզմանում»: 

«Իմ նախկին ուղևորության ժամանակ ես եղա «ալ-Մւսնսուր» հի-
վանդանոցում և ինձ շատ հետաքրքրեց տեսնել, թե օկուպւսցիոն իշխա-
նությունը ինչպես է բարելաւ]ե) մանկական առողջապահությունը: Բոլո-
րովին էլ ոչ: Հիվանդանոցը ամբողջապես կեղտի մեջ, դեղոըւսյքր՝ քիչ, 
բժիշկները և մնացած բժշկական անձնակազմը չեն բավարարում, փոխ-
նեըաըկման արյուն նույնպես չկւս: Այստեղ մարդ չի ցանկանա բերել 
մինչև ւսնզւսմ թափառող շւսնը, այնինչ հենց այստեղ են ապրում և բուժ-
վում սպիտակարյունությամբ հիվանդ երեխաները - ւսյդ հիվանդությամբ 
տառապող այդքան շատ երեխաների, նման թվաքւսնակ աշխարհում ոչ 
մի տեղ գոյություն չունի»25: 

«Սա օկուպացված երկիր է: Մաքառող երկիր է: Մեկ տարի ւսռաջ ոչ 
մի իրւսքցի ինձ հետ խոսելիս, ղեկավար «Բաաս» կասւսկցաթյան գծից 
տարբերվող կարծիքներ չէր հայտնում, իսկ այսօր շատերը ասում են, որ 
օկոալւսցիւսն չի կարոդ ազատության բերել: Եվ որ նրանք չեն վստա-
հում իրենց գործերին միակողմանի միջամտությանը: Բոլորը հավաս-
տում են, որ դիմադրական շարժումը օրեցօր դառնում է ավելի ուժեղ և 
կազմակերպված»: Հետաքրքիր է, որ կինոդերասանը մանրամւսսն 
րվւսըկում է բոլոր այն ուժերին, որոնք նեըկայւսցնամ են իրաքյան հա-
սաըւսկայնության տարբեր շերտերն ու հոսանքները: 

Հեղինակը շեշտելով արաբական մենթսդիտետի նշանակությանը, 
բերում է համոզիչ տվյալներ: Միաժամանակ նշում է, որ հենց Բաղդա-
դում ամենից ցայտուն է երեում, որ պատերազմը նույնպես բիզնես է: 

Մի իըաքցի վադոցում նրան հարցրել է՝ Ձեր զորքերը Եկեյ են մեր ժո-
ղովրդին Սադդամից ազատելու, թե՞ նավթը ազատելու մեր ժողովրդից: 
Այնահետև նկարագրում է բենզինի մեծ հերթերը քաղաքում: Բենզինի 
համւսր մարւփկ օրերով հերթ են կանգնում2": «Բւսդդւսդի կենտրոնական 
կոմսւնիկւսցիոն ւսշտաըակի ծռմռված երկաթյա և բետոնե ավերակները 
հիմա վկայում են միւսյն ամերիկյան բանակի հզորության մասին: Ես 
կանգ եմ առնում մեր ռազմական «Շոկ ե թրթիռ» կամւգանիւսյի այդ հու-
շարձանը լուսանկարերս համար»27: 

Իրաքում ԱՍՆ-ի, նշված ժամանակահատվածում, վարած քւսդաքւս-
կւսնության որոշ հարցերի մասին հետաքրքիր տեղեկություն է հաղոր-
դում Ամերիկայի հայտնի հրապարակախոսներից Ֆարիկ Զակարիան, 
որը նաև «News Week» թերթի գլխավոր խմբագիրն է: Նրա մենագրութ-
յունը՝ «Ազատության ապագան՝ ոչլիբերալ դեմոկրատիան մեգ մոտ՝ տա-
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ü|i և արտասահմանում» 2003թ. գարնանը համարվեց բեսթսել|եթ, ակն-
թարթորեն սպառվելով: 

2004թ. մայիսին «ԼջՉպրՑՌ'» թերթի հարցերին նա պատասխանեց 
Նյու-Յորքոէմ իր հյութի՛ ասս գիտնական Վլադիսլավ Ինոցեմցեի հետ 
զրույցի ընթացքում: 

Ինչպիսի°ն Ւ. ձեր կանխագուշակումը Իրաքում՛ իրավիճակի զարգաց-
ման մ՛ասին հարցին, նա պատասխանել Է՝ մինչ դեմոկրատիայի, ազա-
տության և այլն ձեռք բերումը, դուք պետք Ւ. հասնեք հասարակական 
կարգուկանոնի: Իրաքում՛, դժբախտաբար դա ժամանակավոր կոալի-
ցիոն ադմինիստրացիայի կոգմից, իսկ ամենագլխավորը՝. Պենտագոնի և 
Բաշի ադմինիստրացիայի կողմից, անտեսված Էր: Այժմ անհրաժեշտ Է 
հւսսնեւ Իրւսքի ե արտաքին աշխարհի միջե խաղընկերության: Որպես-
զի ոչ միայն ԱՄՆ-ը, այլև ուրիշ երկիրները կարողանան օգնել Իրաքին 
դեմոկրատիա կառուցել: Որպեսզի նրանք կոալիցիայի զորքերին չհա-
մարեն օկապացիռն ուժ: 

Սակայն այղ երկրի շանսը իսկական ղեմոկըատիայի անցնեըս հա-
մ՛ար շատ վաքը Է, քանի որ մենք վերին աստիճանի շատ սխալներ ենք 
գործել, Իրւսքում ստեղծել ենք հակաամերիկւսնիզմի մթնոլորտ: 

... Ինձ ամենից առավել հուսահատեցնում Է ԱՄՆ-ի վարած «ետպա-
տերազմյան» քաղաքականությունը Իրւսքում: Դ ա աղետաբեր Է: Եվ 
միայն այժմ Է սկսել խմբագրվել: Այնտեղ մենք քիչ զորք ունեցանք, մենք 
չգիտակցեցինք ՄԱԿ-ի ներգրավման անհրաժեշտությունը իրաքյան 
գործերում: Մենք հաշվի չառանք, որ ոչ միայն ԱՍՆ-ը, այլև ուրիշ երկր-
ները կւսրող են իրենց հետաքրքրություններն ունենալ Իրւսքում»՜*: 

Ինչպես ցույց են տալիս նշված ժամանակահատվածում ՄԱԿ-ի գոր-
ծունեության արդյունքները և հասարակական կարծիքը, ապա կաբելի Է 
անհրաժեշտ համարել այդ կազմակերպության դերի ընդլայնումը և հե-
տագա ակտիվացումը: 

2004թ. հունիսի 28-ին Բաղդադի ժամանակով՝ ժամը 10:26-ին, քաղա-
քացիական օկուպացիոն ադմինիստրացիայի ղեկավար Պոլ Բրեմերը Ի-
րւսքի նոր ղեկավարներին հանձնեց «լրիվ սուվերենություն փոխանցելր» 
պաշտոնապես ամրացնող փաստաթղթերի փաթեթը24: 

Արարողությունը կայացավ Բաղդադի «կանաչ գոտում», ուր գտնվում 
Էր կոալիցիոն ուժերի շտաբը, իսկ մինչև վերջերս այստեղ Էր տեղավոր-
ված նւսև Իրաքի ժամանակավոր կառավարող խորհուրդը: Բրեմերը 
հրապարակեց կարճ հայտարարություն՛ «Համաձայն ՍԱԿ-ի Անվտան-
գության խորհրդի 1546 բանաձևի, ժամանակավոր կոալիցիոն ադմի-
նիստրացիան դադարեցնում Է իր գործունեությունը հունիսի 28-ին: Դա 
նշանակում Է օկուպացիայի վերջ և ազգային կառավարության կողմից 
լրիվ սուվերենության ձեռքբերում: Մենք ողջունում ենք Իրաքի քայլերը, 
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որոնց նպատակն է իր իլւափսկան տեղը գրավել ազատ ժողովուրդների 
շրջանում»: 

«Սա պատմական օր է, երջանիկ օր է, որին սպասում էր մեր ողջ ժո-
ղովուրդը, - պատասխան խոսքում ասաց Իրաքի «ժամանակավոր» նա-
խագահ Դագի ալ Տավարը: - Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում 
դաշնակիցներին: Իմացեք՝ վերադարձ անցյալին մենք թայլ չենք տա»3": 

Նույն օրը ժամը 12:30-ին Պոլ Բրհմերը, որը 13 ամիս աշխատել էր 
այս երկրում «պրոկուրատոր» (գործերի հավատարմատար), Իրւսքից 
հեռացավ ԱՄՆ-ի ռազմա-օդային ուժերի C-130 ինքնաթիռով : 

Ուշագրավ է, որ Իրաքում իշխանության փոխանցումը կայացավ նա-
խապես նշված ժամկետից՝ հունիսի 30-ից երկու օր շուտ՝ հունիսի 28-ին: 
Պատմական այս իրադարձության շուրջ մամուլում արտահայտված 
կարծիքներում կարևորվում է ՄԱԿ-ի դերը3՜: 
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I 

РУБЕН САФРАСТЯН 

ВОЗВРАЩЕНИЕ "СЕРЫХ ВОЛКОВ": КОНСЕРВАТИВНАЯ 
ПАРТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ТУРЦИИ 

(1983-1985) 

Заметным явлением как идейной, так и политической жизни Тур-
ции является право-радикальный национализм, который выражает 
себя чаще всего как пантюркизм. Однако по сравнению с другими 
идейно-политическими течениями он исследован недостаточно1. В 
частности, остается не вполне проясненной проблема особенностей 
взаимосвязи и взаимовлияния между его тремя основными сегмента-
ми: политическими партиями, идейно-политическими организациями 
и массовыми движениями. Между тем, только в контексте ее деталь-
ного изучения возможно приступить к рассмотрению вопроса о мо-
билизационных возможностях турецкого право-националистического 
радикализма. Этот вопрос в специфических условиях Турции интере-
сен не только с чисто научной точки зрения, но и имеет выход в 
сферу реальной политики, ибо в течение последних трех десятиле-
тий Партия националистического действия (ПНД), основная партия, 
"напрямую" представляющая правый экстремизм на политической 
арене2 , дважды входила в состав правящих коалиций. 

Потерпев поражение в ходе последних всеобщих выборов 
(ноябрь 2002 г.) ПНД оказалась за бортом парламента, однако 
остается одной из ведущих партий в стране. Это подтвердили итоги 
состоявшихся в марте 2004-го года выборов в местные органы 
власти, когда ПНД заняла третье место, пропустив вперед только 
партии, представленные в парламенте3. Основу ее организационной 
мощи составляют не только широко развлетвленная сеть первичных 
партийных организаций, но и экстремистские организации национа-
листов-пантюркистов, или как их называют в Турции "очаги идеа-
листов" 4. Формально не входя в состав партийной структуры ПНД 
они, тем не менее контролируются ее руководством и используются 
в качестве дополнительного средства манипулирования настроения-
ми и действиями тех слоев и групп населения, которые составляют 
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ее постоянный и стабильный электорат5 . Его часть, в основном мо-
лодежь, в случае необходимости используется согласно предвари-
тельно подготовленным планам в качестве ударных отрядов при осу-
ществлении массовых акций, в том числе, насильственных. В свое 
время создатель и лидер ПНД Альпарслан Тюркеш самолично бла-
гославлял молодых "идеалистов" на хранение и владение оружием: 
"Молодые люди могут иметь пистолет. Мы — нация, которая любит 
оружие. У кого из нас нет оружия!"6 . Кроме того, по оценке специа-
листов, в стране действуют многочисленные мафиозные группиров-
ки, руководство которых напрямую связано с верхушкой ПНД. Вся 
эта тщательно сотканная иерархическая сеть, раскинувшаяся не 
только по всей Турции, но по многим европейским странам, где есть 
турецкие переселенцы, и называется общественно-политическим 
движением "серых волков' ( "бозкуртлар", на турецком)7, а ее 
участники — будь то внешне респектабельный партийный босс, про-
фессор-"идеалист" из университетского "очага", активный участник 
уличных потасовок или же просто убежденный сторонник ПНД — 
каждый из них называет себя "серым волком" — бозкурт8. В науч-
ной литературе "серых волков" зачастую называют также турецкими 
фашистами. 

Один из частных, но вместе с тем весьма интересных и репрезен-
тативных случаев функционирования этого механизма относится к 
начальному периоду формирования ныне действующего политичес-
кого режима Турции, созданного после военного переворота 12-го 
сентября 1980 г. Это был период, когда после принятия новой 
конституции 1982 г. и закона о политических партиях 1983 г., 
вместо запрещенных и распущенных военным руководством партий 
в стране начали создаваться новые политические партии. Характер-
ной особенностью этого процесса было то, что он проходил в усло-
виях строгого контроля и давления со стороны военных властей. 

В числе этих новых партий была Консервативная партия 
{Muhafazakar Partisi), которая под этим названием действовала все-
го два года. Наш интерес к этой партии обусловлен тем фактом, что 
именно она заложила фундамент возрождения ПНД. 

Неодходимо отметить, что хотя и феномен ПНД в последнее вре-
мя привлекает внимание исследователей, в частности, турецких, од-
нако в большинстве работ рассматриваются главным образом те пе-
риоды в истории ПНД, когда она или находилась у власти, или, бу-
дучи в оппозиции, оказывала значительное влияние на политическую 
жизнь страны. Тем самым проблема мобилизационных возмож-
ностей и ресурсов ПНД остается вне поля зрения специалистов. В 
основу настоящей статьи положен иной подход: чтобы получить бо-
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лее полное представление о силе и жизнеспособности политической 
организации необходимо обратить внимание также на те периоды в 
ее истории, для которых характерна не борьба з а власть, а борьба 
за выживание. Именно таким был рассматриваемый нами в настоя-
щей статье период 1983-1985 годов, то есть те годы, когда движе-
ние "серых волков" в политической жизни Турции представляла 
Консервативная партия (КП) — наследница ПНД 1970-х годов и 
предшественница современной ПНД. 

1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ ПАРТИИ 

В первые два десятилетия после создания Турецкой республики 
пантюркизм находился под строгим контролем властей и фактичес-
ки вынужден был проявлять себя более в полулегальных изданиях 
публицистического и литературного характера, чем в реальной поли-
тике. Кемалисты, установившие авторитарный режим правления с 
явными тоталитарными тенденциями, подавляли все те силы, кото-
рые выражали идеи, не совместимые с их взглядами. 

В 1960-х годах, в период частичного ослабления контроля госу-
дарства над политической и идеологической жизнью, наблюдается 
активизация пантюркистских сил, их перегруппировка. 

Начиная с середины 70-х годов прошлого века началось пере-
растание право-националистического экстремизма в широкомасш-
табное массовое движение фашистского типа под руководством 
ПНД. Вооруженные отряды молодых "серых волков" — костяк кото-
рых составляли т.н. "коммандос", прошедшие специальную подго-
товку в т.н. "воспитательных центрах" ПНД, развязали настоящую 
войну на улицах турецких городов против левых и всех тех, кто не 
был согласен с их идеями9. Их действия "прикрывали", а зачастую и 
поощряли сторонники ПНД в госаппарате и полиции. Как стало из-
вестно уже задним числом, ПНД к концу 70-х годов была в состоя-
нии в случае необходимости отмобилизировать в течение короткого 
времени около 200 тысяч своих вооруженных сторонников. 

Кроме того, ПНД и ее сторонники издавали в большом количест-
ве пантюркистскую литературу, иницировали выход в свет различ-
ных периодических изданий соответствующего направления и т.д. 
Все эти издания создавали в стране атмосферу оголтелого нацио-
нал-шовинизма и страха. Недаром, турецкий исследователь Хакан 
Явуз политику, проводимую ПНД, охарактеризовал как "политику 
страха" 1 0 . Активные сторонники ПНД были внедрены в бюрократи-
ческий аппарат и спецслужбы, когда сама партия в 1975-1977 гг. 
входила в правяшую коалицию, а ее лидер Альпарслан Тюркеш в 
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эти же годы занимал пост вице-премьера. Фактически, ПНД, поль-
зуясь стремительно прогрессирующим хаосом во внутриполитичес-
кой жизни Турции, который в значительной степени она сама и соз-
давала, и вводя в действие свои специально созданные для подоб-
ных случаев структуры, взяла курс на захват власти в стране с ис-
пользованием методов массового террора и запугивания. 

После того, когда 12-го сентября 1980-го года произошел воен-
ный переворот, в стране была приостановлена деятельность всех по-
литических партий и организаций, а их руководители были взяты 
под стражу. Однако лидер ПНД А. Тюркеш, используя свои давние 
связи в среде военного командования", сумел узнать загодя о гото-
вящемся перевороте и поэтому успел скрыться, избежав на время 
ареста. В течение трех дней он находился на нелегальном положе-
нии и использовал это время для передислокации структур ПНД и 
подготовки их к новым условиям; лишь после этого он добровольно 
сдался военным властям. 

Придя к власти военные начали широкомасштабные репрессии, 
как против левых, так и правых политических и иных организаций, а 
также наиболее видных представителей интеллигенции страны, при-
держивающихся взглядов, отличных от официальной идеологии ке-
мализма. Согласно весьма компетентным оценкам базирующейся в 
Германии турецкой организации TAYAD, они затронули 650 тысяч 
человек, то есть, каждого десятого жителя страны 2. 

Репрессии были предприняты также против руководства ПНД и 
"очагов идеалистов", а также рядовых "серых волков". При этом, из 
всех 4 крупных партий военные наиболее жесткие меры предприня-
ли именно против ПНД, считая что от нее исходит наибольшая угро-
з а идейно-политическому наследию Ататюрка1 . Подавляющее боль-
шинство армейской верхушки в 1980 г. последовательно выступило 
также против терроризма ПНД14. По делу "ПНД и "очаги идеа-
листов"" проходило 587 человек. Наиболее серьезные обвинения 
были предъявлены А. Тюркешу. Он обвинялся в стремлении на-
сильственным путем захватить власть, а также устроить "массовую 
резню"' 5 . В ходе судебного процесса, начавшегося в апреле 1981 г., 
прокурор потребовал смертной казни как для него, так и для еще 
более 200 "серых волков" 1 6 . Военные, считавшие себя гарантами и 
фактическими руководителями кемалистской Турции, не были наме-
рены делиться с кем-либо своей властью. 

16-го октября 1981 г. все партии в Турции были распущены17. Че-
рез неделю состоялось первое заседание Учредительного собрания, 
перед которым была поставлена задача подготовить текст новой 
конституции18. Однако, как уже справедливо отмечалось в специаль-
ной литературе, фактическими авторами новой конституции были 
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пять высших генералов турецкой армии, составлявшие Совет нацио-
нальной безопасности (СНБ) — руководители военного путча19. В ап-
реле 1983 г., уже после принятия новой конституции и на ее основе 
был подготовлен новый закон о политических партиях, давший СНБ 
монопольное право решать судьбу политических партий20. Тем са-
мым, военные положили начало формированию новой партийной 
системы страны согласно своим идейно-политическим установкам, 
основанным на догматическом восприятии кемализма - официальной 
идеологии Турецкой республики. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ КОНСЕРВАТИВНОЙ ПАРТИИ 
Консервативная партия была учреждена 7-го июля 1983г.21. Пер-

воначально предполагалось, что новая партия будет называться Рес-
публиканской консервативной партией, однако Совет министров от-
казался зарегистрировать ее под этим названием, посчитав, что она 
может своей деятельностью скомпрометировать понятие "республи-
ка". Поэтому вновь созданная партия получила название Консерва-
тивная партия (КП), которое сохранилось до ее конгресса в декабре 
1985г. Она явилась десятой по счету партией, возникшей после пе-
реворота 1980г. 

Еще за месяц до появления КП в турецкую печать просочились 
сведения о том, что идет процесс формирования партии, которая 
будет стремиться обьединить все правые силы22. Отмечалось, что в 
этом направлении независимо друг от друга интенсивно работают 
четыре различные группы23. Одной из этих групп удалось в значи-
тельной степени объединить вокруг себя остальные группировки и 
провозгласить создание КП. Ее лидер Мехмет Памак, член Консуль-
тативного меджлиса от Чанаккале, занимавший ранее пост замести-
теля начальника главного управления доходов министерства финан-
сов, стал первым генеральным председателем КП24. 

К тому времени Мехмету Памаку было всего 32 года. Он был вы-
пускником престижного Факультета политических наук Анкарского 
университета — основной кузницы кадров для государственной 
службы кемалистской Турции; вероятно, это сыграло свою роль в 
том, что он, несмотря на молодость, успел сделать неплохую карье-
ру. Публичной политикой он не занимался. Вероятно, учитывая это 
обстоятельство Совет Национальной Безопасности (СНБ), стремив-
шийся отлучить от большой политики многих ведущих политических 

v деятелей страны и способствовать притоку новых лиц, одобрил его 
кандидатуру в члены Консультативного меджлиса2 5 . Этот орган был 
создан по приказу военных властей и включен в состав Учредитель-
ного собрания в качестве его нижней палаты26. То обстоятельство, 
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что М. Памак был назначен в состав Консультативного меджлиса не 
по приказу одного из командующих местных округов чрезвычайного 
положения, а СНБ, свидетельствовало о том, что он пользовался до-
верием высшего руководства Турции того периода27. Однако уже в 
период работы в Консультативном меджлисе он высказывал идеи, 
которые зачастую не соответствовали воззрениям военного руко-
водства. Так, в ходе одного из заседаний, он выступил с предложе-
нием ввести в преамбулу конституции упоминание об Аллахе2 8 . 
Впоследствии он голосовал против поставленного в Консультатив-
ном меджлисе на голосование текста конституции и был вынужден 
давать письменные объяснения по этому поводу СНБ. Все это по-
дорвало доверие военных к Памаку, что сыграло свою роль их ре-
шимости отлучить его от большой политики. 

В жизни Памака была и другая, неизвестная для многих, сторо-
на: со студенческих лет он был активным членом "очага идеа-
листов": уже задним числом газета "Стар" охарактеризовала его как 
"одного из значительных имен движения "идеалистов" после 1960-
го года՜9 ." Он был также членом ПНД, однако скрывал это. Об этой 
стороне деятельности Мехмета Памака широкой публике было из-
вестно весьма мало, так как "идеалисты", вовлеченные в те годы в 
массовые кровавые разборки с членами левых партий и организа-
ций, в целом предпочитали не афишировать свою деятельность и ог-
раничивались известностью особого рода — среди своих, т. е. чле-
нов многочисленных правых экстремистских организаций и партий, 
пышным цветом расцветших на политическом поле Турции второй 
половины 60-х-70-х годов. Как было установлено уже после перево-
рота 1980 г., в ПНД и в различных организациях "идеалистических 
очагов" наряду с официальными членами значительное число 
составляли их тайные или "нелегальные" члены, имена которых не 
были известны полиции30. Памак принадлежал как раз к этой за-
конспирированной категории "серых волков", что дало ему возмож-
ность сделать неплохую карьеру на правительственной службе. Ха-
рактерно, что свои публикации в прессе в 70-х годах, в том числе в 
издаваемой ПНД газете "Хергюн", он подписывал не своим именем, 
а использовал псевдоним "Мехмет Эрджишли" 3 1 . 

Однако "свои", как уже отмечалось, хорошо знали и ценили мо-
лодого и образованного "идеалиста". Согласно хорошо информиро-
ванному турецкому автору Памак первоначально получил предложе-
ние войти в состав учредителей сразу двух правых партий — Матери-
Родины и Великой Турции32. Причем, инициатор создания Партии 
Матери-Родины (ПМР) и ее будущий бессменный лидер Тургут Озал 
относил Памака к "идеальному" в его понимании типу политических 
кадров3 3 . 
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Памак отверг эти весьма лестные предложения. Руководство 
ПНД в лице А. Тюркеша, имея в виду личные качества Памака, ре-
шило использовать его в иных целях: он должен был в условиях 
репрессивной политики военных властей подготовить возрождение 
этой партии. Этот вывод подтверждается просочившимся впоследст-
вии в турецкую печать сведениями о том. что КП была создана 
именно по инициативе и указанию Тюркеша 4. 

Не случайно поэтому, что организационная деятельность Памака 
в этом направлении началась именно со встречи с находящимся в 
заключении А. Тюркешем3 5 . Получив от него благословение и соот-
ветствующие указания он развернул бурную деятельность. Его кон-
такты свидетельствуют, что предполагалось создать партию, которая 
была бы не "чисто" пантюркистской, а представляла бы более ши-
рокое течение. Он, в частности, имел встречи с представителями ис-
ламистских кругов турецкого общества, в том числе, с руководите-
лями ордена Сюлейманийе, предлагая им сотрудничество в созда-
нии новой партии правого исламистско-националистического толка. 
Однако исламисты отвергли это предложение36. После этого Памак 
продолжал консультации уже только в среде своих коллег по дви-
жению "серых волков". В основном из их среды и были выбраны 
лица, вошедшие в Совет учредителей КП. Хотя и он состоял в ос-
новном из людей, неизвестных в политике, однако в печать просочи-
лись сведения о принадлежности в прошлом некоторых из них к 
запрещенной ПНД3 . 

Сразу же после учреждения, КП включилась в предвыборную 
борьбу. На ее первом этапе КП, наряду с другими партиями, должна 
была решить следующие задачи: к 24-му августа было необходимо 
представить СНБ список учредителей, состояший минимум из 30 че-
ловек, и получить его разрешение на политическую деятельность, а 
также создать отделения партии в 34-х и более илах и в более, чем 
одной трети всей ильче страны3 8 . Только после преодоления этих 
барьеров, партии получали право участвовать в выборах. КП выпол-
нить эти требования не удалось, поэтому в парламентских выборах 
6-го ноября 1983г. она не участвовала. Процесс организационного 
оформления удалось завершить лишь к началу октября 1983г. Тем 
самым, КП лишилась права участвовать в первых после переворота 
всеобщих выборах. 

Причину этого следует искать прежде всего в том, что военные 
власти питали недоверие к КП, особенно усилившееся после того, 
как стало известно, что ее генеральный председатель М. Памак 
состоял в свое время в ПНД39. СНБ неоднократно налагал вето на 
политическую деятельность не только руководства КП, включая 
М.Памака и 5 его заместителей, но также большинства "рядовых" 
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членов-учредителеи КП40. Кроме того, по иску Генерального проку-
рора республики против КП было возбуждено дело о его оконча-
тельном закрытии на основании 14-й статьи конституции, которое 
рассматривалось в Конституционном суде4 1 . 

Необходимо отметить, что военное руководство препятствовало 
деятельности КП и ряда других партий исходя не только из идеоло-
гических соображений, но и потому, что они не укладывались в пла-
нируемую военными схему предвыборной борьбы. В одной из своих 
речей глава государства и СНБ генерал К. Эврен заявил, что, как 
показывает опыт других стран, можно создать сильное правительст-
во и обеспечить стабильность в том случае, если в выборах будут 
участвовать не более 2-3 партий42. Претворяя в жизнь этот план, 
СНБ всячески препятствовал деятельности большинства партий. 

М. Памака был вынужден оставить свой пост и вскоре вышел из 
партии43. Вместо него генеральным председателем был избран фар-
мацевт Ахмет Озсой, фигура совершенно неизвестная на политичес-
кой арене4 4 , однако вскоре и он был вынужден покинуть свой пост. 

Неудачей закончились также попытки КП преодолеть второй 
барьер - создать свои отделения в 34-х вилайетах. Хотя, необходи-
мо отметить, что деятельность КП в этом направлении проходила ус-
пешнее. Один из заместителей генерального председателя партии 
Дж. Сеперен 14-го августа заявил, что примерно в 60 илах полным 
ходом идут работы по созданию отделений КП45. К тому времени 
КП удалось создать отделения в 10 вилайетах, расположенных глав-
ным образом на востоке страны46, то есть, в илах, традиционно под-
держивавших ПНД. Однако процесс создания отделений на местах, 
несмотря на многочисленные оптимистические заявления руководи-
телей КП, затянулся и закончился лишь к октябрю 1983г. 

В дальнейшем, после неудачи в предвыборной борьбе в июле-ав-
густе 1983г., политическая активность КП резко снизилась. Впос-
ледстии Али Коч, очередной новый генеральный председатель пар-
тии, к тому времени уже изменившей свое название на Национа-
листическую партию труда (НПТ), объяснял это тем, что партийное 
руководство, в условиях продолжаюшегося расследования деятель-
ности КП Конституционным судом Турции сознательно пошло на 
свертывание деятельности и приостановило процесс ее организиа-
ционной консолидации47. 

Этот период вынужденной "спячки" продолжался примерно 2 го-
да. З а этот период КП внешне ничем не выделялась среди других 
"малых" оппозиоционных партий. Неслучайно, что турецкая печать в 
эти годы уделяла ей мало внимания. Однако внутри партии происхо-
дили довольно значительные перемены. Их смысл состоял в том, 
что, пользуясь некоторым "смягчением" режима после парламентс-
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ких выборов и установления в стране формального гражданского 
правления48 ряды КП начали пополнять лица, имевшие большой 
опыт участия в политике и напрямую связанные с бывшей ПНД. Так, 
например, А. Озсойя на посту генерального председателя партии 
сменил Исмаил Хаккы Йыланлыоглу, пантюркист со стажем (еще с 
40-х годов), бывший в свое время председателем махрово-шови-
нистического Союза турецких националистов. Он был одним из ли-
деров ПНД и избирался по ее спискам в парламент. Однако он в 
дальнейшем разошелся с Тюркешом и вышел из ПНД 9. Военные 
власти, вероятно учитывая это обстоятельство, на первых порах не 
стали препятствовать его деятельности на посту руководителя КП. 

Приход нового опытного лидера оживил деятельность КП. Она 
начала набирать новых членов, повысилась внутрипартийная дисцип-
лина. Вместе с тем, в этот период начала проявляться определенная 
напряженность в отношениях между теми "идеалистами", которые 
вошли в состав КП и теми, которые предпочитали держаться от нее 
подальше, не доверяя ее руководству и не считая ее полностью 
"своей", т.е. истинной наследницей ПНД50. 

Идеологическая направленность КП в период руководства И. X. 
Йыланлыоглу, несмотря на разногласия в стане "серых волков", на-
чала приобретать все более ярко очерченные черты сходства с 
идейно-политическими установками ПНД51. Это обстоятельство 
встревожило военные власти и в конце 1984 года последовало но-
вое вето, в результате которого Йыланлыоглу был вынужден оста-
вить пост генерального председателя партии. 

Однако процесс ПНД-изации КП остановить уже было невозмож-
но. В декабре того же года ее новым генеральным председателем 
был избран 35-летний юрист по образованию и "серый волк" по 
своим убеждениям и роду политической деятельности Али Коч52. Ту-
рецкая печать сообщала, что он в свое время был даже председате-
лем контролируемого ПНД "Общества идеалистических очагов"5 3 . 
Коч был известен также своей личной преданностью А.Тюркешу; в 
прессу попало его заявление: "Тюркеша я люблю как своего от-
ца..." 4 Именно это обстоятельство сыграло, по всей видимости, ре-
шающую роль при его избрании генеральным председателем: Тюр-
кеш восстанавливал свой контроль над КП, несколько ослабевший в 
период руководства Йыланлыоглу. 

В новое руководство КП наряду с новичками в политике вошли 
такие известные деятели движения "серых волков", как другой быв-
ший председатель "Общества идеалистических очагов" М. Шемшек 
и бывший генеральный председатель Конфедерации националисти-
ческих рабочих профсоюзов Ф . Акынджи55. Тем самым, можно зак-
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лючить, что Кочу и стоящему за его спиной Тюркешу удалось прео-
долеть намечавшийся было раскол в рядах "серых волков". 

В период подготовки Первого конгресса КП, намеченного на 
ноябрь 1985 г., ее деятельность еще более активизировалась. При-
мерно з а 10 дней до него генеральный секретарь И. Денмез заявил, 
что в самые ближайшие дни партия пополнится большой группой 
новых членов51՝. Среди них большое число составляли или бывшие 
члены, или же сочувствующие ПНД. Примерно в те же дни в прессу 
проникли сведения о том, что на конгрессе предполагается изменить 
название КП и ее партийную эмблему 1, провести некоторые измене-
ния в уставе и расширить состав Центрального руководящего коми-
тета КП. Из заявлений руководителей КП стало известно, что пред-
логались следующие варианты нового названия партии - "Национа-
листическая Турция", "Националистическая Консервативная партия", 
"Националистическая трудовая партия"5 8 , а также "Партия национа-
листической цели"59. В эмблему предполагалось обязательно внести 
полумесяц60, а заместитель генерального председателя КП С. Челик 
предложил изобразить на партийной эмблеме сразу три полумеся-
ца0՝ . Для рассмотрения этих изменений была создана специальная 
комиссия, которая должна была представить свои рекомендации 
конгрессу62. 

Анализируя предлагавшиеся варианты изменения названия и 
эмблемы КП, нетрудно сделать вывод, что налицо тенденция с их 
помощью показать тем "серым волкам", которые все еще колеба-
лись, что существует прямая преемственность между ПНД и КП. Об 
этом свидетельствует и то обстоятельство, что все варианты измене-
ний названия партии предполагали использование слова "национа-
листический". Верность КП идеям ПНД должно было продемонстри-
ровать также введение в эмблему партии полумесяца - эмблемы 
ПНД, утвержденной в 1969г., включающей в себя три полумесяца и 
девять лучей . 

Вместе с тем, опасаясь репрессий со стороны властей, руко-
водство КП, претендуя на роль идейной наследницы ПНД, одновре-
менно отметало обвинения в том, что КП является продолжением 
"запрещенной" ПНД и неоднократно подчеркивало самостоятель-
ность своей партии. Такая тактика объясняется тем, что согласно 
принятому на основе конституции 1982г, новому Закону о полити-
ческих партиях запрещалось возрождение в какой бы то ни было 
партии, действовавшей до сентября 1980г. Эту линию руководители 
НТП продолжили и после первого конгресса. Именно исходя из вы-
шеизложенных соображений, оно отвергло одно из вновь предло-
женных названий - Партия националистической цели, так как его 
аббревиатура совпадала с аббревиатурой ПНД6". 
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Первый всеобщий конгресс КП состоялся 30-го ноября 1985г, в 
Анкаре. Присутствовало 215 делегатов и более 7 тысяч гостей, в их 
числе были руководящие деятели правящей Партии Отечества, пра-
вой Националистической-Демократической партии, Генеральный 
прокурор Республики Р.Чилингироглу65. Конгресс принял важные 
решения. Он изменил название партии - отныне она стала называть-
ся Националистической Трудовой партией; потвердил новую эмбле-
му-полумесяц, окруженной девятью небольшими звездами; избрал 
новый состав Центрального руководящего комитета в расширенном 
составе. Все эти решения имели одну общую тенденцию - далней-
ший дрейф КП в сторону ПНД и преследовали цель продемонстри-
ровать общность с этой партией. 

Одной из главных задач конгресса было избрание нового гене-
рального председателя. Перед конгрессом неофициально называ-
лось несколько кандидатов на этот пост: среди них, кроме тогдаш-
него генерального председателя Али Коча, были и бывший вали Р. 
Аккая66 и другие. 

Однако неожиданно для многих на конгрессе рассматривалась 
только кандидатура А. Коча, который и был избран генеральным 
председателем партии. Еще раз сыграла свою роль его личная бли-
зость к А. Тюркешу. Это явилось еще одним признаком дальнейшей 
"тюркешизации" НТП67. 

Его речь на конгрессе являет собой характерный образчик пан-
тюркистской демагогии, применявшейся в свое время еще А. Тюрке-
шом. "Цель нашей партии — великая и священная, - сказал А. Коч, -
нашей единственной задачей является: объединив всех членов 
тюркской нации вокруг единой судьбы, чувства единой гордости, в 
одной чаше собрать их на основе национального чувства и нацио-
нальных идеалов; сделать тюркскую нацию почетным членом миро-
вой семьи народов.. . я 6 в и т. д. В своей речи он обрушился на "левую 
идеологию", обвинив ее в том, что она "корыстолюбива и негатив-
на", призывал к единству всех правых сил, заявив, что ничего нет 
сильнее людей, "чьи сердца бьются ради одной и той же священной 
идеи" (юлькю) 9. 

По сообщениям присутствовавших на конгрессе журналистов во 
время его работы участники скандировали различные лозунги в духе 
распущенной ПНД, а в зале были развешаны плакаты с лозунгами 
того же содержания7 0 . Они дают ценный материал для определения 
идейной направленности как самого конгресса, так и всей деятель-
ности НТП в целом. Можно выделить следующие основные группы 
лозунгов: 
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а) пантюркистско-неофашисткие: "Освободим пленных тюрок" 7 1 , 
"Да будут прокляты болгары" 7 2 , "Башбуг Тюркеш" 7 3 , "Башбуг 
придет - лица осветятся", "Бозкуртовцы идут", "Национальное госу-
дарство - сильная власть"7 4 ; 

б) исламские: "О, Аллах великий", " В о имя Аллаха, всемилостли-
вого и милосердного", "Без эзана не взойдет солнце", " Если 
прольется наша кровь, то победа будет за исламом"; 

в) антисоветские, антикоммунистические, антиимпериалистичес-
кие: "Коммунистов - в Москву", "Долой коммунистов и империа-
листов". 

Таким образом, анализ содержания этих лозунгов дает возмож-
ность заключить, что на конгрессе НТП открыто заявила о себе как 
о партии, продолжающей политическую линию ПНД, ее руководи-
тель Али Коч попытался выступить в роли идейного и политического 
наследника А.Тюркеша. Не случайно, что участники конгресса при-
ветствовали его возгласами "Башбуг Али"7 . 

После этого конгресса НТП резко активизировала свою деятель-
ность и фактически открыто провозгласила себя наследницей ПНД. 
В этом значительную роль сыграло, конечно, то обстоятельство, что 
в апреле 1985 А. Тюркеш был выпущен из тюрьмы под залог и не-
посредственно занялся делами своего детища. 

Активизации НТП в значительной степени способствовала полити-
ческая обстановка в Турции. Пришедшее к власти в ноябре 1983 г. 
правительство Партии Отечества, возглавляемое Т. Озалом, взяло 
курс на широкое привлечение в страну иностранного капитала, свер-
тывание государственного сектора, поощрение местного крупного 
капитала. ПО не удалось добиться стабилизации экономики. В ре-
зультате продолжала усиливаться инфляция, увеличилось количест-
во безработных, особенно среди молодежи, упали реальные доходы 
широких слоев трудящихся, возросла социальная напряженность. 
Недовольство политикой кабинета Озала выражало большинство на-
селения страны, в том числе, мелкая и даже средняя национальная 
буржуазия, терпящая большие убытки в результате засилья иност-
ранного и местного монополистического капитала. Все это создава-
ло благоприятные условия для партий, делающих ставку на широкое 
использование правонационалистических и исламских лозунгов, пы-
тающихся возродить фашиствующий экстремизм ПНД. Создавшейся 
ситуацией и попыталась воспользоваться НТП, сделав ставку на кру-
ги, являвшиеся в свое время опорой ПНД. 
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3. ОСНОВНЫЕ ИДЕЙНЫЕ УСТАНОВКИ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ ПАРТИИ 

Для определения особенностей идеологических установок КП в 
начальный период ее формирования важное значение имело прог-
раммное заявление ее лидера М. Памака, с которым он выстутил пе-
ред журналистами в день учреждения партии. В этом заявлении он 
аппелировал к тем туркам, которые яляются "патриотами, национа-
листами и верующими людьми" 6 . Тем самым, КП с самого начала 
дала понять, что в своей деятельности будет опираться на идеи на-
ционализма и религию ислама. При этом, во главу уже ставился 
именно национализм, а исламу отводилась второстепенная роль. Об 
этом свидетельствует содержащийся в заявлении набор ф р а з о вер-
ности партии "армии, нации, государству, знамени, "Маршу незави-
симости" (то есть, гимну страны - P.C.), а также тем национальным 
и духовным ценностям, которые и делают нацию нацией"77, харак-
терных именно для турецких националистов. В заключение Памак 
подчеркнул, что для КП нет задачи важнее, чем "обеспечение 
единства и сплоченности великой тюркской нации, а также - вечного 
существования последнего независимого тюркского государства"7 8 . 

В этом отрывке привлекает внимание определение Турецкой Рес-
публики, данное М. Памаком: "последнее независимое тюркское го-
сударство". Употребляя это выражение, которое несло особую 
смысловую нагрузку в среде турецких пантюркистов на протяжении 
десятилетий, автор намекал на родственные связи между новосоз-
данной партией и ПНД. Тем самым, весьма осторожно весьма мани-
фестировалась истинная цель создания КП. В программе содержа-
лись также другие формулировки, которые в весьма осторожной 
форме намекали на пантюркистский характер КП. Так, в ней под-
черкивалось, что турецкий язык, будучи официальным языком Тур-
ции, одновременно является также "родным языком всего тюркско-
го мира"7 9 . 

В последующих заявлениях М. Памака и других руководителей 
КП уточнялись принципиальные установки партии по отдельным воп-
росам. Так, важное значение имели разъяснения А. Озсоя по пово-
ду позиции КП в вопросе о религии и свободы совести. Отметив, что 
партия отнюдь не трактует ланцизм как антирелигиозное течение, он 
тут же подчеркнул, что КП придает большое значение "духовному 
развитию , то есть, исламским ценностям. Тем самым, в завуали-
рованной форме была подтверждена линия КП на использование 
ислама в своей политике. Вместе с тем, основой идеологии КП был, 
как уже отмечалось, национализм, который характеризовался ее ру-
ководителями как "демократический национализм"8 . 
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Большое значение КП придавала проблеме языка. Не случайно, 
что ей был посвящен специальный раздел партийной программы, 
озаглавленный "Турецкий язык" 8 2 . Знакомя журналистов с ним, М. 
Памак подчеркнул, что "язык является краеугольным камнем об-
щественной структуры нации"83. Он говорил также о том, что язык 
выражает саму сущность нации, является фактором, обеспечиваю-
щим целостность данного общества 8 4 . Эти общие установки в прог-
рамме были конкретизированы в отношении турецкого языка. 

В программе отмечалось, что одной из фундаментальных основ 
турецкого национализма является отношение к турецкому как к род-
ному языку, а также стремление всячески способствовать его разви-
тию. При этом КП с позиции великодержавного шовинизма особо 
подчеркивала, что "турецкий язык, кроме того, что является офи-
циальным языком государства, является также родным языком для 
всех турецких граждан"8 . Тем самым, КП, установив тесную взаи-
мосвязь между проблемами турецкого языка и турецкого национа-
лизма и отказавшись признать з а национальными меньшинствами 
право иметь свои национальные языки, выступила в национальном 
вопросе с явно реакционных позиций86. В программе далее говори-
лось о том, что необходим строго научный подход к проблеме упро-
щения турецкого языка, ибо непродуманности и крайности могут 
привести к "порче" языка или даже вызвать непонимание между 
различными поколениями87. 

Проблеме языка было целиком посвящено одно из выступлений 
М. Памака. В нем генеральный председатель обвинил турецкое линг-
вистическое общество в том, что оно "способствовало деградации 
турецкого языка и раскрыло свои объятия для анархии и анар-
хистов"8 8 . В результате, продолжал он, турецкий язык находится в 
состоянии "глубокого кризиса", даже интеллигенция не владеет им 
в достаточной степени, неправильно употребляет многие слова, а 
представители молодого поколения вообще не понимают сотни 
слов, составляющих основу словарного состава турецкого языка, не 
знают многие неологизмы 9. Основываясь на тезисе о том, что " б е з 
слов невозможно мыслить", он сделал довольно неожиданный вы-
вод: значит "по причине незнания слов мыслительные способности 
нашей интеллигенции выхолощены"9 0 . [1-Р.С.], а также, что в ее сре-
де в 70-х годах получили широкое распространение левые идеи, 
противницей которых являлась КП. Таким образом, позиция КП в 
проблеме языка была обусловлена также ее чисто политическими 
установками. 

В публичных заявлениях руководителей КП социально-экономи-
ческим вопросам уделялось мало места, они в основном аппелиро-
вали к националистическим и религиозным чувствам. По всей види-
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мости, такой была выработанная руководством тактика предвыбор-
ной борьбы. Однако эти вопросы нашли довольно широкое отраже-
ние в партийной программе, в которой был раздел "развитие" и 
статьи о "капиталовложениях", "частном предпринимательстве", " за-
конных прибылях", "ремесленниках"9 1 . Интерес вызывает следую-
щие социально-экономические програмные установки КП: 

1. Она выступала за обеспечение "трудового мира", з а сотруд-
ничество между правительством, рабочими и работодателями9 2 . 

2' КП предлагала принять меры к тому, чтобы привлечь к част-
ным капиталовложениям небольшие сбережения широких трудящих-
ся слоев населения страны93. 

3. Соглашаясь с неоходимостью расширения социальных прав, 
КП подчеркивала одновременно необходимость иметь при этом в 
виду "общие возможности экономики"9 4 . 

Таким образом, можно заключить, что КП стремилась заручиться 
поддержкой средних слоев и трудящихся масс, давая им определен-
ные обещания. Одновременно отрицалось наличие классовых проти-
воречий в турецком обществе; при этом, "единство и сплоченность" 
турецкой нации обосновывалась необходимостью противодействия 
внешним угрозам9 5 . 

Большое место в пропагандистской деятельности КП занимала 
политическая демагогия, ее лидер М. Памак часто манипулировал 
такими понятиями как "свобода личности", "независимость нации", 
"единство и братство" и др 9 6 . Определенное место в ней занимали 
также проблемы образования, отношений между поколениями. Ли-
деры КП в своих выступлениях подчеркивали необходимость давать 
детям образование в духе "национальной культуры" и "традицион-
ных нравственных ценностей", включая и ислам. Особого внимания 
со стороны М. Памака удостоилась проблема потери "национально-
го духа" детьми проживающих в странах Западной Европы турецких 
рабочих. Этой проблеме он даже предложил посвятить специальное 
заседание Консультативного меджлиса 7. 

Вместе с тем, турецко-исламский синтез (ТИС) 
После избрания Иыланлыоглу генеральным председателем начал-

ся период постепенной эрозии более умеренных, "консервативных" 
по своей сути, хотя и имеющих подчас пантюркистский подтекст, 
идейно-политических установок КП и их замены более радикальны-
ми положениями, заимствованными из идейного арсенала ПНД. В 
качестве первого шага он обратился к членам партии со специаль-
ным обращением, в котором, следуя традициям ПНД, потребовал 
всячески крепить внутрипартийную дисциплину, строго следовать 
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программе партии и ее уставу. В этом документе, опять же в полном 
соответствии с установками ПНД, однако используя более обтекае-
мые формулировки, от членов партии требовалось внимательно сле-
дить и давать отпор "пораженческим и сепаратистским элементам", 
которые представляют угрозу для "целостности страны и нации, су-
ществования государства"9 8 . 

В этом документе двумя основополагающими идейными установ-
ками КП все еще осторожно назывались "национализм и консерва-
тизм"9 9 . Однако уже в следующем важном документе, предназначен-
ном для внутрипартийного циркулирования - заявлении, опублико-
ванном по случаю первой годовщины создания КП, уже прямо ука-
зывалось, она является партией "миллионов идеалистов, верных на-
ционалистическому идеалу"1 0 0 . Таким образом, формально сохранив 
программу партии в прежнем виде, руководство КП во главе с Йы-
ланлыоглу в различных партийных документах сформулировало ряд 
таких положений, которые свидетельствовали об идейной преемст-
венности между ПНД и КП. 

Процесс идейной трансформации КП продолжился при А. Коче. 
В начале 1985 г. он обратился к членам партии со специальным 
заявлением, в котором, в полном соответствии с традициями "серых 
волков", подчеркивалось, что "сила, в которой мы нуждаемся, нахо-
дится в нашей крови..."1 0 1 

Рассмотренные выше идеологические установки КП в начальный 
период ее деятельности находились в целом в рамках течения ту-
рецкого политического консерватизма. Это течение в период было 
довольно слабо представленно как на политической арене страны, 
так и в ее интеллектуальной жизни. Первой партией, в программе 
которой содержались некоторые, консервативные по своей сути по-
ложения, была Прогрессистская республиканская партия, действо-
вавшая во второй половине 1920-х годов и представлявшая правое 
крыло кемалистов102. В дальнейшем отдельные консервативные по-
ложения ввели в свои политические программы Демократическая 
партия, правившая Турцией в 1950-х годах, и Партия справедли-
вости, игравшая видную роль в политической жизни страны в 60-70-
X годах прошлого столетия. Консерватизм в их интерпретации 
представлял из себя трудно поддающуюся научному описанию не-
кую смесь из ряда заимствованных у ортодоксального кемализма 
положений с более толерантным отношением к политизированной 
роли религии ислама. Эксперимент с КП позволил проявиться дру-
гой ипостаси турецкого консерватизма — со значительным креном в 
сторону право-радикального национализма. 

Отмеченные выше примеры поляризованных интерпретаций ту-
рецкого консерватизма свидетельствует о крайней "размытости" его 
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границ и в конечном счете - о его незрелости. Причина этого кроет-
ся как в особенностях турецкой общественно-политической мысли, 
характеризующейся ярко выраженным в ней преобладанием экстре-
мистских идеологических конструкций, так и в том, что сами турец-
кие консерваторы, как справедливо пишет известный турецкий поли-
толог проф. С. С. Огун, не изучали глубоко наследие классического 
англо-саксонского консерватизма и либерализма' 0 3 . В этих условиях 
и стала возможной профанация идеологии консерватизма "серыми 
волками". 

* * * 

Первый и одновременно последний конгресс КП фактически зна-
меновал собой выход на политическую арену страны партии, уже 
непосредственно являющейся идейной наследницей запрещенной 
ПНД и представляющей то же самое идейно-политическое направле-
ние. Переходный период закончился, вместе с ним закончился и пе-
риод сравнительно более "цивилизованной" Консервативной партии. 
"Серые волки" отбросили свои "овечьи шкуры" и хищно ринулись 
на новый штурм власти. 

RÜBEN SAFRASTYAN 

THE RETURN OF „GREY WOLVES": 
CONSERVATIV PARTY IN TURKISH POLITICS (1983-1985) 

In Turkey il is aeeepted lo call the members of the right-wing radical extremist 
pan -Turkist partics and organizations as "grey wolves". They are closely related lo 
each olhcr and they have their paramilitary groups and have dceply penctralcd into all 
the layers of Turkish society and State apparalus. Actually the "grey wolves' arc а 
well organized hicrarchical network operating within lhc country and abroad. The 
leadership of lhe Party of Nationalistic Action (PNA) - the biggest political party 
representing the trend of pan-Turkism in the politics of the country for forty years, 
controls this network. 

In the paper, for the firsl time the highly specific period of lhc PNA history is 
being reviewed - the period of re-constiluting the powers after lhe restrictions and 
repression that followed the military coup d'etat of 1980. and its rehabiliialion under 
the labcl of Conservalive Party (CP). This gives the author an opportunity to preciscly 
reveal the methods and ways used for those objectivcs by the PNA leadership headed 
by its founder and leader A. Turkcs, and also to draw a conclusion on significant 
mobilization of resources of the "grey wolves" under the extreme pressure imposed 
on them by the military authorilies. 

The arlidc also indicates that in case of a necessity the "grey wolves" can use 
rather modcrale ideological-political approaches, which in gcneral are within the 
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framework oI'Turkish conservatism. Howcvcr. ifthcrc are favorablc conditions these 
modcratc conccpts are bcing discarded away and рап-Turkism shows its truc face. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

I. Пожалуй, только израильский турколог Джекоб Ландау в своих ранних 
работах стремился рассматривать деятельность право-радикальных ор-
ганизаций и партий на основе комплексного подхода и по возможности 
непредвзято. См., например: Jacob М. Landau. Radical Politics in Modem 
Turkey. Leiden: E. J. Brill, 1974. Однако впоследствие в его работах во-
зобладал более политизированный подход, выразившийся в стремлении 
представить деятельность „серых волков" в более розовых тонах, сма-
зав ее наиболее неприглядные стороны. Можно предположить, что в 
этом свою роль сыграло турецко-израильское "стратегическое парт-
нерство" 90-х годов прошлого столетия. См., например: Jacob М. 
Landau. Pan-Turkism. From Irrcdcntism to Cooperation. London: Hurst and 
Company. 1995. Из работ западных авторов достойна упоминания книга 
англичанина X. Пултона. Автор собрал значительное количество инте-
ресных фактов о деятельности и взглядах турецких "серых волков", 
однако, не будучи профессиональным ученым, не сумел концептуализи-
ровать их. В его книге есть и фактические ошибки. Так, он ошибочно 
называет датой создания Националистической Партии Труда 7-е июля 
1983 г., путая ее с Консервативной партией, которая вообще не упоми-
нается. См.: Hugh Poulton. Top Hat, Grey Wolf and Crescent, Turkish 
Nationalism and Turkish Rcpublic. London: Hurst and Company, 1997, p. 141. 
В последнее десятилетие о "серых волках" стали больше писать турец-
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взгляд наиболее содержательные работы турецких авторов: Tanil Bora 
ve Kemal Сап. Devlel, Ocak, Dergah: 12 Eylul'den 1990'lara Ülkücü Harekct, 
Istanbul: Ileti$im. 1994: Mustafa £ahk, МНР Hareketi: Kaynaklan vc Geli$imi, 
1965-1980, Ankara: Cedit Ncsiyat, 1995. 

2. Элементы право-националистического радикализма в той или иной 
степени присущи почти всем .политическим партиям современной Тур-
ции. 

3. Zaman. 29.03.2004 
4. Основатель идеологии турецкого пантюркизма Зия Гекальп впервые в 

Турции, еще в османский период, ввел в оборот понятие „националь-
ный идеал" (..milli mefküre"), широко использовавшееся впоследстие 
пантюркистами 1930-х годов, которые употребляли вместо османского 
слова „mefküre" („идеал") его турецкий эквивалент — „ülkii". Однако 
настоящую популярность это слово получило только начиная с середи-
ны 1960-х годов благодаря выступлениям Альпарслана Тюркеша — ос-
нователя ПНД. 
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- Türkiye'de Sivil Toplum vc Milliyet^ilik. • stanbul: • leti« im. 2000. s. 201-
234. 

6. Цит. по: Mehmet Ali AgaoguUan. A$in Milliyelgi Sag. - Gefi$ Sürccindc 
Tilrkiye. Derlevenler: I. C. Schick, E. A. Tonak. Istanbul: Beige. 1998. s. 232. 

7. В широкий политический лексикон Турции это слово также ввел А. 
Тюркеш. Свое выступление на первом конгрессе ПНД в 1969 году он 
начал со следующего обращения: „Идеалистическая турецкая моло-
дежь! Мои серые волки!". Согласно древнетюркской легенде волчица 
по имени Асена вывела тюрок из Средней Азии и тем самым спасла их. 

8. Символическому смыслу этого понятия посвящена интересная статья ту-
рецкого антрополога Айше Чаглар, которая не только изучала печатные 
труды идеологов движения „серых волков', но и проводила исследова-
ния в сфере их восприятия и интерпретирования в „мире туркистов", по 
ее же выражению. См.: Ау?е Neviye £aglar, The Greywolves as Mciaphor. -
In: Turkish State, Turkish Society. Ed. by: Andrew Finkcl and Nukhet Sirman. 
London and New York: Routlcdge, 1990, pp. 79-101. 

9. Согласно советскому исследователю А. Г. Аксененко, к концу 1970-х 
годов было создано 28 таких лагерей, в которых прошли подготовку 
более 1,5 тысяч молодых людей. См.: А. Г. Аксененко, Борьба полити-
ческих партий Турции за влияние на молодежь, 1920-1980. Москва: 
Наука, 1986, с. 84. Интересно отметить, что в этих центрах молодые 
люди проходили не только курс физического и специального военного 
обучения, но и подвергались интенсивной идеологической обработке в 
духе идей пантюркизма. 

10. См.: М. Hakan Yavuz, The Politics of Fear: The Risc of the Nationalist Action 
Party (МНР) in Turkey. - Middle East Journal, 2002, Vol. 56, No. 2, pp. 200-
221. 

11. А. Тюркеш был отставным полковником турецкой армии и активным 
участником военного переворота 1960г. 

12. См. в подготовленном этой организацией докладе: "The Terror Report of 
Turkey, 1980-2000", который помещен на следующем сайте: 
http://www.ozgurluk.org 

13. В. И Данилов, Политическая борьба в Турции, 50-е — нач. 80-х гг. XX 
в.: (Полит. Партии и армия). Москва: Наука, 1985, с. 272-273. 

14. Л. Г. Куртынова, Исламские и националистические элементы в идеоло-
гии и деятельности Партии националистического движения Турции. — В 
кн.: Ислам и проблемы национализма в странах Ближнего и Среднего 
Востока, Москва: Наука, 1986, с. 125. 

15. Об этом подробнее см. на сайте Basbug Online - одном из сайтов "се-
рых волков". См.: www.basbug.itgo.com 

16. См. об этом: М. Selahattin Dogan. Die Entwicklungen in der Türkei nach dem 
Militärputch 1980. - Türkei: Staat und Gesellschaft. Frankfurt/M: isp-Verlag, 
1987, S. 193. 

272 

http://www.ozgurluk.org
http://www.basbug.itgo.com


17. Mallhes Buhbc. Türkei: Politik und Zeitgeschichte. Opladen: Leske und Budrich, 
1996. S. III . 

18. См. об этом: Дженьо Харков. Военните в политическия живот на сьвре-
менна Турция. София: БАН, 1989, с. 223. 

19. Rona Scrozan. Die Rolle des Militärs in der Entwicklung der Türkei. Frankfurt 
(Main): R. G. Fischer, 1986, S. 61. 

20. Квалифицированный анализ этого закона можно найти в следующей 
статье: ßülent Tanör. Der Vcrfassungswandcl in der Türkei. - I. Halil Özak und 
Yildirim Dagyeli (Hrsg.). Die Türkei im Umbruch. Frankfurt (Main): Dagyeli, 
1989. S. 20-21. 

21. Cumhuriyct, 08.07.1983. 
22. Cumhuriyct, 04.06.1983. 
23. Cumhuriyct. 18.06.1983. 
24. Cumhuriyct, 08.07.1983. 
25. HulOsi Turgut. 12 Eylül Partileri: Bir Dönemin Perde Arkasi. Istanbul: ABC 

Ajansi, 1986, s. 395. 
26. О Консультативном меджлисе см.: Дженьо Харков. Военните в полити-

ческия живот на съвременна Турция. София: БАН, 1989, с. 223. К сожа-
лению, некоторые авторы допускают фактическую ошибку, отождеств-
ляя Консультативный меджлис с Учредительным собранием, хотя на са-
мом деле он составлял лишь одну из двух палат Учредительного собра-
ниия; верхнюю составлял сам СНБ в полном составе. Эту досадную оп-
лошность допущена, например, и в уже упоминавшейся нами книге. 
См.: Matthes Buhbc. Türkei: Politik und Zeitgeschichte..., S. 114. 

27. Из 160-ти членов Консультативного меджлиса лишь 40 назначались 
СНБ, а остальных отбирали и назначали командующие местными окру-
гами чрезвычайного положения. См.: Дженьо Харков. Военните в поли-
тическия живот..., с. 223. 

28. Zaman, 13.09.1999. 
29. Star, 13.05.1999. 
30. Mehmet Ali А* ao* ullar* , А* • r* Milliyctgi Sa* . - Ge?i« Sürecinde 

Ttirkiyc. Derleyenler: • . C. Schick, E. A. Tonak. 3. Bask* , • stanbul: Beige, 
1998, s. 225. 

31. Hulüsi Turgut, 12 Eylül Partileri..., s. 395. 
32. См.: Yal?» ո Do» an. Dar Sokakta Siyaset: 1980-1983. • stanbul: Tekin 

Yay» nevi, 1985, s. 382. Попутно отметим, что значительное число "серых 
волков" пополнило именно ряды этих названных выше партий. 

33. Ibid., s. 383. Характеристика, данная Озалом Памаку учитывала, по всей 
вероятности, также факт его принадлежности к движению "идеалистов" 
— идеальный "идеалист"... 

34. Cumhuriyet, 17.04.1987; Zaman, 20. 01. 2002. 
35. Hulüsi Turgut, 12 Eylül Partileri: Bir Dönemin Perde Arkas* . • stanbul: ABC 

Ajans* , 1986, s. 395. 
36. Об этом см.: Ya l f ո Do« an, Dar Sokakta Siyaset..., s. 384-385. 
37. Об этом см.: Hulüsi Turgut, 12 Eylül Partileri..., s. 396-397. 

273 



38. Cumhuriyet. 01.10.1983. 
39. Cumhuriyet, 11.07.1983 
40. Так в течение месяца после создания КП в общей сложности ее 46 чле-

нов-учредителей были лишены права участвовать в политической жиз-
ни,- См. Tercüman, 05.08.1983. 

41. Türkiye Postasi, 07.10.1983; 21.10.1983. 
42. Cumhuriyet, 15.08.1983. В выборах участвовали всего 3 партии из 5 соз-

данных после мая 1983г. 
43. М. Памак занимал пост генерального председателя КП всего лишь в те-

чение примерно трех недель. - См.: Hürriyet, 28.07.1983. Проявленная им 
в этот период значительная активность как в области партийно-органи-
зационной работы, так и в сфере политической идеологии свидетельст-
вует о его недюжинных способностях политика. Впоследствие М. Памак 
перешел в лагерь исламских фундаменталистов, и до сих пор его имя 
время времени мелькает в турецкой печати. В частности, он был созда-
телем и первым председателем широкоизвестной в Турции правозащит-
ной мусульманской организации "Мазлумдер". 

44. До своего избрания он был одним из заместителей М. Памака. 
45. Tcrcüman, 17.08.1983. 
46. Cumhuriyet, 15.08.1983. 
47. См. интервью А. Коча в: Cumhuriyet, 02.08.1986. 
48. Военные, конечно же, фактически продолжали руководить страной, од-

нако, некоторые послабления в политической жизни все же имели 
место. 

49. См.: Jacob М. Landau, Pan-Turkizm in Turkey .... pp. 147, 153. 
50. См.: Kemal Сап, Radikal Milliyetfili» in En Büyilk Örgütü: Ülkü Ocaklar» . ֊ 

Ttirkiyede Sivil Toplum vc Milliyetfilik. • stanbul: • leti» im, 2001, s. 207. 
51. См. об этом подробнее далее. 
52. А. Коч родился в 1950г. в ильче Бозкир вилайета Конья. Начальное и 

среднее образование получил в г. Конья. Окончил факультет права Ан-
карского университета и был назначен каймакамом (начальником уезда 
- казы). Затем оставил государственную службу и всецело отдался по-
литической деятельности. В среде фашиствующей молодежи был из-
вестен как "бозкурт (серый волк) Али", "коммандос Али". В июле 
1983г. вошел в число учредителей КП, избирался заместителем гене-
рального председателя этой партии. Со 2 декабря 1984г. — ее гене-
ральный председатель. 

53. Milliyet, 01.12.1985. 
54. Milliyet, 10.08.1985. 
55. Hulüsi Turgut. 12 Eylül Partileri..., s. 404-405. 
56. Milliyet, 19.11.1985. 
57. На эмблеме КП, утвержденной в 1983г., был изображен пламень. 
58. Milliyet, 27.11.1985. 
59. Milliyet, 28.11.1985. 
60. Ibid. 
61. Ibid. 

274 



62. Ibid. 
63. Jacob M. Landau, Radical Politics.., pp. 205-242. 
64. Аббревиатуры на турецком от Milliyetgi Hedef Partisi (Партия национа-

листической цели) и Milliyelfi Harekei Partisi (Партия националистичес-
кого действия) идентичны - МНР. См.: Milliyet, 28.11.1985. 

65. Milliyet, 01.12.1985. 
66. Решат Аккая был вали (губернатором) вилайета Орду в 1980г., когда в 

одом из городов этого вилайета - Фатсе - произошли кровавые столк-
новения, спровоцированные ПНД. Турецкие газеты сообщали, что вали 
сотрудничал с молодчиками из молодежных организаций ПНД. См. об 
этом: Milliyet, 19.11.1985. 

67. Как писала одна из турецких газет, после конгресса и члены партии, и 
широкая общественность чувствуют "тень" А. Тюркеша. См.: Milliyet, 
02.12.1985. 

68. Milliyet, 01.12.1985. 
69. Ibid. Слово "ülkii" (идея, мысль, идеал), как уже отмечалось нами, несет 

особую смысловую нагрузку в среде турецких пантюркистов. 
70. Milliyet, 01.12.1985; 02.12.1985. 
71. Под "пленными тюрками" пантюркисты понимали тюркоязычные наро-

ды СССР и Китая. 
72. В этот период турецко-болгарские отношения были обострены по при-

чине проводимой в Болгарии кампании "детуркизации" местных мусуль-
ман. 

73. Башбуг - лидер (др. тюрк). Слово было заимствовано из словаря цент-
ральноазиатских тюрок еще в 1910-х годах первыми турецкими пантюр-
кистами; так, в частности, любил называть себя Энвер-паша. См.: Н. 
Luke, The Making of Modem Turkey, London, 1936, p.158. Затем башбуг 
стал общепринятым внутрипартийным титулом А. Тюркеша в бытность 
его генеральным председателем ПНД. См.: Jacob М. Landau, Pan-Turkizm 
in Turkey ..., р. 150. Соответствует титулам лидеров фашистских партий 
в Германии (фюрер) и в Италии (дуче). 

74. Стремление к установлению сильной централизованной власти, усиле-
нию государства и его конторля над населением страны являлось од-
ним из наиболее характерных черт идеологии ПНД. См. об этом: Burnk 
Arikan. The Programme of the Nationalist Action Party: An Iron Hand in а 
Vclvet Glove. - Middle Eastern Studies, 1998, Vol. 34, No. 4, pp.120-134. 

75. Milliyet, 01.12.1985. 
76. Cumhuriyet. 08.07.1983. 
77. Ibid. 
78. Ibid. 
79. Hulüsi Turgut, 12 Eylül Partileri..., s. 403. 
80. Milliyet, 06.08.1983. 
81. Milliyet. 19.07.1983. 
82. Tercüman, 26.07.1983. 
83. Ibid. 
84. Hürriyet, 26.07.1983. 

275 



85. Tercüman, 26.07.1983. Этот тезис программы КП был развитием и конк-
ретизацией положений 3-й и 42-й статей конституции 1982 г. 

86. К сожалению, отсутствие необходимых сведений лишает нас возмож-
ности подробнее охарактеризовать позицию КП в национальном вопро-
се, в часности, ее отношение к курдской проблеме. 

87. Tercüman, 26.07.1983. 
88. Tercüman, 22.07.1983. 
89. Ibid. 
90. Ibid. 
91. Milliyet, 22.07.1983. 
92. Milliyet, 24.07.1983. 
93. Milliyet, 22.07.1983. 
94. Milliyet, 24.07.1983. 
95. Tercüman, 18.07.1983. 
96. Cumhuriyet, 08.07.1983; Tercüman, 18.07.1983; Milliyet, 19.07.1983. 
97. Tercüman, 26.07.1983. 
98. См. тексте этого документа, опубликованном в: HulQsi Turgut. 12 Eyliil 

Parti leri..., s. 399-400. 
99. Ibid., s. 399. 
100. Ibid., s. 402. 
101. См. тексте этого документа, опубликованном в: HulQsi Turgut, 12 Eyltil 

Parlilcri..., s. 406. 
102. См. о ней: Erik Jan Zürcher, Tcrrakiperver Cumhuriyet Firkasi_vc Siyasal 

Muhafazakarlik. - The Turkology Update Leiden Project (TULP)'s Working 
Papers Archive: http://www.let.leidenuniv.nl/tcimo/tulp/rcsearch.htm 

103.См.: Süleyman Seyfi Ögün, Türk Politik Kültürü. Istanbul: Alfa, 1999 

276 

http://www.let.leidenuniv.nl/tcimo/tulp/rcsearch.htm


ԼՈՒՍԻՆԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 

ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ 
ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՑՆ ԵՐԱՇԽԻՔ 
XX ԴԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻՆ 

20-յւղ դարի սկզբին Իրանի ներքաղաքական լարված մթնոլորտում 
առաջնային խնդիր էր երկրում կայունության ապահռվումը, որի եամար 
անհրաժեշտ էր ստեղծել հզոր կենտրոնական իշխանություն, որն էլ իր 
հերթին հնարավոր էր հզոր բանակի առկայության պայմաններում: 

Ղաջարների տիրապետության վերջում Իրանի զինված ուժերը բաղ-
կացած էին ցեւլերին պատկանող զորքերից, պալատական պահա-
կախմբից և երկրամ ազդեցության ունեցայ՝ օտար պետությունների կող-
մից ստեղծված զորամիավորումներից: Թղթի վրւս գոյություն աներ նաև 
40.000-ոց կանոնավոր բանակ (Նիզւսմ), որը վաղուց արղեն կորցրել էր 
շահի միակ ռազմական հենարանի դերը: Դիտորդներից մեկը կանոնա-
վոր բանակը որակել էր որպես «...արհամարհանքի արժանի: Նրանց 
սպառազինումը, բաղկացած է ամենաքիչը մի դյուժին տեսակի զենքից, 
իսկ երբ ավելացնում ենք, որ այդ զենքերին համապատասխան ռազ-
մամթերք չկա, ապա որոշակի գաղափար է ստեղծվում այդ 40.000 հոտս 
ռազմական արժեքի մասին»': Միայն Թեհրանում տեղակայված՝ 2000 
հոգուց բաղկացած կենտրոնական բրիգադն էր, որ գտնվում էր քիչ թե 
շատ մարտունակ վիճակում: 

Կանոնավոր բանակի հավաքագրումը կատարվում էր դեռևս 1842թ. 
ընդունված այսպես կոչված «բռնիչե» համակարգով, որի համաձայն-
գյուղերը զորակոչիկներ էին ներկայացնում զինվորական ծառայության՛ 
իրենց նահանգի կայմից վճարվող հարկերին համապատասխան: Սույն 
օրենքը չէր տարածվում կրոնավորների, կրոնական վտքրամասնութ-
յուննեբի, ցեղերի և քաղաքային բնակչության վրա: 

Այդ շրջանում, կանոնավոր բանակի հետ համեմատած, բավականին 
բարձր էր ցեղերին պատկանող զորքերի ռազմական նեյտւժը: Հատկան-
շական է, ոբ չնայած կառավարությունն էր հոգում նրանց ծախսերը, այ-
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դուհսւնդերձ նրւսնք զինվորական ծառայություն էին կատարում միայն 
այն ժամանակ, երբ ւրս բխում էր իրենց անմիջական շահերից2: 

1879թ. Նասր էդ դին շահի ցանկությամբ, ռուսական գլխւսւխր շտաբի 
գնդապետ Դոմանտովիչի գլխավորած սպայական խբմի աջակցութ-
յամբ, սակայն, իրանական կառավարության ֆինասավորմամբ Իրանի 
հյուսիսում ստեղծվել էր Պարսկական կոզակական բրիգադ, որը 
սկզբում ծառայում էր որպես շահի պահակախումբ ՝: Կարճ ժամանակա-
հատվածում այն դարձավ սւմենաարդյունավետ ռազմական միավորն 
Իրանում4: Գտնվելով ռուսական վերահսկողության ներքո՝ Կոզակական 
բրիգադը հանդես էր գալիս որպես ցարական Ռուսաստանի քաղաքա-
կանության գործիք: 1917թ. Ռուսական հեղափոխությունից հետո, որի 
արդյունքում Իրանում զգալիորեն թուլացավ ռուսական ազդեցությունը. 
Կոզակական բրիգադի ղեկավարությունն անցավ իրանցիներին: Շա-
տով այն վերակազմավորվեց՝ դառնալով դիվիզիա, որի հրամանատար 
նշանակվեց Ռեգա խանը: Բրիտւսնիան օգտվելով ստեղծված իրավի-
ճակից՝ փորձեց լրացնել ոուս սպաների հեռանալուց հետո առաջացած 
վակուումը ե զգալի ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու շնորհիվ, կւս-
ըողացւսվ Կոզակական բրիգադը վերցնել իր վերահսկողության ներքո5: 

20-րդ դարի սկգբին շվեդ սպաների աջակցաթյամբ ե հրամանատա-
րությամբ ստեղծվել էր ժանդարմերիա կամ Գյուղական ոստիկանութ-
յուն՝ նահանգներում կարգուկանոն հաստելու և հարկերը հավաքելու 
նպատակով6: 

Առաջին Համաշխարհային պատերազմի տարիներին բրիտանացի-
ները Իրանամ հիմնել էին Հարավ-պարսկւսկան հրաձգային զորամաս, 
որը բրիտանական ոսպմական ղեկավարության ներքո ապահովում էր 
Իրանի հարավային շրջանների անվտանգությունը: Այդ զորամիավորու-
մը, որը ստեղծվել էր որպես հակակշիռ գեըմանամեւո ժանդարմերիա-
յին, Բրխոանիայի քաղաքականության գործիքն ու ազդեցության լծակ-
ներից մեկն էր Իրանում7: 

Այսպիսով, 20-րդ դարի սկզբին կառավարական աժերը վերահսկում 
էին միայն մայրաքաղաքը ե հարակից շրջակայքը, իսկ երկրի մյուս տա-
րածքները ցեղերի ե այլ անկառավարելի տարրերի ձեռքում էին: Բնա-
կանաբար, հանգում ենք այն եզրակացության, որ Իրանի զինված ուժե-
րր ոչ այւ ինչ էին, քան տարանջատված ե միմյանց հակադրվող խմբերի 
ամբողջություն: 

Չնայած բանակն արդիականւսցնելու ուղղությամբ Ղաջարների տի-
րապետության շրջանում կատարվել էին որոշ քայլեր, սակայն, դըւսնք 
կրում էին ընդամենը մակերեսային բնույթ, քանի որ չկար որոշակի ծրա-
գիր՝ ստեղծելու Ազգային միասնական կանոնավոր բանակ: Դրա պատ-
ճառներից կաբելի է համարել նաև այն, որ Ղաջար տիրակալներն իրենց 
ավելի ապահով էին գզում զինված ուժերի տարանջատվածության պայ-
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(Տասներում, որր թույւ Ւ.ր տափս հրահրել դրանք մ]ւմյանց դեմ և կսւն-
խայպելամ 1:ր ուժերի ցանկացած միավորում: 

1921թ. հեղաշրջումից հետո ստեդծւ|ած նոր կառավարության ծրւսդ-
թի մեջ կարևւդւ տեգ էր ցբադեցնամ բանակի զարգացման խնդիրը: Ռե-
ւրս խանր, որր կառավարության մեջ րնդգրկվել էր որպես Ռազմական 
նախարար, քաջ գիտակցում էր, որ միավորված Ազգային պետության 
կւսյացամր ենւսրավոր է միայն կայուն Ազգւսյին բանակի առկայության 
պարագւսյամ: (եստի նա ձեռնամուխ եդավ օտարերկրացիների կողմից 
ղեկավարվող՝ ցրվւսծ և անեուսաւի ուժերը հավւստա]ւիմ կանոնավոր 
բանակով փոխարինելու գործընթացին*: 

1921թ. դեկտեմբեթի 5-ին Ռեզւս խանի ռազմական թիվ 1 հրամանով 
լուծարվեցին Ղաջարների տիրապետության շրջանում ւտւկա բոլոր ան-
կախ զինված միավորները, և ստեղծվեց Իրանի Ազգային միասնական 
կանոնւսվոը բանակը4: Այդ գործընթացը հիմնականում իրագործվում էր 
1919թ. Բրիտանիայի հետ կնքված, սակայն չվավերացված պայմանագ-
րով ստեղծված՝ Անգլո-պարսկական համատեղ հանձնաժուլովի նա-
խագծին՛" համապատասխան " : Համաձայն այղ նախագծի՝ առկա բո-
րւր ռազմական միավորները պետք է ընդգրկվեին նոր ստեղծվող բանա-
կի մեջ՝ որի կորիզը կազմերս էր անգփւսցիների կողմից ստեղծված Հա-
րավ-ւգարսկական հրաձգային զորամասը, իսկ ղեկավար դիրքերը զբւս-
ղեցներս էին տնգփւսցի սպաները: Ռեզա խանը օգտագործեց այդ նա-
խագիծի անտեսելով Իրանին ււչ ձեռնտու կետերը: 

Բանակի վերակազմավորմանը զուգընթաց՝ Իրանի տարածքը բա-
ժանվեց 6 ռազմա-վարչական շրջանների, որոնց գլխավոր քաղւսքնե-
րում տեղակայվեցին 5 ւփվ|ւզ1ւաները. 

Կենտրոնական դիվիզիա՝ Թեհրւսն, 
Հյուսիս-արևմտյան՝ Թավրիզ, 
Արևմտյան՝ Համադան, 
Հարավային' Սպահան, 
Արևելյան՝ Մեշհեդ12: 
Այդ դիվ1ւգիաների հետ մեկտեղ կար նաև մեկ անկախ բրիգադ, որը 

տեղակայված էր Ռեշտում: Հետագայում Ռեգա խւսնը նպատակ ուներ 
ստեղծել մեկ դիվիզիա ևս՝ երկրի հարավը կենտրոնական կառավարութ-
յան վերահսկողությանն ենթարկելու նպատակով: 

Հիմնվեց հուսալի ոստիկանական կորպուս, ինչպես նաև գաղտնի 
քաղաքական ոստիկանություն, որը հետագայում դարձավ Ռեգա Փահ-
լավիի իշխանության ամենազորեղ հենարաններից մեկը: 1922թ. ստեղծ-
վեց զինված ուժերի էւս մեկ ստւդւաբաժանում՝ Անվտանգության գվար-
ւփա (Ամնիյե), որի պարտականություններից էր ճանապարհների անվ-
տանգության ւսպահովումը և հեռավոր շրջաններում կարգուկանոնի 
հաստասաւմը13: 
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Բանակի կայացման գործընթացում առավել անհրաժեշտ խնգիը էր 
բաըձրորակ սպայական ւսնձանակազմի ձևավորումը: Ռեզսւ խանի 
ճնշման ներքո Մեջլիսը 1922թ. հունիսի 10-ին ընդունեց որոշում, որի հա-
մաձայն միջոցներ տրամադրվեցին՝ (671.600 ֆրանսիական ֆրանկ՝ գու-
մարած 180.000 ռիալ ճանապարհածւսխսհրի համար) իրանցի սպանե-
րին Եվրոպայի ռազմական ակադեմիաներ կրթության ուղարկելու հա-
մար14: Եվ չնայած' այդ շրջանում բավականին ակտիվացավ սպայա-
կան կազմի կրթության գործընթացը արտասահմանում, սակայն բանա-
կի կարևոր պաշտոններբ դեռևս զբաղեցնում էին փորձված, սակայն եր-
բեմն առանց հատուկ ռազմական կրթության սպաները: Ո-եզւս խւսնի' 
նման քաղաքականության պատճառներից կարելի է համարել այն. որ 
լիովին չվստահելով արևմտյան ռազմական կրթություն ստացած երի-
տասարդ սպաներին' նա խուսավոոմ էր բանակի ղեկավար դիրքերում 
նրանց նշանակելուց: 

ժառանգական սպաները և Ղաջւսրական ընտանիքի արքայորդինե-
րը զրկվեցին իրենց կոչումներից15: Նորաստեղծ բանակի կորիզը կազմե-
ցին ժանդարմերիայի և Կոզակական բրիգադի իրանցի սպաները և են-
թասպաները: Հատկանշական է, որ ղեկավար դիրքերը զբաղեցրեց Կո-
զակական բրիգադի սպայակույտը, որը հաճախ դժգոհությունների ա-
ոիթ էր հանդիսանում: ժանդարմերիայի սպաները, բարձր գնահատելով 
իրենց որակավորումը և հավակնություններ ունենալով բանակում ղեկա-
վար դիրքեր գրավելու նկատմամբ, չէին ցանկանում գործել Կոզակա-
կան բրիգադի սպաների ենթակայության տւսկ: Բանակում կարգուկա-
նոն հաստատե]սւ նպատակով ժանդարմերիայի սպաներից շատերը 
հեռացվեցին բանակից, որի արւլյունքամ այն զրկվեց մի շարք արհես-
տավարժ մանագետնհրից: 

Ապահովելով բանակում սպաների և ենթասպանեըի քանակը' Ո-եզւս 
խւսնը ձեռնամուխ եղավ ռազմական ուսումնական համընդհանուր 
ծրագրի իրագործմանը, որն անկասկած նպաստում էր հասարակության 
միավորմանը, գրագիտության մակարդակի բարձրացմանը և նահանգա-
յին մեկուսացման քայքայմանը: Մինչև 1930թ. Թեհրանսւմ հիմնվել էր 2 
ռազմական դպրոց, որտեղ դասավանդում էին ինչպես ֆրանսիացի 
սպաներ, այնպես էլ Եվրոպայի ռազմական ակադեմիաների իրանցի 
շրջանավարտներ: Ռեզւս խւսնը կանխամտածված էր համսդըամ իրա-
նական բանակը սպայական մեծաքանակ անձնակազմով' հարկ եղած 
դեպքում պահեստային ծառայության մեջ գտնվող զինվորներին մոբիփ-
զացնելու նպատակով16: 

1925թ. փետրվարին Մեջլիսը ճանաչեց Ռեզա խանին որպես երկրի 
զինված ուժերի գերագույն հրամանատար՝ տալով նրան շահին հարիր 
արտոնություններ17: 4աւյն թվականի Խւկտեմբերի 31-ին Ո-եզւս խանի 
ճնշման ներքո Մեջլիսը որոշում ընդունեց Ղաջաըական դինաստիւսյի 
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տապալման ե երկրի իշխանությանը Ռեզա խանին փոխանցելու վերա-
բերյալ: 

1925 թվականի հունիսի 6-ին Մեջփսն ընդունեց Պարտադիր զինվո-
րական ծառայության մասին օրենք՝ 21 տարեկանը լրացած իրսւնահ-
պատակ բոլոր տղամարդկանց համար: Նոր օրենքը տարածվում էր ինչ-
պես կրոնական վաքրամասՍաթյանների, այնպես էլ քաղաքային բնակ-
չության և ցեղերի վրա: Ի լրումն երկամյա ակտիվ ծառայության՝ զինա-
կոչիկն երր 23 տարվա ընթացքում գտնվում էին պահեստային ծառա-
յության մեջ՛*: 

Այդ օրենքն առաջացնում էր զգալի սոցիալական փոփոխություններ, 
որոնցից յալսսքանչյարթ կազմում էր արդիականացման և զարգացման 
ւսսմըՍղհանաը ծրագրի կարևոր մւսս: Նոր օրենքի համաձայն՝ միջնա-
կարգ և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ասանողնեբր 
մինչև իրենց ուսման ավարտը ազատվում էին զինվորական ծառայութ-
յունից, ինչպես նաև որոշ զիջումներ էին կատարվում ընտանեկան պար-
տավորվածության ունեցողների հանդեպ14: Ռեգա շահի հրամանով 
ազնվականների, ցեղերի առաջնորդների և հասարակ գյուղացիների 
զավակները պետք է ծառայեին նայն զորամասերում2": Ի լրումն զինվո-
րական ծառայության՝ աոաջին երկու տարիների ընթացքում կազմա-
կերպվում էին գրագիտության դասընթացներ, ինչպես նաև քայլեր էին 
ձեռնարկվում զինվորներին որևէ արհեստ սովորեցնելու ուղղությամբ: 
Քաղաքային կյանքի ազդեցությունը գյուղական և ցեղերի զորակոչիկնե-
րի վլսս այնքան մեծ էր, որ ակտիվ ծառայությունն ավարտելուց հետո 
նրանք հաճախ մնամ էին քաղաքում, իսկ իրենց գյուղերը վերադառնա-
լուց՝ տանում էին արևմտյան քաղաքակրթության նշույլները, որն արտա-
հայտվում էր ոչ միայն արևմտյան տիպի հագուստ կրելով, այլև նրանց 
մտածե|ակերպի վրա ունեցած ազդեցությամբ: 

1936թ. փետրվարի 15-ին ընդունվեց Զինված ուժերի վերակազմա-
վորման մասին նոր օրենք, ոռը սահմանում էր նոր և բացառապես 
պարսկերեն լեզվով կոչումներ2 , վերանայում էր մարտակարգը, կանո-
նավորում առաջխաղացման հիմքերը, սահմանում թոշակավորման հա-
մակարգը և զինվորական անձնակազմի ապահովւսգրումը: 

1925թ. Համընդհանուր զինվորական պատրաստման մասին օրենքը 
վտխարինվեց 1938թ. հունիսի 19-ին վերանայված օրենքով, որն ապա-
հովում էր ծառայության ավելի սեղմ ժամկետներ և առաջխաղացման ւս-
վեփ կարճ սանդղակ միջնակարգ դպրոցների և բարձրագույն ուսումնա-
կան հաստատությունների շրջանավարտների համար: Այն սահմանա-
փակում էր գինվպււսկան ծառայությունից խուսափելու հնարավորութ-
յունները, քանի որ հւսմաձայն դրա՝ աշխատունակ ցանկացած տղա-
մարդու համար անհնար էր դարձել գտնել աշխատանք առանց զինծա-
ռայաթյունն ավարտելու կամ դրանից ազատվելու վկայազրի: 
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Նոր օրենքը մեծ ազդեցություն ունեցաւ! նաե կրոնավորների կյանքի 
վըւս: Համաձայն հին օրենքի 16-րդ հոդվածի՜ Շարիաթի դատարանների 
դատավորները, աստվածաբանական դպրոցների ուսանողները, գրա-
դաշտական, քրիստոնյա ե հուդայական կրոնների կրոնավորները ւս-
զատվամ էին զինվորական ծառայությունից: Նոր օրենքի 62-րդ հոդվա-
ծով բոլոր հոգևորականները ենթարկվում էին երկամյա պարտադիր ակ-
տիվ ծառայության, սակայն ազատվում էին հետագա պահեստային ծա-
ռայությունից22: 

1938թ. հունիսի 26-ին կանոնավոր բանակի առաջխաղացման սանդ-
ղակը վերանայվեց հօգուտ համալսարանական կրթությամբ սպաների, 
որը խթանում էր նաև բարձրագույն կրթության տարածումը2՜: 

Դարասկզբին բանակի սպառազինումը բազմաբովանդակ էր, քանի 
որ դրա համալրման գործընթացը համակարգված չէր, որը կարելի է բա-
ցատրել նրանով, որ չունենալով սեվւական ռազմական արտադրություն, 
Իրանը ստիպված էր դրսից գնել զենք և զինամթերք, որին համապա-
տասխան գումարներ երկիրը չուներ: Միայն 1920-1930-ական թվական-
ներին իրանական կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ ւսյդ խնդրի լուծ-
մանը՜ բանակի սպառազինությունը համալրելով Չեխռսլովակիայի, 
Շվեդիայի, Գերմանիայի ռազմական գործարաններից24: 

Համաձայն պաշտոնական տվյալների՛ բյուջեով նախատեսված էր 
ռազմական ծախսերին հատկացնել25. 

Բյուջեսսս-
յին տ ա ր ի 

Ընդհանուր 
սլեաւսկան 
ծ ա խ ս ե ր , 
(թումանով) 

Ռ ս պ մ ա կ ա ն 
ն ա խ ա ր ա -
րության 
ծ ա խ ս ե ր 
(թումանով) 

Ռ ա զ մ ա կ ա ն 
ծ ա խ ս ե ր ի 
հ ա ր ա բ ե -
րակցությու-
նը ընդհա-
նուր ծ ա խ ս ե -
րին, % 

1922-1923թթ. 20 , 4 3 8 8 9 6 9 , 0 0 0 0 0 0 44 ,4 

1923-1924PH. 22 , 9 3 7 8 5 6 9 , 4 0 0 0 0 0 40 ,9 

Այսպիսով Ռեզսւ շահի կառավարման առաջին տարիներին ռազմա-
կան ծախսերը կազմում էին բյուջեի մոտավորապես 40%, 10 տարի անց 
այդ թիվը նվազել էր մինչև 25%, քանի որ ւսճել էին տնտեսության զար-
գացմանն ուղղված ծախսերը: Դրան գումարած կար նաև նավթի, թեյի, 
շաքարի ճակնդեղի մենաշնորհներից ստացված եկամուտների հատուկ 
բյուջե, որի 30-35% տրամադրվում էր ռազմական ծախսերին2': Այդ եկա-
մուտների մեծ բաժինը նախատեսված էր հիմնականում ռազմական 
տեխնիկա՝ մասնավորապես նավեր, ինքնաթիռներ, տանկեր և ծանր 
բեռնատար մեքենաներ գնելու համար: Բացի այդ, երկրի արդյունաբե-
րության զարգացման, տրանսպորտային շինարարության և հադորդակ-
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ցությսւն նախագծերը ձեռնարկվում էին մեծ մասամբ ռազմական կսւ-
րիքներր հաշվի առնեըւվ: 1930-ական թվականներին արդյունաբերութ-
յան զարգացման աճը խթանեց նաև զենքի արտադրությանը. Թեհրա-
նամ կառուցվեց գնգացի]ւնեըի, իսկ մայրաքաղաքի մատույցներում՝ 
«Շահբազ» ավիացիոն գործարանները27: 

Բանակի ձևավռըման գործընթացում կարևոր քաղ էր նաև եբկյոսմ 
ռազմական օդուժի ստեղծումը: Համաձայն ԽՍՀՄ-ի ռազմավարական 
հետախուզության տվյաւների' Իրանը մինչև 1923թ. չաներ ինքնաթիռ-
ներ: Այղ բացը ւրւսցվեց նայն թվականին՝ Իրանի Ռազմւսկւսն նւսխւս-
րալաւթյւսն և երկրռւմ Ֆրանսիական առաքելության միջև կնքվւսծ՝ ինք-
նաթյտներ գնելու վերաբերյալ համաձայՍագրով2*: Հետագայում օդուժն 
արդեն աներ 4 ավիաջոկատ, որոնք բաղկացած էին շուրջ 200 ինքնաթի-
ռից: Այղ ինքնաթիռները ռուսական, բրիտանական արտադրության էին, 
կամ արտադրված էին Իրանում բրիտանական նախագծով24: 

Հիմնվեց մի քանի ավիացիոն ղսլրռց, մասնավորապես Աեերաբադի 
ղպրոցը. որտեղ ուսուցումը իրականացնելու նւգատակով վարձվեցին օ-
տւսրեկրացի օդաչուներ, ինչպես նաև 1928թ. սկսվեց իրանցիներին 
ԽՍՀՄ և այլ երկրների ավիացիոն դպրոցներ ուղարկելու գւդւծընթացը: 
Այսպիսով, ուսուցւսմր ղեռևս հիմնականում օտարերկրացիների ձեռքում 
էր, որտեղ զգալի էր հատկապես գերմւսնացինեբի մասնակցությունը: 
Սակայն չի կւսրեյի ասել, թե որևիցե երկիր ուներ առավել ազդեցություն 
Իրանում, քանի դեռ նրանցից ոչ մեկը չէր ստացել այլ արտոնություն-
ներ՜1": Իրանական վաքրաքանւսկ օւբսժը քիչ ուշադրություն էր գրավում, 
քւսնի որ այն հիմնականում մասնակցում էր շահի սրտովին կատարվող 
ռազմական շքերթներին: 

Հւսըկ է նշել նաև, որ Ռեզա շահի ջանքերով Պարսից ծոցում հիմնվեց 
նաև ռազմական նավատորմ, որը սկզբում բաղկացած էր ընդամենը 2 
հըեսւանավից և 4 հետախուզական ռազմւսնավից, որոնք 1932թ. գնվել 
էին Իտալիայից 31: 

Ի տարբերություն օդուժի, իրանական նավատորմի հայտնվելը Պար-
սից ծոցում անհանգստություն առաջացրեց, քանի որ իրանական հե-
տւսխւսզակւսն ռւսզմանւսվերը կանգնեցնում էին արաբական նավերը ի-
րանւսկան տարածքային ջրերից ւրորս, որն էլ դժվարություններ էր 
ստեղծում բբիտանացիների համար՝ արաբների հետ իրենց հարաբե-
րություններում: Հարկ է նշել, որ իրանական նավերը խնդիրներ առա-
ջացրին հատկապես Շաթթ-էլ-Արաբում' չենթարկվելով նավահանգստա-
յին օրենքներին՛12: 

Իր կառավարման աոաջին տարիներին Ռեզւս շահը, բանակի վիճա-
կը որոշ չափով բարելավելուց և այն մարտւււնւսկ ւլարձնելուց հետո, ձեռ-
նամուխ եղավ կենտրոնախույս ցեղերի խնդրի լուծմանը, որը ևս նրա՝ 
երկրի կենտրոնացման քաղաքականության կարևոր տարրերից էր: Այդ 
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ուղղությամբ նա ձեռնարկեց մի շարք միջոցառումներ, որոնցից էին ճա-
նապարհաշինությունը, ցեղերի բռնի «բնակեցման» քաղաքականությա-
նը, նրանց զինաթափումը, ցեղապետերի չեզոքացումը խոշտանգումնե-
րի, ձերբակալությունների, տնային կալանքի միջոցով: Որոշ ցեղապե-
տերի կալվածքները փոխարինվեցին իրենց ցեղերից հեռու՝ ւսյլ նա-
հանգներում գտնվող կալվածքներով՛ դավադրությունները կանխելու 
նպատակով՛3: Ռեզա շահը նպատակ հետապնդելով քայքայել ցեղերի 
միասնությունը՝ թուլացրեց հասարակ անդամների կախումը ցեղապետե-
րից: Ցեղերի հանդեպ կիրառվող քաղաքականությունն ուներ երկու 
նպատակ, խափանել կենտրոնական կառավարության դեմ քաղաքա-
կան կամ ռազմական ընդդիմության ցանկացած հնարավորություն ե 
կարգուկանոն հաստատել նահանգներում: Չնայած, որ իր կառավար-
ման ընթացքում Ռեզա շահը կարողացավ թուլացնել կենտրոնախույս 
ցեղերին և հաստատել համեմատաբար կենտրոնացված իշխանութ-
յուն՜1 , սակայն ժամանակ առ ժամանակ՝ հատկապես 1930-ական թվա-
կաններին, տեղի էին ունենում ցեղերի խռովություններ և ավազակային 
հարձակումներ, որոնց դեմ նա ստիպված էր պայքարել: 

Ռեզա շահը նպատակ ուներ հասնել ազգային ինքնիշխանության 
երկրռւմ ե Իրանի անկախության ճանաչմանը դըսում, որը հնարավոր էր 
միայն հզոր կենտրոնական իշխանության պայմաններում: Որպես ւսյդ 
նպատակներին հասնելու վճռորոշ գործիք նա դիտարկում էր հզոր բա-
նակը: Ռեզա շահն աշխատում էր արդխսկանացնել երկիրը՝ նվազագույ-
նի հասցնելով կախումը Եվրոպայից: 

Չնայած, որ իրանական հեղաշրջումը կատարվել էր զինվորական-
ների և քաղաքացիական առաջնորդների համագործակցությամբ, սա-
կայն Ռեզա շահը իշխանության գլուխ էր եկել ե որոշակի կայունություն 
էր հաստատել բանակի աջակցությամբ: Բանակին համապատասխան 
ֆինանսական միջոցներ տրամադրելու ե ժանդարմերիան ու Ոստիկա-
նությունը իր տրամադրության ներքո մտցնելու շնորհիվ էր, որ գալով իշ-
խանության գլուխ՝ նա կարողացավ ասպարեզից հեռացնել բոլոր ընդդի-
մադիր քաղաքական գործիչներին և իր կառավարման ընթացքում թույլ 
չտվեց քաղաքական ընդդիմության գոյություն33: 

Հարկ է նշել, որ Ռեզա շահ Փահլավին, ըստ արժանվույն գնահատե-
լով բանակի դերը, բազմիցս արտահայտել է իր կարծիքը այդ կապակ-
ցությամբ, որը հստակ ձևավորվել էր դեռևս 1921թ. հեղաշրջումից հետո 
ստեղծված կառավարության ծրագրում հետևյալ կերպ. «Բանակն ամեն 
ինչից առաջնային ու վեր է: Ամեն ինչ առաջին հերթին պետք է արվի 
բանակի համար, և կրկին բանակի համար...մինչև որ մեր զինված ուժե-
րը հասնեն զարգացման բարձրագույն աստիճանի»: Այդ խոսքերը 
հնչում էին վարչապետ Սեյիդ Զիա Էդ-Դին Թաբաթաբայիի ձայնով, սա-
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կայն բանակին վերաբերող բառերը, իհարկե, Ռեզա խանին էին պատ-
կանում3": 

Ռեզա շահի վարած քաղաքականության հետևանքով բանակը մեծ 
հեւլինակա թյուն էր վայերս մ՝ քանի որ դրա միջոցով անգամ հասարակ 
բնակիչները հնարւսվորաթյուն էին ձեռք բերում կրթության ստանալ ե 
հասնել որոշակի ազդեցության: Բանակի հավատարմությունը թագավո-
րական իշխանության հանդեպ ապահովելու նպատակով Ռեզա շահը 
ձեռնաթկեց մի շարք միջոցառումներ, սպաներից շատերին շնորհվեցին 
կոչումներ և հոդային տարածքներ, որի հետևանքով նրանք ձեռք բերե-
ցին մի շարք արտոնություններ37: Անգամ ցածրաստիճան սպաները, կա-
մավոր զինվորներր և ժանդարմներ]) ձեռք բերեցին ավելի մեծ արտո-
նություններ՜ համեմատած իրենց նախկին դասային դիրքի հետ: Այսպի-
սով, արվեց ամեն ինչ՝ բանակի հավատարմությունը երաշխավորելու 
նպատակով: Այդ քաղաքականության շնորհիվ ստեղծվեց որոշակի ար-
տոնյալ սոցիալական դաս, որը հավատարիմ էր Ռեզա շահին, և իր գահ 
բարձրանաըսց առաջ և հետո հանդես էը գափս որպես նրա քաղաքա-
կանության հենարան: 

Իրանի ժամանակակից ռազմական ուժի զարգացումը լուրջ 
հետևանքներ ունեցավ ցեղերի և գյուղական կյանքի համար: Ավանդա-
բար ցեղերն իրենց կռվող ուժերի գերադասության շնորհիվ մեծ հեղինա-
կություն էին վայելում և ինչ-որ տեղ կախման մեջ էին պահում կառավա-
րությանը: Սակայն այժմ դրանք փոխարինվել էին ավեփ լավ սպառա-
զինված կռվող ուժով, որը և ստիպեց նրանց ենթարկվել կաոավարաթ-
յւսն պահանջներին: Այսպիսով, նորաստեղծ Ազգային կանոնավոր բա-
նակն էր, որ կարողացավ թուլացնել ցեղապետերի ուժը և նրանց ազդե-
ցությունը նահանգներում ու հաստատել կենտրոնական կառավարութ-
յան ազդեցությանը ողջ երկրով մեկ: 

Ռեզա շահի ջանքերով մինչև 1941թ. Իրանում ստեղծվել էր կանոնա-
վոր բւսնւսկ, որի պարտականությունների մեջ իհարկե մտնում էր երկիրն 
արտաքին վտանգից սըսշտպանելը, սակայն այն առավելապես ընդու-
նակ էը պահելու կենտրոնական կառավարության իշխանությունը՛3" 
հանգամանք, որը չի եղել երկրում երկար ժամանակ: Ռեգա շահը օգտա-
գործում էր հզոր բանակի գաղափարը որպես Իրանի վերակենդանաց-
ման խորհրդանիշ՝ միաժամանակ ճնշելով կենտրոնախույս ցեղերի ըմ-
բոստությունները: Ն ա ոչ միայն կարողացավ որոշ չափով միավորել եր-
կիրն իր իշխանության օրոք և օգտագործել բանակը որպես նվաճումնե-
րի վրա հիմնված սոցիալական առաջընթացի ճանապարհ, այլև օգտա-
գործեց այն՝ որպես իր անձնական ազդեցության գործիք 

Այդուհանդերձ, ինչպես Առաջին Համաշխարհային պատերազմի 
ժամանակ, երբ Ղաջարական պետությունը գտնվում էր ճգնաժամային 
վիճակում՝ օտւսը տերությունների ազդեցության տակ, այնպես էլ, Երկ-

285 



րորդ Համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երր երկիրը Ռեզա շա-
հի կառավարման ներք» դարձել էր անկախ պետություն, որն ուներ 
կենտրոնական կառավարություն ե Ազգային միասնական բանակ. Իրա-
նը հայտարարեց իր չեզոքության մասին: Սակայն երկու դեպքում էլ Ի-
րանի կամքն անտեսվեց, ե երկիրը վերածվեց պատերազմական գործո-
ղությունների թատերաբեմի: 

Այսպիսով, բանակն ի վիճակի չեղավ դիմադրելու Դաշնակիցների 
կոդմից Իրանի գրավմանը 1941թ. օգոստոսին ե Ո-եզւս շահի՝ գահից 
պարտադրված հրաժարվելուն հօգուտ իր որդու, ուստի մեծ գումարների, 
ժամանակի, մարդկային կազմի ե ռեսուրսների ներդրումը կյանքի այւ 
կարիքների հաշվին չարդարացրեց Ռեզա շահի սպասումները հզոր բա-
նակ ստեղծելու վերաբերյալ: 

Սակայն նորաստեղծ բանակին հաջողվեց երկրի բոլոր անկյուննե-
րում հաստատել կենտրոնական կառավարության իշխանությունը: Եվ 
չնայած այդ գործընթացները կրում էին հարկադրական բնույթ ե ունե-
ցան հարաբերական հաջողություն, անուամենայնիվ, միայն երկրռւմ 
կայունություն հաստատելուց հետո էր հնարավոր իրականացնել ար-
դիականացմանն ու զարգացմանն ուղղված բարեփոխումներ: 

LUSINE STEPANYAN 

1RANIAN ARMY AS MAIN FACTOR OF CENTRALIZATION POLICY OF 
THE COUNTRY (THE FIRST HALF OF XX CENTURY) 

Reza Shah Pahlavi from the first days of his ru!ership sought to ccntralizc Iran and 
такс it a niodernized and developed country with self-sufficient and educated nation. 
But reforms couldn't bc made in the atmosphere of disunity that reigned in Iran, so 
the first task was the unification of the nation. The most important step on this way 
was re-establishment of law and order and concentration of power in the hands of the 
central government. 

Realizing that the emergence of a unified national State coincides with the 
dcvelopmcnt of a Standing national army, Reza Khan plcdgcd himsclf to that problcm. 
After becoming Minister of War in 1921, he dissolved all independent mililary units 
that existed at the end of Qajar period and created the first unified and uniformed 
Standing national army in Iran of that pcriod. And the power of ncwly created army 
elevated Reza Khan to the throne. 

Reza Shah not only created an adequate and compctcnt officer corps, which was 
made partly by sending cadets to the military academies of France and laier other 
European countries, but also proposed the enaetment of a universal military training 
program, which contributed considerably to the amalgamalion of society, the rise of 
literaey, the urbanization of the young rural and tribal populalion and the breakdown 
of provincial isolation. In 1925 the Majlis passed the Law of compulsory military 
conscription, which brought considerablc social changcs, onc of which is that the 
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represenlalivcs of all social classcs had lo have miliiary Service in lhe same 
condilions. 

Rcza Shah nol only crealed a uniiled army, he provided it with relativcly modern 
munition, founded a small Navy on lhe Persian Gull՝ and an airforce. According lo the 
oficial budgcl figurcs from 1921 to 1941 an annual average of 33.5 per ceni of the 
total revenue was allocatcd for miliiary purposes. As a resull of Reza Shah's efforts, а 
Westernized army could bc mobilizcd by 1941. And though the army of Reza Shah 
Pahlavi could not wilhsland the forcible enlry of Allies into Iran in 1941, it was 
capable of maintaining lhc authority of the central government throughout Iran, а 
condition thai had not existed in the country for hundreds of years. Alhough all these 
processcs carried lorcible charactcr and had relative success, it was afler the 
unification and cenlralization of Iran, that Rcza Shah could make reforms on the way 
of modernization of lhc country, which was an imporlant step forward, especially in 
comparison with Iran during the reign of last Qajars. 
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ԱՐԱՔՍ ՓԱՇԱՅԱՆ 

ՎԱՀԱԲԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉՈւԹՑԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ 
ԴՐՍԵՎՈՐՈւՄՆԵՐԻ ՇՈնՐՋ 

Վահաբականությունը, որպես կըոնւսքւսդաքական հոսանք, սկգբնւս-
վորվեց 18-րդ դարի առաջին կեսին Արաբական թհրակղզու կենտրոնա-
կան շրջանում՝ Նեջդամ, կրոնական քարոզիչ աստվածաբան Մուհամ-
մադ իբն Աբդ ալ-Վահհւսբի (1703-1787) կոդմից՛, որը ծայրահեղության 
հասնող մաքրակրոնության կողմնակից էր: Նոր ուսմունքը կոչ ւսըեց վե-
րադւսռնալ վաղ իսլամի ակունքներին, խստորեն հետեե] միաստվածութ-
յան սկզբունքներին, հրաժարվել ամեն տեսակ նորարարությունից (բի-
դա): Վահաբականությունը, ձևավպւվելով սաննիականության հիմքում, 
հարում էր հանբսդիզմին2: Եվլտպացի ե արաբ որոշ հեղինակների աշ-
խատանքնելաւմ վահաբակւսնները բնութագրվել են որպես պուրխոան-
ներ կամ իսլամի բողոքականներ՛1: Վահաբականությանը հատուկ է ւսն-
հանւրսբժւպականությունը ւսյն մահմեդականների նկատմամբ, որոնք 
վւսհաբականությւսն տեսանկյունից խախտել են իսլամի սկզբունքները 
(թւսքֆիր): Պատահական չէ, որ մեր օրերում «վահաբականություն» ու-
սելով հաճախ նկատի են առնվում իսլամական արմատական գադավոս-
րախոսությունները: 

Պատմականորեն վահւսբականությունը դրական դերակատւսրութ-
յուն ունեցավ սաուդական պետության ձևավորման հարցում: 1745թ. 
սաոսլյսւն դինաստիայի հիմնադիր էմիր Մուհամմադ իբն Աաադի դա-
շինքը ալ-Վւսհհաբի հետ հիմք դարձավ XIX դարում սաուդական պե-
տության ստեղծման համար: Սաուդցիներին աստիճանաբար հաջողվեց 
միավորել Արաբական թերակզղու զգալի մասը: Ավեփ ուշ, 1932-ին, 
հռչակվեց Սաոււլյան Արաբիայի Թագավորությունը4: 

Որպես դավանանք Սաոսլյան Աըաբիայում հռչակվւսծ է իսլամը: 
Սաուդական դինաստիայի ներկայացուցիչները մեկ անգամ չէ, որ նշել 
են, թե վահաբականությունը չպետք է դիտարկել որպես իսլամի հատուկ 
տեսակ: Դրա մասին խոսվում է միայն պատմական և դավանւսբանա-
կան համատեքստում, չնայած պւ վահաբականությունը ծառայում է 
սասւդւսկւսն ւգետական գաղափարախոսությանը: 
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Սաաւլւան Ա]սսւփսւյում, որը թե՛ արաբակաս և թե' խղամական ինք-
նության կրոււ հ, իսլամն ավելի մեծ դերակատարություն ունի քաղաքա-
կան և սոցիա|ւսկան կյանքում, քան ոթեՒ. այլ արաբական երկրում: Այն 
քաղաքական արժեքների վյւա ազդեցություն է գործում որպես կրոն, գա-
ղափարախոսություն և մշակութային ինքնագիտակցության խորհրդա-
նիշ՜: Սաուղյան Արաբիան միակ պետությունն է ողջ մահմեդական աշ-
խարհում, որտեղ Ղուրանը ծառայում Ւ. որպես հիմնական օրենք, իսկ 
հասարակության բաբոյական, սոցիալական և իրավական կողմերը 
կարգավորում Ւ. շարիաթը: 

Սիջազգային հարաբերություններում ստուգական քաղաքական դե-
րի մեծացումը ակնհայտ դարձավ 1960-ականների երկրորդ կեսին և 
1970-ականների սկզբին, որ պայմանավորված էր մի շարք կարեոբ 
պատմական դեպքերով: 1940-50-ականներից արաբական մահմեդա-
կան երկրներում ազգայնական գաղափարախոսությունների ա քաղա-
քական աշխարհիկ տեսությունների ամրապնդման պայմաններում 
Սաուղյան Արաբիային մտահոգում էր իր ոչ առաջնային դերը: Նավթա-
յին հսկայական պաշարների շնորհիվ՝ թագավորությունը հայտնվեց 
ԱՍՆ-ի կենսական հետաքրքրությունների և քաղաքական գործընկե-
րության պորտում: Այն դիտվեց որպես կարևոր հենակետ՝ տարածաշր-
ջանում հւսմաիս|ւսմական աժերը արաբական միասնության և ազգայ-
նականության դեմ ուղղորդելու, ինչպես նաև համայնավարության թա-
փանցումը կանխելու հւսմաը: Ռրպես իսլամի հայրենիք Սաուղյան Արա-
բիան աստիճանաբար սկսեց հանդես գալ իսլամական արժեքների 
պահպանման, իսլամական աստվածաբանական և տեսական հարցերը 
ժամանակակից աշխարհում հիմնավորելու և իսլամական աշխարհին 
հուզող խնդիրները համակարգելու հավակնությամբ: Այս նպատակով 
1960-ականների սկզբին ստուգական թագավորության հովանավորութ-
յամբ ստեղծվեցին միջազգային իսլամական մի շարք կազմակերպութ-
յուններ: 

1967թ. արաբ-իսրայելական պատերազմի արդյունքում արաբները 
կորցրեցին զգա]ի տարածքներ, Իսրայելր գրավեց Արևելյան Երսւսաղե-
մր, որտեղ իսլամական սրբւստեղիներ կան: Այս շրջանում իսրայելական 
քաղաքականությանը դիմագրավելու հարցում արաբական աշխարհում 
իսլամական կարգախոսներ հնչեցին, նոր թափ ստացան իսլամական 
վերածննդի շարժումները: Նավթաալսլյունաբեյտղ արաբական երկրնե-
րը, այդ թվում՝ Սաուղյան Արաբիան, զգալի ֆինանսական օգնություն 
ցույց տվեցին պատերազմից տուժած արաբական երկրներին: 1969թ. օ-
գոստոսին էյրուսաղեմում գտնվող իսլամական երրորդ գլխավոր սրբա-
վայրի՝ ալ-Ակսա մզկիթի մի հատվածի հրկիզումից հետո Արևելյան Ե-
բուսաղեմի ազատագրման հարցում հետևողականություն ցուցաբերող 
Սաուզյան Արաբիան նպատակահարմար գտավ իսլամական արաբա-

291 



կան շահերի պաշտպանության համար ստեղծել համաիսլամական ֆո-
րում՛՝: Ալ-Ակսան առիթ դարձավ, որպեսզի 1969թ. սեպտեմբերին Սւաււդ-
յան Արաբիայի թագավոր Ֆեյսալի ջանքերով հրավիրվի Իսլամական 
կոնֆերանս կազմակերպության (ԻԿԿ) հիմնադիր համագումարը: 
1972թ. Ջիդդայում ընւրոնվեց կազմակերպության կանոնադրությունը, ո-
րամ հիմնական նպատակներ հռչակվեցին մահմեդական երկրների ե 
ժոդսվարդների սերտ համագործակցությանն ամենատարբեր ոլորտնե-
րում, իսլամական համայնքի՝ ումմւսյի շահերի պաշտպանությունը, ա-
ջակցությունը Պադեսաինի ժողովրդի պայքարին ե այլն7: 

Արտաքին քաղաքականության մեջ Սաոսլյան Արաբիան զգալի տեղ 
է հատկացրել մերձավոըւսըևելյան հակամարտությանը: Թագավորաթ-
յունը, ընդհանուր առմամբ, հանդես է եկե| հակամաըտության համւս-
պարւիակ կարգավորման, ինչպես նաև պադեստինցիների իրավունքնե-
րի պաշտպանությամբ՝ շեշտադրելով Ելոոսադեմի հարցում մահմեդա-
կակների իրավունքների առւսջնայնությունը8: Սւսուդակւսն պետությունը 
Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության միջոցով փորձել է ի ցույց 
դնել իր աջակցությունը մահմեդականներին առնչվող գրեթե բոլոր հիմ-
նահարցերին: 

ԻԿԿ քաղաքական ե ֆինանսական վերնախավը Ծոցի միւսււլետութ-
յուններն են, ւսռաջին հերթին՝ Սւսուդյան Աըաբիւսն: Կւսգմւսկեըպութ-
յան գլխավոր քարտուղարությունը և մի շարք մասնագիտացված ու օ-
ժանդւսկ կառույցներ գործում են թագավորության տարածքում: Եթե 
կազմավորման շրջանում կրոնաքադաքական բնույթ ունեցող այս կւսզ-
մակերպությանն անդամակցում էին ոչ ավել քան երեք տասնյակ պե-
տություն, ապա դրանց թիվն այսօր շուրջ վեց տասնյակ է: 

Սաոսլյւսն Արաբիայի արտաքին քաղաքական ձգտումներին մեծւս-
ւգես նպաստեց 1970-ականների սկզբին նավթային գների աճը, որ հան-
գեցրեց համաշխարհային շուկայում Սավթաւսըդյունւսհանսդ մահմեդա-
կան երկրների կւսպիտափ դերի մեծացմանը: Սաոսլյւսն Աըւսբխսն 
1973թ. հոկտեմբերին աըաբ-իսըայելական պատերազմի ժամանակ կա-
րողացավ օգտագործել նավթային գործոնը՝ որպես պայքարի միջոց՝ 
նավթային բոյկոտ կիրառելով Իսրայելին աջակցող մի քանի պետութ-
յունների, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ի դեմ": 

Նւսվթային գների աճի պայմաններում, 1973-ին, Իսլամական կոնֆե-
րանս կազմակերպությունը վավերացրեց Իսլամական զարգացմւսն 
բանկի (ԻԶԲ) ստեղծման մասին որոշումը: Սաուղյւսն Արաբիան դար-
ձավ բանկի հիմնական բաժնետերերից մեկը: ԻԶԲ-ի հիմնական նսլւս-
տակր մահմեդական ժալովւպպների և համայնքների տնտեսական և սո-
ցիալական աջակցությունն է՝ համաձայն իսլամական օրենքների՝ շա-
րիաթի"1: Բանկի նստավայրը Ջիդդայում է: 
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Հանդես գալով որպես օգնության միջազգային վարկային ինստի-
տուտ 1975-ից ի վեր ԻԶԲ-ն սկսեց ֆինանսական միջոցներ տրամադրել 
գրա կարիքն ունեցող ԻԿԿ անդամ պետություններին, մահմեդական հա-
մայնքներին, ֆինանսավորել տարաբնույթ ծրագրերն ու մահմեդական 
երկրների միջև արտաքին աոևտուրր: Բանկն անի ողորմածության՝ զւս-
քարի հավաքման գանձարան, որից գոյացած միջոցների մի զգալի մաս 
տրամագրվամ է կրոնաքաբոզչական գործունեությանը, իսլամական 
կրթական հաստատությունների հիմնմանը, բարեգործությանը, մզկիթ-
ների շինարարությանը: 

Առհասարակ, Սւսուդյան Արաբիան մեծ դերակատարությունն է ու-
նեցել իսլամական բանկային համակարգի ստեգծման հարցում, որի 
գործունեության հիմքում ընկած են ֆինանսական և տնտեսական ոլոր-
տին վեըաբերոգ իսլամական սկզբունքներ": 

Ֆինանսական արագընթաց և աննախադեպ հաջողությունները 
նպաստեցին, որպեսզի Սաոսլյան Արաբիան գործնականում իրակա-
նացնի վահաբականության արտահանումը, որի խնդիրը դարձավ աշ-
խարհի տարբեր մասելտւմ ուղղափառ իսլամը տեղական, ազգային ա-
վանդույթային տարրերից մաքրելու ձգտումը: Վահաբական քարոզչութ-
յան սահմաններից, ընդհանուր առմամբ, դուրս մնացին շիական շրջա-
նակները, որ կապված է շիականաթյան նկատմամբ վահաբականութ-
յան մերժողական դիրքորոշման հետ: Սաուղյան Արաբիան նպատա-
կադրվեց իսլամը դարձնել գլխավոր գործող աժ՝ իսլամական աշխար-
համ իր առաջնայնությանը հիմնավորելու համար: Այդ նպատակին 
հասներս համար նա ձեռնամուխ եղավ նաև ասիական և աֆրիկյան 
մահմեղական աղքատ երկրներին ցույց տրվող ֆինանսական և տեխնի-
կական օգնությանը, վարկերի տրամադրմանը: 1970-ականներից 
Սաուղյան Արաբիայում նկատվեց նւսև մահմեդական տարբեր երկրնե-
րից օտարերկրյա աշխատողների զգափ հոսք, որոնց թիվը 1985թ. թա-
գավորությունում հասավ 5,15 միլիոնի ՜: Այս հանգամանքը մի շարք 
խնդիրներ լուծեց Մերձավոր Արևելքի առանձին երկրների՝ մասնավորա-
պես Եգիպտոսի, Եմենի Արաբական Հանրապետության, Սիրիայի և Լի-
բանանի համար: Տարագնա աշխատողների վտխսւնցումների շնորհիվ՝ 
այդ երկրներում ոլտշ չափով թուլացավ սոցիալական լարվածությունը, 
նվազեց գործազրկության չափը: 

Նավթային հարստությունները հնարավորություն տվեցին Սաոսլյան 
Աըաբիային՝ արդյունավետ կերպով օգտագործել իսլամական գործոնը: 
Թագավորությունը զգափ միջոցներ հատկացրեց ողջ մահմեդական աշ-
խարհում մզկիթների շինարարությանը: Կես դարի ընթացքում միայն 
սաուդական պետական հիմնադրամների միջոցով թագավորության 
սահմաններից դուրս կառուցվել է մոտ հինգ հարյուր մզկիթ13: 1970-ա-
կաններին նաև վահաբական կալմնպտշման մզկիթների միջոցով փորձ 
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արւ|եց ընդլայնել վահաբական ազդեցությունը՝ դիմագրավելու 1979p. Ի-
րւսնի իսլամական հեղափոխության ւսլպյունքում թագավորական վար-
չակարգին սւդառնւսցւպ քաղաքական ե գաղափարաիասական վտանգ-
ները, ինչպես նւսև սահմանավոսկեւ ագգայնականության ընթացքը՝ հօ-
գուտ իսլամականի: 

Սաուդական իշխանությունները ձգտում են վահաբական ազդեցութ-
յանը ընդարձակել նւսև դեպի Հիջւսզի սրբափսյըեր մահմեդական ամե-
նամյա ուխտագնացությամբ, որն անցկացվում է վւսհաբական ծիսա-
կարգով14: Ուխտագնացության ընթացում, որպես կանոն, կազմակերպ-
վում են սիմպոզիումներ, սեմինարներ, դասախոսությսւններ ամենա-
հայտնի մահմեդական աստվածաբանների մասնակցությամբ: Անվճար 
բաժանվում են Ղուրանի օրինակներ: 

Ուխտագնացությունը Սաոււլյան Արաբիայի համար քաղաքական 
մեծ նշանակություն ունի, որ նւսև խիստ եկամտաբեր 1;: Սաուդական դի-
նաստիան համարվում Ւ. մահմեդական սրբւսվայերի պահապանը: Սա-
կայն այս փաստը միանշանակ չի ընդունվում իսլամական աշխարհում: 
Իսլամական առանձին, ներառյալ շիական շրջանակներ, դեմ են այս 
հարցում Սաոսլյան Արաբիայի մենաշնորհին: Իրանի իսլամական հե-
դւսվւոխությունից հետո երկրի իշխանությունները հայտարարեցին, որ 
սաոււլյան դինաստիան նահանջել է իսլամի սկզբունքներից և չի կւսրալ 
համարվել սրբազան վայրերի պահապանը: Այւսթոլրս Խոմեյնին կոչ ա-
րեց տապալել սաադական բացարձակ միապետությունը15: Նման դիր-
քորոշումը պայմանավորված էր նւսև սաուդաամերիկյան ռազմաքաղա-
քական դաշնակցությամբ, ինչպես նւսև թագավորությունում շիաների 
նկատմամբ գոյություն ունեցող ճնշումներով: 

Ուխտագնացության օրերին թագավորությունում հատուկ ուշադրութ-
յուն է դարձվում անվտանգության խնդիրներին: Անվտանգության մար-
մինները հիմնականում զգուշանում են ուխտավորների շրջանում քաղա-
քական հուզումներից, ինչպես դա եդւսվ 1981թ. և 1987թ., երբ անվտան-
գության մարմինների և իրանցի ուխտավորների միջև բախումներ տեղի 
ունեցան"՝: 1990-1991թթ. Ծոցի պատերազմից հետո ուխտագնացության 
հարցում սաուդական մենաշնորհի դեմ հանդես եկավ Իրաքի նւսխագա֊ 
հր17: 

Վահաբական քարոզչության դրսևորումներից է նաև սաադական 
կրթական հաստատություններում երիտասարդ մահմեդականների ու-
սումնառության կազմակերպումը: Այս պրակտիկան Սաոսլյւսն Արտ-
րիտն օգտագործեց նաև ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո: ԱՊՀ մահմեդական 
հանրապետություններից և Ռուսաստանից շատերը կրոնական կրթութ-
յուն ստանալու նպատակով մեկնեցին Սաոսլյւսն Արւսբիա"1: Հոգեբա-
նական և գաղափարական մշակման արդյունքում թագավորությունում 
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ուսանածների մեջ ի հայտ են գւսփս ավելի արմատական տրամադրութ-
յուններ: 

Վւսհաբւսկանաթյտնը նոր ւիցքեր հաւլորդեց իսլամական արմատա-
կան կըոնաքաղաքական շարժումներին՝ ձգտելով կենսունակ պահել 
ռացմական ջիհադի'' յ հայեցակարգը: Սաաււյան Արաբիան հովանավո-
բե| I: ]ւսլամական մի շարք կրոնաքաղաքական շարժումներ2": 1970-ւս-
կանների վերջին ԽՍՀՄ-ի ներխուժումը Աֆղանստան լրացուցիչ ագդակ 
գարձսւվ Սաուղյան Արաբիայի, ինչպես նւսև ԱՄՆ-ի 1սսմար՝ աջակցելու 
իսրսմական շարժումներին: Աֆդանստանը դարձավ «ւսնհավատների» 
դեմ ջիհադի և իսլամական համերաշխության խորհրդանիշ: Թւսգավս-
րտթյունր ֆինանսական ցգալի միջոցներ տրամադրեց աֆդան մոջա-
հիդներին: 1980-ականներին Փեշավալտւմ բացվեց Իսլամական աշ-
խարհի ւիգւսյի մասնաճյուղը (այն ղեկավարում էր Սաոսլյան Արաբխս-
յում ուսանած Աբդալւա Անգամը), որ դարձավ զինված պայքարի հենա-
կետ: ԷԼյս կառույցին միացավ նաև բեն Լադենը, որը աֆղանական պա-
տերազմի ընթացքում համակարգեց ջիհադի շարժումը: 1980-ականների 
երկրորդ կեսին բեն Լադենը հիմ՜նեց ալ-Կաիդա կազմակերպությունը, 
որն աստիճանաբար ձևափոխվեց հակաամերիկյան կառույցի: 1988թ. 
Աֆղանստանից խորհրդային զորքերի ւբււրս գալուց հետո երկրռւմ 
սկիզբ առավ քաղաքացիական պատերազմ: Իսկ 1994թ. վերջերից Աֆ-
ղանստանի քաղաքական դաշտում արւլեն մեծ գերակատաբությռւն ու-
ներ նաև Սաոսլյան Արաբիայից հովանավորվող տափբան շարժումը, ո-
րի արդյունքում ռազմական բախումները մոջահիդիների միջև ավեփ 
սուր բնույթ կրեցին: Հանդես գալով վւսհաբականաթյան դիրքեյւից և հա-
տակ նշանակություն տալով հանան իսլամի մղվող պատեյւազմին՜ ջի-
հադին. տափբնեյւը մահմ՛եդական համայնքում սկսեցին գործնականում 
իրականացնել «հերետիկոսությունից մաքրվելու» միջոցառումներ՜': 

Այն, որ սաադական պետությանը բնորոշ են արմատական շեշտադ-
րումներ. ապացուցում է նւսև թագավորության իսլամի, վակֆերի, կոչի և 
կսդմնորոշմւսն նախարարության Իմամների և քարոզիչների ինստիտու-
տի գիտական հանձնախմբի հրատարակած «Շարիաթական ե արաբա-
կան գիտությունների հետազոտման ծրագրերը», որտեղ իսլամական մի 
շարք սկզբունքներ ներկայացված են ծայրահեղ տեսանկյունից: Ասենք' 
ջիհսւդի հայեցակարգը բնութագրված է բացառապես որպես զինված 
պայքարի ձև, որը մահմեդականների համար պարտադիր է: Ըստ ւսյդմ՝ 
ջիհսւդի պայքարն ուղղված է «ւսնհավատների» և հեթանոսների դեմ22: 

Սաոսլյան Արաբիայի ազդեցության ընդլայնմանն էր ուղղված բարե-
գործական, մարդասիրական և քարոզչական բնույթ ունեցող հաստա-
տությունների գործունեությունը կամ վահաբական դատան2 3 : Քարոզ-
չության նպատակով թագավարաթյան իսլամի հարցերով նախարա-
րությունը 1970-ականներից ձեռնամուխ եղավ Ղուրանի միլիոնավոր օ-
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րինակնհրի, ինչպես նաև ահռելի քանակությամբ վւսհհաբական դավա-
նաբանական տեքստերի հրատարակմանն ա տարածմանը մահմեդա-
կան աշխարհի տարբեր անկյուններում տեդական մզկիթների միջոցով: 
Առաջին անգամ ամմայի տասնչորս դար տևած պատմության մեջ ի 
հայտ եկան միատեսակ տեսաերիզներ, ձայներիզներ ե գրականութ-
յուն24: 

•Քարոզչական աշխատանքները համակարգելու հարցում բացւսոիկ 
դերակատարություն ունեցավ 1962-ին հիմնված Իսլամական աշխարհի 
լիգան, որը 1970-ակւսններից սկսեց իր մասնաճյուղերը բացել մահմե-
դական աշխարհի տարբեր անկյուններում: Այդ ճանապարհով միաժա-
մանակ փորձ արվեց ուսումնասիրել մահմեդական երկրներում տեդա-
կան իսլամի վիճակը, հաշվարկել կրոնական հաստատությունների քա-
նակը: Լիգայի կանոնադրության մեջ մասնավորապես նշված է, որ նւս 
որևէ ջանք չի խնայի մահմեդականների միավորման համար՜ այդ նպա-
տակի համար օգտագործելով բարոյական, մշակութային և նյութական 
հնարավոր միջոցները՜5: 

Լիգայի գործունեության մեջ առանձնանում են երկու ուղղություններ՝ 
գադափարական-քարոզչական և հասարակական-քաղաքւսկան: Լիգա-
յի գործիչների հավաստմամբ՝ սխալ կլինի Լիգան քաղաքական կազմա-
կերպություն չհամարելը, քանի որ իսլամում կրոնը և քաղաքականությու-
նը տարանջատված չեն26: 

«Սառը» պատերազմի տարիներին Լիգան համարվում էր «իսլամա-
կան համերաշխության» ռազմավարության մշակման և դրւս կենսա-
գործման համար միսիոներական կադրերի պատրաստման ամենսւա-
ռաջատար կենտրոններից մեկը: Միսիոներների պատրաստման հար-
ցում Լիգան համագործակցում է Ջիդդայում Արդ ալ-Ազիգ թագավորի 
անվան համալսարանի, ալ-Ազհարի, Իսլամի հարցերով բարձրագույն 
խորհրդի (Կահիրե) և իսլամական այլ կենտրոնների հետ27: 

Լիգայի ծրագրերի կենտրոնական տարրը մզկիթն է, որտեղ կարևոր 
դերակատարություն ունեն հոգևոր սպասավորները: 1975թ. Մեքքւսյամ 
Իսլամական աշխարհի փգայի նախաձեռնությամբ մահմեդական երկր-
ների պատմության մեջ առաջին անգամ հրավիրվեց միջւսզգային կոն-
ֆերանս «Մզկիթի առաքելության վերածննռւնդը» թեմայով2": Շեշտադր-
վեց ւսյն միտքը, որ անհրաժեշտ է մզկիթը դիտարկել որպես ումմայի սո-
ցիալական, կրոնական և քաղաքական գոըծունեությւսն կենտրոն, ինչ-
պես իսլամի առաջին դարում էր՝ այս պորտում ներգրավվելով երիտա-
սարդների: Պատահական չէ, որ իսլամի միսիոներներն րնտրվում են 
հիմնականում տեդական վահւսբի իմամներից և սովորական հոգևոր 
սպասավորներից: Միսիոներներ կարոդ են դառնալ նաև ոչ սւսուդցինե-
րը, պանք պետք է ուսանեն թագավորության կամ դրա սահմաններից 
ւլուլա գտնվող սաուդական կրթական կենտրոններում և վահաբական 
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կււղմնոըոշման մզկիթներում: Միսիոներները, երկար ժամանակով տվյալ 
համայնքում հաստատվելով, որպես կանոն, ստեւլծամ են իսլամական 
կենտրոն, որի շրջանակներում պետք է գործի դպրոց, մզկիթ և գրադա-
րան: Բարեգործական և կրոնական նպատակներ հետապնդող միսիո-
ներների գործունեաթյանր որոշ դեպքերում քաղաքական նպատակներ 
ունի2®: 

Լիգան համագործակցում է թագավորության արտաքին գերատես-
չության, իսլամի գործերով գերատեսչության, հատուկ ծառայություննե-
րի ե ար պետական մարմինների հետ: Լիգայի աշխատակիցները պաշ-
տոնավարում են աշխարհի տարբեր անկյուններում թագավոլտւթյան 
դեսպանությունների՛ իսլամի հարցերով զբաղվող բաժիններում3": 

Վահաբական քարոզչության մասշտաբներն ու ծավալն աննախա-
դեպ չափեր է ընդունել: Ամերիկյան "U.S. News and World Report" ամ-
սագրի հւսմաձայն' վերջին քառորդ դարի ընթացքում Սաուղյան Արա-
բիան իը բարեգործական հիմնադրամների միջոցով 70 մլրդ դոլար է 
ծախսեյ աշխարհի շուրջ քսան երկրներում վահաբական մզկիթներ, մեդ-
րեսեներ և կրոնական կենտրոններ հիմնելու, վահաբական գրականութ-
յուն տարածելու, ինչպես նւսև՝ մարզական ճամբարներ ստեղծելու, զենք 
գնելու ա վաըձկւսննեը հավաքագրելու համար31: Վահաբական գրակա-
նությանր թաթգմանվել Ւ. տարբեր լեզուներով և տարածվել նաև ոչ մահ-
մեդականների շրջանում: 1991թ. Իրաքի դեմ «Փոթորիկ անապատում» 
գործողության ժամանակ Սսաւդյան թագավորության տարածքում 
գտնվող ամերիկացի զինծառայողների շրջանում քարոզչությամբ են 
զբաղվել վահարի շեյխերը: Որոշ ւսմերիկացիներ ընդունել են իսլամի 
վահաբական ուղղությունը32: Ամերիկացի ուսումնասիրողների կարծի-
քով՜ քառորդ դարի ընթացքում Սաուղյան Արաբիան վահաբական քա-
րոզչության համար ծախսել է ւսվեփ շատ գումար, քան Խորհրդային 
Միաթյանր համայնավարության քայտզչության համար իր ողջ գոյութ-
յւսն ընթացքում13: 

2001թ. սեպտեմբերից հետո միջազգային ահաբեկչության դեմ պայ-
քարի շրջանակներում պարզ ղւպւձավ, որ ահաբեկչության տարածմանը 
և ֆինանսավորմանը մեծապես նպաստել են նաև աշխարհով մեկ 
սւիռված իսլամական բարեգործական և քարոզչական առանձին հաս-
տատություններ, առավել հաճախ' դյւանց մասնաճյուղերը: Ահաբեկչութ-
յան հետ' կապ ունենալու մեղադրանքով ԱՄՆ-ի «սև ցուցակում» հայտն-
վեցին Իսլամական աշխարհի լիգային ենթակւս մի շարք հաստատութ-
յուններ, այդ թվում՛ Մահմեդական երիտասարդների միջազգային ա-
սամբլեան (ՄԵՄԱ), Իսլամական օգնության միջազգային կազմակեր-
պությունը (ԻՕՄԿ), Երկու սրբավայրերի իսլամական հիմնադրամը (ալ-
Հաըամեյն) և արն: Փակվեցին ալ-Կաիդային և ահաբեկչական այլ կագ-
մակերպությունների ֆինանսավորած մահմեդական բարեգործական 

297 



հաստատությունների ե հիմնադրամների մասնաճյուղերը, սառեցվեցին 
դրանց բանկային հաշիվները"1: 

Իսլամական քարոզչական և բարեգործական հաստատությունները 
սովորաբար համարվում են ոչ-կւսռավարական կամ մասնավոր: Սա-
կայն դրւսնցից շատերը ղեկավարում են սաուդցի բարձրաստիճան 
պւսշտոնյանները: Սաուդյւսն Արաբիայի մեծ մուֆթի շեյխ Աբդ ալ-Ազիզ 
բեն Աբդսդլա Ալ աշ-Շեյխը, որ նաև կառավարության անդամ է. գլխա-
վորում է Իսլամական աշխարհի լիգան: Իսլամի հարցերով նախարարը՝ 
շեյխ Սալիհ բեն Աբդ ալ-Ազիզ աշ-Շեյխը. ՄԵՄԱ-ի գլխավոր քարտու-
ղարն է, ինչպես նւսև ալ-Հարամեյնի վարչական պատասխանատուն: 
Այս երեք կազմակերպություններն էլ բարեգործական նպատակով մեծ 
քանակի նվիրատվություններ են ստացել թագավորական ընտանիքից, 
որի մասին պաշտոնապես հայտարարվել է35: 

Սեպտեմբերի 11-ից հետո ամերիկյան մի շարք ազդեցիկ կենտրոն-
ներ, քաղաքական գործիչներ, հեղինակավոր ամսագրեր և բերբեր իսլա-
մական ծայրահեղական խմբավորումներին հովանավորերս և ահաբեկ-
չությունը խրախուսելու մեջ Սաուդյւսն Արաբիւսյին մեղադրող հոդված-
ներ և զեկույցներ հրապարակեցին: 2003թ. փետրվարին "Washington 
Post" թերթում մի քանի սենատորների հրապարակման մեջ նշվեց, որ 
Սւսաւլյան Արաբիայի իշխող ընտանիքը տասնամյակներ շարունակ եր-
կակի խւսդ է վարել Սիացյալ Նահանգների հետ՝ իրականում վահաբւս-
կանության դիրքերից ֆինանսավորելով և օժանդակելով ալ-Կաիդւսյին 
ե նման այլ կազմակերպությունների: Սենատորներն այն եզրահանգ-
մանն էին եկել, որ վահաբականությունն իսլամի ծայրահեղական տա-
րատեսակ է, որը ոչ միայն վատաբանում է ւսյլ կրոնդավանակւսն հա-
մայնքների, այլ ձգտում է կրոնական պորտից դարս մղե] իսլամի խա-
ղաղ հետևորդներին: Վահաբականությունն օգտագործում է մզկիթները 
և մեդրեսենհրը, որպեսզի երիտասարդների մեջ սերմանի ատելություն ոչ 
իսլամադավանների նկատմամբ: Նրա նպատակը համաշխարհային իշ-
խանությունն է և իր թշնամիների ոչնչացումը36: 

Հարկ է նշել, որ այսօրինակ փաստարկումները, որոնք առանձին 
դեպքերում որոշակի նպատակներ են հետապնդում, որևէ կերպ չեն 
ստվերում ասդաամեբիկյան ջերմ հարաբերությունների ընթացքը: 

Ռուսական ըւատվամիջոցներում, ինչպես նւսև քաղաքագիտական 
ուսումնասիրություններում նույնպես հաճախ են տեղ գտել Ռուսաստա-
նի և ԱՊՀ մյուս երկրների տարածքում սաուդական դաուայի կազմա-
կերպությունների գործունեության մասին տեղեկություններ, որոնց ներ-
կայացուցիչները Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում ստեղծել են 
վահաբական կենտրոններ, զբաղվե] քարոզչական, կազմակերպչական 
և քաղաքական գործունեությամբ37: Չնայած սաուդական իշխանութ-
յունները միշտ հայտարարել են, որ Չեչնիւսյի խնդիրը Ռուսաստանի 
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ներքին գործս է, ռասակւսն մամուլը բազմիցս չեչեն զինյսղներին uuini-
I) սկան ֆ]ւնանսւսկւսն ե այլ օժանդակությունների մասին վկայող փաս-
տեբ է հրապարակել Ռասաստանյան տվյալներով՜ նման կւսզմակեբ-
պարյանՍերից են ԻՕՄԿ-ը, ալ-Հարամեյնը, Իբբահիմ բեն Իբբահիմը ե 
այլն *: 

Սւսադցի պաշտոնատարները բազմիցս հերքել են ահաբեկչության 
հետ կապ ունենա|ւս մեղաւլրւսնքները: Իր հերթին՝ իսլամական աշխար-
հի բարձրագույն քաղաքական մարմինը՝ Իսլամական կոնֆերանս կազ-
մակերպաթյունր, ղատապա]ւտեւ Ւ. ա1ոսբեկչությունթ՝ մտա1ագություն 
հայտնեյով ահաբեկչական այն գործողությունների համար, որոնց մաս-
նակից են մահմեդականները39: 

Գոյության մի քանի տասնամյակի ընթացքում վահաբականաթյունը 
մի ծայրով հանգեցրել Ւ. արմատական իսլամի, ինչպես նաե ահաբեկ-
չության տարածմանը: Այսօր ԱՄՆ-ը հենց Սաուղյան Արաբիայի օգ-
նությամբ է փորձում լուծարել ւսյդ հզոր արտաքին քաղաքականության 
գոթծիքր. որի հետևանքները հաղթահարելու համար մեծ միջոցներ են 
ներդրվում: 

Պետք Ւ. արձանագրել, որ «սառը» պատերազմի ավարտից հետո 
П-խսղի հովանավորած տարաբնույթ կառույցները՝ մասամբ կամ ամբող-
ջովին, ւրորս եկւսն պետական վերահսկողությունից՝ առանձին դեպքե-
րում վերաճեւով սաադական ա Ծոցի այլ վարչակարգերին սպառնացող 
ընդդիմադիր ուժի: Արմատական տրամադրություններ ունեցող այդ ու-
ժերից շատերի գաղափարախոսության հիմքում ընկած է վւսհաբակա-
նաթյանը: 

Վահաբական քարոզչությանը պետք չէ միանշանակորեն մշտապես 
վերագրել պաշտոնական Ռխողին: Սի կողմից' վահաբական քարոզ-
չությանը իսլամական աշխարհում գերակայության հասնելու, սուննի 
իսլամի վահաբական ուղղությունը տարածելու Սաոսլյան Արաբիայի 
քաղաքականության դրսևորումներից մեկն է: Երբեմն, սակայն, վահա-
բականաթյունը, որպես կրոնաքաղաքական գաղափարախոսություն, 
քաղաքական իսլամի ծայրահեղ դրսևորում է, որը չի առնչվում Սաուդ-
յան Այւաբիայի այւտաքին քաղաքականությանը: 

ARAKSPASHAYAN 

ON SOME EXPRESSIONS OF THE WAHHABI PROPAGANDA 

The Wahhabism cmcrged in 1940's of eighteenth Century in Central Arabia 
(Ncjd) from the teaching of Muhammad ГЬп Abd al-Wahhab. Coming of Hanbalism it 
is considered to be onc of the fundamental directions of Sunni Islam. Historically 
Wahhabism played a positive role in formation of 
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Saudi State becoming the governmental ideology of the State. Especiatly in the 
beginning of 1970's (connected with the.increase of petrol pricesl Saudi Arabia (SA) 
tried to strengthen its political ro!e and importance in the world of Islam. In I960's 
SA initiated formation of some Islamic international organizations, such as the 
Islamic Conference Organization, the Muslim World Lcague, etc. SA purposed to 
make the Islam a main funktional power arguing its leadership in the Islamic world. 
Düring quarter Century SA made all efforts to establish Wahhabi oriented mosques, 
educational and rcligious centers, benevolent and humanitarian foundations. spreading 
Wahhabi literature all over the world via Wahhabi missioners. Saudi Arabia 
rejuvenated the concept of militant jihad promoting Islamic militant and political 
several movements. After the end of '"cold" war some of Saudi inspired structurcs 
Coming out of Saudi control transformed into a serious threat for Saudi regime. The 
ideology of some radical Islamic movements is Wahhabism. After September 11 in 
the frame of "war against terrorism" it bccame apparent that many Wahhabi oriented 
missionary structurcs and charities had sponsored the international lerrorism. In our 
days it is aright to refer the Wahhabi propaganda cntirely to official Riyadh. 
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ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԱՏ ԲՈԶՈՑԱՆ 

ՀԱ5ՈՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՎ ԲՑՈՒԶԱՆԴԱԿԱՆ 
ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Ժ ֊Ա ԴԱՐԻ ՎԵՐՋԻՆ ԵՎ ԺԲ ԴԱՐԻ 

ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

Կոմնենոսների հարստությունը իշխանության գլուխ եկավ ԺԱ դարի 
80-ական pp., Մանագկերաի ճակատամարտից (1071 թ.) հետո, ճակա-
տագրական այն իրադարձությունների պահին, երբ Սելջուկ թյուրքերը 
նփսճեցին Բյուգանդական կայպտւթյան արևելյան նահանգները և մո-
տեցան Կոստանդնապոլսին': Սելջուկները տեր դարձան Հայաստանին 
և մխրճվելով կայսրության ներքին գավառները, իրենց իշխանությունը 
տարածեցին Փոքր Ասիայի մեծագույն մասի վրա, մտնելով անգամ թե-
րակդգա ծայր արևմուտքում գտնվոդ Նիկիա քաղաք: Հարստության ա-
ռւսջին գահակալը՝ Ալեքս Ա Կոմնենոսը (1081-1118) փորձ կատարեց 
համւսխմբե] Բյուգանդական կայսրության բոլոր նելւքին և արտաքին ու-
ժերը, հակահարված տաըո համար արևելքից ներխուժած սելջուկներին, 
Սիցիւիայից կայպտւթյան տարածքներ թափանցած նորմաններին և 
Բւպկւսնների հյուսիսից կայսրության սահմանները մուտք գործած և թե-
րւսկդցին ասպատակոդ պեչենեգնեըին: Կոմնենոսները Բյուգանդական 
կայսրության գահին բսպմեցին շուրջ մեկ հարյուրամյակ: 

Արտաքին թշնամիներից, հատկապես Փոքր Ասիա ներխուժած սել-
ջուկներին հակահարված տալու համար, Ալեքս Ա Կոմնենոսը օգնութ-
յան խնդրեց Եվրոպայից2: Հռոմի պապ Ուրբան Բ-ը Կլերմոնի ժոդովում 
Խաչակրաց ռսպմարշավ հայտարարեց ընդդեմ արևելքի մուսուլմաննե-
րի և Եըասադեմը գրավելու կոչով դիմեց Արևմտյան Եվրոպայի բնակ-
չությանն ու պետություններին՛1: Կոմնենոս հարստության կայսրերը 
փորձեցին օգտվել առաջին խաչակրաց արշավանքի ժամանակ Մերձա-
վոր Արևելքում ստեդծված բարենպաստ իրադրությունից, իրենց վե-
րահսկողության տակ առնելու համար սելջուկյան ռազմարշավների ըն-
թացքում կորցրած տարածքները, սակայն այդ մտահաղացումը նրանց 
հաջողվեց իրականացնել մասամբ: Փոքր Ասիայում ե Հյուսիսային Ասո-
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րիքում ստեղծված իրավիճակը անհանգստացնում Էր Կոմնենոսներին. 
որոնք այդ տարածքներն համարում Էին կայսրության սեփականություն, 
իսկ դրանց վրա ստեղծված իշխանություններին ստիպում Էին վասալա-
կան երդում տալ Բյուգանդական կայսրությանը: Այդ Էր պատճառը, որ 
կայսրությունը ԺԲ դարի ընթացքում սկսեց ուղիներ փնտրել վերադարձ-
նելու փոքրասիական և հյուսիսասորիքյան տարածքները: 1097/8 թ. Ա-
լեքս Ա-ը Բյուգանդական կայսրության իշխանությունը վերահաստա-
տեց Փոքր Ասիւսյի արևմտյան հատվածում (Նիկխս, Ձմյուոնիա, Եփե-
սոս, Սարդիկե, Ֆիլադելֆիա և այլուր): Պետության առաջնակարգ նպա-
տակներից Էր տեր դառնալ Փոքր Ասիւսյի մերձւաինյա շրջաններին և 
թույլ չտալ սելջուկներին իրենց տիրապետությունը հաստատել ծովում: 
Այս խնդրում կայսրությանը անգնահատելի օգնություն կարող Էր ցույց 
տւսլ հայկական ազգաբնակչությունը Մերձավոր Արևելքի և Բալկաննե-
րի մի նշանակալի հատվածում ստեղծած իր քաղաքական և եկեղեցա-
կան կառույցներով, սակայն բյուգանդական գաղափարախոսության 
տվյալ դարաշրջանի արտաքին քաղաքականության հիմնադբույթներից 
մեկն Էլ այն Էր, որ հայերը թյուրքերի հետ դաշնակցած Բյուզանդիային 
դուրս են վռնդել իր սեփական տարածքներից4: Այդ հիմնադրայթից ել-
նելով Բյուգանդական կայսրությունը Փոքր Ասիւսյի և Հյուսիսային Ասո-
րիքի հայկական իշխանությունների նկատմամբ անհաշտ դիրք Էր գրա-
վել: Ժ՛Բ դարի ընթացքում Կոմնենոսների արևելյան քաղաքականության 
կարևորագույն ուղղություններից մեկը դարձավ փոխհարաբերություննե-
րի ճշգրտումը և բարելավումը տարածաշրջանի հայկական իշխանութ-
յունների և Հայոց եկեղեցական կազմակերպության հետ: 

Ինչ վերաբերում Է Սելջուկյան ռազմարշավներից հետո Կիփկիայում 
ե Հյուսիսային Ասոբիքում հաստատված հայկական իշխանություննե-
րին, ապա նրանց հիմնական մասը (Փիլարտոս, Խաչատուր, Դող Վւս-
սիլ, Ռուբինյաններ ե ուրիշներ) իրենց համարում Էին Բյուգանդական 
կայսրության ստորականեր, քանի որ իրենք եղել Էին բյուգանդական 
բանակի հրամանատարներ: Պարզապես նրանք օգտւսփդւծել Էին առի-
թը անկախություն ձեռք բերելու և տարածաշրջանում իրենց իշխանութ-
յունը հզորացնելու, քաղաքական պայքարում հաճախակի շփվելով Սել-
ջուկ սուլթանությանը ենթակա պետական միավորների հետ: Բյուգան-
դական կայսրության արևելյան քաղաքականությունը պայմանավորող 
գործոններից Էր դառնում հետզհետե ԺԲ դարի սկզբում Քեսւսնի Կար-
միր վանքում հաստատված, և նույն դարի 40-ական թթ. Հռոմկլա տեղա-
փոխված Հայոց կաթողիկոսարանը: Կոմնենռս կայսրերի իշխանության 
տարիներին Հայոց կաթողիկոսական գահին մեկը մյսւսին հաջորդելով 
բազմում Էին Պահլավունի իշխանական տնից սերող գահակալներ, ո-
րոնք հսկայակա ջանքեր Էին թափում նորմալացնելու համար Հայոց կա-
թողիկոսարանի փոխհարաբերությունները Բյուգանդական կայսբութ-
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յան և մերձավոր Արևելքի մյուս քույր եկեղեցիների հետ: Հայտնի է Գրի-
գոր Բ և հաջորդ, մանավանգ Գրիգոր Դ և Ներսես Դ կաթողիկոսների 
գոթծանեությանր ի նպւսստ հունական մատենագրական հուշարձաննե-
րի հայերեն թարգմանության: Նթանք առիթը րաց չէին թողնում շփվելու 
կայսրաթյան ուսումնական կենտթոննեըի և վանական հաստատութ-
յունների հետ: Այս առումով, իհարկե հւստկանշական է Գրիգոր Բ Վկւս-
յասերի գործունեությունը, որը կաթողիկոսական իշխանությունը 
ստանձնելաց աոաջ պաշտոններ էր վւսբել կայսրության ւսրեե|յան սահ-
մանների աշխարհիկ կառույցներում: Այցե]ե|ով Կոստանդնուպոլիս, նա 
փորձ ե] է հւսվանաբար մեղմացնել ահագնացող հակակրանքը հայոց և 
հունաց եկեղեցիների միջև5: 

Ախքս Ա Կոմնենոսի իշխանուրյան տւպվւներին 1ւայ-բյռւցւսնղւսկան 
եկեղեցական վտխհարաբերաթյունները հեռու էին բարեկամական հա-
մարվելուց: Այդ է վկայում Ալեքս Ա Կոմնենոսի դավանաբանական ճա-
ռը, ար 1ւեղինակն անդրադառնում է Հայոց եկեղեցու մոլորություններին6: 
Բյուգանդական կայսրությունը, նախորւլ կայսրերի օրօք, ԺԱ դարի ըն-
թացքում, օգտագործեւ էր իր բոլոր հնարավւղաւթյունները Հայոց կւսթո-
ղիկոսոսական աթոռը մայրաքաղաք Անիից ւրորս բերելու համար: Վհ-
րացներւվ Բագրատունիների Հայոց թագավորությունը, Բյուզանդիան 
բռնի աժով ստիպել էր Անիի կաթողիկոսարանը լքել Պետրոս Գետա-
դարձ և Խաչիկ Բ Անեցի հայրապետներին, իսկ վերջ]ւնիս մահից հետո, 
ամեն կերպ խոչնդոտհլ էր Լուսավորչի աթոռի նոր գահակալի ընտրութ-
յանը և ձևոնաղրտթյունր : Բյուգանդական եկեղեցին ժ դարից պետա-
կան քաղաքականություն դարձրած կրկնամկրտությունների միջոցով 
փաստորեն իրենից վանում էը Հայոց եկեղեցական կազմակերպությա-
նը: Այս իր՛ադարձությունները իրենց հետքն են թողե] ԺԲ դւսրի հայ 
պատմագրության վրա և բան Հայաստանի հոգևոր եկեղեցական շրջան-
ներում, կասկածի ենթարկելու համար բյուգանդական կողմի յուրաքանչ-
յուր միութենական նախաձեռնություն: 

Բյուգանդական հոգևորականությունը շարունակելով նախորւլ դարե-
րի ավանդները, ԺԱ դարում անհանդուրժողական դիրք էր գրավել Հա-
յոց եկեղեցու նկւստմւսմբ: Այդ մասին է վկայում 1087 թ. Նեղոս Կալաբ-
ըացի վանականի դեմ սկսված դավանաբանական դատավարություն]!, 
որի կապակցությամբ հիշատակվում են նրա համախոհներ Տիգրանի և 
Արշակի անունները8: 

Բյուգանդական աստվածաբանները Հայոց եկեղեցու հետևորդներից 
պահանջում էին ընդունել Քաղկեդոնի և նրան հետևող բոլոր եկեղեցա-
կան ժողովների դավանաբանական և կարգապահական որոշումները, 
ծիսական հարցերում հետևել Կոստանդնապոլսի եկեղեցուն և ենթարկ-
վել բյուգանդական եկեղեցական կազմակերպությանը: Հեշտ է նշմարել 
բյուգանդական քւսղաքական շահերի առկայությունը այդ պահանջնե-
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րամ: Դարերի ընթացքում իր պատմությունը մաքառումով կերտած Հա-
յոց եկեղեցուց պահանջվում էր հրաժարվել դարավոր եկեղեցական ւս-
վանղայթներից ե դառնալ Բյուգանդական կայսրության ե նրա եկեղեցու 
կամակատարը: Այս մոտեցումը երբեք ընդունելի շէր կարոդ լինել Հայոց 
եկեղեցու համար, որը դարերի ընթացքում կերտել էր սեփական ինքնու-
րույնությունը: 

Այդ պայքարի ընթացքում, սկսած Զ դարից, Հայաստանում միմյանց 
դեմ էին պայքարում քաղկեդոնական և հակաքադկհդոնական հոսանք-
ները: Բյուգանդական տիրապետության տակ գտնվող հայաբնակ տա-
րածքներում քաղկեդոնական բնակչությունը բավական ծանրակշիռ 
դիրք ուներ, քանի որ վայելում էր կայսրության հովանավորությունը: 
•Քաղկեդոնականների եկեղեցական կազմակերպությանը շարունակում 
էր մասը կւսգմել բյուգանդական կայսերական եկեղեցու և մասնակցում 
էր նրա բոլոր (հոլովներին, անհաշտ պայքար մղելով Հայոց ինքնուրույն 
կաթողիկոսության հետ: Դավանաբանական հափ վրւս տեղի էին ունե-
նամ նւսև ազգային հակամարտություններ: Տայքի և Դուգարքի քաղկե-
դոնական բնակչության մի նշանակալի հատված, իր դավանական ինք-
նատիպությունը պահպանելու և Հայոց եկեղեցուց առանձնանալու շնոր-
հիվ սկսած է դարից փոխում էր ազգային դեմքը: Հւսյռց եկեղեցու ե քաղ-
կեդոնականների միջև պայքարն ավելի էր սրվում Ժ՜Բ դարի ընթացքում, 
Վրաստանի հզորւսցմամբ: Պաշտոնական եկեղեցին թշնամաբար էր վե-
րաբերում հայ հոգևորականությանը, խլում էր եկեղեցական շինություն-
ները (Պղնձահանք, Անիի տաճար և այլն): Այդ պատճառով էլ, Վրաց 
թագավորության տարածքներում գործող Հյուսիսային Հայաստանի 
հոգևորականության դիրքորոշումը հակադարձ էր ԺԲ դարի Կիփկյան 
հոգևորականության միութենական ձգտումներին: 

Հայոց եկեղեցու առաջնորդները մերժում էին Հւսյռց եկեղեցու ինք-
նուրույնության վերացման ամեն մի փորձ և սկսած Ը դարից որդեգրե-
ցին հակաքադկեդոնական ավանդույթների ամրապնդման անխոտոր 
կուրս: Այդ պատճառով էլ, Բյուզանդակւսն կայսրության սահմաններում 
Հայոց եկեղեցին շարունակում էր մնալ հալածյալ դավանանքների շար-
քում: Կայսրության տարածքներում բյուգանդական եկեղեցին առավե-
լագույնս անհանդաըժող էր այլ դավանական խմբերի, Հայոց ինքնու-
րույն եկեղեցու նկատմամբ: Բյուզանդակւսն բանակում արգեւվւսծ էր 
այլադավանների զինվորական ծառայությանը: Կենսւսգործւսնեաթյւսն 
ւսյդ բնագավառն ընտրողները ստիպված էին վերամկրտվել կամ վսւխե] 
դավանությունը: ԺԲ դարի Կոմնենոսների դարաշրջանի պատմագրութ-
յունը, որը շարունակում էր բյուգանդական մատենագրության լավա-
գույն ավանդույթները, գադափարւսխոսական միտումներից դրդված չէր 
ուզում էական տարբերություն տեսնել պավլիկյանների, հւսկոբիկյաննե-
ըի և հայոց եկեղեցուն պատկանող հավատացյալ ներկայւսցացիչների 
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միջև: Այդ դիրքորոշման բացահայտման լավագույն վկայությունը Ալեքս 
Ա-ի դաստը՝ Աննա Կոմնենեի երկն հ, ուր նկարագրվում է III4/1115pp. 
Փիւիպասրգսի հերձվածալների դեմ Ախքս Ա Կոմնենոսի սկսած դատա-
վարությանը9: Բյուգանդական եկեղեցին շարունակում հր վադուց ի վեր 
սրդեգրած, Հայոց եկեդեցա հավատացյալներին վերամկրտելու քաղա-
քականությանը"1: Այս ստումով, Աննա Կոմնենեյի պատմության հետ 
միասին բացառիկ վկայություններ է հադորդում Թեոֆիլակտ Օխրիդա-
ցյւն իր թդթեըամ": Դավանաբանական խնդիրների արծարծմամբ ևս բ-
յազանդական եկեդեցա ներսում գրված աշխատությունները շարունա-
կում Ւին նույն ուղղությունը, ինչ դրանք ունեին մի քանի դար առաջ՛2 : 
Դրանց մեջ կարևոր նշանակություն ունեն Ժ՜Ա դարի վերջում գրված Եվ-
թիմիոս Զիգաբենոսի «IIavo7T/\ici боуцсткт)» աշխատությունը և նրա 
հիմնական դրայթներր պաշտպանող, Ժ՜Դ դարի սկգբին գրված Նիկե-
տաս Խոնիատեսի " ö ^ a u p ö c Tfjc öp9obo£iae» դավանաբանական եր-
կը՛3: Այս հանգամանքր ցույց Ւ. տալիս, որ Ժ՜Բ դարի ընթացքամ Հայոց ե-
կեդեցա նկատմամբ վերաբերմանքը Բյուգանդական կայպտւթյան ներ-
սում փոփոխության չՒ.ը ենթարկվել, չնայած գրեթե 20 տարի (1165-
1178թթ.) շարունակ բանակցություններ հին տեւփ անեցե] կողմերի միջև: 
Դրա ամենավառ ապացույցն Ւ.ր Իսահակ Անգելոս կայսեր իշխանութ-
յան տարիներին (1185-1195) Հայոց եկեդեցու ներկայացուցիչների 
նկատմամբ Բյուցւսնւփայում, հատկապես Փիլիպուպոլսի շրջանում ի-
ըւսկանացվոգ հալածանները և վերամկրտության փաստերը, ոլտնց մա-
սին հաղորդում են թե' հունական, թե'հայկական սկզբնաղբյուրները՛4: 

Հայոց եկեդեցա և կաթողիկոսական աթոռի նկատմամբ նման վերա-
բերմունքն աներ իր քաղաքական դրդապատճառները: Վերացված Հա-
յոց թագավորության պայմաններում կայսրությունը փորձում հր կոտրել 
Հայոց եկեղեցական կառույցի դիմադրությունը, որի շնորհիվ ավելի 
հեշտ կփներ իր իշխանությունը տարածել կայսրության ներսի և նրա 
սահմանների շուրջ հաստատված հայաբնակ շրջանների վրա: 

Բյուգանդական կայսրությունը սելջուկյան ռազմարշավների պատ-
ճառով ետ հր մղվել Հայաստանից, Հյուսիսային Ասպփքից և Փոքր Ա-
սիայի մեծագույն մասից: Ալեքս Ա Կոմնենոսի իշխանության տարինե-
րին Բյուգանդական կայսրության տարածքում, հատկապես Բալկաննե-
բում հայ ազգաբնակչության նկատմամբ հալածանքների մի քանի հզոր 
ափք հր անցել: Աննւս Կոմնենեն բավական մանրամասն անդրադառ-
նամ է այդ իրադարձություններին: Միաժամանակ կապված Ա խաչակ-
րաց ռազմարշավի հետ, Բյուգանդական կայսրությունը երկարատև ընդ-
միջումից հետո, ԺԲ դարի սկգբին, բավական աշխուժացրեց իր քաղա-
քականությունը Փոքր Ասիայում և Հյուսիսային Ասոբիքտմ: Բյուգանդա-
կան բանակները խաչակիրներին ուղեկցելով հասան մինչև Անտիոք, 
վարձելով իրենց վերահսկողության տակ առնել տարածաշրջանը: Խա-
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չակբաց առաջին ռազմարշավին հաջորդած առաջին տարիները ևս -
Մատթեոս Ուռհայեցռւ կողմից բնութագրվում են իբրև մի կոդմից հայերի 
և ասորիների, մյուս կողմից հույների և լատինների միջև բորբոքված տո-
մարական վեճի ժամանակաշրջան: Առաջին անգամ Հայոց ՇԾԱ թվւս-
կանի(=1102) կողմերի միջև վեճի առարկա դարձավ Ծռազատկի խնդի-
րը, որը մի քանի հարյուրամյակ շարունակ միմեանց դեմ էր հանում հա-
կադիր կողմերում դիրքավորված տոմարագետ վարդապետներին15: 
Խաչակիրների, հատկապես Սիցիլիայի նորմանների դեմ մղված պայ-
քարն ավարտվեց Դեաբպի հաշտության պայմանագրով (1108), որով 
ծովափնյա Կիփկիայի տարածքները կրկին մտնում էին բյուգանդական 
ազդեցության գոսաւ մեջ: Հայոց եկեղեցու նկատմամբ Ալեքս Ա Կոմնե-
նոսի քաղաքականության սպառիչ բնութագիրը գտնում ենք ԺԲ դարի 
30-ական թթ. պատմագիր Մատթեոս Ուռհւսյեցու երկում, «...ի վեըւսյ ազ-
գիս Հայոց յոյժ ատեցող երեւեալ: Սա գործեաց գործ, որ ոչ էր ըստ կա-
մացն Աստուծոյ, հրամայեաց երկրորդ մկրտութիւն առնել...»1 : Ալեքս Ա 
Կոմնենսսի մահից (1118) մինչև ԺԲ դարի 30-ական թթ. Բյուզանդակւսն 
կայսրության արևելյան քաղաքականության տեսադաշտից շարունա-
կում էր հեռու մնւսլ Հյուսիսային Ասորիքում գտնվող Հայոց կաթողիկո-
սարանը: 

Այս քաղաքական գծին հակառակ, Սելջուկները ավելի ու ավելի 
նպաստավոր պայմաններ էին փորձում ստեղծել Հւսյռց եկեղեցու գոր-
ծունեության համար, հնարավորություն տալու] Բարսեղ Անեցուն վե-
րացնել Հոնիի հակաթոռ կաթողիկոսարանը, ամրապնդել եկեղեցական 
նվիրապետական կառույցը սելջուկ սուլթանության տարածքներում՛ : 

ԺԲ դարի 30-ական թթ. բյուգանդական նվաճողական քաղաքակա-
նության հիմնական թիրախներից մեկը դարձավ Կիփկխսյի հայկական 
իշխանությունը: Հովհաննես Կոմնենոսը երկու անգամ իր բանակներով 
ներխուժեց Կիփկիայի հայկական իշխանության տարածք և Հյուսիսա-
յին Ասորիք (1136-1138, 1142-1143): Բյուգանդական կայսրը իր բանակի 
ռազմական հաջողությունները ամրապնդում էր, Իսավրիայի, Կիփկիայի 
և Հյուսիսային Ասոբիքի գլխավոր քաղաքներից հեռացնելով լատին թե-
մակալ առաջնորդներին և այդ աթոռների ւ|րա վերահաստատելով հույն-
օրթոդոքս եկեղեցու եպիսկոպոսներին: Մատթեոս Ուռհւսյեցու վկայութ-
յամբ Հովհաննես Բ Կոմնենոսի (1118-1143) իշխանության տարիներին 
Բյուգանդական կայսրությունը նկատելիորեն հրաժարվում է Հայոց եկե-
ղեցու և ազգաբնակչության նկատմամբ բռնի ուժի քաղաքականությու-
նից: Նրա մւսսին պատմիչը գրում է. «...սա եղեալ ընդունող ազգին Հա-
յոց՝ և վերացոյց զցասումն անարժան մկրտութեանն...»'*: Այս շրջանում 
Բյուգանդական կայսրությունն անմիջական հարաբերությունների մեջ 
մտավ նաև Հայոց եկեղեցու առաջնորդների հետ, որոնք տարածաշրջա-
նում ձեռք էին բերել բավական մեծ հեղինակություն: Ըստ լատին և հայ-
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կական սկզբնաղբյուրների, նրանք բավական ինտենսիվ փոխհարաբե-
րություններ հին հաստատել կւսթոփկ եկեղեցու Մեբձավոբ Արևելքում 
հասսւատված կառայցնեբի հետ՛': Հովհաննես Բ Կոմնենոսի գահակալ-
ման այս շրջանին հ վերաբերում Ֆրանսիացի բյագանգագետ ժ . Գարու -
ghqji կողմից հայտնաբերված ե Revue des Etudes Byzantin-ամ (1990) 
հրապարակված Հայոց կաթողիկոս Գրիգոր Գ Պահրսվունու թոսլթր 
ուղղված Հովհաննես Բ Կոմնենոս Կայսրին: Ամենայն հավանականութ-
յամբ այս վավերագիրր գրվել հ Հովհաննես Բ-ի աոաջին կամ երկրորդ 
Կիւիկիա-Հյասիսասոբիքյան ռազմարշավներից մեկի ընթացքում և կա-
թողիկոսի կողմից անձամբ հանձնվել հ կայսրին: Չնայած որ, ոչ այդ նա-
մակի վերնագրում, ոչ հլ բնագրում չի հիշատակվում այդ պահին Հայոց 
կաթողիկոսական գահբ զբաղեցնող Գրիգոր Դ կաթողիկոսի անունը, այ-
նուամենայնիվ նամակի սկզբից պարզ հ դառնամ, ոբ կայսրը խնդրել է 
Հայոց եկեղեցու առաջնորդին բացատրություններ տալ Հավատս հան-
գանակի շուրջ և հույներին հագող մի շարք ծիսադավանական խնդիր-
ների մասին՜": 

Այղ խնդիրներից առաջինը Հայոց եկեղեցու Հավատո հանգանակն 
հը, դավանաբանության խոստովանությանը: Կաթողիկոսն իր նամակի 
սկզբում մանրամասնորեն անդրադառնում հ Ս.Երրորդության անձերին 
(Հսւյր, Որդի, ԱՀոգի), բնութագրում հ նրանց ընկալումը Հայոց եկեդեցու 
ուղղափառության տեսանկյունից: Հավատո այս հանգանակը գրեթե չի 
տարբերվում օրթոդոքս եկեղեցու մոտեցումներից և հակադրվում հ լա-
տին աստվածաբանությանը՝ Filioque-ի մերժումով: Անդրադառնալով 
Բւսնի մարմնացմանը, կաթողիկոսը հավասարապես նզովում հ և' Եվտի-
քեսին, ե՛ Նեստորին: Նամակում խոսվում է նաե պատարագի գինու և 
Ս.Սեւանի մասին, բերվում հ հայոց եկեղեցուն բնորոշ դավանաբանա-
կան բանաձևը. «треСс штосттешек; ка! |ճշա фбаиок Այս վավերագիրը 
իր քննարկած հարցերով նախորդում հ 1165թ. սկսված հայ-բյուզանդա-
կան եկեղեցակւսն բանակցություններին (1165-1178), որը բարձրակետն 
հ հայ-բյազանդական եկեղեցական փոխհարաբերությունների: 

1143թ. հետո մեծ տեղաշարժեր տեղի ունեցան Կիլիկիսւյում և Հյուսի-
սային Սսորիքում: Եդեսիայի կոմսության կործանումից հետո, 1150-ա-
կան թթ. հետո Հայոց կաթողիկոսարանը հաստատվեց Եփրատի ափին 
գտնվող Հոոմկլա ամրոցում, որը մտել հր Հսղեպի աթաբեկության տա-
րածքների մեջ: 

Հայոց կաթողիկոսարանը մեզ հետաքրքրող պատմաշրջանում հայե-
րին միավորող համազգային միակ կազմակերպությունն հր, այն փաս-
տորեն պետություն հր պետականությունը կորցրած ժողովրդի համար: 
Նրա իշխանության մյուս առանձնահատուկ կողմն հլ այն հր, որ այն 
տարածվում հր հայազգի բոլոր հավատացյալների վրա, պանք բնակ-
վում հին Մերձավոր Արևելքի բազմաթիվ պետություններում: Այղ հ 
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պատճառը, ոը Հովհաննես Բ-ի հետնորդը, Մանուել Ա Կոմնենոսը (1 143-
1180) սկսեց իրականացնել Հայոց եկեղեցու հետ միության տևական 
բանակցություններ: Կաթողիկոսարանի հիմնական խնդիրն էը եկեղե-
ցական բանակցություններում ճեղքել Հայոց եկեղեցու մեկուսացումը, 
իսկ Բյագանդականինն էը' կայսրության տարածքներում և Կիլիկիւս-
յում ապրող հայերի աջակցության ձեռք բերումը արտաքին և ներքին 
քաղաքական հարցերում: 

Բանակցությունների սկիզբը թելադրված էր Բյուզանդակւսն կւսյս-
րւււթյան նկրտումներով: Այդ մասին հետաքրքիր վկայություններ է պահ-
պանել Ներսես Լամբրոնացու կւսզմւսծ «Պատճառ խնդրոյ միաբանու-
թեան» (ՊԽՄ) ժալովածւււն, ուր հավաքված են Մանուել Ա Կոմնենոսի 
իշխանության դարաշրջանում Հայոց կաթողիկոսարանի և Բյուզանդա-
կան կայսրության միջև փոխանակված եկեղեցական բանակցւոթյաննե-
րի վավերագրերը: ՊԽՄ-ի առաջաբանում պատմվող իրադարձություն-
ների ծավալման վայրը Կիփկյւսն Հայաստանն էր, ուր երկպառակտչա-
կան պատերազմ էին վարում երկու հայազգի իշխաններ՝ Օշին Հեթում-
յւսնը և Թեոդորոս Բ Ռուբինյանը: Այս ւլււվագում ակնհայտ է եկեղեցու 
պատմաբան Ներսես Լամբրոնացու աչառու վերաբերմունքը Ռուբինյւսն 
իշխանական ընտանիքի նկատմամբ: Ելակետ ընդունելով Բյուգանդա-
կան կայսրությանը Օշինի Հեթումյանի և Թորոս Ռուբինյանի ստորակա 
դիտվելու հանգամանքը, Տարսոնի արքեպիսկոպոսը մեղադրում է երկ-
րորդին, որ նա «թէկն ածէր ընդդէմ թագաւորին Հոռռմոց պէսպէս պատ-
ճառաւ, մւաացեալ գեւպմնակուռ դաշինսն՝ որ ի միջի ե հնազանդութիւն 
նորա» (ԹԸ, 1871, էջ 86), հակադրելով Թորոսի վարքագիծը Օշինի հա-
վատարմությանը դեպ1ւ բյուգանդական կայսրութիւնը: Ըստ Ներսես 
Լամբւտնացու, երկու հայ իշխանների միջև ծագած պատերազմի հիմ-
նական պատճառն Օշինի հավատարմությունն էր Բյուգանդական կայս-
րությանը: 

Այդ հունասեր քաղաքականության գադափարախոսական դիրքերի 
վրա է կանգնած նաև Պ Խ Մ ժողովածոյի կազմալ Ներսես Լամբրոնացին 
և նրան մոտ կանգնած հայ հոգևորականության այն շերտը, որը բյա-
զանդակւսն եկեղեցու հետ միության կախնակից էր: 

Ըստ Ներսես Լամբրոնացու Մանուել Ա Կոմնենոսը և Բյուզանդակւսն 
կայսրությունը, ԺԲ դարի 70-80-ական թթ. համաշխարհային քաղա-
քակրթության պահպանման հենասյունն ու ապավենն էր: Պ Խ Մ ժողո-
վածոյի վերջում Ներսես Լամբրոնացին ակնարկելով 1180-1183 թթ. Կոս-
տանդնուպոլսում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններին. 
Ալեքս Բ Կոմնենոսի (1180-1183) գահակալմանը, Մանուել Ա-ի դստեր և 
փեսայի խռովությանը, Անդրոնիկոս Ա Կոմնենոսի (1183-1185) խարդա-
վանքներին, Տարսոնի արքեպիսկոպոսը դրանք մատուցւււմ է որպես աշ-
խարհի կործանման բացահայտ նշան: Ն ա Բյուգանդական կայպտւթ-
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յաս քաղաքական կյանքի վայրիվերումների հետ է կապում ողջ աշխար-
հի կացությանը. «Արղ ընդ սեանն տատանել՝ շարժի ե աշխարհ ընդ ա-
մենայն կողմանս սովով եւ սրածութեամբ եւ սասանութեամբ, որպէս ա-
սաց Քրիստոս յաստուածապատում աւետարանութեանն յաղագս կա-
տարածին» (ԹԸ, 1871, էջ 86): Այդ միտումը րնթերցոդի մեջ սերմանելու 
ե գաղափարը ՊԽՍ՜-ի վերջնական ակորդ դարձնելու համար հեղինակի 
գրչի տակ քիչ դեր չի խաղում Միրիոկեֆալեի ճակատամարտում Բյու-
գանդական բանակի պարտաթյւսն ծանուցում դիտելով 1176 թ. ապրիլի 
11-ի արեգակի խավարումը: 

Ուրեմն՝ Ներսես Լամբրոնացու քաղաքական հավատամքի համա-
ձայն պետք էր ամեն կերպ աջակցել Բյուգանդական կայսրության հզո-
րության ամրապնդմանը ե դատապարտելու խանգարել հակաբյուզան-
ղական ուժերի գործունեությանը: Չի կարելի անտեսել նաև այն հանգա-
մանքը, որ Պ Խ Մ ժողովածոյի կազմողը, որը դեռ 1182-1183 թթ. եկեղեցա-
կան միության հայ-բյուզանդական բանակցությունների հետևողական 
կողմնակից էր, 1196 թ. Կ.Պոլիս այցեյելուց հետո, խոր հիասթափության 
է ապրում, տեսնելով Բյուգանդական կայսերական եկեղեցու և արքունի-
քի իներտ վերաբերմունքը հւսյ-բյոպանդական եկեղեցական բանակ-
ցությունների շարունակման վերաբերմամբ: 

Մյուս կողմից, Հայ-բյոպանդական փոխհարաբերությունների նկատ-
մամբ Հայոց եկեղեցու դիրքորոշման մասին մեր տեսակետնեըն ամբող-
ջական չեն փնի, եթե անտեսենք Հյուսիսային Հայաստանի վարդապետ-
ների դիրքորոշումը: Նրանք հայ-բյուզանդական բանակցությունների 
ողջ ընթացքում ընտրել էին երկխոսությունը ընդհատելու և բոյկոտելու 
քաղաքականություն: Այդ քաղաքականությունը ուղիդ համեմատական 
կապի մեջ պետք է տեսնել Վրաց պետության վարած կրոնական քաղա-
քականության նկատմամբ, որի հետևանքով վերամկրտվում էին Հայոց 
եկեղեցու ներկայացուցիչները, քաղկեւրւնականնեբի ձեռքն էին անցնում 
Հայոց եկեղեցիներն ու վանքերը: Այդ է պատճառը, որ բյուգանդական ե-
կեղեցու նկատմամբ վերաբերմունքը տարբեր էր Կիլիկիայում և ամբալ-
ջովին հակառակ Հյուսիս-արևելյան Հայաստանում: Գրիգոր Տուտհոր-
դին և նրան ժամանակակից հյուսիս-արևելյան մյուս վարդապետները 
փորձում էին ամեն կերպ խոչնդոտել հայ-բյուզանդական եկեղեցիների 
միության կիլիկյան վարդապետների ծրագրին: Նրանք իրենց նամակ-
ներով ժամանակ առ ժամանակ սթափաթյան կոչեր էին անում Հռոմկլա-
յի կաթողիկոսներին և Կիփկիայի Ռուբինյան իշխանության ղեկավար-
ներին: 

Կոմնենոսների հարստության վերջին տարիներին քաղաքական ան-
կայունության հետևանքով Բյուգանդական կայսրությունում կրկին հա-
լածանքներ սկսվեցին Հայոց եկեղեցու ներկայացւսցիչնեչի դեմ: Այդ հա-
լածանքների թիրախ դարձան Փիլիպուպոլսի շրջանի հայկական հա-
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մայնքները: Հակահայկական պրոպագանդայի ւսրտահայստւթյուննե-
րից մեկն էլ Անդրոնիկոս Կոմնենոսի (1183-1185) կոգմից Թեոդոսիոս Բո-
լւագիոտես (1179-1183) պատրիարքի գահընկեցությունն էր. որին ներ-
կայացված մեղադրանքներից մեկն էլ ըստ բյուգանդական պատմիչ Նի-
կետւսս Խոնիատեսի՝ պատրիարքի հայկական ծագումն էր: Իհարկե 
այս գարաշրջանում Հայոց եկեղեցին բավական ամուր կարգավիճակ էր 
ձեոք բերել Բալկաններում: Ըստ Վարդան Արևհլցու այստեղ գործում էր 
Հայոց եկեղեցուն ենթակա երեք եպիսկոպոսական աթոռ՜': Այս եկեղե-
ցական կազմակերպությունը լուծարելու միտում ուներ Իսահակ Անգելո-
սի (1185-1195) կրոնական քաղաքականությանը, որի հիմնական դրույթ-
ները շարադրված են Գրիգոր Դ Տղա կաթողիկոսին ուղարկված նամա-
կում՜2: Այստեղ կայսրն արդարացնում է Բյուգանդական եկեղեցու որ-
դեգրած կրկնւսմկրտությաննեյւի սլլւակտիկան: Հենց այս քաղաքակա-
նության նկատմամբ գժգոհությունն էր, որ Գ խաչակրաց ռազմարշավի 
ժամանակ Փիլիպուպոլսի հայկական բնակչությանը ապստամբեց Բյու-
գանդական կայսրության դեմ և քաղաքն հանձնեց գերմանական խա-
չակրաց բանակին23: Ահա Կոմնենոսների կայպտւթյան այս վերջին ի-
րադարձությունների լույսի նելւքո էլ Ժ Գ դարի սկզբի բյուգանդական 
մատենագիրները և հատկապես Նիկետաս Խսնխաոեսը, որը այղ տա-
րիներին Փիլիպուպոլսի քաղաքապետն էր, անդրադառնում են Հայոց ե-
կեղեցա ե հայ ազգաբնւսկչտթյան նկատմամբ կայսրության վւսրած քա-
ղաքականությանը: 

AZATBOZOYAN 

ARMENIAN CHURCH AND BYZANTINE EMPIRE 
IN THE 11-12 CENTURES 

The article includc some questions on Armenian-Byzantine relations in the e^ch 
of the Comnenoi temps and duscussed some Byzantinc document. 
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ԵՐՎԱՆԴ ԳՐԵԿՅԱՆ 

ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ ԱՍՏՎԱԾԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ. 

ՈՒՐԱՐՏՈՒԻ «ԱՐՔԱՆԵՐԸ»* 
(նախնական դիտարկումներ) 

Պատմագիտության մեջ աոկա են բազմաթիւ] ուսումնասիրություն-
ներ. որոնք վերաբերում են ուրարտական տերության գւխավոր աստ-
ծուն' Խալդիին: Դրանցում փորձ է արվել վեր հանել նրա էությունը, նրա 
տեղն ա դերը դիցա]ւանում ե դիցաբանից դուրս: Այս ոպդությամբ ար-
ձանագրվել են էական ձեռքբերումներ, բացահայտվեւ են գործառույթ-
ներ, արվել համադրություններ, մեր գիտելիքները հարստացել են նոր 
փաստերով, շրջանառության մեջ են դրվել բազմաթիվ վարկածներ՛: Այս 
ամենով հանդերձ թեման չի կարելի համարել սպառված, այն կարիք ու-
նի հետագա ուսումնասիրությունների: 

Ներկայացվող հոդվածում ամփոփված են դիտարկումներ, ոլտնք 
հանգում են մեկ հիմնական եզրակացության. Խալդին, ըստ իշխալ 
պատկերացումների, ոչ միայն աստված էր, առաջինը՝ աստվածնեբի 
մեջ, արև արքա, արքա՝ երկրռւմ, դիտվելով ուրարտական տերության՝ 
նաև աշխարհիկ առաջնորդ: 

Խալդի՝ մարդ և աստված, հոգևոր ընկալումներ 
Տերության մարդկանց համար, ոլտնք կրողն էին այդ նույն կառույցի, 

Խալդին ամենակալ էր և ամենուրեք, նա արև էր, թեև կար արևի աստ-
ված, ռազմիկ (ադեդնավոր թե տեգավոր), մինչդեռ՝ կար և ռազմի աստ-
ված, նա պատճառ էր բարու և չարի, ընդունակ էր կործանելու, միաժա-
մանակ՝ արարչագործ էր, նա պատանի էր, հասուն տղամարդ ե կամ ծե-
րունի. նա հավերժ էր: Ն ա կենսախինդ էր, աղբյուր՝ երջանկության: 
Մասնագետները հանգամանորեն ներկայացրել են այս ամենը: Կարեփ 

Հ ո դ վ ա ծ ը մաս է կազմում « ք հ ր ա ր տ ո ւ ն և իր հ ա ր և ա ն ն ե ր ը » օ ր ա գ ր ի , որը հեդինսւկն 
ի ր ա կ ա ն ա ց ր ե լ է. Գ ե ր մ ա ն ի ա յ ի Վ յ ո ւ ր ց բ ո ւ ր գ ի հ ա մ ա լ ս ա ր ա ն ի Հ ի ն ա ր և ե լ յ ա ն 
բ ա ն ա ս ի ր ո ւ թ յ ա ն ինստիտուտում՛ « Գ ե ր մ ա ն ա կ ա ն ա կ ա դ ե մ ի ա կ ա ն փ ո խ ա ն ա կ մ ա ն 
օ ւ ս ո ա յ ո ւ թ յ ա ն » (Deutsche A k a d e m i s c h e Aus tauschdiens t ) հ ո վ ա ն ա վ ո ր ո ւ թ յ ա մ բ (նո յեմբեր 
2003 - հունվար 2004 ) : 
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է սահմանափակվել նշելով, որ Խալդին, մի դեպքում, բավական հեռու 
էր, ինչ-որ տեղ անհասկանալի կամ անմեկնելի, իրոք աստվածային և ա-
ռեղծվածային (կոչենք նրան «անտես Խալդի»)2 : Իսկ մյուս կողմից՛ 
աղբյուրներն ու պատկերագրությունը մեզ են ներկայացնում միանգա-
մայն շոշափելի, լպպեն իսկ ձևավորված և ընկալելի՝ «տեսանելի Խալ-
դի»: 

Հարուստ է հինարևելյան գրականությունը: Նրանում տեսնում ենք 
պատկերացումներ բնության մասին, պատկերացումներ կյանքի, պատ-
կերացումներ մահվան և անմահության, աստվածնեբի ու մարդկանց 
մասին: Հարուստ է «աստվածնեբի գիրքը», հազարավոր սեպագիր էջեր 
պահպանել են նրանց կյանքի նկարագրություններ, կյանք՝ որը տեսա-
նելի չէր մարդկանց՝ մահկանացուներին: Միջագետքյւսն հոգևոր ընկա-
լումներում առանձնանում էր աստվածային աշխարհն իր հւսյր-աստ-
վածնեբով: Նրանք էին վճռում մարդկանց բախտը, հովանավորում կամ 
պատժում նրանց, առաջնորդում նրանց զորքերին, բայց չէին իջնում եր-
կիր, նրանց գործունեությունը սահմանափակված էր երկնային դաշտի 
սահմաններով: Իսկ երկրռւմ կար արքա, աստվածնեբի ծւսոա, ըստ ըն-
կալումների, բայց փաստացի աստվածացված իրականում: Սի իրողութ-
յուն, որ բացակայում էր Ուրարտուում. այստեղ Խալդին ամենուր էր՝ ա-
ռաջնորդելով և' աստվածներին, և' մարդկանց, և' չկար այւքւս: 

Խալդին զուտ երևույթ չէր, ինչպես կարոդ է թվւսլ, ւսվեփն էր քան 
հոգևոր ընկալումը, սոսկ պատկերացում չէր, սրին կարոդ էր մարմնավո-
րել այս կամ այն կոթողը, Խալդին հզոր էր, բայց ոչ անտեսանելի: Խւսլ-
դի-արքայի մասին ուրարտական պատկերացումները չէին կւսըալ կյան-
քի կոչվել առանց մեկ հիմնական պայմանի՝ մարդուն ընկալելի լինելու 
համար անհրաժեշտ էր մարդկային կերպար ու կերպարանք, կյանք և 
բովանդակություն, այլ կերպ ասած՝ նա ունենալու էր միս և արյուն, լինե-
լու էր տեսանելի, ներկայանալու էր, պարզապես, որպես մարդ: 

Ահա այս պատճառով է, որ Խալդին ուներ իր՝ իրապես առարկայա-
կան հագուստները, արդուզարդի առարկաներ, իր մահիճը, որը պահվում 
էը Մածածիըում՝ «Խսղդիի տանը»3 : Ուրարտական պատկերագրության 
մեջ նա ներկայանում էր նւսև աշխարհիկ տեսարաններում՝ գահին բազ-
մած՝ Վարուբանի աստվածուհու հետ ճաշելիս4, որս անեփս՝ արքայա-
կան զբաղմունք5, ռազմի դաշտում և այլուր՛': Ուրարտացիների համար 
Խալդին նրանց մեջ էր, նրանց կողքին, նրանք զգամ էին Խաըլիի ներ-
կայությունը և ռազմական արշավանքներում, և շինարարություն իրա-
կանացնելիս, և զոհեր մատուցելիս, այսինքն ամենուր, ուր կարող էր լի-
նել երկրի արքան: 

Մալոլ - աստված մերձեցմանն ու անգամ մխսսնութրսնը շատ ավելի 
լավ կարոդ ենք հետևել հունական դիցաբանության մեջ, ուր սատկածնե-
րը կարող էին լինել մարդկանց մեջ, զրուցել նրանց հետ, խորհուրդներ 
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տւս|. մարդկանց համար կառուցել շենքեր կամ մասնակից լինել պւստե-
րացմսերի առաջնոյպե|ու| այդ նույն մարդկանց, կռվել նրանց կողքին 
(մի պատկերացում, որ գեղեցիկ կերպով ներկայացնռւմ էր Հոմերոսը 
Տրոյական պատերազմի իր նկարագրությունում), վճռել նրանց բախտը՝ 
կամենալով չարը կամ բարին: Հունական դիցաբանության մեջ արտա-
հայտված այս միասնությունը, այնուամենայնիվ, դիտվում է որոշակի 
սահմանափակման կամ շրջանակի մեջ: Ամեն մահկանացուի վիճակ-
ված չէր շվւվել աստվածների հետ: Նման բախտի, սովորաբար, արժա-
նանում էին առաջնորդները, արքաները, հերոսները, ընտրյալները, ես մի 
դրսևորում, որի արմատները, հունական դիցաբանության շատ էջերով 
հանդերձ, տեսւսնեփ է Աըեեյքամ: Հավատամք դարձած այս դրսևորման 
ոչ սահմանափակ, «զանգվածային» օրինակը կարող ենք դիտել Ուրար-
տոտւմ: 

Արքա Խալդի 
ա) Ինչ վերաբերում է այդ քաղաքի բնակիչներին, նբւսնց տեղահա-

նությունը ես ծրագրեցի (ե) նույնպես Խալդիին, հույսը Л/բաբտու (երկ֊ 
րի), ես հրամայեցի նրան դուրս բերեյ իր դարպասի առջև ես 
նրան հաղթականորեն ցած իջեցրի..:. 

բ) Իմ վստահե/իներին, իմ առաջնորդներին ես ուղարկեցի տաճարը 
Խա/դիի, Խալդիին՝ նրա աստծուն, ե Բագմաշթտին՝ նբա աստվածու-
հուն, ի թիվս նրա տաճարի բազմազան ե անհամար հարստության, (ես 
զեյւեցի) ե բերեցի իմ ճամբարի պատերից ներս. 

Ինչպես նշվե] է մասնագիտական գրականության մեջ, ասորեստան-
յան հաղթահանդեսների մասն է կազմել թշնամու պարտված ե գերված 
արքաների ցուցադրումը ժողովրդին Նինվեի դարպասների մոտ, հաղ-
թանակի և հաղթողի գերազանցության մի յուրատեսակ ցույց, որ հետո 
որդեգրեըււ էին հռոմեացիները7: Այստեղ ևս տեսնամ ենք նույն մոտեցու-
մը. ժողովրդի առջև ցուցադրվել է Խալդին՝ որպես Սւսրգոնի գերի, որ-
պես հաղթված, որպես արքա՛. Հաղթանակած (ասորեստանյան) արքան, 
անգամ ասորեստանցիների պատկերացումներում, չէր կարող հաղթել 
աստծուն, աստվածային աժին, բայց կարող էր հաղթել արքային: 
Նրանք կարող էին գերի տանել թշնամու աստվածնեբին, բայց ոչ երբեք 
կործանել նրանց: Ասորեստանյան գրագիրը քաջ գիտակցել է տարբե-
րությունը Խալդի-աստծո և Խալդի-արքայի: Այս հնարավորությամբ 
միայն կարոդ է բացատրվել այն փաստը, որ Խալդին գերեվարվել է եր-
կիցս*: Նախ, որպես արքա՝ ցուցադրվելով ի տես ժողովրդի (հատված 
ա)4, իսկ այնուհետ՝ որպես աստված, «հաղթահանդեսից» հեստ Խալդին 
ետ է տարվել տաճար ե նորից «գերեվարվել», այս անգամ արդեն իր 
կնոջ՝ Վաբսւբանի (Բագբարթու/Բագմաշթու) աստվածուհու հետ միա-
սին (հատված />)"': 
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Եթե ասորեստանյւսն աւլբյւււրն հեղինակած գրագրի՝ «արքունի մեծ 
դպիր» Նաբու-շալւիմ-շունուի կայմից փաստն այնուամենայնիվ չի աս-
վել ուղղակի, ապա միայն այն պատճառով, որ Ասորեստանամ արքան, 
իրականում, շատ ւսվեփ մոտ էր աստվածային իշխանությանն ու իրենց՝ 
աստվածներին, ինչ-որ տեղ գիտվելով նրանց հավասար, նույն շարքում՝ 
զգայական ոլորտում, և փաստացի՝ իրականում: Այս առումով Ասորես-
տանում, կամ, առնվազն, պալատական սրահներում, ինչպես երևում է. 
ւսվեփ շատ տեղ էր տրվում աստվւսծների և նրանց իշխանության «բա-
նաձևային պաշտամունքին» քան իրական, գուցե և երբեմն նկատելի 
բացառություններով՝ առանձին տիրակալների պարագայում: Այս 
երևույթը դիտվում է ամենուր՝ և պատկերագրության մեջ. ուր գլխավոր 
դերում արքան էր, մինչ աստվածները ներկայացված էին իրենց խորհր-
դանիշերի տեսքով, եթե չասենք սոսկ իբրև խորհրդանիշ կամ որպես 
խորհրդանշական, գեղեցիկ մի նախշազարդ՝ չխախտելու համար պատ-
կերագրության ձևավորված կաղապարները, և արքայական արձանագ-
րություններում, որոնցում գլխավոր հերոսը վերստին արքան էը. գուցե և 
աստվածնեըից հետո, նրանց բավական մոտ, բայց արքան, ւսրքւսն ան-
ձամբ կամ նրա ներկայության ինչ-որ արտահայտություն՝ արքայի խոս-
քը, հրամանը կամ պարզապես արքայի զորքը": 

Այլ էր պատկերն Ուըարտոտւմ: Շատերին է հայտնի, թե ուրարտա-
կան աղբյուրներում ինչպիսի տեղ են զբաղեցնում Խւսլդիի հիշատա-
կումները: Նրա անունը, եզակի բացառություններով, ւսռկա է յուրա-
քանչյուր տեքստում՝ երբեմն կրկնվելով բազմիցս, կարեփ է ասել ինչ-որ 
տեղ նրա «ճնշող» ներկայության մասին: Այղ պատճառով է Գրիգոր 
Ղւսփանցյանն օգտագործել խաւդամոլաթյուէ7 տերմինը12 կամ Չառլգ 
Բըրնին ուրարտական պետությանը կոչելԽալդիստան1 3 : Երկար ւհսմւս-
նակ պատմագիտության մեջ արմատացել էին նաև «խալգեր», «խալդա-
կան» անվանումները14: Ուրարտական բոլոր հանդիսավոր արձանագ-
րություններում և նախևառաջ ւսբքւսսեբի տարեգրություններում առաջ-
նությունը պատկանում էր Խալդիին. նա էր դուրս գափս արշավանքի, 
նա էր հպատակեցնում երկրներր կամ դա արվում էը նրա հրամանով, 
նրա կամքը աներկբա էր, հաղթական էր նրա զենքը և ակնհայտ՝ գործող 
արքան մղված էր ետին պլան: Այս նույնը կարեփ է ասել ուրարտական 
պատկերագրության համար: Նրանում գրեթե բացակայում է արքան, 
արքայի անձը, մեկր եզակի երևույթներից՝ իր ժամանակաշրջանի հա-
մար15: 

Կարեփ է ենթադրել, որ ասորեստանցիներին քաջ հայտնի էին իշ-
խանության մասին ուրարտական պատկերացումները: Նրանց հայտնի 
էր, թե ով էր, այնուամենայնիվ, երկրի տիրակալը նաև աշխարհիկ դաշ-
տում: 

«Իրավական» պատկերացումներ 
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Ուրարտական արձանագրություններում Խալդի աստվածը հանդես է 
գափս որպես տերության միակ տիրակալ՜ (graf.) ushanume ueselasc musi 
aluka ucsiiauli PAP (տըբ. burgalani) K U R . K U R M I * (տրբ. KURsurili) -
սբպպևևց-իսձ իշխանտթյուԺ 1 ճշմարիտ նա-որլf) իշխում Հ ՚ ողջ տե-
բաթյանբ (երե ճիշտ Է տրված մեկնությունը)16: Նրա կամքով և ձեռքից 
ւսրքաներբ կարող 1.ին ստանձնել իշխանությունը սոսկ իբրև տեղապահ-
ներ, այսինքն' կոչվելով ի ծառայություն: Դա Էր նպատակը նրանց գոր-
ծունեության՝ ինչպես վկայում են տարեգրությունները հանուն Խալդիի 
այս մեծագործություններ/։ մեկ տարում կատարեցի կաղապարային ար-
տահայտությամբ (graf. ''Haidia islinic inanili amiusinili I MU (արբ. Susini 
sali) zadubi)17: 

11սորեստանյւսն տեքստերից «Սովրի աղյուսակում», կարող Է թվալ, 
պահպանվե] են ուրարտական արքաների թագադրության արարողութ-
յան որոշ դրվագներ՛*: Ասորեստանցիների ընկւպմամբ գուցե և դա թա-
գադրության Էր, թագադրություն արքայի, մինչդեռ ուրարտացիների մոտ 
այն եղե| Է պարտականությունների սոսկ ստանձնում, ծառայության 
բարձրագույն աստիճան, ծառայություն՝ արքայի մոտ, նրա մշտական, 
իրականում աներևույթ, բայց պատկերացվող, «զգայական» ներկայութ-
յամբ: Թերևս պատահական չէ, որ ուրարտական տեքստերի գերակշիռ 
մեծամասնությունում այս փաստը նշվում է ընդամենը «հայրական տեղը 
բարձրանա [ու (զբաղեցնելու, բազմելու)» մասին արտահայտությամբ՝ 
չհիշելով արքայական իշխանության որևէ խորհրդանիշ19: 

Նշված արտահայտության հետ երբեմն օգտագործվել է նաև արքա-
յական թարգմանվող LUGÄL(ernu)-luhi(ni) բառը2": Այստեղ միայն 
նշենք, որ տերմինն արտահայտել է, այսօրվա մեր ընկսղմամբ, պետութ-
յան իմաստը, վերաբերելով ցանկացած երկրի - պետական կազմավոր-
ման, ցանկացած (պետական) կառուցվածքով: Հետաքրքիր է, որ «Լուվ-
րի ւալրոսակ»-ի՝ Խալդիին վերաբերող անդրադարձներից մեկում ու-
րարտական պետությունը համարվում է հովվություն. 

[ s]a ul-la-ni-us-su S'SPA ճ a-gu-ü la in-na-äs-su-u si-mat re-e-[u-ti] 
առանց նրա (համաձայնության) չեն կարող կրվել գայիսոնն ո։ խույ-

բբ ՝ խորհրդանիշն երբ հովվության.. ,21: 
Այստեղ առկա է դրույթ, որը ոչ միայն վերաբերում է իշխանության օ-

ըինականության մասին եդած պատկերացումներին (առանց Խսւլդիի 
հւսմւսձայնության ոչ ոք չէր կարող իշխել), այլև պարունակում է ակ-
նւսբկ ուրարտական տերության պետական կառուցվածքի մասին: Աք-
քադերեն rc'uti՝ հովվություն տերմինը կարող էր և արտահայտել այն 
կառույցները, որոնցում առաջնային դերր պատկանում էր քրմական դա-
սի ներկայացուցիչներին, այսինքն՝ ուրարտական պետությանը նրանք 
համարել են քրմապետություն կամ հովվապետություն: Կարիք չկա մեկ 
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անգւսմ ևս ընդգծել, որ այս դեպքում տերության փաստացի տիրակալ-
ները պետք է միաժամանակ հանդիսանային նւսև հոգևոր առաջնորդ-
ներ, մի մոտեցում, որի հնարավորությանը վաղուց է արտահայտվել 
մասնագիտական գրականության մեջ՜՜: 

Ի դեպ, այսպես ասած «իրավական» պատկերացումները վերար-
տադրող այլ արձանագրություններում ուրարտական տիրակալները ան-
վանվում են «ժողովուրդներու ճշմարիտ հովիվ» ( u s i e musi L °ÜKU M 1 ՝ У \ 
«առաջնորդ» ( (LL'ipsuSe), միաժամանակ նաև՝ Խալդի աստծո սպւսսա-
վորներ կամ, գուցե ավելի տեղին կլինի՝ Խալդի աստծո հետևորդներ, 
աստծո մարտիկներ (dHaldiei L L ERUM). սեպագիր տարթեր դպրություն-
ներում ERUM (IR/ARAD)՝ սպաասփտ, ծառա., ստրուկ նշանակող գա-
ղափարագիրն արտահայտել է նաև աստծո հետևորդ, աստծո մարտիկ 
իմաստները՜4: Իսկ եթե այս վերջինների մեջ փնտրենք Գրիգոր Ղւս-
փանցյանի ակնարկած «խալդամոլությունը՞»: Արդյո՜՛ք Խալդին գաղա-
փարախոսություն չէր, քաղաքականություն, որ կրում էին ուրարտացի-
ները, առաջնորդվում դրանով և իրականացնում ւսյն25: Գուցե այստեղ 
տեսնենք այն հետևողականությանը, որով ուրարտական նվաճողները 
պարտադրում էին Խալդիի պաշտամունքը՝ որպես իրենց աստծո, և 
Խալդիի իշխանությունը՝ որպես իրենց արքայի: «Խալդամոլություն» 
ասվածը հավատարմություն էր, հավատարմություն արքայի հանդեպ, 
նրա կամքի աներկբա իրականացում, որը փոխհատուցվում էր նրւս բա-
բեկամեցալությամբ իր հետևորդների հանդեպ: Խալդին, որպես աստ-
ված, աղբյուրն էր «կյանքի», «պայծառ օրերի», «ուրախության», աղբ-
յուրը՝ մարդկային երջանկության26, հովանավորն իր հետևոըդ(նեբ)ի ու 
նրա(նց) (քաղաքական) իշխանության, երաշխիքը՝ ռազմական հաջո-
ղությունների2', ու նաև աղբյուր՝ բարեկեցության, նա էր պարգևում 
հարստություն՝ այս անգամ արդեն որպես արքա (տես ստորև): 

«Իրավական» բնույթի պատկերացումների մւսս են կազմում Արգիշ-
տի Ռուսայորդու և Ռուսա էբիմենւսյորդու այն երեք արձանագրություն-
ները, որոնց կաղապարային բանաձևերում հիշվում են իշխանության 
խորհրդանիշնեբ2 : Դրանք տափս էր Խալդին՝ տերության առաջ-
նորդներէն օժտելով «երկրային ճշմարիտ իշխանությամբ» (aluSme 
suini esini musi ueäelaSe ueSigi/ueSiuiaii ? ) 2 9 : 

Բանաձևերի հայտնվելը ուրարտական՝ բացառապես ուշ շրջանի 
տեքստերում չի կարող հարցեր չառաջադրել: Դժվար է ասել, արդյո՞ք -
դա զուտ նորամուծություն էր, ինչպես շատ այլ բանաձևեր (ի դեպ, 
սրանց համար ևս կարելի է գտնել զուգահեռներ միջւսգետքյան աղբյուր-
ներտմ3"), վկայություն՝ արքայական իշխանության ինչ-որ տարանջատ-
մա՞ն (աշխարհիկ և հոգևոր ոլորտների), ղյւանից ենթադրվող քրմապետ-
արքայի դերի բարձրացում՞՝ պետական իշխանության կայացմանը զու-
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գընթւսց, թե" դա կաքաւ էր խորհրդանշել իշխանության անցում աբքւս-
՚ յ ի 9 անմիջական գահաժառանգին, ինչի համար կարիք Էր զգացվեյ 

շեշտերււ Խալդի արքայի կամքը (հմմտ. բանաձևերի (նա) որը-ինձ 
րագքր/ ՚ կամեցաւ/ արտահայտությունը), չէ՞ որ միայն նա կարոդ էր 
մայորոն օժտել օրինական իշխանությամբ ': Իսկ Արգիշտին, Ռուսայի 
պոյին, գահաժառանգը չէր32: Փարատված չեն նաև էրիմենւսյի՝ Ռասա-
յի հոր, իշխանության հետ կապված կասկածները33: 

LUGA Լ - արքա՞, թե ... 
Ուրարտական սեպագիր արձանագրությունների մեգ հետաքրքրոդ 

շարքում, որոնց հիմնական մասը ընծայագրեր են' վերաբերելով և պաշ-
տամունքային շինությունների, և աոանձին առարկաների, Խալդին հան-
գես է գալիս շտմերագիր EN տիտղոսով: Մասնագիտական հրատարա-
կություններում այն աներկբա թարգմանվել է «տեր»՝ հիմք ընդունելով 
նաև աըգեն աքքադակւսն դպրության մեջ BN գաղափարագրին հաճախ 
տրվող belu(m)՝ «տեր» գուգահհոը34: Սինչդեռ, հայտնի են օրինակներ, 
երբ հինարևե]յան սեպագիր դպրության տարբեր տեքստերում այդ նույն 
գաղւսւիաըագիրը, որի սկզբնական նշանակությունը, ի դեպ, ամենևին էլ 
«տեր»-ը չէ 3 \ կիրառվել Ւ. «արքա» նշանակությամբ36: Նույնը կարեփ է 
ասել անգամ աքքադական դպրության համար, շատ տեքստերում ւսյն 
պարզապես նշանակե] է «արքւս» 7: EN գաղափարագրի ուրարտերեն 
հնչյունագրի՝ euri բառի խուրրիերեն զուգահեռն է еигэ-ն3*, որը ևս ունի 
«ւսըքւս» նշանակությունը (еигепэ, еиегпэ)39: 

եթե Խալդին, մեր կարծիքով, ընկալվել է որպես արքա և կոչվէղ «ար-
քա», ապա ինչ է նշանակեւ ուրարտական տիրակալների տիտղւաաշւս-
րերւոմ մշտապես հւսնւլես եկող LUGÄL ՝ «արքա» ընկսգվսղ գաղւսւիա-
ըագիրը: 

Ն ա խ հարկ է նշել, որ միջագետքյան դպլսււթյան մեջ «արքա» ի-
մաստն արտահայտել է LUGAL շումերագ1ւրը, որը, ի տարբերություն ու-
րարտական տիտղոսաշարերի LUGÄL-ի (վերջինս աքքսպագիր է), ունի 
միանգամայն այլ գրություն4": Այս գաղաւիաբագրին են հիմնականում 
դիմե] միջագետքյան գրիչները «արքա» բառն արտահայտելիս: Չնայած 
դրան, սեպագիր տարբեր դպրություններում, առավել ևս՝ նորասորես-
տանյան, երկու գրելաձևերը վտխաբինել են միմյանց առանց որևէ օրի-
նաչափության և հավասարազոր են: 

Ի տարբերություն, օրինակ, ասորեստանցիների, որոնց տեքստերի 
բւսնաձևային կաոուցվածքը տեսնում ենք ուրարտական արձանագլաւթ-
յուննհրամ , վերջիններիս մոտ նկատվում է ինչ-որ օրինաչափություն: 
Վիմսւգրերտմ ե մասնավորապես՝ տիրակալների տիտդոսաշարերում, 
գրիչները կիրառել են բացառապես L U G Ä L գաղափարագիրը, սեպա-
գիր աղյուսակներսւմ՝ LUGAL-ը 4 2 : 
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Միանգամայն 1փմնազստկ կփնի ենթադրել, թե այս աարբեւսոթյունն 
ունի սոսկ գրաֆիկ (կամ պրակտիկ) նշանակություն. LUGAL-ը զբադեց-
նում է շատ ավելյւ կւսրճ տարածություն ե ունի պարզ գրելաձև4': Այդ 
դեպքում ինչ բացատրություն տւսլ այն փաստին, որ. օրինակ. Քեփշինի 
երկլեզու կոթող-վիմագրի ասսրեստանյւսն տարբերակում մշտապես կի-
րաովել է LUGAL գադափարագիրր. ուրարտականում՝ բացառապես 
LUGÄL-ը4 4 : 

Արդյո՛՛ք գրանցում գրիչները դրել են ինչ-որ տարբերություն՝ կիրառե-
լով նաև ըստ այդմ: Գուցե ուրարտական պետության փաստացի առաջ-
նորդը «արքա» էր ասորեստանյան տարբերակում՝ օտար ընկալման 
համար, և LUGÄL' ըստ իրենց պատկերացումների՛՞: 

Իրոք, ինչու՞ տեքստերում օտար տիրակալները կարող էին արտա-
հայտվել երկու գաղափարագրերով էլ (վաղագույն տեքստերում՛ բացա-
ռապես LUGAL-ով)45, մինչ ուրարտական արքաները, շատ հաճախ 
միևնույն տեքստում՛ միմիայն LUGÄL-ո՞վ4 6 : Այստեղ տեղին է մեջբերել 
8 . Ֆրիդրիխի և Գր. Ղափանցյանի մոտեցումը: Անկախ ժամանակի 
հեռվից երևացող խոցելի կողմերի, այն ինքնին հետաքրքիր է. գիտնա-
կանները միանշանակ տարբերակում էին այդ գաղափարագրերը4 : Հի-
շենք նաև հետազոտողներից Ի. Դյակոնովին, որը քննարկվող գաղա-
փարագիրը, հակառակ իր սկզբնական մոտեցման, հետագայում մշտա-
պես տառադարձել է BUZÜR: Մխրոցե նա ևս զգացել է ինչ-որ տարբե-
րություն, չնայած դա չի նկատվում հրատարակություններում, նրւս հա-
մար գաղափարագիրը ևս «արքա» Է4Տ: Իսկ BUZÜR-ը, այնուամենայնիվ, 
թվում Է ավելի տեղին, սկզբնապես նշանակելով «պահպանություն» 
(ւսքք. puzru), այն հետագայում է նույնացվել «արքա» գաղափարին, որ-
պես «պահապան» (puzru = MAN)4 9 : Ըստ էության գործ ունենք գաղա-
փարագրի հենց այս ընկալման հետ, ինչը միաժամանակ տեսնում ենք 
ուրարտական տեքստերում: Խոսքը, մասնավորապես, վերաբերում է 
Ռուսա Սարդուրորդու Առվանայի երկլեզու կոթոդ-վիմագրին, որի ասո-
րեստանյան տարբերակում կարդում ենք. 

[x] ana-ku DÜG.GA տձ ana UGU-ia i-[re?-u] [x] x ki-li-ü na-sir e-
q[u-ti] 

Ես սքանչեԱւ հովիվս եմ ինձ վստահվածի պահապանը ժա-
ռանգության 

Ուրարտական ւսյլ տեքստերում երբևէ չհանդիպող այս միտքր բա-
վական խոսուն է՝ կարծես մատնանշելով «հովվի» գործառույթը՝ նւս տե-
րության փաստացի առաջնորդն էր, նրան էր աստված-աըքան վստահել 
պետությունը, որի համար և պատասխանատու էր: 

Հետևաբար, որքանով է նպատակահարմար գաղափարագրի «ար-
քա» ընկալումը, եթե ուրարտացիներն իրենք որպես այդպիսին կարծես 
թե չեն դիտել այն: Ուրարտական արքաների տիաղոսաշարերի LUGÄL 
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գաղափարագիրը (բայց ոչ երբեք նրան հաջորդող LUGÄL-ը) ըստ էութ-
յան նշանակել է ոչ թե «արքւս»՝ իը դասական իմաստով, այլ «(գերա-
գույն) քուրմ», «քրմապետ-արքա» կամ պարզապես «հովվապետ»: 

Ուրարտուի հովվապետները 
Մասնագիտական գրականության մեջ ուշադրության է արժանացել 

այն փաստը, որ ըստ աղբյուրների արքան էր հաստատում ծիսական 
կարգադրագրեր: Դբանցում նշվում էր աստվածություններին մատուցվե-
|իք պաշտոնի կարգը՝ զոհաբերվող կենդանիների կոնկրետ թվաքանակ-
ներով, մի գործառույթ, որը, թվում է, պետք է իրականացներ գւխավոր 
քուրմը51: Նման տեքստեր անեն ուրարտական գրեթե բոլոր արքաները՝ 
սկսած Իշպոփնի Սաբդուրորդուց մինչե Ռուսա էրիմենսւյորդի 2: 

Բացի այգ, առկա են տեքստեր, որոնք ևս վկայում են հոգևոր կյան-
քում արքաների ունեցած էական դերակատարման մասին, նրանք ան-
միջական մասնակիցն էին սատկածներին մատուցվող պաշտոնի' նաև 
անձամբ կատարելով զոհաբերություններ: Դրա համար զոհաբերված 
կենդանու որոշ օրգաններ տրվում էր նրանց53: 

Ի դեպ, ուրարտական մի քանի արձանագրություններում (մասնավո-
րապես՛ Ռուսա Արգիշտորգու տեքստերում) խոսվում է զոհաբերության 
կարգի մասին, որի դրույթներից մեկն էլ վերաբերում է զոհաբերված կեն-
դանիների մսեղիքր (barzani) և լյարդր (կամ, ընդհանրապես, փորոտին՞ -
հմմտ. zieldi54)՝ արքային մատուցելուն, երբ վերջինս ժամանի տվյալ քա-
ղաք: 

(graf.) a-li ur-bu-a-§i Hal-di-na-ni K Ä äu-i-ni-ni zi-el-di §Ä mRu-sa-a ar-
du-li-ni a-se LUGÄL-ni dIM-ni URU ma-nu-li kam-ni-ni TAG-si-ni-ni bar-
za-ni zi-el-di LUGAL-e аг-du-li-ni a- li-e a-su-li dHal-di-ni Ё 

(ինչ վերաբերում է) այն զոհաբերությանը (որը ստացվամ է) Խալդ-
յան դարպասից, ամբողջից լյարդն ու սիրտը Ռասային թող-տրվի, (իսկ) 
երբ արքա՛ն Թեյշեբայի(նի)քաղաքը ժամանի, նշվաԺ' զոհաբերության 
մսեղիքն ու լյարդը արքային թող տրվի, մնացյալը (բառացի՝ այն, ինչ 
կմնա)՝ Խալդյան տանը..՝՜: 

Մասնագիտական հրատարակություններում արտահայտված կար-
ծիքների համաձայն խոսքը միանշանակ վերաբերում է ուրարտական 
արքայի այցելության հետ կապված արարողություններին: Այստեղ, սա-
կայն, հստակ գծագրվում են դրույթի երկու կողմ: Դրանցից մեկը վերա-
բերում է իրեն՝ Ռուսային հասանելիք մասնաբաժնին, իսկ երկրորդը՝ 
արքային և Խսղդիի տանը, որին վերաբերում էր արդեն ողջ զոհաբե-
րությունը: Եթե Ռասային նույնացնենք տեքստի հիշատակած արքայի 
հետ, ապա այս ղեպքում ստիպված ենք փնելու բացատրել որոշ անհար-
թություններ, ներառյալ նաև մասհանումների տարբերությունը, մի դեպ-
քում տրվում էր կենդանու ՍաՐԴԸ և սիրտը (zieldi, § А / 'tiäni/u), մյուս 
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դեպքում՝ մսեւփքն ու լյարդը (barzani zieldi): Բւսցի ւսյդ. Ուրարտոսսմ 
երբևէ չէր կւսրւպ արքային հասնել ավելին, քան Խալդի աստծուն կամ 
նրւս տանը, եթե անգամ առաջինին դիտենք որպես գերագույն քուրմ: 
Հակասություն, որն ինքնըստինքյան վերանամ է Խալդիին որպես արքւս 
ընկալելիս: Ի դեպ, այս միտքն է հուշում նւսև «ւսըքա» գադավոսրագրին 
հաջորդած «Խալդիի սոոն» հասկացությունը, այսինքն, կարծում ենք՝ 
երկրորդ ւլրայթն ամբողջությամբ վերաբերել է Խալդիին և նրա «տւսնը». 
այն դեպքի համար, երբ նա քւալաք այցելի: 

Այստեւլ, ինչպես երևում է, պարգւսպես գործ ունենք հինարևելյան 
պատկերացումներից ևս մեկի հետ, երբ երկրռւմ ճանապարհորդում էին 
աստվածները: Այսինքն, աստծո արձանը (կամ նրւս խորհրդանիշը, ւս-
սենք՝ որևէ զինատեսակ) հանդիսավոր թավուրի ուղեկցությամբ (որը հա-
ճախ գլխավորում էին երկրի առաջնորդները), տարվում էր քաղաքից 
քաղաք, յուրաքանչյուր բնակավայրում կատարելով որոշակի ծիսակա-
տարություններ՝ ի նշանավորումն աստծո այցելության: Պաշտոնի այս 
ձևը հայտնի էր և միջագետքյան, և փոքրասիական աշխարհներում 
(մասնավորապես՝ խեթական)56, հետագա դրսևորում ստանալով նաև 
քրիստոնեության մեջ (ընւբււնվում է, առավելապես, արևմտյան տիեզե-
րական եկեղեցու կողմից): 

Այս ստումով հետաքրքրական է Թոփրաք-քսդեից գտնված աղյու-
սակներից մեկի տեղեկությանը, որը մեկնաբւսնվեւ է կւսպվւսծ Խւպդի 
աստծուն Ռասախինիփ Քիլբւսնիկայի փոխադրելու հետ (եթե ընդու-
նենք տրված մեկնությունը)՜՝՝ : Տեքստից, թեև դժվար է միանշանակ եզ-
րակացնել՝ արւլյոք խոսքը վերաբերում է կրոնական արարողության՝ 
աստծո ուղևորությանը դեպի Ռուսախինիփ՜11, ինչի հնարավորության 
մասին արտահայտվեց վերը, թե ընդհանրապես՝ Ռասախինիփ Քիլբւս-
նիկային՝ արարատի նոր մայրաքաղաքը, նաև Խալդի աստծո պաշտա-
մունքի գլխավոր կենտրոն հւսստատելռւն, ինչը կարոդ էր կապ ունենալ 
Մածւսծիրի կորստյան հետ: 

Տեքստային վկայություններ 
Ուրարտական արձանագրություններում ևս կարելի է գտնել հե-

տաքրքիր վկայւււթյուններ: Դրանք գերազանցապես շինարարա-
կան/պաշտամունքային բնույթի տեքստեր են՝ չորս հիմնական վկայութ-
յուններով: 

ա) ժամանակագրորեն հնագույն վկայությունը, որը կարոդ ենք նշել 
վստահությամբ, պատկանում է Մենուայի միանձնյա կառավարման 
տարիներին: Կալբանցից գտնված այդ տեքստում, մասնւսվոըւսպևս, 
ասվում է. 
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(graf.) ''hal-di-i ku-r[u-ni] dDINGIRMI s-na ku-ru-ni ma-ni-ni is-ti-n[i 
M,me]-nu-u-a ar-di-sc Su-i-ni-ni bar-za-ni zi-el-[di mme]-nu-a dhal-di-
Su u-su-ni 

Խալդի (աստծո) կողմիքՐ, աստվածնեբի կոդմիլք' թոդ լինի Մենաա-
յին հրաման. ամբողջից մսեղիքն (ու) լ/աբդր Մենռւային Խալդ/ւն 
հատկացրեք/ ք՝': 

Տեքստն ինքնին առանձնանում է նրանով, որ այստեղ Խալդին հան-
դես Ւ. գալիս որպես գործող անձ, ընդ որում՝ որպես գերագույն իշխանա-
վոր, որը կարող էր Մենաային (իսկ նա տերության փաստացի առաջ-
նորդն էր) տալ հրաման, ինչպես նաե նրա համար սահմանել մասնաբա-
ժին: Մի բանաձև, որով, գուցե, իրավական հենք էր ստանում նաև տե-
րության հովվապետներին ըստ պատկերացումների արքայի կողմից 
տրվոդ մասհանումը, րերևս՝ մւսսնաբաժին կանոնավոր զոհաբերութ-
յուններից (տուրքերից՞), մի դրույթ, որը գործելու էր «այսուհետ՝» \ 

բ) (graf.) i-ü LUGÄL-nu-a-di [a?-l]i-e-me d[ljal]-di-äe a-ru-ni u-i(-)al-di-
ni-c VII LIM ,Vj [ME] L X VI fiUD[p]a-hi-niMIiS Լ LIM Լ LIM VIII ME L X X 
VIII UDUM l i S dar-gi-[iS]-t[i]-se a-li-c i-na-ni MU.MU մ-i-ia-bi 

երբ ես «արքա» դարձս/', (ահա այն) որը-ինձ Խալդին տվեց սլ(-
)aldinc - 7566 (գլուխ) խոշոր եղջերավոր անասուն, 51878 (գլուխ) մանր 
եղջերավոր անասուն: Արգիշտին ասում է.- սա տարեկան (նա) uiabf՝՝: 

Տեքստի թարգմանությունը վերջնական չէ. կարելի է շալտւնակել 
քննարկումը կամ միանալ արդեն իսկ առաջարկված այս կամ այն ըն-
թերցմանը: Չխորանալով մանրամասների մեջ, այստեդ միայն սահմա-
նավւակվենք նշելով, որ հատվածն ամբւպջության մեջ շատ է հիշեցնում 
Մենտայի վերոնշյալ տեքստը, սա ևս կարեփ է մեկնաբանել կապված 
Խալդիի՝ այս անգամ Արգիշտիին տված հարստության հետ՝ մեծաքա-
նակ րնտանի կենդանիներ, որպես ամենամյա մասհանում կամ պարգև 
(յուրատեսակ «ծառայության վարձ»՞): Տեքստի մասին կարեփ է ասել 
նույնը, ինչ Մենտայի վիմագրի՛ քննարկված հատվածի մասին: 

գ) Կարևոր վկայություններից են նաև ուրարտական մի քանի արձա-
նագրությունների այն ղրվագները, որոնցում նշվում է «Խալդյան դռան» 
կողմից տրված հրամանի մասին: Ահւս դբանցից մեկը. 

(graf.) mru-sa-a-äe a-li ühal-di-na-ni KÄ bi-di-ni gu-ni ar-di-Se gu-ni ar-qa-
ü-se ma-nu-li qu-du-Ia-ni 3u-hi-na-§i-e MÄS.TUR dhal-di-e ni-ip-si-du-Ii-ni 
GUD 2 UDU dhal-di-e TAG.. . 

Ռասան ասում է.- Խալդյան ւլռան կողմից իրապես՛ ՚ հրաման, իրա-
պեմ ՚ arqauSe (երբ) փնի, (տաճարային) նորակառույց համամտի (կա-
պակցությամբ) (մեկ) ալ Խաւդիին թոդ-ռդջակիգվյւ, (մեկ) ցող (և) երկու 
ոչխար Խալդի (աստծուն) թոդ-մատացվ/ւ... (հաջորդում է այլ աստվա-
ծությունների թվարկումը)62: 
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Տեքստից է պարզ դաոնամ, որ ձևակերպումներում հըամւսն(ներ)ը 
գալ]ւս էր Խալդյան դոնից, այսինքն՝ «արքունիքից», արքայիս ՝ Ռասա-
յին, փաստորեն վերապահված էր միայն հրամանի փոխանցումն ու ի-
րագործումը: 

Այս դրույթը կարող ենք ենթադրել Ռուսա 11-ի հեղինակած աոնվւսզն 
երեք ւսյլ տեքստերում: Դրանց պահպանված հատվածներն Այանիսի 
susi-տաճւսրի արձանագրության հետ, որից ւսրվել է մեջբերումը, ունեն 
բազում ընդհանրություններ, ինչը մղում է ենթադրելու, որ դրանք 
կրկնագրեր են6՜: 

դ) Այս շարքը եզրափակենք Թուիրւսք-քալեից գտնված և մեր կոդմից 
արդեն իսկ հիշված տեքստով. 

(graf.) a-äe LUGAL-ni dhal-di-ni a-äii-me mru-sa-a-hi-na K l Rqi-il-ba-ni-ka 
...երր արքա Խալդիս թողնվեց-մեվ ՚ Ռուսախինիլի •Քիչբանիկայի 

(քաղաքում) : 
Տեքստն ինքնին խոսուն է նրանով, որ Խալդին ուղղակի ւսնվանվեւ է 

«արքւս»՝ արքա Խաւղի (LUGAL-ni Haldi-ni): Այստեղ, ամեն դեպքում, 
չենք կալտղ չհիշել մասնւսգիտական գրականության մեջ ւսռկա տւպսս-
կարծությունները և տեքստի ընկալման, և տսդաբաժանման հետ կապ-
ված65: 

Գուշակություն 
Կարիք չկա մանրամասնել այն հսկայական նշանակությունն ու դե-

րը, որ ուներ գուշակությունը հինարևելյան հասարակություններում՛ ե 
մարդկանց կյանքում, և պետության համար66: Բացառություն չէր նաե 
Ուրւսրտուն: Այստեւլ, ընդհակառակը, մենք շատ ավելի վստւսհությամբ 
կւսրող ենք խոսել առնվազն արքունիքում, ինչպես ե երկրի քաղաքա-
կան/հոգեոբ կենտրոններում գործող պւստգւսմախոասրանների կամ 
պատգամախոսի ինստիտուտի գոյության մւսսին: Ուրարտական իշխա-
նության աստվածապետական կառուցվածքը ինքնին ենթադրում էր 
նման ինստիտուտի գոյություն, անհրաժեշտ էր ունենալ միջնորդ մի օ-
ղակ՝ աստված-արքայի (և մնացյալ աստված ների) ա մարդկանց միջե: 
Այս հնարավորության մասին է ակնարկվում նաև «Լուվրի ւալյուսակ»-
ում, Մուծածիրից տարված արժեքները թվարկելիս. 

1 tim-bu-ut-te GUSKIN sa a-na sul-lu-um par-si sa dBa-ag-bar-li al-ti 
JHal-di-a su-lam-lu-u ni-siq-ti NA^.MIiS... 

կնիքով ոսկե մեկ մատանի՝ հաստատելու համար որոշումները 
Բագբարթուի (Բագմաշթաի)՝Խալդիի կնոջ...6 : 

Ասորեստանյան աղբյուրի այս տեղեկությունը համարվել է վկայութ-
յունը գոնե Մուծածիրում, Խալդի աստծո տաճարում կատւսըվող գուշա-
կության մասին, աստվածների կամքը, ինչպես ենթադրվում է, հայտնե] է 
Վսդտւբանի աստվածուհին6*: 
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u A.NIN-li' քուբմ-պատգամախոս Г ) 
Խոսելով պատգամախոսի ինստիտուտի մասին, սրի գոյությանը Ու-

րարտաամ հազիւ) թե մեծ կասկածներ առաջացնի, ինքնըստինքյան 
հւսրց կառաջանա ուրարտական տեքստերում այս կարևոր գործա-
ռույթն արտահայտող որևէ տերմինի կամ գաղափարագիր համազորի 
առկայության հնարավորության վերաբերյալ, հարց, որին կարող է 
տրվև| գրական պատասխան: Խոսքը վերաբերում Ւ. ուրարտական ար-
խիվի մի քանի տեքստերում և կնքադրոշմներում հիշվող գաղափարագ-
րերի , üA.NIN(-li/LI ?) կոմբինացիային: 

Կարմիբ-բրսրի սեպագիր աղյուսակների հրատարակությամբ շրջա-
նառության մեջ դրված այս կոմբինացիան, որն անհայտ էր սեպագիր 
այլ դպրություններին, թարգմանվել է «տիրուհու/թագուհու որդի», «օրի-
նական թագաժառանգ» իմաստներով64: Հետազոտողներն էլ առաջնորդ-
վել են րստ այդմ7": Միայն Փ. Զիմանսկին է հնարավոր համարել նրա-
նում տեսնել այլ իմաստ և բովանդակություն71: Տարիներ անց Ու. Հել-
վագն առաջարկեց կոմբինացիան ընթերցել L bA.ZUM-li տարբերակով, 
որպես մի պաշտոն, որի իրավասության ներքո էր ենթադրվում ջրա-
բաշխման գործը: Այսպիսով, կոմբինացիան նա ընկալում էր որպես 
«ջրային տնտեսության նախաբար»7 2 : Մ Սալվինին, ելնելով Ռասախի-
նիփ 1;ոււրււրուկայիի (Այանիս) կնքադրոշմների պահպանված տեքստե-
րից, ընդհանրապես հրաժարվեց սեպւսխմբերին վերագրվող գաղափա-
րագիր նշանակություններից, նրանցում տեսնելով վանկագրեր և, ըստ 
այդմ, ինչ-որ մի պաշտոն' LUa-§u-li73: Այստեղ հարկ է նշել, որ որպես 
հիմք ընդունված եզակի կնքադրոշմն իրոք պատկերում է NIN գաղափա-
րագրին նմանվող -su- սեպախումբը7", սակայն դա, գոնե մեզ համար, չի 
կարող հիմք հանդիսանալ հրաժարվելու նախկին ընթերցումներից: 
Կարմիբ-բլուրի ե Րասւոամի կնքադրոշմները չեն ենթադրում նման հնա-
րավորաթյան. նրւսնցամ գաղւսվոսրագիրը շատ դեպքերամ ընթերցվում 
է վստահությամբ75: Ըստ այդմ, Այանիսի վերոհիշյալ օրինակի պարա-
գայում եթե գործ չանենք տեխնիկական խոտանի հետ, ապա չպետք է 
բացառենք երկու հասկացությունների զուգահեռ գոյության հնարավո-
րությանը: Ի դեպ, Այանիսի և ոչ մի կնքադրոշմում, ներառյալ և քննարկ-
ված օրինակը, չի հիշվում նման տեքստերում ակնկալվող որևէ աըքւսյա-
նուն: 

Ուրարտական սեպագիր նյութը թույլ է տափս NIN գաղափարագրին 
վերագրելու «աստվածուհի» իմաստը76, իսկ աստվածնեըի կամքը կարոդ 
էր հայտնել, ինչպես նշվեց վերը, Վարուբանին՝ գերագույնը աստվածու-
հիների մեջ: Ըստ այդմ, կոմբինացիան, որի բառացի նշանակությունը 
կփնի «պպին աստվածուհու» իմաստը, կարելի է ընկալել որպես «անձ, 
որը մոտ է կանգնած աստվածուհուն», այսինքն՝ նրա ներկայացուցիչ, 
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սպասավոր, քուրմ1 ՝': Այստեղ տեղին է հիշել Այանիսից գտնված մասնա-
բեկորնեբից մեկի II BU LIS (?) LÜ J՝a-ru-ba. երկու Վարուբա(նի) 
(աստվածուհու) մաբդ(տն/կաՕց) աբտահայտաթյունը, ոլտ կտրող էր վե-
րաբերել կամ աստվածանան սպասարկող քրմությանը, կւսմ նրւս տա-
ճարի տնտեսական անձնակազմին Տ: 

Մյուս կողմից, միջագետքյան դպրության մեջ այս գաղափարագիրն 
ունեցել է նաև (բարձրաստիճան) քրմուհի նշանակությունը՝ NIN. 
NIN.DINGIR = S n ( e ) t u ( m ) Ա յ ս դեսւքում, գուցե և չբացառենք քրմուհա 
(որդի)ընթերցումը, դրա տակ ենթադրելով նույն տիրուհուն, ւսվեփ ճիշտ' 
(մւսյր) թագուհուն*": Հայտնի է, որ նա ուներ կարևոր դերակատարում 
հինարեեյյւսն որոշ հասարակություններում, առավել ևս՝ խեթական*': 

Այսպիսսվ, հնարավոր ենք համարում այս գաղափարագրով հանդես 
եկող անձանց, որոնց պատկանելությունը արքայական ընտանիքին են-
թադրվում է նրանց անուններից, համարելու բարձրաստիճան քրմեբ, ո-
բոնք իրավասու էին հաստատել հրամանները՝ աստվածնեբի կամքն ի-
մանալուց հետո: Ավելի շատ պետք է ենթադրել այս իրավասության հա-
մատեղում իշխանական հիմնական գործառույթների հետ82, այսինքն, 
տերության առաջնորդը հանդես էր գափս միաժամանակ որպես գլխա-
վոր պատգամախոս, իրականացնելով, միգուցե, արքայի՝ Խալդի աստ-
ծո խորհրդականի դերը, նա էը կազմում հարցումների տեքստերը, դրա-
նով իսկ, փաստորեն, տալով հրւսմաններ8՛': 

Կարծում ենք, այս երևույթն է արտացոլվել ուրարտական արխիվի 
պահպանված նամակներում: Ընդ որում, դրանցսւմ հստակ տարբերակ-
վում են երկու բանաձևեր84, որի բացատրությանը, կարծում ենք, 
հետևյալն է: Երբ քրմապետն էր կատարում գուշակությունը (նմւսն բո-
վանդակությամբ տեքստեր, ցավոք, մեզ չեն հասել), գուշակության արդ-
յունքն արտահայտվում էր «արքան ասում է- հայտնիր PN-ին հրամանը 
(հետևում է բովանդակությունը)» բանաձևով (LUGAL-se: ali: tie PN| 
PN2(-di) bause)" , փաստորեն, արքայի՛ Խալդի աստծո խոսքն ուղղված 
էր գուշակություն կատարողին, որը հայտնելու էը ւսյն հասցեատիրոջը, 
հանդես գալով որպես միջնորդ: Այլ դեպքերում (ինչը կազմում է մեծա-
մասնություն), երբ գուշակությունն իրականացնում էին ար անձինք՝ 
P N / ֊ ր խոսք ուղարկեց,- հայտնիր PN2 PNj-ին բանաձևով (PN|-se bausc 
siuni li(c) PN2 PNj)8'՝: Այս դեպքում հիշվում էր կոնկրետ պատգւսմաիստի 
անունը (mZua, "'Seini, mInusSi/pi-la ևն), որի գուշակությունը հաստատ-
վում էր գլխավոր քրմի կողմից կամ պարզապես նրա կնիքով՝ այսպիսով, 
փւսստելով հրւսմանի օրինականությունը, արքան էր այդպես կամենամ: 

Այս հնարավորությամբ ենք բացատրում այն անձնանունների առ-
կայությունը, ււրոնք հաստատապես չեն պատկանել տիրող ընտանիքին 
(բայց կարող էին տալ/փոխանցել «խոսք(եր)», բառացի՝ «հրաման(ներ)՝ 
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baust) և ոչ էլ անգամ հիշվում Են պւևէ մասնագիտության կամ պաշտոնի 
հետ կապված: Ս՚յաս կողմից, իրավական դաշտում ւրիվ վերանում են 
այ) մեկնաբանությանների դեպքում առաջանալիք հակասությունները*7: 

Այս կառուցվածքը, որը ենթադրում է նաև պատգամախոսների (քրմե-
րի) որոշակի աստիճանակարգ, հետագայում, կարծես, մաս կազմելով 
ուրարտական պաշտոնեությանը**, միգուցե և ուշ նորամուծություն է, ե-
թե նկատի ունենանք, որ վաղագույն դրոշմները, որոնցում առկա է գա-
ւլավաւրւսգրերի քննարկվող կոմբինացիան, վերաբերում են ոչ ուշ քան 
Ռասա Սարդարոբղու (Ռասա I) ժամանակներին*9: Այս հարցի շուրջ, 
սակայն, դեռ վաղ է անել եզրակացություններ40: 

Վերջաբան 
Այսպիսով, ի մի բերելով ասվածը, կարող ենք նշել, ուրարտական 

տերության իշխանական համակարգը էապես տարբերվել է ժամանա-
կաշրջանի իր զուգահեռներից: Նրանում տեսանելի են բազում առանձ-
նահատկություններ, որոնք հիշեցնում են արխաիզմ կամ կարելի է բնու-
թագրել որպես «պահպանողական»: Համակարգում առանձնանում է ու-
րարտական դիցարւսնի գերագույն աստվածը: Ըստ ընկալումների, տե-
րության միակ առաջնորդը, նաե աշխարհիկ դաշտում, համարվել է 
Խալդին՝ արքան, ե աստվածը, ինչպես «Լուվըի աղյուսակն» է վատ-
տում՛ ...այջ Ըւրարտաամ ւսվելյւ մեծը չկար քան նա՝ Երկնքում և Երկ-
յաւ մ. ..''՝: 

YERVAND GREKYAN 

ON THE FEATURES OF THE URARTIAN THEOCRACY: THE "KINGS" OF 
URARTU (PRELIMINARY STUDY) 

In the scientific Iilcrature it was long since noticed the possible theoeratie 
characler of the Urartian State. The offered paper is a preliminary Promulgation of the 
author's reflcctions, a discussion about one of the individual points of the Urartian 
theoeraey. In this system, the supreme God of the State pantheon - the God Haldi was 
pereeived also as Lcadcr of the Sccular life, as a King. The "kings" of Urartu known 
from the cuneiform sources were, first of all, worshipers of Haldi, supreme priests, 
king's servants and keepers of Haldi's State. Their "Royal" power was a Service, they 
came on the "patemal place" (throne) to serve the King. The fidelity to the King Haldi 
is scen evcrywhcre both in the cuneiform texts, and in the iconography or, in generei, 
in their activities. Urartians obliged the local population the cult of Haldi - as their 
God, and the Power of Haldi - as their King. From this point the "Gate(s) of Haldi", 
besides its cultic significancc, could also show the cxistence of yaldi's (Urartians') 
political power in different "lands" or in newly founded citics thus marking the 
borders of Urartu proper. It is also suggested to consider the bulk of the Urartian clay 
tablets as final documents of the omen texts - in the form of "royal Orders". In this 
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case the combination of logograms lCA.NIN(.LI?) of the seal inseriplions. which 
appear also in the abovementioned tablets. could have belonged to supreme pricsts -
"Kings" of Urartu. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

I. llju սաամով կարելի է առանձնացՍել բազմաթիվ հետազոտողԱերի (И. 
Мещанинов, Древневанский бог Халд-Халдиа, "Восточные записки", I, 
Ленинград, 1 9 2 7 : 1 7 3 - 1 8 1 ; М. Riemschneider. Die urartäischen Gottheiten. 
"Orientalia", vol. 32, fasc. 2, 1963: 148-169; idem.. Das Reich am Ararat. Leipzig-
Heidelberg, 1966; L. Biagov, Über die Natur des Gottes Haldi und der Göttin 
'Arubani-Bagbartu", Oikumene, 2, 1978: 149-152; A.O. Ta?yürek, Darstellungen 
des urartäischen Gottes Haldi, in: "Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens: 
Festschrift für Friedrich Karl Dörner", Leiden, 1978: 940-955; И.М. Дьяконов, К 
вопросу о символе Халди, "Древний Восток", 4, 1983: 190-194; Р. Caltneyer, 
Zu den Eisen-Lanzenspitzen und der Lanze des Haldi, in W. Klciss (Hrsg.). "Baslam 
1. Ausgrabungen in den urartäischen Anlagen 1972-1975", Berlin. 1979: 183-193, M. 
Salvini, Le pantheon de iUrartu et le fondement de l'ftat. Studi epigrafici e 
Hnguistici sul Vicino Oriente antico. 6, 1989: 79-89: Ս. Հմայակյան, Ուրարտական 
ԽւսլդԵ և Արռլբւսնե աստվածությանՕնրի մասիս, ՊՌՀ, թիվ 2, 1982: 127-139; 
նույնի՛ ՎւսՕի թագավորության պետական կրոնը. Երևան, 1990: 33-38; Ch. 
Bumey. The God Haldi and the Urartian State, in MeIHnk M.J., Porada E., Özgüf T 
(eds.), "Aspccts of Art and Iconography: Anatolia and its Ncighbors, Studies in Honor 
of Nimet Özgüf", Ankara, 1993: 107-110; A.M. Din^ol, T. Kutlu. Kurze notiz über 
die Bedeutung des Göttemamens Haldi, "Anadolu Ara§tirmalari", XIV, 1996: 213-
216; U. Սովսիսյւսն, Խալդի դիցւսնվան գրության, նշանակության հ հարակից 
հարցերի շուրջ, «Հայկական քաղաքակրթությունը հնագույն ժամանակներից 
մինչև քրիստոնեության ընդունումը». Երևան, 2000: 33-35; А. Петросян, 
Армянский эпос и мифология. Истоки, миф и история, Ереван, 2002: 
98сл.; նույնի՛ Армянский Мхер, западный Митра и урартский Халди, 
«Հայկական «Սւսսնա ծոեր» էպոսը և համաշխարհային էպիկական 
ժառանգությունը», Երևան, 2004: 42-60; և այւք)' արժեվորելով նրանց 
աշխատանքը: 
2. Այս կողմի ջատագովն էր Մարգըրեթ Ո-իմշնայդերը' մեծապես 
հիմնվելով իրանական դիցաբանական պատկերացումների վլսս (N4. 
Riemschneider, Die urartäischen Gottheiten, 148ff.; idem., Urartäische Bauten in den 
Königsinschriften, "Orientalia", vol. 34, fasc. 3, 1965, 325f.; են): 
3. W. Mayer, Sargons Feldzug gegen Urartu-714 v.Chr.: Text und 
Übersetzung, MDOG, Heft 115, 1983: 65-132 (ւսյսուհետե՜ ԼԱ), տող 386-391: 
4. Տես O.A. Ta§yürek, Adana böige miizesindeki Urartu kemerleri, Adana, 
1975: Fig. 4 (Res. 21); H.-J. Kellner, Gürtelbleche aus Urartu, PBF, XII/3, Stuttgart, 
199 l:Taf. 60-61 (Nu. 237); են: 
5. Այս մասին կարելի է դատել էրեբունիի որմնանկարներից, որոնց 
շարքում աոանձնանում է արքայի որսի տեսարանը (Կ. Հովհաննիսյան, 
Էրեբունիի որմնանկարները. Երևան, 1973: 20-23): Միայն այն վսսստը, որ 
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մարտակառք վարող աԱձս իրոք արքան է, ընդ որում՛ ոչ մահկանացու, կարելի է 
եզրակացնել նրա և նույն դրվագում պատկերված նետաձիգ որսորդի 
ֆիգուրներից: Վերջինս իր չափերով քւսոակի զիջում է ւսրքւսյին: Համադրելով 
այս փաստը ուրարտական ւգւստկերագրության այլ նմուշների հետ, որոնք 
սրստկերում են աստվւսծների ե մարդկանց (դրանցռւմ նույնպես նկատել է նման 
հւսմամասնություն, տես С.А. Есаян, Искусство портретного изображения 
Урарту, ՊԲՀ, թիվ 3, 1982: 185), միանշանակ կարելի է այստեղ նշել աստծո՝ 
Խալդիի ներկայության մասին: 
6. Օ. Belli, The Anztif Forlresses and the Gods of Urartu, Istanbul, 1999: 371T. 
Խոսքը, մւսսնավորապես, վերաբերում է ԼԼնգւսֆից գտնված վահանի բեկորին՝ 
մի կոդմից տերության աստվածների ե ուրարտւսկւսն բանակի, մյուս կողմից' 
ւսսորեստանյւսն զորքերի ճւսկատւսմարտի դրվագով: Այստեղ հեեւաքրքիր է, որ, 
ի տարբերություն մյուս ւսստվածների, Խալդին սրստկերված է հետիոտն, թեե՝ 
միւսնգամայն աստվածային (նրա մարմնից ճառագւսյթում են բոցի լեգւխւկներ): 
Այս տւսրբերությունը կարոդ է միւսնշւսնւսկ վկայել, որ ուրարտացիների 
սլատ1|ևրւսցամՍերում նւս իրապես կովել է երկրում: Կա նաև մեկ այլ 
հետաքրքրւսկան վկայություն: Դրվւսգում ւգատկերված են ասորեստանցիներին 
հետաւցնղոդ ե հոշոտող կենդանիներ (սայած ե արծիվ), որոնք աոնչվում են 
Խւսլդիին, իսկ երբեմն՝ նաև խորհրդանշում, առաջինը իմաստւսւխրում էր 
Խալդիի իշխւսնությունը երկրի վրա, իսկ երկրորդը' երկնքում (Ս. Հմայւսկյւսն, 
Վանի րագավորոտյաե՝ պետական՝ կրոսը, էջ 107, ծնթ. 29): Հետևաբար, Խալդին 
միւսՎամւսնւսկ ւցատերւալմամ էր և երկրում, և երկնքում: Այս մասին են նշում 
նւսև սեււրսգիր տեքստերը, ուրարտական բանակում նրա «ներկայության» 
վկայություններ կւսրեփ է գտնել հնագիտական նմուշներում: 
7. K.F. Kravittz, A Last-Minute Revision to Sargon 's Letter to the God. JNES, 
vol. 62, No. 2,2003: 87 and ու. 28. 
8. Այս մասին առաջինը նշել է -Զեբրին Քրաֆիցը: Տես K.F. Kravittz, 
նշփւսշխ, էջ 87-88: 
9. ԼԱ, տողեր 347b-348a. 
10. ԼԱ, տող 368f. 
11. Առավել մւսնրամւսսն տես P. Garelli, Լ՝etat et la legilimitd royale sous 
i'empire assyrien, in: A. Invernizzi, G. Pettinato (cds.), "Power and Propaganda", 
Mesopotamia 7, Copenhagen, 1979: 319-328; J. PeCfrkovä, The Development of the 
Assyrian State, in: H. Klengel (Hrsg.), "Gesellschaft und Kultur im alten 
Vorderasien". Berlin, 1982: 208Г; idem., The Character of Political Power in 
Assyria, in: "Sulmu 3", Prague, 1986: 243-255; A.K. Grayson, Assyrian Civilization: 
I. The Monarchy, in: "Cambridge Ancient History", 3/2, 1991: 194-199; idem. The 
Struggle for Power in Assyria: Cliallenge to Absolute Monarchy in the Ninth and 
Eight Centuries B.C., in: K. Watanabc, "Priests and Officials in the Ancient Ncar 
East", Heidelberg, 1999: 253-270; և այլուր: 
12. Դ. Ղաւիւսնցյան, Ոցսսբաոփ պատմությունը, Յերեվւսն, 1940: 114: 
13. Ch. Bumcy, նշվ. աշխ., էջ 107. 
14. С.F. Lehmann-Haupt, Chaldische Forschungen, /. Der Name "Chalder", 
VBGA, 1885: 578 (ըստ Б.Б. Пиотровский, Ванское царство, Москва, 1959: 
117, прим. 30), ibid., Corpus Inscriptionum Chaldicarum, I-II, Berlin und Leipzig, 
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1928, 1935; И.И. Мещанинов, Халдоведение, Баку, 1927; F.W. König, 
Handbuch der chaldischen Inschriften III (АГО. Beiheft 8.1/2. 1955-1957, Graz): 
Ոմանց մոտ' «Խալդիի զավակներ» (A. Sayce, The Cuneijbnn Inscriptions ofVan. 
JRAS, 14, 1882: 434. 505 են; M. Chahin, The Kingdom ofArmenia, London - New 
York - Sydnay, 1987: 33): Քննարկումների համար տես J. Friedrich, Chalder oder 
Urartäer?, ZDMG, Bd. 90, Heft 1. Leipzig, 1936: 60-82; Գր. Ղափանցյան, նշվ. 
աշխ., էջ 16-17; Б.Б. Пиотровский, նշվ. աշխ., էջ 117-121; И.М. Дьяконов, 
Заметки по урартской эпиграфике II, ЭВ, № 6, 1952: 111-112; А. Geotze. 
Kilturgeschichte des Allen Orients. Kleinasien, München. 1957: 191, Anm. 6; M. 
Chahin, Some Legendary Kings ofArmenia, J. Soc. For Armenian Studies. 1, 1984: 
53f.; А. Петросян, Армянский эпос и мифология, с. 196; նույնի՝ Армянский 
Мхер, западный Митра и урартский Халди, с. 49, 52-53: 
15. Ф. Тер-Мартиросов, Изобразительное искусство и письменность 
Урарту как источник по государственному устройству, 
«Հայագիտության արդի վիճակը ե նրւս զարգացման հիմնադրույթները». 
Զեկուցումների թեգեր, Երևան, 2003: 225-226. 
16. Ե.Հ. Գրեկյան, Դյովելեըի ոտարտակւսՕ' արձանագրությունը, ՊԲՀ. 
թիվ 1,2004, էջ 231: 
17. Г.А. Меликишвили, Урартские клинообразные надписи 
(այսուհետե՝ УКН), Москва, 1960: 127, столбец II: 3; հմմտ. H.B. Арутюнян, 
Корпус урартских клинообеазных надписей (այսուհետե՝ КУКН), Ереван, 
2001: 173, столбец II: 3; ե այլուր: 
18. ԼԱ, տող 339-342: Այս մասին մանրամասն տես Լ.Ն. Բիյւսգով, 
Ուրարտււէկաս արքան՛երի թագադրման արարողության՛ մասին՛. 
Աշխատություններ ՀՊՊԹ, թիվ 7, Երեան, 1981: 24-30; Ա.Գ. ՀւԱսյակյան, Վանի 
թագավորության պետական կրոնը, էջ 75-76: 
19. Բացառություն են կազմում, առայժմ հայտնի տվյալներով, Արգիշտի 
Ռոաայորդու (ու թերևս նաև այս Ո-ոաայի՝ Ռասա Սարդուրորդու. ըստ 
ասորեստանյան աղբյուրների) և Ռասա էրիմենայորդու երեր 
արձանագրությունները (КУКН 406: 17-30, 407: 14-23; M. Salvini, SMEA, 44/1, 
2002:117,4-12), որոնց մասին տես տեքստը: 
20. Հղումների համար տես Н.В. Арутюнян, КУКН, с. 420, 449; M. Salvini, 
Ayanis I, р. 254 (Ay-susi, Section I: 4-5). 
21. ԼԱ, տող 338: 
22. A. Geotze, նշվ. աշխ., էջ 195; M. Taner Tarhan, The Structure of llie 
Urartian State, "Anadolu Araglirmalan", IX, 1983: 300; Ա.Դ. Հմայակյւսն, Վանի 
թագավորության պետական կրոնը, էջ 73 (նշված գրականությամբ); P.E. 
Zimansky, Ancient Ararat: A Handbook of Urartian Studies, Delmar, New York, 
1998: 71; A. Taffet, A Tentative Reconstruction of the Urartian Calendare of 
Festivals, "Anadolu Arastirmalari", 15, 1999: 372. 
23. Ի դեպ, այս նույն բնութագրումն են տափս ուրարտական 
առաջնորդներին նաև ասորեստանցիները, ինչււյես, օրինակ, ԼԱ, տող 339-ում 
([..] mal-ku SIPA UN.MES KURU[r-ar-ti...]): 
24. Հմմտ. The Assyrian Dictionary (այսուհետե՝ CAD), "A" (vol. 1, part II), 
Chicago, 1968: 250, (w)ardu(m) - d): 

332 



25. Տես Գր. Ղափանցյան, նշվ. աշխ., էջ 113; И.М. Дьяконов, К вопросу 
о символе Халди, с. 190 сл.; М. Salvini, IM formation de L'ftat urarteen, in: "Acta 
Anatolica E. Larochc ohlaia. Colloquc anatolien, Paris, 1-5 juillet 1985", Louvain-
Paris, Hclhitica, 8, 1987: 405; idem. Le panthion de l'Urartu et le fondement de 
l'ftat, p. 86; ինչպես նաև A. Taffct, J. Yakar, Politics and Religion in Urartu (in: 
"Essay on Ancicnt Anatolia in the Sccond Millennium B.C.", Bulletin of the Culture 
Center in Japan (cd. Princc Takahito Mikasa), 10, Wiesbaden, 1998: 133-152) 
աշխատանքը, որը մնաց մեց անմատչելի: 
26. Հմմտ. bidini ... manini ulguse alsui.se cia(-jardisc arni usmasc pisuSe uanise 
. . . U D M F * M L I S S I G 5 m e S pisusininili siprugini (թարգմանությունը տես К У К Н , 2 7 7 , 
стк. 1-8; ե այլուր, ար կարելի է տեսնել նաև i£pui£c, aruSc, ekusc բաոերը' 
երջանկությունև մոտ իմաստներով): 
27. Հմմտ. uShanumc ... hututuhi gunuäe eue <LÜJip5use (թարգմանությանը 
տես КУКН, 406, стк. 31 сл. և այլուր): 
28. Տես նւսե ծնր. 19: 
29. Ե.Հ. Դրեկյւսն, նշվ. ւսշխ., էջ 231 -232: 
30. Տես. օրինակ, H.W.F. Saggs, Historical Texts and Fragments of Sargon II 
of Assyria, "Iraq", vol. 37/1, 1975: 11-20. 
31. L.A. Oppenheim, 77ic City ofAssur in 714 B.C., JNES, vol. 19, 1960: 140-
141. 
32. Ո-ուսայի ավագ որդին Մելարտոսսն էր, որին էլ անցել էր տերության 
դահը մի կարճ ժամանակով: Սանրամասները տես Lanfranchi G.B., Some New 
Texts About a Revoll Against the Urartian King Rusa I, "Oriens Antiqvvs", 22, 1983: 
123-136.; А.И. Иванчик, Киммерийцы и Урарту накануне восьмого похода 
Саргона II, ВДИ, № 3, 1990: 3-19): 
33. Ա.Ե. Սովսիսյան, Կարևոր մի ուղղում (Կարմիր բլուրի սեպագիր 
սափկՍԵրից մեկի առնչությամբ), Ս՜ՄԱԵԺ, XIX, 2000: 133-139): 
34. H.B. Арутюнян, КУКН, с. 415. Գաղափարագրի նշանակությունների 
մասին տես R. Borger, Assyrisch-babylonische Zeichenliste (այսուհետ1ւ՝ ABZ), 
AOAT, Bd. 33. Neukirchen-Vluyn, 1978: 84-85 (No. 99): 
35. Այս շումերագրի նշանակությունն է «գերագույն քուրմ»-ը, տես R. 
Borger. ABZ, 318 (cn = спи - Fürst, hoher Priester). 
36. Տես, օրինակ, Pitard W.T., The Meaning of EN at Ebla, in: Young G.D., 
Chavalas M.V., Avcrbeck E.R., "Crossing ßoundaries and Linking Horizons, Studies 
in Honorof M.C. Astour on his 80th Birthday", Maryland, 1997: 399-416. 
37. Առավել մանրամասն տես CAD, "В " (vol. 2), 1965: 191 ff. (b- lu). 
38. E. Larochc, Glossaire de la langue hourrite (premifere partie), RHA, 34, 
1976: 85-87. 
39. Հատկանշական է, որ վաղ խուրրիական տեքստերում հիշվոմ է endan 
տիտղոսը' «արքւս» նշանակությամբ, ինչի հավաստումն է նաև զուգահեռ 
տեքստերում սրւսն փոխարինած LUGAL շումերազիրը (V.V. Ivanov, Hurrian 
endan "King" and the Origin of Hurrian -nd- (Nasal + Dental Stop), in B.A. 
ЛИВШИЦ (гл. ред.), "История и языки древнего Востока: памяти И.М. 
Дьяконова", Санкт-Петербург, 2002: 92-101, ուր և տես խուրր. cnda(n)-]i հետ 
կապված քննարկումները): Այսինքն, «արքա» գաղափարը խուրրիներին ծանոթ 
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էր վաղուց և գոնե փոխառված «էր աքքադացիներից. ինչպես ենթադրվել է I.E. 
Laroche. Pantheon national et pantheons locaivc chez les Hourrites. "Orientalia", vol. 
45, fasc. 1-2, 1976: 98): Իսկ տիտղոսը, ըստ մոտեցումներից մեկի, 
արտահայտված Գ. Վիլհելմի կողմից, կարող էր նւսե ծագել EN շումերագրամից' 
խուրր. dan ածանցով (ըստ V.V. Ivanov, նշվ. ւսշխ., էջ 94): Ի ղեպ. տիտղոսը 
գուցե ե շարունակել է պարունակել «(գլխավոր) քուրմ» իմաստը՝ նշանակելով 
պարզապես քուրմ-ւսրքա (տես նւսև М.Л. Хачикян, Хурритский и урартский 
языки, Ереван, 1985: 6, 132 и прим. 4): 
40. Տես R. Borger. ABZ, 100-101 (No. !51). 
41. G. Wilhelm, Urartu als Region der Keilschrift-Kultur, in: W. Haas (Hrsg.). 
"Das Reich Urartu: Ein altorientalischer Staat im 1. Jahrtausend v.Chr.", Xenia 17. 
Kostanz, 1986: 95-113. 
42. H.B. Арутюнян, КУКН 412, прим. 6. 
43. Տես R. Borger, ABZ, 179-180 (No. 471): Սրա աոաջին նշանակությունը 
«քսան» (XX) թվանշանն է, այնուհետ' արևի ու Արևի աստծո գաղափարագիրը 
թվային համարժեքով ( m XX) և ապա միայն «արքւս»-ն (MAN/SÄRRU): 
44. Քեփշինի կոթողը միակ երկլեզու աղբյուրն է, ուր պահպանվել են (կամ 
պարունակում է) արքայական տիտղոսաշարեր: Տես Н.В. Арутюнян, КУКН 30, 
урарт. текст: 3, 18-19; ассир. текст: 2-3, 16. 
45. Տես, օրինակ, Իշպոփնիի և Մենոսսփ ձեոնարկած արշավսւքնելփ 
նկարագրությունները, որոնցում հստւսկ նկատվում է նշված տարբերութիւնը 
(H.B. Арутюнян, КУКН 31). 
46. Տես, օրինակ, H.B. Арутюнян, КУКН 39: 2 և 4: 
47. Ցոհաննես Ֆրիդրիխը դրանց մեջ տեսել է երկու տարբեր բառեր, 
Գրիգոր Ղափանցյւսնը նշում է իմաստային տարբերությունների մասին (Գր. 
Ղափանցյան, նշվ. աշխ., էջ 84-86): Այս նույն հարցը ծագել է նւսև Վ>ոլ 
Զիմւսնսկու մոտ (P.E. Zimansky, Ecology and Empire: The Structure of the Urartian 
State, SAOC, 41, 1985: 124, nt. 73): Նւս հարց է բարձրացրել՝ արդյո՛՞ք հնարավոր 
է գաղափարագրերում տեսնել իմաստային տարբերություն, ենթադրելով, 
օրինակ, «գերագահ արքա»՝ LUGAL-ի, և «ենթակա արքա»՝ LUGAL-ի դեպում: 
Ի դեպ, նման երևույթ դիտվում է նւսև խեթա-լուվիական աղբյուրներում (սրա 
վրա մեր ուշադրությունը հրավիրեց դր. Արւսմ Քոսյանը): Տես, օրինակ, N.V. 
Khazaradzc, Royal Power in Late Hittite Political Entities, in: H. Klengel (Hrsg.). 
"Gesellschaft und Kultur im alten Vorderasien", Berlin, 1982: 121-126; J.D. Hawkins, 
"Great Kings" and "Country-Lords" at Malatya and Karkamis, in: Th.P.J. Van den 
Hout, J. De Roos, "Studio Historiae Ardens, Ancient Near Raslern Studies Prcscntcd 
to Philo H.J. Houwink ten Cate", Istanbul, 1996: 73-85. 
48. Տես И.М. Дьяконов, ЭВ, № 6, 1952: 108: Հմմտ., И.М. Дьяконов, 
Жертвоприношения в Тейшебсйни (УКН 448), КБС, VIII, 1988: 66, прим., 
37; և այլուր: 
49. ' R. Borger, ABZ, 179 (No. 47!), 348. 
50. Ըստ Սիրյո Աալվինիի առաջարկած թարգմանության: Տես В. Andrö-
Salvini, M. Salvini. The Bilingual Stele of Rusa I from Movana (West-Azcrbaijan, 
Iran), SMEA, XLIV/1, 2002: 21 (Ins. 35-36), 23 and nt. 104. 
51. Ս. Հմայւսկյան, Վանի թագավորության պետական կրոնը, էջ 73: 
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52. Համապատասխանաբար КУКН 36 (Իշպուինի); 38, 38b, 39a 
(Իշպուինի ե Մենուա); 82, 122-124 քՍննուա); 193 (Արգիշթի I); 270 (Սարդոգփ 
II); 392 (Ռուսա I), 407 (Արգիշտի II); 415° , 418° , 421, 424, 425° , 427°; ինչպես 
նաև M. Salvini, The Inscriptions of Aycinis (Rusahinili Eiduru=kai): Cuneiform and 
Hieroglyphic (Inscription of the Susi Temple), in: Altan £ilingiroglu, Mirjo Salvini 
(cds.), "Ayanis I. Ten Years' Excavations at Rusaljinili Eiduru-kai 1989-1998", 
Roma, 2001: 253ff. (Ռուսա II); idem., Una Stele di Rusa III Erimenahi dalla zona di 
Van, SMEA, 44/1. 2002: 115-143 (Ռուսա III) են: 
53. Միգուցե, այս է վկայում հիշված տեքստերում հաճւսխ հանդիպող 
«(մեկ) ցուլ Խալդի (աստծուն) թող-գոհաբեովի, մսեղիքը (ե) լյարդը արքային 
թող-տրվի» արտահայտությունը (graf. GUD Haldie SUM barzani zieldi LUGÄL-e 
fPN) ardulini): Տես H.B. Арутюнян, КУКН 193: 3-4 (?); 425: x+1 (?); M. Salvini, 
Ayanis I, (Ay-susi. Scction III: 9-10): 
54. H.B. Арутюнян, КУКН, с. 476: 
55. H.B. Арутюнян, КУКН 424: 19-20; И.М. Дьяконов, КБС, VIII, 1988: 
57. Հմմտ. նաե М. Salvini Ayanis I: Ay-susi, Scction III: 3-5. 
56. Տես, օրինակ, A. Salonen, Prozessionswagen der babylonischen Götter, 
St.Or., 13/2, 1964: 3; H. Sauren, Besuchsfahrten des Götter in Sumer, "Orientalia" 
NS, 38/2, 1969: 214-236. Ամփոփ տես նաև Götterreisen A. Nach sumerischen 
Texten (A. Sjöbcrg,), Götterreisen B. Nach hethitischen Texten (H. Otten), in: W. von 
Soden (Hrsg.), RLA, III, 6/7, 1969: 480-483. 
57. И.М. Дьяконов, Урартские письма и документы (այսուհետե՝ 
УПД), М.-Л., 1963 (текст № 12). Հմմտ. Г.А. Меликишвили, УКН II (ВДИ, № 3, 
1971), 286; Н.В. Арутюнян, КУКН 412; М. Salvini, Ayanis I, р. 17. 
58. Ա. Հմայակյւսն, Վանի թագավորության պետական կրոնը,, էջ 36, 106, 
ծնթ. 13: 
59. Г.А. Меликишвили, УКН 89: 5-10; И.М. Дьяконов, КБС, VIII, 1988: 
67, прим. 41; Н.В. Арутюнян, КУКН 115: 5-10. 
60. Հմմտ. նույն տեքստի DINGIRMES-3e zieldi iStinini LUGÄLMEä usidilatini 
արտահայտությունը «ւսստվւսծները սարդն ւսյսուհետ' ՚ արքաներին թող-
հւստկացնեն''» մոտավոր թարգմանությամբ (КУКН 105:10-11): 
61. И.М. Дьяконов, УПД, с. 70. Հմմտ. Г.А. Меликишвили, УКН 127, VI: 
13-15; Н.В. Арутюнян, КУКН 173, VI: 13-15. 
62. М. Salvini, Ayanis I (Ay-susi, Section I: 8-10): 
63. Տես H.B. Арутюнян, КУКН 270, 414-416, 424-425, 427, 489: Այս 
արձանւսգրությունների համադրությունը Այանիսի նույնական տեքստի հետ 
տես M. Salvini, Ayanis I, р. 256 (Fig. 5). 
64. H.B. Арутюнян, КУКН 412, лиц. стор., 4-6. 
65. Աոկա ընթերցումը՝ Խալդին թողեց(հաստատեց)-ինծ (որպես) արքա 
տարբերակով (Н.В. Арутюнян, КУКН 412; M. Salvini, Ayanis I, р. 17), 
որոշակիորեն հակասում է ուրարտական սեպագրի քերականական 
կանոններին. LUGAL=ni dHaldi=ni արտահայտությունը դրվւսծ է բացարձակ 
հոլուխվ: Եթե խոսքը ւ1երաբերեր Խւսլդիի կատարած գործողությանը, ապա 
ղիցւսնունը պետք է դրվեր էրգատիվ հոլովով (JHaldi=äe). ւսյդ է պահանջում 
անցողիկ as(u) բայը: Այստեղ, մի գուցե, գործ ունենք ուրարտական սեպագրում 
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կրավորական սեռի ինչ-որ դրեորման հե՛տ: Տես և համեմատիր И.М. Дьяконов, 
УПД, текст Ns 12; P.E. Zimansky. նշվ. ւսշխ.. էջ 79: 
66. Տես. օրինակ, I. Starr. Queries to the Sungod. Diviiuition and Politics in 
Sargonid Assyria. SAA, IV. Helsinki. 1990. ուր ւսոկա է պատգամախոսության 
գործընթացը լուսաբանող ընդարձակ ակնարկ (էջ XVI-LV): 
67. ԼԱ, տող 385 (ըստ И.М. Дьяконов, Ассиро-вавилонские источники 
по истории Урарту, ВДИ, № 2, 1951, текст № 49 (367): Հմմտ., սակայն, W. 
Meyer, MDOG, 115, 1983: 106-107): 
68. Б.Б. Пиотровский, Урартская мифология, в кн. "Мивы народав 
Мира", Москва, 1982: 550. 
69. И.М. Дьяконов, УПД, с. 62. 
70. Г.А. Меликишвили, УКН II, с. 280; М. Salvini. ZII den beschrifteten 
Tonbullen, in: W. Kleiss (Hrsg.), "Bastam I. Ausgrabungen in den urartäischcn 
Anlagen 1972-1975", Berlin, 1979: 133-136; idem. Geschichte und Kultur der 
Uranäer, Darmstadt, 1995: 113f.; H.B. Арутюнян, КУКН, с. 412. Այս մասին տես 
նաև Ս. Hellwag, Der Untergang Uranus: eine historisch-archäologische "Fall"-
Studie (Magisterarbeit), München, 1998: 55-78. 
71. P.E. Zimansky, նշվ. աշխ., էջ 85: Նւս, ի դեպ, առավել հավանական է 
գտնում բոլոր սեպախմբերն ընթերցել գաղափարագիր արժեքներով, այսինքն՝ 

A.NIN.LI, ինչը միանգամայն հնարավոր է (նշվ. ւսշխ., էջ 125, ծնթ. 76): 
Այստեղ նշենք նաև Մ. Սւսլվինիին, որի կարծիքով հիշված գաղափարագիրը 
վերաբերել է ոչ միայն թագաժառանգին, այլև՝ արքւսյագներից 
յուրաքանչյուրին: Տես M. Salvini, Bemerkungen über die Thronfolge in Urartu, in: 
H. Klengel (Hrsg.), "Gesellschaft und Kultur im alten Vorderasien". Berlin. 1982: 
225. 
72. U. Hellwag, Sohn der Königin" LÜA.NIN-li oder 
"Wasserwirtschaftsminister" LÜA.ZUM-li ?: Überlegungen zu einem "fragwürdigen" 

Amt um urämischen Königshof, "Akkadica", 117, 2000: 21-43. 
73. M. Salvini, Ayanis I, p. 23-24. 
74. M. Salvini, Ayanis I. Inscriptions on Clay: Inscriptions on Seal Impressions, 
316f. (Seal Ay-3, and Fig. 8c). 
75. И.М. Дьяконов, УПД, с. 34, 138 (текст № 4); М. Salvini, Die 
urartäischen Tontafeln aus Bastam, in: W. Kleiss (Hrsg.), "Bastam I. Ausgrabungen 
in den urartäischcn Anlagen 1972-1975", Berlin, 1979: 130 (Abb. 9); U. Scidl, Die 
Siegelbilder, in: W. Kleiss (Hrsg.), "Bastam I. Ausgrabungen in den urartäischcn 
Anlagen 1972-1975", Berlin, !979: 137; idem, Die Siegelbilder, in: W. Kleiss (Hrsg.), 
"Bastam II. Ausgrabungen in den urartäischcn Anlagen 1977-1978", Berlin, 1988: 
145; են: 
76. Ն.Վ. Հարությունյան, Նոր ընթերցումներ հ մեկնաբանոտյուննհր 
Այանիսի նորահայտ ուրարտական սեպագրում, ՄՄԱԵԺ, XXI, 2002: 230: 
77. «Որդի» հասկացությունը Հին Արևելքում ունեցեւ է լայն 
նշանակություն՝ վերաբերելով ընդհանրապես այս կամ այն բնագավառի հետ 
կապված մարդկանց (հմմտ., օրինակ, dumu c-dub-ba-(a)՝ արձանագրության 
տան որդի ֊ «աշակերտ», LtJDUMU(-Se) URUTuäpai(niSe) որդի(ն) Տուշպա 
(բ ւսղաթի) - «քաղաքացի», «տուշպւսյեցի» են): Մասնագիտական 
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գրականության մեջ շրջւսնաովող տեսակետիս բավական կասկածամտորեն է 
մոտենում նաե ուրարտական պետության կառուցվածքին վերաբերող 
արժեքավոր աշխատության հեղինակ Փոլ Զիմանսկին. նւս չի բացառում 
քննարկվող A, ինչպես նւսև NIN գաղափարագրերում տեսնել այ լ իմաստային 
արտահայտություններ՝ ի տարբերություն ղրանց հայտնի նշւսնւսկությունների 
(P. Zimansky, նշվ. ւսշխ.. Էջ 85): Այս միտքը, թվում Է, հաստատվում Է գոնե NIN 
գաղափարագրի պարագայում, վերջինս ուրարտական սեպագրում կարծես թե 
կիրառվել Է ( ՛բացառապես՛) «աստվածուհի» նշանակությամբ: 
78. M. Salvini, Ayanis I, ր. 291 ( C B Ay-39) . 

79. C A D , " Е - (vol. 4) , Chicago. 1958: I72f . (entu). 

80. Հետաքրքրական Է, որ ուրարտական ւցատկերւսգրությւսն տարբեր 
նմուշներ վկայում են տերության հոգևոր կյանքում քրմուհիների կ ա տ ա ր ա ծ 
կարևոր դերի մասին: Բրոնզե պաշտամունքային թիթեղներում ւգատկերված 
ծիսական արարողությունը (հւսցի մատուցում, գինու հեղում են) իրականացնում 
են կանայք (Տես, օրինակ, H.-J. Kellner, նշվ. աշխ., Taf . 70-71, Nu. 282 ; idem., 
Gropung and daiing of Bronze Beils, in: E. Merhaw (ed.), "Urarlu. A Meialworking 
Ccnlcr in lhe First Millennium B . C . E " , Jerusalem, 1991: 60-61, No. 17): Թերևս 
1լարե|ի Է ուրարտական պատկերագրության այլ օրինակներում Խւսլդիի առջև 
կանգնած կանանց, որոնք պ ա տ կ ե ր վ ա ծ են և խնդրարկուի դիրքով, և 
զոհաբերության կենդանու՝ այծի հետ միասին, ընկալել որպես քրմուհիներ (տես, 
օրինակ, H.-J. Kellner, Personal Adornments: Medallions and Peelorals, in: E. 
Merhaw (ed.), նշվ. ժող., Էջ 175, տւսխ. 11-12, 15, 17; նույնի՝ Votive Plaques, նշվ. 
ժող., տւսխ. 1, 3; և այլուր): Ն ր ա ն ք սովորաբար նույնւսցւիսմ են Վարուբանի 
աստվածուհուն (Ա.Դ. Հմւպակյւսն, վանի թագավորության պետսւկաԱ կրոնը. Էջ 
38-39): 
81. Խեթւսկան տերության բազմաթիվ աղբյուրներ հիշատակում են 
Խւսրթիի թագուհուն՝ կրոնական այս կամ այն արարողությունը կատւսրեփս 
կամ գլխավորելիս: Խ ե թ ա կ ա ն տերության հոգևոր կյանքում շ ա տ մեծ Էր մայր 
րւսգուհու ղերը, որը ւիաստորեն հանդես Էր գ ա փ ս որպես գ լխավոր քրմուհի: 
X2. Թերևս այս փաստով ւցետք Է բ ա ց ա տ ր ե լ այն հերթագայությունը, երբ 
մի դրոշմում նշվում Էր տերության առաջնորդի անուն-հայրանունը, երբեմն՝ 
տիտղոսով, կամ պարզապես տիտղոսը: Ռւսցի այդ , հետւսքրքւսկան Է այն 
փաստը, որ երկու ւոիպի կնիքներն ել (այսսլես կոչված՝ « ա ր ք ա յ ա կ ա ն ը » և 
«ւսրքւսյւսզնինը») ունեն մոտ պատկերագրություն, իսկ մասնւսգիտւսկան 
գրականության մեջ ա ր տ ա հ ա յ տ վ ե լ Է դրանց՝ մեկ անձի պւստկանելու 
հնարավորությունը: 
83. Այս երևույթը կարեփ Է դիտել, հետաքրքիր Է, աքք. maliku(m) բառում: 
Այն, արևելւսսեմականում ունենալով « ( ա ր ք ա յ ի ) խ ո ր հ ր դ ա կ ա ն » 
նշանակությունը, ւսրևմտասեմւսկան աշխարհում ձեռք Է բերել « ւսրքա» 
նշանակությունը (mlk), սկգբւսնաւցես օգտագործվելով երկու իմաստներով Էլ 
(PiLard W.T. , նշվ. աշխ. . Էջ 405) : 

84. Այս տարբերակումն աուսջինը նկատել Է Փ . Զիմանսկին: Այստեղ 
թերևս ւսնհրւսժեշտ Է տարբերել նւսև երրորդ բանաձևը, որն ուղղակի հրամւսն Է 
("^SarduriSc mRusahiniäe aruni bause PN) , որտեղ հրաման տվող անձը հիշվում Է 
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անուն-հայրանունով. նույնը նւս1ւ կնիքում: Այսինքն, այստեղ բացակայում է 
միօէհւրդ օղակը: Տես Н.В. Арутюнян, КУКН 428 : 1-3: 
85Г H.B. Арутюнян, КУКН 3 9 3 . 3 9 4 . 4 3 3 . 
86. H.B. Арутюнян, КУКН 4 2 9 . 4 3 2 , 4 4 3 . 4 4 6 . 5 2 0 . 5 2 2 . 
87. Հմմտ. Р. Zimansky, նշվ. ւսշխ.. էջ 84; H.B. Арутюнян, КУКН. с. 307 , 
прим. 25: Իրոք, երե գաղափարագրերի քննարկվող կոմբինացիան ընդունենք 
արքայազն նշանակությամբ, ա պ ա կստացվի. որ նւս իրավունք ուներ 
հաստատելու գործող արքայի՝ տերության վււսստացի առաջնորդի 
հրամանները: Հազիվ թե պետության կառավարման համակարգը երբևէ 
ենթադրեր « ա ր ք ա յ ա զ ն ի ն » վ ե ր ա պ ա հ վ ա ծ նման լւսյն լիազորություններ: 
88. Դրւս վկայությունն է L Ü ( բառացի ' մարդ) գաղաւիարազրի 
առկայությունը, որն ուրարտական տեքստերում հիմնականում կիրառվել t 
մասնագիտություն/պաշտոն արտահայտելիս (КУКН, с. 419՝). որպես որոշի; 
(determinative): Ի դեպ, գիտական հրատարակություններում ցայսօր 
օգտագործվող արքայազն բառի հետ մասնագիտություն ա ր տ ա հ ա յ տ ո ղ որոշչի 
առկայությունն իրավացիորեն առաջացրել է որոշակի զարմանք և կասկած (P. 
Zimansky, նշվ. ւսշխ., էջ 85), առավել ևս, սեպազիր և ո՝ մի դպրություն չի զգացել 
դրա. անհրաժեշտությունը (հմմտ., օրինակ, L U G A L / L U G Ä L ՝ արքա 
գաղափարագիրը, որը գրվել է աուսնց որոշչի, այդ թվում նւսև ուրարտական 
սեպագրում): 

89. КУКН 393 , о б о р , стор . , печ. 2; 394 , о б о р . с т о р . , печ. 2. 
90. Սեզ հետաքրքրող կնիքների և կնքադրոշմների ամբողջ զ ա ն զ վ ա ծ ը 
ծագում է մ.թ.ւս. 7-րդ դարում կառուցված քաղաքներից, ինչպիսիք են Կւսրմիր-
բլուրը (Թեյշեբայինի), Բւսստւսմը (Ռասայի փոքր քաղաք), Թոփրւսք-քալեն 
(ՌուսախիԸիւի Քիլբանիկայի) և Այւսնիսը (Ռասախինիփ Էուդուրու1րսյի\. Մյուս 
կողմից, սեպագիր ադյուսւսկների բեկորներ հւսյտնի են նւսև Սւսրդարիխինիւի 
քաղաքից ( Հ ա յ կ ա բ ե ր դ - Չավուշթեւիե), որոնցում, սակայն, չեն ււլահպանվել 
դրոշմւսհետքեր (A.M. Din ;o l . В . D i n ; o l und M. Salvini, Zwei urariäisclte Tontafeln 
aus Qavu§tepe, S M E A , 43/2: 195-202): Գրւսկանությւսն մեջ ւսոկւս է տեղեկության 
նւսև Վերին Անզաֆից (հայ. Անձւսվ, քաղւսքի ուրարտւսկան անունը հւսյտնի չէ) 
հւս յտնաբերված սեւզագիր սալիկի մասին, երկկողմւսնի ւսրձւսնւսգրված, լւսվ 
վիճւսկում: Այն, սւսկւսյն, դեռ չի հրատարւսկվել: Այս մասին տես A.M. Greaves. 
В. Helwing, Archaeology in Turkey: The Stone, Bronze & Iron Ages 2001, TÜBA-
A R . VI, 2003: 147. 

9 1 . ԼԱ, տող 337: 
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ՄԱՐ Ի ԱՍ՜ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆ 

ԻՍՈՒՎԱ5Ի ԱՐՔԱՆ ԵՎ ԹՈՒԴԽԱԼԻՅԱՍ IV-Ը 
(КВо XXXI 68) 

Հոդվածի թեման -ß.iu. 13-րդ դարի խեթական դատական մի արձա-
նագրական Ւ. (КВо X X X I 68 = СТН 297.8), ուր քննարկված են արքա 
Թտդխսւ|իյաս IV-ի գեմ կազմակերպված դավադրության մանրամւսս-
նե]ւր: Այս աււբյու]ւն աոաջին անդամ հրատարակվել ե գիտական շրջա-
նառության մեջ Ւ. դրվել Ռ.Ստեֆանինիի' կողմից 1965 թվականին: Տար-
թեր տարիներին դրան անդրադարձել են Ն.Տանին և Թ.վան դեն Հոուտը, 
հայ մասնագետներից՝ Վ.Խաչատրյանը: Նշենք սակայն, որ Ռ.Ստեֆա-
նինիի աշխատանքը որոշ անճշտություններ Ւ. պայաւնակամ՝ կապված 
սեպագրագիտության մեջ ժամանակի ընթացքում ի հայտ եկած նորա-
մուծությունների և վերափոխված ընթերցումների հետ: Հայագիտության 
համար այս արձանագրությունը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում, 
քսւն]ւ որ պարունակում է տեղեկություններ Հայկական լեռնաշխարհի 
հնագույն պետական կազմավորումներից մեկի՝ Իսուվայի (Ծոփքի) վե-
րաբերյալ: 

Սստրե ներկայացնում ենք արձանագրության գիտական տառադար-
ձումն ա թարգմանությունը. 

1. 
2. [GIM-an-m]a-wa 'He-es- ni-is2 am-mu-uq-qa3I-NA [...] 
3. [e]-er-u-en nu-wa-mu-kan D UTU-si A-NA 'Ma-la-[...] 
4. i-il-wa-ra-as аг-nu-ul nu-wa-ra-as ar-nu-nu-un nu-wa-ra-as I-NA [...] 
5. рё-hu-te-nu-un" nu GIM-an I-NA URU'Ta-hur-pa ar-hu-un 
6. nu-mu C , S HUR SA g i S He-es-ni5 u-te-er6 MA-HAR DUTU-si-wa lc-e7 

pa-a-[it-ti] 
7. L U GAL H , Ä -wa am-mu-uk kat-ta u-wa-ti A-NA 'Li-la-u-wa-an-ta-
ylaj 
8. GIS.HUR u-te-cr nu-wa a-pe-e-da-ni-ya8 QA-TAM-MA ha-at-ra-es 
9. 'Ta-at-ta-an-wa L Ü M E S GAL H 1 A -ya MA-HAR D UTU-si le-e рё-hu-le-si 
10. ma-a-an-ma-wa-ra-as pe -hu-te-si-ma nu-wa i-da-la-u-wa-ah-ti 
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11. UM-MA A-NA-KU-MA A-NA 'Li-la-u-wa-an-ta nu-wa MA-HAR 
DUTU-si 
12. ku-wa-pf Ü-UL pa-a-i-mi 'He-es-ni-is-<ni-is>-wa-mu՝' ku-it i-ya-zi 
13. Ü-UL -wa-mu za-a-hi DUTU-si-ma-wa-mu-kän Ü-UL SAG.DU-an-
pit10 ku-iz-zi 
14. ma-a-an-wa Ü-UL pa-a-i-mi nu-wa 'Li-la-u-wa-an-da-as am-mu-uk 
15. L U M E s GAL H 1 A -ya I-NA URLHa-at-ti-na MA-HAR D UTU-si pa-a-u-c-en 
16. nu-wa A-NA 'He-cä-ni kat-ta-an pa-a-u-un nu-wa-mu-za-kän A-NA 
C , S G I G I R 
17. kat-ta hal-za-a-is UM-MA 'He-eS-ni-MÄ ki-nu-na-ya-wa-za Ü-UL ha-
a-si 
18. LÜ M E S GAL H 1 A -wa hu-u-ma-an-du-uä I-NA URUKa-r[a-h]a-na li-in-[...] 
19. [,..L]-as-[w]a-kdn Ü-UL ar-ha ki-it-ta-ri DUMU M E S . LUGA[L-m]a-
wa-fkän] 
20. fsa-ku-w]a-sar-ra-as ka-ru-u am-me-da-az nc-an-[ta-at] 
21. [ki-nu-na-ya-wa-za Ü-U]L ha-a-si nu-wa GIM-an ha-mi-is-ha-a[n-za 
ki-sa-ri] 
22. [ERINM E S A N S U . K U R . R A m e ] 5 ni-ni-ik nu-wa-za an-da [. . . 
23. [u]k-wa-mi nu-wa-at-ta me-mi [ . . . ] 
24. ...[k]u-i-e-es an-da nu-wa-a[t... 
25. [, . .]x-ta-[.. .] . . . -al-an EGIR-pa x[ . . . 
26. [. . .]-zi-[.. .]x nu-wa zi-ig-qa us-kdn-[ . . . ] " 
27. [zi-la]-tu-wa ku-in <u> ' ՜ e-ek-ta-an ha-ma-[an-du]'՛' 
28. . . .§]I-PU-PU 'Ta-as-ku-i-lc-es-sa kis-an mc-mi-[ir?]u 

29. . . .§]I-PU-PU A-NA LU- E .KAS 4 u t t ' 15 x-x[. . . ] 1 6 

30. [.. ,]XL U M E S UKU.US am-mu-uk nam-ma e-es-[zi] 
31. [,..]x-ki-nu-wa а-рё-cl AN§U.KUR.RA. M E S GIS.HUR/MA-//AÄ 'He-
e§-ni-[... 
32. UM-MA 'He-eä-ni-i in-na ֊ra-wa-kän lu-u-ri-in [. . . 
33. . . . 
34. XXX D UTU-si-wa-kdn A-NA 0 l S GIGIR za-am-[mu-ra-... ] 
35. zi-ik-ku-wa-za17 IS-TU K A R A S ANSU.KUR.R[A. M E S . . . ] 
36. GIM-an-wa c l S G I G I R . L U G A L a-pf-ya ar-nu-u[m-mi... 1 
37. a-pf-ya LÜ-c-cs-[d]u' 
38. UM-MA 'Hc-es-ni-i A-BU-BI-Tl-wa-z.a hal-zi-ih-hi nu-[...]x i-ya-mi 
39. 'Lu-pa-ak-ki-is-' ma"-wa-kan L Ü QAR-TAP-PU U G U L A LÜ [ M E S . . . ] 
ku-en-zi 
40. ' H a l - p a - L Ü ֊ i n ֊ w a E-IN-NU-DA sa-an-na-pi-Ii-i[n.. ,]-u-e-ni 
41. L U G A L KUR URUI-su-wa-ma-an-wa 'A-la-li-mi-is18 'Ta-as-ku-i-li-is 
['Hu-uz-zi]-ya-as-sa" 
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42. ma-an-wa-ra-an a-pu-us an-da e-ip-pir 'Na-ni-zi-in-mfa...] pa-is-sa-
an-la 
43. GUD.MAH-an-ni20 pi-ya-ir a-pa-a-at-wa a-pa-a-at u-ki-la [.. .m]i 
44. zi-ik-ma-wa-kan in-па-га-а lu-u-ri an-da ti-ya-si D'UTU-si-wa-[z]a-
kän 
45. a-pe-c-da-ni-pat A-NA GAL.KÜ.BABBAR se-er u-wa-it-ta-ri21 

46. [ma-a|-an UL nu-wa-mu an-da u-e-ri-ya-hu-ul 
47. 'Hc-cs-ni-i-in-wa ku-wa-pf U R U KU.BABBAR-si IGI-zi BAL-si INIM-
ni c-cp-lc[n] 
48. nu-wa-as-si I-NA ZA-RA-TI22pa-a-un nu-wa-za ar-rc-es k[i]-iz-[zi] 
49. nu-wa-kän an-da hal-z[i]-i-e-er nu-wa-kän G l S a-xx[.. .2 3 

50. an-da ar-ha-ha-r[i] 
Թարգմանա թյուն]]. 
1. ... 
2. [ Հենց որ] Խեսնին24 ինձ դեպի [.. ,2 5] 
3. հասանք, ե ինձ, Մալսվցիտիիս] Արևն [ասաց], 
4. «գնա՛, բեր», և նբանց բերեցինք, և նրանց ււեպի (Խաթենա') 
5. հասցրեցինք; և եբբ որ Տաիաւրպա26 հասա, 
6. ե ինձ բերեցին Խեսնիի 1ւրամանը . «Արևի առջև չգնա՛ս [.. .], 
7. ե իշխանները ինձ ցած բերեցին, Լիլաուվանդային 
8. հրամանը բերեցին, ե նրան էլ նույն ձևով փոխանցեցիր/գրեցիր, 
9. «Տաատայ]ւն ե իշխաններ!ւն Արև]ւ ւսռջև չտանես, 
10. ւսւգա թե տանես, չւսրագործռւթյուն արած կլինես», 
11. ւսյսպես եմ ասում ես Լիլատվւսնդային. «էլ Արևի առջև 
12. երբեք չեմ գնա, Խեսնին ինձ կանի: 
13. Աըեը թոդ իմ գլուխը չկտրի 
14. [ . . . ] չեմ գնա: Եկ Լիրստկանդասն ու ես, 
15. ե իշխանները Խաթենա քադաք Արևի մոտ գնացինք, 
16. ե ես ցւսծ իջւս Խեսնիի մոտ, և կառքի վրայից 
17. նւս ինձ ձայն տվեց: Այսպես (ասաց) Խեսնին. «Այժմ [ . . . ] 
18. Բոլոր իշխանները Կարախանայում27 երւլ[վեցին] 
19. 11չ ոք նրանցից չմնաց, իսկ աըքայագնը 
20. իմ (հանդեպ) ադխլ մն[աց] 
21. և ւսյժմ մի վստահիր: էյվ հենց որ գսւրան[ը գա] 
22. ցորքերն ա կւսռքերը պատրաստիր, և 
23. և քեց կասեմ: [. . .] 
24. ... ովքեր ներսամ ե քե[գ] 
25. ... ետևում... 
26. . . . և դու հետևիր՛... 
27. Հետո28 ցւսնցով [թալ] կապեն 
28. .. .Տասկաիլին այսպես է ասում, 
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29. ......սալւհանդակխ պւսշտոնին/տեդին... 
30. .. .ծանր 1ւետնակւսյիննելւլւ ինձ կյւկին դառն [ամ են] 
3 1 . .. (և ) նրւս զ ո ր ք ե ր ը Խ ե ս ն ի ի մ ո տ . . . 
32. ..Այսպես (ասաց) Խեսնին «Ուղղակի վիրավորանք... 
33. . . . ՝ 
34. ...Արեր կառքի ւ||ււս կվիբա[վորվի] 
35. և ղտ բանակի բազմության միջե 
36. եբբ արքայի կաոքր այդ ժամանակ29 հեռաց[նեմ] 
37. այդ ժամանակ .... 
38. Այսպես (ասաց) Խեսնին. «Տանուտիրոջը ես կկանչեմ և [. . .] կանեմ 
39. Իսկ Լուպակկին, Կառապանը հազարապետին կսպանի30 

40. Խւսլպացիտիին դատարկ ամբարամ [. . . ] 
41. երե Իսուվայի արքային Ալաւիմին31, Տասկաիլին32 ե [Խացցիիան 3 3 

42. 1յթե նրանք նրւսն (=Իսուվսւյի արքային) կբռնեն, Նսւնինցին 
ինձ[...] 
43. անասնագոմ բող նրան ուղարկեն, նրան ես ինքս [. . .] 
44. բայց դա ինձ ուղղակի վիրավորում ես միացար՛, բայց Արևը 
45. կանհանգստանա այդ արծաթե գավաթի համար, 
46. ապա թե ոչ, նրանք ինձ [ . . . ]» 
47. մինչդեռ Խաթթաասսամ Խեսնիին [. . . ] 
48. նրա մոտ, ղեպի վրանը գնացի, ե նա լվացվամ էը, 
49. և ներսամ կանչեց, և [. . .] 
50. ներսամ [. . . ] 

Ամենայն հավանականությամբ արքայազն Խեսնիի այս դավադրութ-
յունը պետք է որ տեղի ունեցած լիներ Թսւդխալիյասի գահակալության 
առաջին շրջանում, երբ նրա իշխանությունը ղեոևս կայուն չէր 4 : Դա-
վադրության պատճառների և մասնակիցների ինքնության առավել ման-
րամասն քննարկումը թողնելով մեկ այլ, առավել համապարփակ ուսում-
նասիրման, փորձենք վերլուծելԻսուվային առնչվող հատվածները: 

Ըստ էության, Իսուվային վերաբերում է տեքստի երկու տողը միայն 
("41-42), ուր Իսուվայի արքան հիշատակվում է դավադիրների շարքում: 
Սակայն այս աղբյուրի համադրությունն այլ աղբյուրների հետ ե տվյսղ 
շրջանի քաղաքական անցքերի վերլուծությունն ի հայտ են բերում բա-
վականին սերտ խեթա-իսավական առնչություններ: Նշենք, որ Իսուվան 
խեթական տերության առաջխաղացման պահից ի վեր մշտապես եղել է 
խեթական արտաքին քաղաքական հարաբերությունների առանցքային 
կետերից մեկր: Սկզբնապես թշնամական երկրների շարքում գտնվելով, 
13-րդ դարում արդեն խեթական տերության վստահելի դաշնակիցների 
շարքում էր, և դեռ ավեփն, Իսուվայի արքայական տան ներկայացուցիչ-
ները կարևոր պաշտոններ էին գրավում խեթական արքունիքում, իսկ 
Խաթթիի պաշտամունքային կյանքում Իսուվայի արքաները առանձնա-
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հատուկ դեյւ անեին համւսխեթական աստվածություններին տ]ւփպ 
երկրպագության կազմակերպման գործում՜''': 

Իսավայի արքայի անունը տեքստը շի պահպանել, սակայն դեռևս 
Հ.Քլենգելը, հենվե]ու{ այ| ադրյարների վերլուծության ւ|րա, եզրակացրել 
է, որ ամենայն հավանականությամբ խոսքը Աըիշարլսոմայի մասին է, 
որն ամուսնացած էր Խաթուսիփս 111-ի դստեր՝ Քիլուշխեպայի36 հետ, ե 
ամենայն հավանականությամբ Իսավայի հետագա արքա էիդիշարրու-
մայի հայրն էր՛1': Արձանագրությունը հիշատակում է նաե Լուպակկիին: 
Կարծիք է հայտնվեի որ սա նույն Լապակկին է, որին Իսավայի արքան՝ 
Արիշարրուման իր նամակում (KI3o XVIII 4) դիմում է որպես իր «սիրելի 
հոր»38 և որր միաժամանակ «թագուհու (Պուղուխեպայի") ծառւսն էր»39: 

Ինչևէ, հաշվի առնելով այն փաստը., որ դավադրության մեջ ներգ-
րավված անձինք թե արքայական ընտանիքի, թե վւսսալ երկրների դի-
նաստիաների հետ բարդ և տարաբնույթ կապերի մեջ էին, առավել ևս որ 
Լուպակկին ե Արիշարուման միաժամանակ անադդակիորեն պատկա-
նում էին կառավարող արքայի արքայատոհմին, կարող ենք ենթադրել, 
որ Արիշարուման գահընկեց է արվել, և Իսուվայի գահը փոխանցվել է 
նույն արքայատոհմի ներկայացուցիչ ե խեթական արքունիքի հետ ագ-
դակի արյունակցական կապ ունեցող էխփշարումային: Նշենք, որ խե-
թական արքունիքը միշտ էլ կիրառել է տարբեր պետությունների ե իշ-
խանությունների հետ խնամիական կապերի հաստատման պրակտի-
կան որպես արտաքին քսպաքական շահերի առաջխաղացման հարմար 
միջոց: Կախյալ արքաների պարագայում դա նաև ապւսհովում էր տվյսդ 
պետության արտաքին կողմնորոշման խեթամետ ուղղվածությունը, ա-
մուսնական. պայմանագրերը սովորաբար ենթւալրամ էին նրանց պար-
տավորվածությունը հետագայում գահը փոխանցել խեթական աըքա-
յադստեր ժառանգին4", ինչն էլ բնականաբար ավելի էր նպաստում 
տվյալ երկրռւմ խեթական ազդեցության ուժեղացմանը: Տվյալ օրինակը 
միանգամայն համապատասխանում է այս պատմական անցքերին, բա-
ցի Իսուվայի արքայի հետ ամուսնացած Քիլուշխեբայից, արքայազն 
Ներիկկալլին ամուսնացած էր Ամուրրուի, իսկ Խաթթուսիլիսի մյուս որ-
դին' Բաբելոնի աըքայադստեր հետ, երկու արքայադուստր ուղարկված 
էին Ռամզես 11-ի կանանոցը և այլն4 1 : Նման պայմւսներում էխփշարու-
ման, լինելով ուղղակիորեն Խաթթուսիփս 111-ի թաւը ե Թադխափյասի 
հարազատ քրոջ որդին, միգուցե ավելի լոյալ կլիներ խեթական արքունի-
քի. կամ ավելի ճիշտ գահակալող արքայի նկատմամբ, քան իր հայրը՝ 
Արիշարուման: 

Իսուվայի արքաներից մինչ այժմ մեզ հայտնի են միայն Արիշաըու-
մայի և էխլիշարումայի42 անունները: Երկու անուններն էլ դիցանվանա-
կերտ են՝ իրենց կազմի մեջ պարունակելով Sarruma իտւրրիական բառը: 
Այն Sarruma աստծո անունն է, որը իտւրրիական դիցաբանությունում 
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հանդես Է գափս ւդւսլես Թեշուբի և Հեբսդփ ււբւ]ի, թաբդմանաբա])՝ «Թե-
շու բ աստծււ ցլիկ/որդի»43: Այս, ինչպես նաև Խսւթթիի կբոնական կյան-
քում իւաբբիական աստվածնեբ]) պաշտամունքում Իսափսյի արքաների 
ունեցած ցգւպի դերր44, ինչպես նւսև այն փաստը, որ մինչև խեթական 
արտաքին քաղաքական պորտում ներգրավված փնե|ր, Իսավան այս-
պես թե այնպես գտնվում էբ հարևան Խուրրի-Միտաննի պետության 
անմիջական ագղեցւսթյան տակ45 թայւ են տափս միանշանակոբեն 
պնդել այս արքայական դինաստիայի խաբրիական աբմւստների մա-
սին, ւԱսնավանգ որ համւսՍամւսնւսկյա խեթակւսն ւսթքայատոհմ|ւ նույն-
պես խարրխսկան ծագում աներ: Միաժամանակ դա տվյալ տարածքում 
նւսև խաբրիական էթնիկ տարրի առկայության ապացույց կարելի Ւ. հսւ-
մարև|"': Г-նւսկանաբար, հնարավոր չէ ճշգրիտ դատողություններ անել 
ոչ ւսյս, և ոչ է| մնացած էթնիկ խմբերի տարածվածության կամ գերւսկա-
յաթյան մասին, առավել ևս, որ գտնվելով քաղաքակրթությունների և 
ւսոևտբւսկան ճանւսւգւսրհնելփ խաչմերուկում, Իսուվան չէր կւսրող բնա-
կեցված |ինե| մեկ էթնիկ խմբի ներկայւսցուցիչներով: 

M A R I A M K H A N Z A D Y A N 

T H K K I N G O F I S U W A A N D T U D H A L I Y A S IV 

The article deals with Lhc HiLLile cuneiform text belonging Lo the 13-th ccntury 
B.C. , which containl Information regarding Isuwa, one of the ancicnt states on the 
Armenian Highland. Տրօօ'Ոօ31^, it teils about the role of the kings of Iäuwa in the 
inner lil'c of the Hittite empire in the 13-th Century B . C . 
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մոտեցումն ունի Ո-.Ստհֆանինին: Տես նւսև Ա Ք ո ս յ ւ ս ն , "Անի-Կւսմախը 
խեթական դարաշրջանում" , Պւստմւս-Բանասիրական Հանդես, 2002 , 3: 
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28. Հ ն ա ր ա վ ո ր է նաև " ա պ ա գ ա յ ո ւ մ " թարգմանությունը: 
29. Հնարավոր է նաև " ա յ ն տ ե ղ " թարգմանությունդ: 
30. Սեկ այւ կարծիքի հ ա մ ա ձ ա յ ն , U G U L A Լ Մ * ՝ " հ ա զ ա ր ա պ ե տ " բ ա ո ը 

նույնպես վերաբերում է Լուպակկիին (N.Tani , р. 158): 
31 . Խ ե թ ա կ ա ն արքունիքում հավւսնաբաբ զբաղեցնում էր G A L U G U L A UM 

՝ հ ա զ ա ր ա պ ե տ ի պ ա շ տ ո ն ը : 
32. Ն . Տ ա ն ի ն ենրաղրում է, որ Տ ա ս կ ո փ | ի ն նույնպես դավաղիրների շարքում էր, 

բ ա յ ց արսււսքնաււ|ես ա ր ք ա յ ի կողմնակից էր, ավելին, աջակցում էր 
Խ ե ս ն ի ի ն , որին էլ վերջինս հնարավոր է, որ խ ո ս տ ա ց ե լ էր ծանր 
հետևակայինների հ ր ա մ ա ն ա տ ա ր ի պաշ տոնը՝ G A L . U K U . U 5 ; հնարավոր է, 
որ Տւսսկուիլիի այս քայ լը թ ե լ ա դ ր վ ա ծ էր Իսուվայի ա ր ք ա յ ի 
ձերբակալութ յան ղեււլքում ճշմարտության բ ա ց ւ ս հ ա յ տ մ ա ն վտանգով 
(N.Tani , р. 159): 

33. Հ ն ա ր ա վ ո ր է, որ խոսքը գնում է ւսրրւսյագն ( D U M U . L U G A L ) Խ ա ց ց ի յ ա յ ի 
մասին, որը մ ի ա ժ ա մ ա ն ա կ արքւսյազորի պետն էր՝ G A L MESEDI 

34. N.Tani , р. 155; T .Brycc , The K i n g d o m ol ' thc Hittites, p .326-336 
35. I I .Klengel , D ie Hclhitcr und ISuwa, Oriens Anl iquus , 7 , 1968, s .74-76 
36. Քիլուշխեպւսն ւսմենւսնւսյն ահւսվանւսկանուրյամբ Խաթուսիփս III-ի կնոջ ' 

Պուդուխեպայի դուստրն էր, այլ ոչ թե քույրը: Հօգուտ ւսյս ենթադրության է 
ա ր տ ա հ ա յ տ վ ե լ Թ . վ ա ն դեն Հոուտը, ւիաստւսրկելով. որ էխլիշարումայի ե 
Թ ո ւ ղ խ ա լ ի յ ա ս lV-ի միջև աոնվւսգն մեկ սերնդի տարբերություն կ ա , և ավելի 
ճիշտ կ|ինի Ք ի լ ա շ խ հ պ ա յ ի ն դիտել որպես Պ ո ւ դ ո ւ խ ե պ ա յ ի դուստր, այլ ոչ 
րե քույր: (Th.van den Houl , Der UlmilcSub-Vcrtrag E ine prosopographische 
Untersuchung, Wiesbaden, 1995, p .126) 

37. H. ,Klengel , s .71 
38. N.Tani , p .158 
39. J .de R o o s , Who was Ki luShepa? , Jaarbericht van het Voorazia l i sch-Egypt i seh 

Gcse l schap , " E x Oriente L u x " , 29 , p.75 
40 . T . B r y e e , p.5 J 
41 . T . B r y e e , ր .294 
42 . Ar i sarruma ա ն վ ա ն մեջ ա ռ ա ն ձ ն ա ց վ ո ւ մ է միայն Sarruma բառը, իսկ 

EhliSarruma-ü կ ա զ մ վ ա ծ է ch(c)li ՝ ւիրկե|; փրկություն, ազատագրում , և 
Sarruma բառերից (E .Laroche , G lo s sa i re de !a languc hourritc, Revue hittite et 
as ianique, tome X X X I V , 1976, p .75) 

43 . М.Л.Хачикян, Х е б а т , MHM, т о м II, М, 1 9 9 2 с т р . 5 8 6 ; E .Laroche , tome 
X X X V , 1977, р .218 

44 . H.KIengcl', р .74-76 
45 . Г.М. А в е т и с я н , Г о с у д а р с т в о Митанни, с т р . 4 2 - 4 3 
46. Н.Klenge l , р.71 

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

СГН- E.Larochc, Catalogue des lextes hilliles, Paris,1971 
K B o - Keilschrif i texte aus B o g h a z k ö i , Le ipz ig and Berlin 
MHM - М и ф ы Н а р о д о в Мира , M, 1 9 9 2 
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ՎԱԼԵՐԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

ՆՈՐ ՓԱՍՏԵՐ ՈՒՐԱՐՏԱՑԻՆԵՐԻ 
ԵԿՎՈՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հայերը Հայկական լեռնաշխարհում բնակվելիս են եւլել վաղնջական 
ժամանակներից: 

IT.p.ui. 141 Օր. սկսած խեթական տեքստերի տվյալներով Աըեմտյան 
Հայաստանում կազմավորվել է Հայասա պետությունը, որը գոյատևել է 
մինչև մ.թ.ա. 1165թ. Այն ընգգրկել է Հայկական Տավրոսի, Եփրատ գետի 
ե Սև ծովի մինչև ընկած տարածքները: 

Վաղ միջնադարի հայ պատմիչներին հասած հնագույն տեղեկութ-
յունները բաղդատելով խեթական տեքստերի հաղորդումների հետ՜ 
պարզվել է. որ դա Հայք պետական կազմավորումն է: Հայասա անունը 
պարունակում է հայ- արմատը, որի վրա խեթերը ավե|ացըել են իրենց 
լեզվի -ասա պատկանելություն ցույց տվող ածանցը: Հայասայի անձնա-
նունների և տեղանունների լեզվական ուսումնասիրությունից պարզվել է, 
որ դրանք կազմված են հայերենի արմատներից ու ածանցներից: 

Հւսյաստ պետության (հայ. Հայք) կործանվելուց հետո բավական 
ժամանակ անց, ըստ Մովսես Խոըենացուն հասած տեղեկությունների, 
Արմենակը, որ Հայքի թագավորական տոհմի շառավիղն էր, մոտ մ.թ.ա. 
1080թ. հայոց գահը տեղավախում է Արարատյան դաշտ: Այնտեղ նրա 
հաջորդները մոտ երկու հարյուր տարվա ընթացքում աստիճանաբար 
հայոց պետականությանը ընդլայնում են՝ լեռնաշխարհի արևելյան 
հատվածի հայկական գավառները ընդգրկելով մեկ միասնական թագա-
վորության կազմի մեջ: 

Մ.թ.ւս. 891թ. Արմավիրում Աըամը գւսհ է բարձրանում: Այդ ժամանակ 
Հայկական լեռնաշխարհի արևմտյան հատվածի գավառները կամովին 
միանում են ւսյդ թագավորությանը: Հայոց արքան, ուժեղացնելով բանա-
կը, հարևան Մարաստանից ետ է գրավում այն գավառները, որոնք մա-
րերը, նախքան նրա արքա դառնալը, խլել էին Հայաստանից: Այնու-
հետև Աըամը զենքն ուղղում է դեպի հարավ, Կորդաքի միջով հասնում 
Ասորեստանի դաշտերը: 
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Այդ ժամանակ ասսոտւսկան սեպագիր արձանագրություններում 
Հայկական լեռնաշխարհը, ի տարրերություն նախորդող ժամսւնակա-
1ոսաւ|ած|ւ, հիշատակված Ւ. եզւսկ]) թվով՝ «Նսվւրի երկիր» անանոփ Դա 
Այւամի ստեղծած Հայկական թագավռրությանն Էր, որն ընդգրկում Էր 
ւււ՝1Տ> լեռնաշխարհը՛: 

Այժմ անդրադառնանք ուրարտացիների հետ Արամի ժամանակ հա-
յերի առնչության հարցին: 

Ուրարտացիների բնիկ երկիրը՝ 11ւըուատրին (տարբ. Ուրատրի, Ու-
րատրու) ասսարական սեպագիր աղբյուրներում հիշատակվում Է մ.թ.ա. 
13-րդ դարից: Այն գտնվե| Է Վանա խից շատ հարավ' Ասորեստանի 
սահմանների մոտ՝ արևմուտքից սահմանակցեըւվ Կադմուխի (հայկ. 
Կւսդմեա տան), հյուսիսից Բոհտան գետի հարավային ավազանի Խաբ-
խի, իսկ արևմուտքից Կուս՛անի և այլ երկրների հետ3: 

Սկսած մ.թ.ա. 890թ. ոչ ասսարական վավերագրերը և ոչ Էլ այլ գրա-
վոր ադբյարներ չեն հիշատակում Ուրուատրին: Ս՜.թ.ա. 859թ. Ասորես-
տանի թագավոր Սալմանասար 3-րդը Վանի նահանգում իր զորքով 
բախվում Է Ուրարտու պետության բանակի հետ: Դա նշանակում Է, որ 
ասսարական արշավանքների պատճառով ուրարտացիներն իրենց բնիկ 
երկիր Ուըուատրին ւքելէին և տեղափոխվել Վանի նահանգ3: 

Սովսես Խորենացին հայոց Արամ թագավորի հարավային արշա-
վանքի կապակցությամբ Կոբդուքի առիթով նշում է, որ Ասորեստանն ա-
մայի էր դարձրեւ այդ տարածքները4: Դա ևս հաստատում է այն իրո-
ղությունը, որ ուրարտացիները լքել էին Ուրաատրին (հայկ. Կորդուք) և 
տեղափոխվել Վանի նահանգ: 

Հայ պատմիչն քլւրուատրիի տարածքր հիշատակում է Կորդուք ա-
նանով: Սակայն նայն հեղինակը Հայկ նահապետի Բաբելոնից կարծեց-
յւպ գաըււ կապակցությամբ նույն տարածաշրջանն անվանում է Արա-
րադա երկիր, որը սահմանակից էր Կւսդմեա տուն (ասսուբ. Կադմուխի) 
գավառին3: 

Ի դեպ, «Աստվածւսշնչի» հայերեն թարգմանության մեջ Նոյ նահա-
պետի առնչությամբ հիշատակված է Արաբադ լեռը: Նույնը կրկնվում է 
այդ նույն գրավոր հուշարձանի հունարեն օրինակում: Սակայն ասորա-
կան թարգմանության մեջ Աբարադ լեռան անունը փոխարինված է 
•Քարդա տերմինով: Մովսես Խորենացին այդ տարածաշրջանը մերթ կո-
չում է Արաբադ, մերթ՝ Քալսրււ անունով Կորդուք, իսկ ասորեստանցինե-
րը՝ Ուրուատրի: Վերջինս Աբարադ անունն է, որը նրանք հարմարեցրել 
են իրենց լեզվին ու գրությանը: Ըստ երևույթին Արաբադ անվան մեջ ա-
ռաջին երկու ա ձայնավորները հնչել են օ-ին մոտ տարբերակով: Իսկ 
սեպագրերում քանի որ այնտեղ о գրելու հնարավորություն չկա և այն 
վերարտադրել կարալ է միայն ու կամ այն պարունակող նշաններով, 
այդ անունը ր ե դ բաղաձայնների դրափոխությամբ դարձել է Ուըուատ-
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յփ (հմմտ. Կադմոփփ ե Կոպմուխի, Աըմե ե Ուրմե, Քարդու, ււյւից՝ Կոբ-
դուք ե այյս): 

Կարծում ենք. Քսենոֆոնի «Անաբաս|ւս» աշխատության մեջ հիշւս-
տւսկւ|ած կաըդախների երկիրը նույն Կպպուքն է Խաբխի, Կումանի, 
Կաւ]մաիփ և այլ իսսռ|սսկան գավառների հետ, որի անունը բաւլկացած 
I. կարդա- (հմմտ. Կւսրդու ե Կորդուք) արմատից ե ուրարտերենի ֊ խ ի սւ-
ö ան ցից: 

Այն Հեըոդոտոսի «Պատմության» մեջ հանդես է գաւիս Մատիենա ձ-
եով, որն. ինչպես հայտնի է, Ս]ւտւսննի (Խարբի) անունն է: Հույն պատ-
միչն այդ տարածաշրջանի բնակիչներին կոչել է մատիեններ (այսինքն՝ 
խարրինեբ): 

Անդըադառնսղով Արամ թագավորի վերը նշված հարավային արշա-
վանքին. պետք է ենթադրեի որ դրա պատճառներից մեկն էլ, գուցե, ու-
րարտացիների 11ւրւաստրիից Վւսնի նահանգ տեդավտխվելն էր, որը 
բնականաբար պետք է անհանգստացներ հայոց արքային: 

Ուրարտացիները, բնակություն հւսստատեըւվ Վւսնի նահանգում, 
մ.թ.ա. 860թ, ստեգծամ են պետության, որը հասկանալի պատճառներով 
Հայաստանի և Ասորեստանի համար ձեռնտու չէր: Դրա համար էլ վեր-
ջիններս հենց այգ ժամւսնակվանից դաշնակցում են իրար հետ՝ զենքն 
ոսրլերւվ Ուրարտտի դեմ6: 

Մ.թ.ա. 810թ. Է1սռրեստանում Շամշի-Ադադ 5-լպ արքայի մահից հե-
տո երկրի գահը ժառանգում է նրա դեռահաս պպի Ադադնեըաբի 3-րդը, 
որի վտխարեն մ.թ.ա. 810-806թ. երկիրը ղեկավարում է նրա մայր Շամ-
մւսըւսմաթը (Շամիրամ): 

Նշված թվւսկաննեթին, ի տարբերության դրանց նախոլսբպ և հսւջոր-
ւբպ ժամանակաշրջանների, Ասորեստանի ե Ուրարտուի միջև ոչ մի 
ռազմական ընդհարման կամ թշնամական հարաբերությունների մասին 
սեպագիր աղբյուրներում որևէ փաստ չի հիշատակվում: 

Մովսես Խորենւսցան հասած հաղորդումների համաձայն Շամիրամ 
թագուհին որպես ամառանոց ընտրել էր Վանը և այնտեղ մի շարք կա-
ռույցներ էր կյանքի կոչել, ինչպես նաև այն հայտնի ջրանցքը, որը հայ 
պատմիչը նրա անու նով է հիշատակում7: 

Մինչդեռ ուրարտական սեպագիր աղբյուրների հաղորդումներից և 
դրանց հիման փոս մասնագետների կատարած ուսումնասիրություննե-
րից պարզ է դարձել, որ մ.թ.ա. 810թ. Վանում Իշպուինի թագավորից հե-
տո գահը ժառանգած նրւս պպի Մենուան կառուցել է մի շարք շինութ-
յուններ, որոնց թվում՝ Վւսնի ջրանցքը, որը նա կոչել է իր անունով: 

Այդուհանդերձ, կարծում ենք, հայ պատմիչին հասած նշված հաղոր-
դումները չեն հակասում ուրարտական սեպագիր աղբյուրների վկայութ-
յուններին, այլ դրանք ւրացնամ են միմյանց: Այդ ժամանակ ասսուրա-
ուրարտւսկան փոխհարաբերությունները շատ րով էին: Շամմարւսմաթ 
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թագուհիս հյուրընկալվել է վանում: Ն ա բազմակողմանի օգնության Լ 
ցույց ավել Մենաային, ինչպես այլ շինությունների, այնպես Ւ.լ ջրանցքի 
կաոացման գորօերում: (հրարտաի թագավորի համար գա շատ ձեռն-
տու համագործակցության պետք է լիներ, քանի որ նա դրանցով Վանի 
թագավորության հզորության հիմքերն Ւ. դրել: 

Դրա համար էլ Վանի ջրանցքր տարբեր վավերագրերում կարոդ էր 
հանդես գաւ մերթ Շամիրամի, մերթ էի Մենաայի անունով: 

Շամիրամ թագուհու նշված վարքագիծր բնականաբար պետք է շատ 
վատ ընդունվեր Ասորեստանի արքունիքում: Այդ պատճառով էլ Աւլադ-
նելսսրի 3-րդր, որն արդեն մ.թ.ա. 806թ. հասունացած էր երկիրր դեկա-
վարերո համար, Սովսես Խորենւսցա տվյալների համաձայն, որին նա 
գիտեր Նինվաս անունով, իր զորախմբով գալիս է վան ե սպանում իր 
մորը՝ Շամիրամին*: 

Մինչե մ.թ.ա. 810թ. ուրարտական թագավորներն արդեն նվաճել էին 
Արամի ստեդծած Հայկական թագավորության արևմտյան գավառներն 
ու նահանգները: Այն մնացել էր ամփոփված լեռնաշխարհի արևելյան 
շրջանների սահմաններում, որի մայրաքաղաքն է Արմավիրը : 

Այժմ անդրադառնանք մեկ այյ հարցի: Ինչպես պարզվել է, նշված 
ժամանակաշրջանում Հայկական |եռնաշխաըհը բնակեցված էր հայե-
րով, որր հաստատվում է ոչ միայն մ.թ.ա. 9-7-ըդ դդ իրադարձությունների 
մասին Ս՛ովսես Խորենացուն հասած տվյալների բաղդատությամբ ու-
րարտական սեպագիր աղբյուրների հաղորդումների հետ, այյ նաե տա-
րածաշրջանի տեղանունների ուսումնասիրությամբ, որոնք կազմված են 
հայերենի հնդեվրոպական արմատներից ու ածանցներից: 

Այդ բոլորը, կարծում ենք, հիմնավորվում է նաև ուրարտական թագա-
վորների Հայաստանում թողած սեպագիր արձանագրությունների ար 
կարգի տվյալներով: Դրանց ճնշող մասի վերջում նրանք զետեղել են ա-
նեծքի բանաձև, որով սպառնում են կոթողը ջարդողներին այլ կարգի 
տվյւպներով: Դրանց ճնշող մասի վերջում նրանք զետեղել են անեծքի 
բանաձև, որով սպառնում են կոթողը ջարդողներին աստվածների պա-
տիժներով: 

Քանի որ տեղի բնակչությունը ուրարտական արքաների համար օ-
տար էր, նրանք միշտ վախեցել են, որ իրենց թալած գրավոր հուշար-
ձանները կարող են վերացվել: Ի տարբերություն ուրարտացիների, Ասո-
րեստանի և Խեթական պետության տիրակալները իրենց եբկրներում 
թողած արձանագրությունների վերջում չեն զետեղել անեծքի բանաձև, 
որովհետև սեփական ժողովուրդը դրանք չէր կարող ոչնչացնել: 

Ի դեպ, ուրարտական սեպագիր հուշարձանների փոքր մասն է, որ-
տեղ այդպիսի բանաձև չկա: Օրինակ՝ Վանի կթողները, որտեղ ուրար-
տացիներ էին բնակվում, կամ Արին-բերդի և այլ ամրոցների քարե կո-
թողները, որտեղ զետեղված մշտական էին կայազորներ: 
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Այժմ անդրադառնանք Վւսնի ջրանցքի վերը նշված երկու անուննե-
րին առնչվող մեկ հարցի: 

Ս՜ովսես Խոբենացուն հասած հնագույն հաւրւրփսմների համաձայն 
այղ ջբանգքը կառուցել Ւ. Ասորեստանի թագուհի Շամիրամը, և պատմի-
չը ւրս կոչում Ւ. նրւս անունով: 

Իսկ ուրարտական սեպագիր արձանագրություններից հայտնի է, որ 
այն կյանքի Ւ. կոչել Մենաան: Այսպես, Կատեպանց բնակավայրում 
ջրանցքի հանին մոտ նշված տիրակալը թողել է մի վավերագիր, որտեղ 
գըվւսծ է. «Խալդի աստծո զորությամբ Մենաան' Իշպուինիի որդին, այս 
ջրանցքը անց կացրեց: Անունը Մենտայի ջրանցք է»: Սի քանի տող հե-
ստ կարդում ենք. «Ով այս արձանագրությունը ոչնչացնի, ով ջւսըդի, ով 
որևէ մեկին այս (գործերը) վերագրի, ով ոըիշ բան ասի՝ ես այս ջրանցքը 
անց կացրի, թող (նրան) ոչնչացնեն Խալդին, Թեյշեբւսն, Շիվինին, բոլոր 
աստված ները»1": 

Կաբելի է ենթադրել, որ տեղի հայ բնակչությունը դեռևս այդ ժամա-
նակ գերադասել է կոչել դրա կառուցման գործում Վանի թագավորին 
մեծ օգնություն ցուցաբերած իրեն թշնամի Շամիրամի և ոչ Հայաստանը 
նվաճած օտար բռնակալ Մենտայի անունով, ի հեճուկս վերջինի: Դրա 
համար էլ Մենուան ստիպված է եղել հատուկ նշելու, որ ով ուրիշին վե-
րագրի ւսյդ գործը, թող աստվածները նրան ոչնչացնեն: 

Ավելին, Վւսնի արքաները սովորաբար ամեն մի ամրոց կամ շինութ-
յուն կաոուցե|իս թողե] են մեկ արձանագրություն: Բացառություն է կազ-
մում էրեբունին, որի մասին մի քանի գրավոր կոթող է հասել մեգ: Սա-
կայն Մենուան Վանի ջրանցքի անց կացման մասին գրել է տվել 11 ար-
ձանագրություն՝ գրանցում նշելով, որ այն իր անունով է կոչվում": 

Բերկրիի վավերագրում նա նորից նշում է, թե ով այս գործը ուրիշին 
վերագրի, թալ աստվածնեըլւ նրան ոչնչացնեն: Նույնը կրկնվում է Մար-
մոսի գրավոր աղբյուրի մեջ՛՜: 

Այս բոլորը հաստատում են, որ տեղի հայ բնակչությունը ջրանցքի 
կառուցումից հետո այն նախապատվություն է համարել կոչել իր համար 
ոչ բարեկամ Շամիրամի և ոչ երկիրը նվաճած օտար բռնակալ Մենտայի 
անունով: 

Այժմ համառոտակի անդրադառնանք ուրարտերեն լեզվի վրա հայե-
րենի թալած ազդեցության մի քանի հարցերի քննությանը: 

Ռուսւս 1-ինի (մ.թ.ա. 735-713թթ.) Սևանի ավազանի Ծովինարի սե-
պագիր արձանագրության մեջ կարդում ենք. 

«Խալդի աստծո՝ տիրոջ զորությամբ Ռուսան՝ Սարդարիի որդին՝ ես 
այս երկրները մեկ արշավանքի ընթացքում գրավեցի, դարձրի ստրուկ՝ 
Ադախունի երկիրը, Ուելիկախի երկիրը, Լռւերռւխի երկիրը, Արքաքինի 
երկիրը՝ չորս թագավորների ծովի այս կողմից (4 LUGAL' 1 inani aptini 
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suiniani), Գուրքումելի երկիրը..., 19 թագավորների ծովի այն կողմի 
բարձր լեոնեըում (19 LUGAL M ß S iSani aptini $uiniani)»n: 

Ինչպես մասնագետները պայպել են, ծուինի-ն հայ. ծով բաոն է, ապ-
աինի-ն նայն լեզվի ափ արմատն է՝ ուրարտերենի տինի «անուն» բա-
ղւսղըիչով: Ինւսնի-ն ըարղմանվամ Լ «ւսյս»մ իսկ իշանի-ն՝ «այն-(կողմ)» 
իմաստներով՛4: 

Կարծում ենք, որ ղբանք Ս՛ա շ ի բաըբաոի ինա «այն» և իսա «այս» 
ցուցական ղե|սսնուննեըն են, որոնք ուրարտացի գրիչն օգտագործել Ւ. 
հւսկաոակ ընկսղամով: 

Այսպիսով, պարզվում է, ոբ վեյւր նշված բառակաւտսկցարյաննևրւււմ 
արմատները հայերեն են, իսկ վերջավորությունները՝ ուրարտերենի քե-
րականական մասնիկներ: 

Կամ, Վանի ջրանցքի կառուցման կապակցությամբ Մենաայի Կա-
տեպանց գյուղի արձանագրության մեջ առկա Ւ. հետեյալ արտահայ-
տությունը՝ icsc ini pili agubi «ես այս ջրանցքը կառուցեցի»15: Այն 
կրկնվում Ւ. Արտամետի, Մժնկերտի, Բերկբիի նրա թողած վւսվերագրե-
րռւմ : 

Կարծում ենք, իեշե-ն «ես» Սուշի բարբառի իես «ես» անձնական դե-
րանունն է, իսկ ինի-ն նույն բարբառի ինա «ւսյն» ցուցականր: Պիփ և ա-
գա-րի արմատները հետազոտողները նույնացնում են հայերենի համա-
պատասխան պեդ-ել «վարել» և ագ-ուցել «հագցնել» բառերի հետ17: 

Չնայած նմւսն բաուսկապակցա թյուն նեբը շատ չեն ուրարտերենում, 
սակայն բերված օթինակները վկայում են ուրարտերենի վրա հայերենի 
թողած խիստ ազդեցության մասին: Ավեփն, հայերենից անձնական և 
ցուցական դերանունների ուրարտական լեզվում ներթափանցելը, որը 
հազվադեպ է պատահում, ցույց են տափս, որ տեղի հայերի լեզուն շատ 
մեծ հետևանքներ է թողել եկվորների խոսակցական և գրավոր բւսռա-
պաշարում: 

Վերը բհրված որոշ փաստեր նաև վկայում են, որ դեռես ուրարտացի-
ների ժամանակ հայերենում բարբառային տարբերակումներ են եղել: 

Ուրարտացիների եկվոր լինելու մասին է վկայում ես մեկ այլ փաստ: 
Արգիշտի 1-ինը (մ.թ.ա. 786-764թթ.) մ.թ.ա. 782թ. հայոց Անւսշւսվւսն տի-
րակալի օրոք նվաճում Ւ. էտիունին՝ Այրարատը և վերջ դնում հայկական 
թագւսվպտւթյանը: Ավերելով Արմավիր մայրաքաղաքը՝ դրա տեղում 
կառուցում Ւ. նոր բերդ և իր անունով կոչում Արգիշտիխինիփ: 

Երևան բնակավայրի մոտ նւս կյանքի է կււչում մի ամրոց և անվանում 
էրհբսւնի (ւսյժմ Արինբերդ): Տեղում հայտնաբերված այդ արքայի վավե-
րագրում կարդում ենք. 
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«Խալդի ասած» մեծաթյամբ Արգիշտին՝ Սենուայի որդին, այս փա-
ասփդւ ամրոցը կառուցեց, անունը դրեց էր(ե)րանինի: Բիայնիլի երկրին 
(թաւ փնի) հզորություն, թշնամի (երկրնհրին)՝ հնազանդություն» : 

Այս տեքստը կրկնվում է նշված թագավորի թողած մի քանի այլ գրա-
վոր հուշարձաններում: 

Նախ, ւսկնստու է, որ ուրարտական թագավորը նվաճե| է թշնամի եր-
կիր: Դ ա էտիռւնին է՝ Այրարատը: Բերդը կւտաւցեըւվ՝ նա ձգտել է այդ 
օտար երկիրը հնազանդ պահել: 

Ինչպես ժամանակին նկատել են մի շարք մասնագետներ, հւսյկա-
կւսն տեղանունների վ բաղաձայնը ուրարտերենում հաճախ հնչել է բ: 
Իսկ երևան տեղանվան ա ձայնավորը, կարծում ենք, օ-ին մոտ արտա-
սանություն է ունեցել, դրա համար էլ սեպագիր տեքստերում այն դարձել 
է ա, քանի որ, ինչպես վերը նշվեց, ւսյդ գրության մեջ о արտահայտելու 
հնարավորության չկա: Ավելին, սեպագրերը ե և է ձայնավորներ տարբե-
րակելու հնարավորություն չունեն: Արդյունքում Երևանը դարձել է էրե-
բանի, բայց ոչ հակառակը: 

Ի դեպ, Երևան անունը կազմված է հայ. երեվ-ալ բայահիմքից և ֊ ա ն 
ածւսնցից, որ առկւս է միջնադարի շատ այլ տեղանունների մեջ (հմմտ. 
Երևան՝ մենաստան Արաբկիրի գավառում, Երևանս՝ գյուղ էրգրամամ, 
Երևան' դաշտ Վանանւբսմ, նւսև Երևիլ ձևով և այլն): 

էաիանին՝ Այըարատը նվաճելուց մի քանի տարի անց Արգիշտին իր 
տարեգրության մեջ նշում է. «Արգիշտին ասում է՝ լսեցի, (որ) էտիունիա-
կանը Արդինի քաղաքի աշտիուծի-ն irbilani: Նույն տարում նորից О 
զինվորներ հավաքեցի...: Արշավանքի գնացի դեպի էտիունի երկիր, 
նվաճեցի էրիախի երկիրը, Կւստարզա երկիրը, հասա մինչև Իշկիգուլա 
երկիրը ...»• : 

Դ.Ա. Մելիքիշվիլին աշտիուծի-ն համարում է հայ. աստված բառի 
նախատիպ (հմմտ. բարբ. աստուծ)20: 

Նւս իրբիլւսնի բառաձևը կապում է ուրարտ. ոե(ս)-«ստևանգել» բա-
յարմատի հետ: Դրանում ֊ ն ի մասնիկը ուրւսրտ. բայի անցյսդ ժամանա-
կի երրպպ դեմքի ցուցիչն է: Այդ դեմքին է վերաբերում նաև -լ(ի)- բաղադ-
րիչը: Այդուհանդերձ այդ բայաձևը մնում է որոշ չափով անընկալեփ: 
Սակայն եթե մենք հետևենք վերը բերված տեքստի բովանդակությանը ե 
վերը նշված մեկնւսբանություններին, այն, կարծում ենք, հնարավոր է 
մեկնաբանել հետևյալ ձևով: 

Արգիշտին, լսելով, որ ււմն էտիունցի Արդինի քաղաքի աստիուծիի 
արձանը հափշտակել է, դրա համար նա նույն տարում ձեռնարկում է 
արշավանք դեպի էտիուինի երկիրը այն ետ խլելու նպատակով: Սա-
կայն, ինչպես տեքստն է վկայում, դա նրան չի հաջողվում: 

Կարելի է ենթադրել, որ Արգիշտին նախքան այդ իրողությունը, նվա-
ճելով էտիունի երկիրը, այնտեղից հայերի գլխավոր աստծու արձանը, 
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ո]փԱ էհս հիշատւսկում է աշտիուծի ձևով, առևանգել է ե տաբել ուրար-
տական կրոնական կենտրոն Արդինի քսւդաք: Սակայն մի քանի տարի 
անց ոմն էտիանցի՝ այրարւստցի, գնում, գոգանում Է այգ արձանն ու 
տանում էտիանի: 

Ի գեպ, հնադարում թշնամի երկրի գլխավոր աստծու արձանբ 
առևանգելու) նվաճոդը աշխատում Ւ. գրկել դրանայ գիմացիններին 
նրանց իսկ աստծու օժանդակությունից: 

Վերբ բևրփսծ բոլոր փաստերը նույնպես հաստատում են, որ ուրար-
տացիները դըսից Էին ներթափանցել Հայաստան ու Վանի նահանգում 
ստեդծել պետության: 

VALERY KHACIIATRYAN 

NEW FACTS ABOUT THE UNTRUSIVE CHARATER 
OF THE URARTIANS 

In the arlicle several facts aboul the untmsive charactcr of the Urartians arc given. 
These arc -the existence of Armenian words in the Urartian language, the name of 
Van Canal - Shamiram, given by the Armenians still in the time of the reign of 
Mcnua, the fact of the abduetion of the Armenians' supreme god's Statue by the 
Urartian King ArgiSti I and its rc-abduclion from the city of Ardini by the Eliunians 
etc. 
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ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԿՈՄՏԻԿՅԱՆ 

ԹԱՀՄԱՍՊ 11-Ի ՀԱՅԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 
ՀՐՈՎԱՐՏԱԿՆԵՐԸ ԵՒ 1730-31ԹԹ. 

ՆՐԱ ԱՐՇԱՎԱՆՔԸ ԴԵՊԻ ԵՐԵՒԱՆ 

XVIII դարի 20-ական թվականներին Արևելյան Հայաստանի շրջան-
նևրր անջատվում են անկամ ապրոդ ա աֆւյւսնների ապստամբության 
հետևանքով փլուզված Իրանի Սեֆյան պետությունից, և չնայած Սյունի-
քում ու Այւցախում տեդական աժեյփ համառ դիմադրությանը, հետզհե-
տե ամբողջովին անցնում Օսմանյան Թուրքիայի տիրապետության 
տակ: Այդ շրջանները թուրքական իշխանության տակ են մնամ մինչև 
1733 —35թթ. Նադիր խանի զորքերի կոդմից նրանց վերագրավումն ու 
դրանց րնդգրկամը նրա ստեղծած իրանական պետության կազմում: 
Ուստի պատահական չէ, որ խիստ սակավաթիվ են վեյւոեիշյսդ ժամա-
նակահատվածում հրապարակված պարսկալեզու 1դտվարտակներր և 
գերակշռում են թյուըքւպեզա հրամանագրերը: Այնուամենայնիվ այդ 
սակավաթիվ հրովարտակները, որոնցից շուրջ 7-ր հրապարակվեւ են 
Սեֆյան վերջին գահակալներից Թահմասպ 11-ի կոդմից և պահվում են 
Արեանի Մատենադարանում, որպես պատմական սկզբնաղբյուրներ հե-
տաքրքրության արժանի վավերագրեր են: 

Թահմասպ Միրզային, որը Սեֆյան շահ Սուլթան Հուսեյնի երրորդ 
որդին էր, Սպահանի պաշարման ընթացքում հաջողվում է աֆղանական 
զորքերի օղակը ճեղքելով հեռանալ Ղազվին, որտեղ իր հոր գահընկեց 
յինելուց հետո, 1722թ. նոյեմբերի 10-ին իրեն շահ է հռչակում, նաև իր ա-
նունով իտւթբա է հնչեցնում, դրամներ հատում և հրամանագրեր հրա-
պարակում: Թեև նրա իշխանությունը ավեյի շատ ձևական էր, այն տ-
եում է շուրջ 10 տարի': Աֆդաննեյւը նրան Ղսպվինից քշում են Թավրիզ, 
այնտեղից էլ թուրքերը նրան ստիպում են հեռանալ դեպի Արդերիլ, այ-
նուհետև' Ո-եյի ճանապարհով՝ դեպի Մազանդաըան: 1724թ. Ռուսաս-
տանի ու Օսմանյան Թուրքիայի հետ պայմանագրեր կնքելուց հետո 
շահ Թահմասպ 11-ի իշխանության տակ է մնում Այպեբիլը, Սուլթանիեն 
ու Ղազվինը ընդգըկւպ մի փոքր շրջան2: 
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Շահ Թահմասպ II-ին ժամանակակիցները բնութագրում են ւտւցես 
թույլ, վախկոտ և գինեմոլ անձնավորություն՜1: Նրա բնութագրի համար 
խիստ բնորոշիչ է այն փաստը, որ 1722թ. աֆղանների կողմից Սպահա-
նի պաշարման ընթացքում իր հայը շահ Սուլթան Հուսեյնի կողմից ու-
ղարկված փնելով -P-աշանի ու Ղազվինի կողմերը օգնական ուժեր հա-
վաքագււելու՝ նա գինարբուքի ու զվարճանքների է տրվում : 

Թահմասպ 11-ի վերը նշված 7 հրովարտակներից ժամանակային ա-
Ш11 մով աոաջինը հրապարակվել Ւ. գեոես նախքան նրւս շահ 1աչակումը 
1720թ. ե տրված է Հավուց Թաւփ Ս. Ամենափրկիչ ('էըգըլվանքի) Խաչա-
տուր քահանայի խնդրանքով ի պաշտպանություն ւսյդ վանքի Ղըզըլ-
ւիսնք, Մանկուս ե Կւվսթ գյուղերում ունեցած կալվածքների, որոնց 
նկատմամբ ոտնձգություններ էր կատարում ոմն Աղի Բեկ՜: Վերոհիշյալ 
գյուղերը Ս. էյըեանցին հիշատակում է Հավուց Թառի մւքատու գյուղերի 
թվում6: Հրովարտակում նշվող գյուղերում գտնվող կալվածքների ժա-
ռանգական պատկանեըււթյտնը Հավուց Թւսոի վարդապետներին հաս-
տատված են եղեւ դեռևս 1489թ. շար՛ի արձանագրությամբ7, որոնց ավե-
ըսցվե| են նաև 1526թ. կազմված կալվածագրով նրան վակֆ արված նոր 
կալվածքներ8: Ամենայն հավանականությամբ այդ կալվածքների 
նկատմամբ Հավուց Թառի վանքի վարդապետների իրավունքները հաս-
տատելու նպատակով է կազմված եղել նաև մեկ այլ պարսկալեզու վա-
վերագիր, որն իրենից ներկայացնում է մի անթվակիր համախոսական՝ 
հաստատված 50 անձանց վկայություններով, ըստ որի՝ Կոխթ, Ագարակ, 
Ղըգըլվւսնք (Հավուց Թառ) գյուղերը պատկանում են Հավուց Թառի Ս. 
Ամենավւրկիչ վանքին": 

1724թ. Աստվածատուր կաթողիկոսը Թահմասպ 11-ի հրավերով գնում 
է նրա մոտ"1: Նրանց միջև տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքում կա-
թողիկոսը ձեռք է բերում հայության համար մեծ նշանակություն ունեցող 
մի հրամանագիր' ուղղված ընդդեմ հայերի մահմեդականացման: Շիա-
ների մոտ Սեֆյան ժամանակաշրջանում լայն կիրառություն տներ այս-
պես կոչված Իմւսմ Ջա՚ֆւսրի օրենքը, ըստ որի քրիստոնյա հայ հպա-
տակների մահմեդականացած ազգականները իրավունք ունեին իրենց 
քրիստոնյա ազգականների ունեցվածքը ամբողջովին գրավելու և նրանց 
գրկերս ժառանգությունից: Այս առթիվ բազմաթիվ բողոքագրերի և դա-
տական պրոցեսների ստվար գործեր կան պահպանված: Այդ գործերի 
ուսումնասիրությունից պարզվում է, որ մասնակի բացառություններով, 
ժառանգության խնդրում միշտ էլ առաջնությունը տրվում էր մահմեդա-
կանություն ընդունած Ժառանգնեբին11: Վերոհիշյալ հրամանագրով12 

արգելվում է նոր մահմեդականացած հայերին ապօրինի հավակնութ-
յուններ ունենալ այլ հայերի ունեցվածքի նկատմամբ և կարգադրում մի 
շարք դատական ու վարչական ատյաններում իրենց իրավունքները 
հաստատելուց հետո միայն հավակնել իրենց ազգականների ունեցված-
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քին: Այս հրովարտակը գործադրվելու դեպքում փասւուտեն որոշ չսւվավ 
պետք Ւ. դժվարացներ մահմեդականացած հայեր]ւ համար իրենց հեռա-
վոր ե մոտ ազգականների ունեցվածքին տեր դառնայր: Այն իր ուղղվա-
ծությամբ հակադրվում է նախորդ դարերում հայերի մահմեդականացու-
մը Իմամ Ջա՚ֆարի օրենքի կիրառության շնորհիվ խրախուսող հրամա-
նագրերին ու ֆւսթվաներին, վկայում է այն մասին, որ Իրանի թշնամինե-
րի դեմ իր պայքարում Աեֆյան գահակւպր ջանում էր սիրաշահել հայե-
րին ա ստւսնսղ նրանց օժանդակությանր: 

Պատմական սկզբնաղբյուրներում տեղեկություններ են պահպանվել 
շահ Թահմասպ 11-ի ե Դավիթ Բեկի միջև դաշնակցային հարաբերութ-
յունների ա համագործակցության մասին: Ղափանամ թուրքական զոր-
քերի ղեմ պայքարում 1726 - 1727թթ. ժողովրդական շարժման կրած հա-
ջողություններից ե Անդրիի ետ գրավումից հետո շահ Թահմասպ 11-ր ճա-
նաչում է հայոց ազատագրական պայքարի ղեկավար Դավիթ Բեկին 
Ղափանի ինքնուրույն իշխան ու նրան է հսւնձնամ Ատրպատականի ի-
րանական զինված ուժերի ղեկավարություն]!11: Նաե ուղարկում է Դա-
վիթ Բեկին մի դրոշ, մի պատվական նժույգ ե թագավորական հրովար-
տակով հաստատում նրա իշխանական ա դրամ հատելու իրավանքնե-
րը" : 

Դարաբադի պատմության հետ կապված որոշակի հետաքրքրության 
է ներկայացնում կաթողիկոսական դիվանի 2բ թղթապանակի վւսվ. 173-
ր, որր որոշ ուդդագրական սխալներով XIX դարի վերջում կազմված մի 
պատճեն է: Ըստ նլոս, շահ Թահմասպ 11-ը Ղարաբաղի Վարանդա մա-
հալի մեւիքաթյունը 173()թ.15 շնորհում է Մելիք Մուհամմադ Հուսեյնին: Ա-
մենայն հավանականությամբ այս հրովարտակը տրված է եղել Գեղաը-
քունիքից Վարանդա ներգաղթած Մե]իք Շահնազարի որդի Մելիք Հու-
սեյն ին, որը իր հոր մահից հետո վարել է այնտեղի մեփքի պաշտոնը 
մինչե իր մահը (1736թ.)16: Իսկ Մուհամմադ անունը կամ ավելացվել է 
բնագրի պատճեն կազմելու ընթացքում17 տեքստի սխալ ընթերցման 
արդյունքում կամ մահմեդական միջավայրում նա այդ անունը ես կըե] է: 

Միայն իր մեծ զորավար ու երկրի փաստացի ղեկավար Նադիր խա-
նի ջանքերի շնորհիվ է Շահ Թահմասպ 11-ին հաջողվում հաղթել ու Իրա-
նի կենտրոնական շրջանները ազատագրել աֆղաններից: Նադիր խանը 
աֆղանների դեմ հաղթանակներ տանելով մտնում է Սպահան ե 1729թ. 
նոյեմբերի 16-ին Թահմասպ 11-ին վերահաստատում Սեֆյանների գա-
հի՛ն: 

Իր զորավար Նադիրի ռազմական հաջողությունները թուրքերի ու 
աֆղանների դեմ մարտերում Թահմասպ 11-ին դրդում են ձեռնամուխ լի-
նել Օսմանյան Թուրքիայի գերիշխանության տակ մնացած Ատրպա-
տականի հյուսիսային շրջանների, Արևելյան Հայաստանի ու Վըաստա-
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(i]j գրավման գո]ւծին այն ժամանակ, երբ Նադիրը զբաղված էր Խորւս-
սանամ ծագած ապստամբության ճնշմամբ: 

Հայության նկատմամբ պարսից գահակալի սիրաշահող քաղաքա-
կանությունը էյ աւ|ե[ի հստակ երեում է նրա հաջորդ 5 հրովարտակնե-
րում, որոնք հրապարակվել են նբա 1731թ. դեպի Եբեան կատարած ան-
հաջող արշավանքի ընթացքում: Այս արշավանքի նկարագրությունը 
թերևս իթ ապարդյուն լինելու պատճառով կամ քաղաքական ինչ-ինչ 
նկատառումներով բացակայում է հայ պատմագիրներ Աբրահամ 
Երևւսնցու, Հակոբ Շամախեցու և այլոց աշխատություններում ւււ հիշա-
տւսկաըւսննեըում: Հատկանշական է, որ այդ արշավանքի ընթացքում 
շահի հետ հանդիպում ունեցած (այս ակնհայտ է դաոնամ շահի ստորև 
նշվող հրովարտակների բովանդակությունից) Աբրահամ Երևանցին, 
ւսյղ ժամանակաշրջանի պատմությունը շարադրելիս որևէ կերպ չի հի-
շատւսկում ւսյդ ռազմական ձեռնարկման մասին, այլ ընդամենը արձա-
նագրում է Սպահանի մոտ թուրքերի կողմից շահի զորքերի կրած պար-
տության փաստը,"1 որը հաջորդել է վերոհիշյալ արշավանքին: Չնայած 
ւսյդ ժամանակաշրջանի ընւլգըկմանը վերոհիշյալ իրողության նկարագ-
րությունը բացակւսյում է նաևՀակււբ Շամախեցու աշխատության մեջ14: 

Այդ դեպքերի շարադրանքը սակայն բավականին ընդարձակ տեղ է 
զբաղեցնում պարսից պատմագիրներ Մուհամմադ Քյազիմի ու Սիբզա 
Սննդի հոսն Աստարաբադիի պատմական գործերում20: 

Ըստ Սիբգա Մեհդի Խան Աստարաբադիի պատմաէրսն աշխատութ-
յունների, ւսյդ արշավանքը սկսվում է 1730թ. դեկտեմբերին, երբ շահա-
կան զորքերը Թահմասպ 11-ի գւխավորաթյամբ Սպահանից շարժվում 
են դեպի Թսւվրիզ, որտեղ նրան դիմավորում են տեղի իշխանավորները, 
այնահետԱ զորք համսղրվում է Ատրպատւսկանի զորագնդերով և անց-
նում Արւսքս գետը: Շահ Թահմասպ 11-ի զորքը, որը ըստ Միրզա Մեհդի 
Խանի տներ 18000 մարտիկներ, շարժվում է դեպի Երևան, որն այդ ժա-
մանակ թուրքական իշխանության ներկայացուցիչ Ալի Փաշայի կայա-
զորի պաշտպանության տակ էր21: Ափ Փաշան իր զորքով ընդառաջ է ել-
նում իրանական զորքին' նրա առաջխաղացումը կանգնեցնելու: Առա-
ջին ընւլ1ոպտւմը իրանական ու թուրքական զորքերի միջև տեւփ է ունե-
նում Երևանից 3 փարսախ (=18կմ) հեռու՝ Գառնի գետի ափին22 և ա-
վարավում շահի հաղթանակով, որը տեր է դառնում Երևանի բերդում ա-
պաստւսնած թուրքական զորքի զինամթերքին: Շահական զորքերը 
կանգ են առնում Երևանի մոտակայքում՝ Քանաքեռում, պաշարում բեր-
դը և գրոհներ ձեռնարկում, որոնք սակայն ապարդյուն են լինում: Պաշա-
րումը տևում է 18 օր, որից հեստ իրանական զորքերը պարենի ճանա-
պարհը փակված տեսնելով, նաև լսելով թուրքական նոր զորքերի դեպի 
Երևան ու Իրանի կենտրոնական նահանգներ շարժվելու մասին հեռա-
նում են: 
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Նույն դեպքերի ընթացքը քիչ ձևափոխված կերպով շարադրված է 
Մուհամմադ Քյազիմի «Թարիխ-ե ալամ-աոա-ե Նադեբի» աշխատութ-
յունում: Ըստ այդ երկի, Թահմասպ 11-ի զորքի Չուխուր Սա՚դի (Երևանի) 
նահանգը մտնելու ժամանակ Երևանի բերդը գտնվում էր Մուսթովֆի 
փաշայի կայազորի պաշտպանության ներքո: Իսկ կողմերի առաջին 
ընդհարման ժամանակ թուրքական զորքը գլխավորում էր Թեյմուր Փա-
շան, որը Ափ Փաշայի հանձնարարությամբ Կարսից դեպի Երևան էր 
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շարժվում: Պատմագիլւ]1 նշում է, որ մարտը տեղի է ունենում գետի ա-
փ]ւն, առանց հիշատակելա այդ գետի անունը: Սակայն ինչպես ե նա-
խորդ հեղինակը, Մուհամմադ Քյազիմը վկայում է իրանական զորքի 
տարած հաղթանակի մասին: Ըստ նրա, Թահմասպ 11-ը կազմակերպում 
է նաե գիշերային գրոհ Կարսի մոտակայքում գտնվող Ալի Փաշայի զոր-
քի փոս, որից հետո լուրեր ստացած լինելով Ահմեդ Փաշայի գփւավորած 
թուրքական մեկ այյ զորամիավորման Բաղդադից դեպի Քերմսւնշահ ա 
Համադան շարժվելու մասին, իրանական կողմը հարկադրված է լիսում 
առանց Արեանի բերդը գրավելու ետ նահանջել23: 

Երևանի նահանգից հեռանալով՝ շահը պարտություն է կրում Ահմեդ 
վւաշայի զորքերից և հարկադրված է լինում հաշտություն կնքել, որի 
արդյունքում նորից Թուրքիային են անցնում Համադասը, Քերմանշահն 
ա Թավրիզը ե Անդրկովկասի բոլոր այն տարածքները, որոնք Սեֆյան 
շրջանում Իրանի տիրապետության տակ էին գտնվում24: Այսինքն, նա ոչ 
միայն չի կարողանամ նվաճել Թուրքիայի տիրապետության տակ ան-
ցած Անդրկովկասյան տարածքները, այլև կորցնում է նաև որոշ տա-
րածքներ (Թավրիզը, Քերմւսնշահն ու Համադանը), որոնք նախքան այդ 
ձեռնարկումը Նսոփր Խանը ետ էր գրավել Օսմանյան Թուրքիայից: 
Շահ Թահմասպ 11-ի պարտություններր թուրքական զորքերից և նրա 
դեմ ծագած դժգոհությունները հարմար աոիթ են ընձեռում Նադիր խա-
նին, նրան գահրնկեց անելու համար, որից հետո Նադիրը գահ է բարձ-
րացնում Թահմասպի 8-ամսյա որդուն՝ Աբաս 111-ին (1732-1736թթ.)՝ վեր-
ջինիս առնելով իր խնւսմակալաթյան տակ: Սակայն խնամակալի դերը 
ես չի գոհացնում Նադիր խանին և նա ինքն է գահ բարձրանում 1736թ. 
մարտի 8-ին25: Օրից հետո Թահմասպ 11-ն ու նրա որդի Աբաս 111-ը Ն ա -
դիր շահի կողմից բանտարկվում են, իսկ 1740թ. Թահմասպի մեկ այլ որ-
դու՝ Իսմայիփ հետ մահապատժի են ենթարկվում26: 

Երևանի պաշարման ընթացքում շահ Թահմասպ 11-ը անկասկած 
հանդիպում է ունեցել Աբրւսհամ Երևանցի կաթողիկոսի հետ, որը նրա-
նից ստացել է իր կւսթափկոսությւււնը հաստատող և մի քանի այլ հրո-
վարտակներ, որոնք հրապարակված են հիջրայի 1143թ. շավալ ամսին, 
որը համւսպատասխանւոմ է 1731թ. ապրիլի 9-ից մայիսի 7-ը ընկած ժա-
մանակահատվածին: Աբրահամ Երեանցու կաթողիկոսական իրավունք-
ները հաստատող հլավարտւսկում տեղ են գտել հետևյալ խոսքերը. 

«Երբ օրերս Նորին բարեբախտ [արքայական] Մեծության շքախում-
բը աշխարհականների օրհնյալ Ալլահի ու սուրբ իմամների առաջնոր-
դի27 ողորմածությամբ, թոդ Ալլահը նրանց օրհնի, հաւլթւսնակով ու հաջո-
ղությամբ մտավ Չուխուր Ս ա ՚ ա դ ի օլքան2* , քրիստոնյա մեծանան ու 
փառաբանյալ անձանց մեջ գովելի, Ուչքիլիսւսյի Աբրահամ կաթողիկոսը 
այնտեղի բոլոր քահանաների, այլ միաբանների ու հայ բնակչության 
հետ հնուց ի վեր մարգարեի հիմնած շեմքի հանդեպ իրենց ունեցած 
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նւ|լտվածաթյսւնն, գաղափարական միասնությանն ա հնազանդաթյանր 
համապատասխան, իրենց կարգով մեծ քաղաքավարությամբ եկան ար-
քայական նժույգին ընդառաջ՝ արժանանալով շահական ոտնատեղին 
համբարելու պատվին»2 : 

Նայն ժամանակ են ձեռք բերվել նաև 3 այլ հրովարտակները, որոն-
ցից մեկը3" վերահաստատում է նախկին շահերի կողմից էջմիածնին 
տրված բոլոր հրամանագրերը: Սա իր բովանդակությամբ նման չէ ոչ 
նախորղ ոչ էլ հետագա շրջանների շահական հրամանագրերին, քանի 
որ վերա հաստ ատամ է ինչպես նրանում նշվում է էջմիսւծնի «վանքի ա 
նրա համայնքի գործերին վերաբերող ե նրանց մոտ եղած դրախտաբ-
նակ շահերի բոլոր ռւայւսմները, հոքմերն ա ֆե/ւմասՕերը, այնպես ինչ-
պես որ նրանք հրապարակվել են»: Երևանի Մատենադարանում կան 
բազում հրովարտակներ, որոնք վերահաստատում են նախկին շահերի 
հրապարակած մեկ կամ մի քանի հրամանագրերը, սակայն նրանցում 
անհրաժեշտաբար ամբողջովին կամ հակիրճ կերպով վերաշարադրված 
են ւլրւսնց բովանդակությունները: Իսկ տվյալ հրովարտակը փաստորեն 
ավեփ շուտ քաղաքական քայլ էր՝ արված շահի կողմից հայերին գլխա-
վորող կաթողիկոսին սիրաշահելու նպատակով: 

Նույն շարքի հաջորդ հրովարտակը31 հրահանգում է Չուխուր Ս ա ՚ ա -
դի կառավարչին արգելել նոր մահմեդականացած հայերին ժառանգութ-
յան վեճ սկսել իրենց հարազատների հետ: Սա իր բովանդակությամբ 
մոտ լինելով վերը նշված 1724թ. հրովարտակին՝ բոլորովին արգելում է 
Իմամ Ջա՚ֆարի օրենքի կիրառությունը հայերի ժառանգական խնդիր-
ներում: Սա նախադեպը չունեցող մի հրամանագիր է, որին համանման 
բովանդակությամբ հրովարտակներ հրապարակվել են իրանահայ հա-
մայնքների առնչությամբ միայն շատ ավեփ ուշ Ղաջար շահերի օրոք, 
երբ Արևելյան Հայաստանի մինչև Արաքսը ընկած շրջանները արդեն 
անցել էին Ռուսաստանի տիրապետության տակ 2: 

Հետաքրքրության է արժանի նույն ամսաթվով հրապարակված հա-
ջորդ հրովարտակը33, որով հայտնվում է էջմիսւծնի Մայր Աթոռը արքու-
նի հովանավորության տակ առնելու մասին ու հրահանգում նրա միա-
բաններին աղոթել պարսից զորքերի հաղթանակի համար: 

Այսպիսով, Սեֆյան վերջին գահակալներից շահ Թահմասպ 11-ին վե-
րաբերող վերոհիշյալ վավերագրերն ու պատմական հիշատակություն-
ները սերտորեն առնչվում են հայ ժողովրդի պատմության հարցերի հետ, 
պատմական բարձրարժեք սկզբնաղբյուրներ են, որոնք նոր մանրամաս-
ներով լրացնում են նրա գահակալման շրջանում տեղի ունեցած դեպքե-
րի ընթացքը: Ստորև թարգմանաբար ներկայացնում ենք վերոհիշյալ 
վավերագրերից երեքը: 
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ՄՄ, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. lq, վավ. 330, բնագիր, 
մեծ. 23 X 51 սմ, գիբ՚շիքասթե 

Սեֆյան շահ Թահմասպ 11-ի կնիքը. [Հանան ամենւսբարեգաթ Ալլա-
հի, վիլայեթի շահի34 ծաոա Թահմասպ II 1138] 

Աշխարհասաստ հրամանագիր հրապարակվեց հետևյալի մասին. 
Քրիստոնյա մեծանունների առաջնորդ Ուչքիւիսայի Աստվածատուր 

կաթողիկոսը Նորին սըբսպնագույն Մեծությանը տեղեկացրեց, որ հայե-
րից որոշ անձիք արժանանալով մահմեդականությունն ընդունելու 
պատվին, իրենց հայրերի մյուս զավակների ու ազգականների հետ, ո-
րոնք հայ են, վեճ են սկսում ու անօրինականություններ գործելով՝ նե-
ղության պատճառում նրանց: Եթե նրանցից որևէ մեկը մահանում է, նրա 
ունեցվածքն ու մուլքերը35 խլում, տանում են: Այդ պատճառով հայ վա-
ճառականների մեծ մասը Ռամի և Ֆարանգի վ]դայեթներում36 մնալով, 
իր հայրենիք չի վերադառնում: Խնդրեց որպեսզի արքայական ռւսղա-
մով կարգադրվի որպեսզի այստհետև ջադիդ-օլ-իսլամնհրից 7 ոչ ոք այդ 
խնդիրների շուրջ հայերի հետ վեճ չսկսի ու անօրինականություններ 
չգործի: Ուստի կարգադրեցինք որպեսզի այն ջադիդ-օլ-իսլամները, ո-
ըոնք հայերի հետ վեճ ու կռիվ կունենան, մինչև որ իրենց պահանջը 
բարձրագույն պալատում՝ յուրաքանչյուր մահալի3" բեկլարբեկերի39, հա-
քիմների4" կամ ամիլ]ւ41 ներկայւււթյւսմբ շար՛ով չհաստատեն, հայերին 
չնեդեն: Մինչև որ տվյւպ մահալի քյւսդխոպաների42, հաքիմի ու հեւլինա-
կավռր անձանց կնիքներով հաստատված գրություն ու հավաստի վկա-
յական բարձրագույն պալատ չուղարկեն, որի հիման վրա արքայական 
ոաղւսմ՜1՝ կհրապարակվի, չպետք է ինքնագլուխ կերպով իրենց պահան-
ջած գումարը ստանան: Եթե վիլայեթների բեկլարբեկերը, հաքիմներն 
ա ամիլները վեըոհիշյալ հրամանին հակառակ վարվեն, վերոհիշյալ կա-
թողիկոսը պետք է տեղեկացնի և նրանք պատասխանատվության 
կկանչվեն: Այս թող ընդունեն որպես խիստ կարգադրություն, այս ուղ-
ղությամբ ջանք չխնայեն և հրամանին չհակառակվեն: Բարձրագույն դի-
վանի4՝ մեծահոգի մեծ մուսթովֆիները45 թոդ վերոհիշյալ պարտադիր 
ոատսմը հաբաաևող մատյաններում գրանցեն ու ամեն տարի նոր ոա-
ւ]ւսմ չպահանջեն: 

Գրվեց 1136թ. ջումադի առաջին ամսին47: 
Հակառակ կողմում 
Նորին Մեծության անմիջական հրամանով, կնիք. [Չկա աստված 

բացի Ալլահից Հաքիմ Քեբիմ]; 
գրեց. կնիք. [Հանուն ամենաբաըեգութ Աըահի]; ճիշտ է, կնիք. [Չկա 

աստված բացի ամենազոր Ալլահից, աստծո ծառա Մուհամմադ]; թոդ 
գործադրեն, կնիք. [Ով ամենազոր Ալլահ, իմամ Հուսեյն]: 
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Շահ (ջնջված է) ոսպ ամն է, զոր ընդ աըզայի Աստվածատուր կաթո-
ղիկոսին տուեալ է, զ|ւ տաճկւսցեալքն յազդականաց իւրեանց զբան ինչ 
մի' պահանջեսցէն: ռճլգ:4* 

ՍՄ, Կաթողիկոսական դիվան, թդթ. 1գ, վավ. 334, բնագիր, գիր՝ նաս-
թսւ՚լիղ 

Շահ Թահմասպ 11-ի կնիքը [Վիլայեթի շահի ծաոա Թահմասպ II, 
1139] 

Աշխարհասաստ հրամանագիր հրապարակվեց հետևյալի մասին. 
Քրիստոնյա հոգևորականների մեջ լավագույն և Հիսասի ծառասերի 

առաջնորդ Ուչքիլիսայի Աբրահամ կաթողիկոսի ու վերոհիշյալ վանքի 
քահանաների, միաբանների ու մյուս սպասավորների հանդեպ ունեցած 
շահական ողորմածությամբ վանքի ու նրա համայնքի գործերին վերա-
բերող և նրանց մոտ եդած դրախտաբնակ շահերի, թող Բարձրյալը 
նրանց հոգիները լուսավորի, կոդմից հրապարակված բորփ ռադամնե-

հոքմերն5" ու ֆերմանները51, այնպես ինչպես որ նրանք հրապա-
րակվել են Մեր արքայական ստորագրությամբ հաստատեցինք և կար-
գադրեցինք՝ որպեսզի որևէ մեկը նրանց իմաստից ու բովանդակությու-
նից չշեղվի: Բարձրագույն դիվանի մեծահոգի մուսթովֆիները թոդ այս 
ռաղամ - շնորհագիրը հարատևող մատյաններում գրանցեն, փոփոխութ-
յուններից զերծ պահեն, ամեն տարի նոր ռաղամ չպահանջեն և այն ի-
րենց պարտականությունը համարեն: 

[Գրվեց] 1143թ. շավալ ամսին: 
Հակառակ կողմում 
Նորին մեծության անմիջական ներկայությամբ, կնիք. [Հանուն ամե-

նաբաբեգութ Աըահի, 1142]: 

ինչ ռաղամ որ ունիմք շահթահմազի տված ռաղամնէ51: 

ՍՄ, կաթողիկոսական դիվան, թդթ. 1գ, վավ. 333, բնագիր 
մեծ. 14.5 X 25սմ, գիր՝ շիքասթե 
Շահ Թահմասպ П-ի կնիքը [Վիլայեթի շահի ծառա Թահմասպ II, 

1139] 

Աշխարհասաստ հրամանագիր հրապարակվեց հետևյալի մասին. 
Ուչքիլիսայի հայության հանդեպ ունեցած արքայական մեծ ողորմա-

ծությամբ կարգադրվում է, որ վերոհիշյալ ժողովրդից ով, որ արժանա-
նում է իսլամն ընդունելու պատվին, թող դբսւ հիման վրա իր ազգական 
քրիստոնյա մահացած անձանց ժառանգների հետ ժառանգության վեճ 
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չսկսի ու իր քրիստոնյա ազգականներին չ նեղի: Չուխուր Սա'սւդի բարձ-
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KRISTINE KOSTIKYAN 

THE DECREES OF TAHMASB II ADDRESSED TO ARMENIANS 
ANl) IIIS CAMPAIGN IN TUE PROVINCE OF YEREVAN 

IN 1730-1731 

Scvcn dccrccs issucd by Shah Tahmasb II Safavid are kcpt in the Archive of 
Catholicosalc of Ycrcvan Malcnadaran. Thosc dccrccs, dated by the years 1720, 1724 
and 1731, are important historical sourccs of the history of Armenian people, Iran and 
their political relations in that period. Aulhor discusscs the informalion contained in 
those dccrccs in comparison with the reports of other (Persian and Armenian) sourccs. 
Through a comprchensive study of the data survived in those sourccs author 
represents new details referring lo the military campaign organized by Shah Tahmasb 
II against Turkish troops in the territory of the province of Ycrevan in 1730-1731, the 
relations between the shah and the eatholicos and other outslanding reprcsenlatives of 
Armenian people. The abovementioned decrces witness of shah's special benevolence 
towards Armenian population and promise them of a belter State under the rule of 
shah. especially as regards their rcligion. bccausc they stop the encouragemcnt of 
adopLion of Islam. Thosc decrces on the wholc were issued with the intention to gain 
the l'avour of local Armenian population in Pcrsia's struggle against the Turkish 
predominance in the territory of Eastcrn Armcnia and particularly during the military 
campaign organized by Shah Tahmasb II in the Ycrevan Province. The article 
represents thrcc of those decrces with their Armenian translations. 
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բոլոր հարկատու օբ յեկտները, չափում ցանքսերն ու այգիները, 
ցոսյւսկագրում բոլոր չ ա փ ա հ ա ս աշխատունակ մարղկանց և ըստ այնմ 
որոշում, թե տվյալ օբ յեկտից որքան հւսրկ պետք է գւսնձվի: 

42. -12յադխոդւս - Այսւցես էին կոչւիսմ գյուղական ւսւլագները: Սակւսյն չպետք է 
հասկանալ միւսյն գյուղի «գեղջավւսգ»-ի, «տւսնուտերի» կամ « ռ ե ս ի » 
իմաստով, մի գյուղում կւսրող էին լինել մի քանի ք յաղխուղաներ, դրանք 
ւիւսստորեն գյուղի ավագների կւսմ « ա ղ ս ա խ կ ա լ ն ե ր ի » (պարսկ. -
«ոիշսեֆիղ») խորհրդի անդամներն էին, որոնք ա յ դ ւսնունը ստացել էին 
հրբեեէ գյուղի տւսնուտեր եղած ժամւսնւսկ: Այղ ւգաշտոնից ազատվելուց 
հետո էլ նրւսնք շարունակում էին կոչվել ք յադխուդաներ ու մասնակցում էին 
ւսւիսգների խորհրդին: 

43. Ռաղւսմ - Պ ա շ տ ո ն ա կ ա ն գրություն, թւսգավորւսկան հրովարտակ: 
44. Վիլայեթ - Երկիր, երկրւսմւսս, նահանգ 
45. Դիվւսն - Պ ե տ ա կ ա ն գործերի ւստյւսն կամ գրւսսենյակ: Հասկացվում էր 

հատկաւդես պետության կամ նրւս բւսրձրագույն օրգւսնի իմաստով: 
46. Ս՜ուսթովֆի - Այսւցես էին կոչվում ււլետուրյւսն, արքունիքի, ինչպես նաև 

կրոնակւսն հաստւստությունների ֆինւսնսւսկան, հաշվապւսհակւսն 
գործերի գլ]սւսւ[որ կւսասւիսրիչները: Ա՜ուսթովֆիներ կային խոշոր 
նւսհւսնգւսյին վւսրչակւսն կենտրոններում, որոնք վերահսկում ու 
կառավարում էին տվյւսլ նւսհանգի կամ երկրամասի հաշվւսւզահական 
գործերը: 

47. 1724թ. հունվարի 27-ից ւիետրվւսրի 26-ը: 
48. Հրովարտւսկի հակառակ կողմում արւիսծ հւսյերեն մւսկազրություն է: 
49. Ո-ւսղամ - Պաշտոնւսկւսն զրուրյուն, րագավորակւսն հրովարտակ: 
50. Հոքմ - Հրւսմանւսգիր, հրաման, բւսրձր կարգւսդրուրյուն: 
51. Ֆերմւսն - Հրւսման, թւսգավորական հրովարտւսկ: 
52. Հրուիսրտւսկի հւսկառակ կողմում երկու պարբերուրյուն գ ր վ ա ծ , ջ ն ջ վ ա ծ է, 

որից հետո այս մւսկագրուրյունն է արվել: 
5 3 . Ամիր ալ-ումւսրւս - Այսւցես էին կոչվում բարձրւսգույն 

զորահրամանատարները, նահանգւսւդետներն ու կուսակալները: 

3 7 1 



ՆԻԿՈԼԱՅ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՆՈՐ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ ՍԵՊԱԳՐԵՐՈՒՄ 

1. eia ardi.se, թե՞ eiardise 

Ուրարտերեն eia բառը Մ. Սալվինին նախկինում ընթերցել է որպես 
մի ամբողջություն. 

manini döaldi bedini dHaldinani KÄ bedini mI£puinie "'Menua ulguse 
manini "'Ispuini "'Menua alsuiSi eia ardiSi1 

Իսկ հետագայում, հաշվի առնելով Ի.Մ. Դյակոնովի այղ առթիվ աը-
ւ|ած առարկությունը2, eia-ն նա դիտարկել է որպես ardise բառի բաղկա-
ցուցիչ մաս՝ eiardiäe. 

üHaldi bedini dHaldinani KÄ bidini manini ulguse pisuäe alsuise eiardise 
arni usmase3 

Ի ղեպ հատկանշական է, որ ejardiSe ընթերցման հավաստիաթյան 
վերաբերյալ Ի.Մ. Դյակոնովի կողմից ստորև բերված մեկնաբանությու-
նը, կարծում ենք, հարկ եղած չափով արդարացում չի գտնում ուրարտա-
կան իդենտիկ տեքստերում: Տվյալ դեպքում նա նկատի ունի Կւսրմիր-
բյուրի КУКН, 424, տողեր 4-5 արձանագրության dIJaldina r , l SKÄ bidi 
manini ulguse pisuse alsuise eia ardise arni usmase տեքստը, որի հիման 
վրա սակավ հավանական է համարում eia շաղկապի հիշատակությունը 
նախադասության երեք անդամների թվարկումից հետո, ըստ որում վեր-
ջինից շատ ավեփ առաջ: 

Սակայն այստեղ Ի.Մ. Դյակոնովը անտեսում է, որ նույնը չի կարեփ 
ասել, օրինակ, Արգիշտի 11-ի Չելեբի-բադիի КУКН, 406 արձանագրութ-
յան երեսի կողմի 8-12 տալերի տեքստի մասին, ուր առկա է arusc 
ekuäe(?) ispuise ulguse pisuäe alsuise eia ardiäe arni uämaäe: Հետևաբար, 
ակնստա է, որ այստեղ eia շաղկապը արդեն հիշատակվում է նախադա-
սության ոչ թե երեք, այլ վեց անդամների թվարկումից հետո: Այդ դեպ-
քում, ըստ երևույթին, հավանական է, որ այստեղ cia-ն հանդես է գափս 
ոչ թե «ե», այլ իդենտիկ «նաև», «ինչպես նաև» իմաստներով4: Մյուս կող-
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մից կւպւծում ենք, որ այս մեկնաբանությունը նույնքան հավանական է 
թվամ վերոհիշյւպ КУКН, 424 արձանագրության իդենաիկ տեքստի հա-
մար: 

Դեո ավել|ւՍ, նման կարգի կասկածներ cia շաղկապի հավաստիութ-
յան վերաբերյալ այլևս չեն ծագում Մենտայի Շաշանցտմ հայտնաբեր-
ված КУКН, 141 երկ|եգվյան արձանագւտւթյան ուրարտական տեքս-
տում, ար մեգ հետաքյւքրոգ cia շաւլկապով շարահյուսվում են ընդամենը 
երկու բաո՝ alsuisi-ն և ardisi-ն' alsuisi cia ardiäi : Ըստ որում հաշվի առնե-
լով cia շաղկապի մեղ հայտնի մյուս տարբերակները, ինքնին հարց Ւ. 
ծւսգտմ, թե արդյո՛ք այն նույնական չէ cai-ի հետ, եթե տվյալ դեպքում 
ենթաւլրենք դրափոխու թյան առկայության eia-cai: 

եվ, վերջապես, սրանց հետ մենք հակված ենք ինչ-որ ընդհանրութ-
յան տեսնեըս նաև սոսկ վերջերս Ռուսա 11-ի Այանիսի նոր արձանագ-
յաւթյան շնորհիվ գիտական շրջանառության մեջ ւլբված ai շաղկապը, ո-
րր նայն ձևով հւսնւլիպտմ է նւսև խուրրիերենում և մեկնաբանվում «ե-
թե», «կամ» իմւսստով6: Ի դեպ ըստ ամենայնի ակնառու է, որ Ռուսա 11-ի 
Զվարթնոցի ւսրձանւսգըաթյւսն անեծքի բանաձևի eai շաղկւսւգին նույն 
թագւսվււը]ւ Այանիսի իգենտիկ ւսրձանագըաթյւսն անեծքի բանաձևում 
փոխարինում է ai-ն: Ահա այդ տեքստերը. 

... aluse ulise tiulie iese zadubi... eai KURbiainise eai K , ,Rluluinise dHaldiSe 
''iM-se dUTU-ni-se DINGIRM E S-se mei tini mei armuzi mei zilbi qiuraidi 
kulietuni (КУКН, 421, տողեր 37-47): 

... aluse tiulie iese zadubi ai KURbiainise ai KURluluinise . . . dHaldiäe dIM-
sc dUTU-ni-Se DINGIRM E S-se mani tini armuzi... dUTU-ni piei ... auie ululie 
(Ayanis I, էջ 258, սեկցիա VIII. տողեր 6-11): 

Ի դեպ բոլորովին էլ պատահական չէ, որ տվյւսլ դեպքում մեգ հե-
տւսքրքրող eia-յի տարբերակները՝ e'a-eua-ն, cue-ն և eai-ը որպես շաղ-
կւսւգ հիշւստւսկվտմ են նւսև ուրարտական մի շւսլւք ար ւսրձւսնւսգըաթ-
յուններում: Ա1ւա ւլրանք. 

1. ... ini Ё "'Menuase mIspuinihini§e äidistuni badusie e'a E .GAL 
Sidistuni (КУКН, 83, տողեր 2-5): 

2. '"Menuase '"Iäpuinihinise ini pulusi kuguni e'a dHaldiniIi KÄ 
sidistuali (КУКН, 101, երեսի կողմ, սաղեր 2-6): 

3. '"Argistise ali aluse tinini tuli eai ini DUB-te pilulie (КУКН, 409, 
տողեր 13-15): 

4. dHaldise E N ֊ s e hututuhi gunuse eue ipsuse suini... (КУКН, 406, ե-
բեսի կու]մ, տողեր 31-34): 

5. ... dHaIdise eue DINGIRM E S-ase parie esini telani (КУКН, 478, տո-
ղեր 8-10): 
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6. ... ini susie '"Rusase "'Argistihinise Sidistuni eue dHaldinili KÄ 
badusie "'Rusahina SAI)l'Eiduru-kai kuäuni (Ayanis I, էջ 254, սեկցիա I, սա-
ղեր 1-2): . " 

7. , J Jiani inukie E.GAL-a eue URU M E S alili inukie E.GAL-a zadubi 
(Ayanis I, էջ 258, սեկցիա VIII, տողեր 1-2): 

8. '"RusaSe '"ArgiStihiniäe ali dHaldis -mc ushanuni hututuhi gunuse eue 
ipSuse (Ayanis I, էջ 258, սեկցիա VII, տողեր 5-6): 

Մյուս կողմից, eia ardise (բայց ոչ eiardise) ընթերցման հավաստիութ-
յամբ հստակ վկայում է ուրարտական արձանագրություններում հիշյալ 
ինքնուրույն բաոերի աներկբա առկայության փաստը: Ըստ որում նրան-
ցից cia-ն մեկնաբանվամ է «ե», «նւսև», «ինչպես նաև», իսկ ardise-ն՝ 
«ուժ», «իշխանության», «կարգադրություն» իմաստներով: Ինչ վերաբե-
րում է eiardiSe վիճելի ընթերցմանը, ապա անհնար է նրա օգտին կռահեւ 
որևէ փոքրիշատե համոզիչ իմաստավորում: Հետեաբար, պատահական 
չէ, որ eia ardiSe ընթերցումը միահամուռ ընդունում են ուրարտական ար-
ձանագրությունների դիվանների հեղինակներ Դ.Ա. Մեփքիշվիփն7, Ֆ.Վ. 
Քյոնիգը*, Ն.Վ. Հարությունյանը9 ե այլոք: 

2. amanigidi, թե՞ amani igidi 

Այանիսի նորահայտ արձանագրության մեջ Ս՛. Սալվինին amanigidi-
ի վովսարեն առաջարկում է amani igidi ընթերցումը1": 

Նախ նշենք, որ amani բառ իրոք հայտնի է գիտությանը, այնինչ կար-
ծեցյալ igidi-ն, հասկանալի պատճառներով, չի հանդիպում ուրարտա-
կան սեպագիր աղբյուրներում: Ինչ վերաբերում է վաղուց առաջարկված 
amanigidi ընթերցմանը", ապա առկա նյութի հոգատար քննարկման 
դեպքում, կարծում ենք, հազիվ թե կարող է կասկած հարու ցել, որ դա 
պարզապես amani բառն է՝ մատուցված ուղևորական -gi(e)di (տարբե-
րակ՝ i(e)di) հոլովաձևով: Հմմտ. l ü R l j n u ) dudi ե (URUI ,u ,dudigiedi (КУКН, 
520, երեսի կախ, տող 11), KURebani և KURebanigidi (КУКН, 241A, տող 5), 
KURUelikuni և KURUelikunigidi (КУКН, 241F, տող 7), KURIsteluani ե 
KURIäteluanigidi (КУКН, 241F, տալ 14) և այլն: 

Ի դեպ, կարծում ենք, որ սեպագիր աղբյուրների վաղուց հայտնի 
սույն a-ma-ni-i-gi-di գրության մեջ Մ. Սալվինիին, ըստ երեւոյթին, թյուրի-
մացության մեջ է գցել սոսկ գրաֆիկ նշանակություն ունեցայ հավելյալ i-
ի առկայությունը amani-ից հետո՝ առձանագրության տվյալ տափ ազատ 
մնացած հատվածը զբաղեցնելու համար: 

Մ՛յուս կողմից հատկանշական է, որ tar-gi-i-ni-li բառի դեպքում ես, 
այդ նույն միտումով, Այանիսի նորահայտ մի արձանագրության հրա-
տարակության ժամանակ12 Մ. Սալվինիին ի սկզբանե շփոթեցրել է targi-
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Jig հեստ առկա հավելյալ i-ն, ոյփ պատճառով targinili բառը (amani igidi 
նման) նա աըհեստականոըեն տրոհել է largi ե inili բաղադրիչների 
(հմմտ., սակայն, այգ բառի targini ե targinili եզակի և հոգնակի գրութ-
յունները): 

Նշենք նաև, ոը հետագայում Այանիսի հիշյալ արձանագրության վե-
րահրատարակության պահին իր նախկին targi inili-ն Մ. Սսղվինին ար-
ւ]ևն մատուցել է targinili ձևով: Ի գեպ որպես այգ «նոր» ընթերցման 
փաստարկ ծանոթագրության մեջ նա մատնացույց է արել, որ սեպագիր 
տեքստում targinili arniusinili բառակապակցության մեջ targinili որոշիչը 
հոգնակի թվավ համաձայնեցված է arniusinili որոշյափն13: Այնուհետև, 
որոշ ուշացումով, Ռասա 111-ի Գյովելեքի նոր արձանագրության հրա-
տարակության առիթով Մ. Սսգվինին նաև հւլում է արել այն մասին, որ 
Այանիսի նոր արձանագրության larginili-ն հանդիսանում է ուրարտա-
կան այլ արձանագրությունների D A N . N U M | S շումերական գաղափա-
րագըի համապատասխանությունը14: 

Այստեգ մեզ մնում է սոսկ ավելացնել, որ targinili նոր ընթերցումը և 
այն հաստատող վերոհիշյալ երկու փաստարկները Մ. Սսղվինին, ա-
ռւսնց որևէ հւլում աներս, տառացիորեն ընդօրինակել է տալերիս հեղի-
նակի ուրարտական արձանագրությունների նոր դիվանի՝ КУКН, 412b 
տեքստից և նրան հղված 5-րդ ծանոթագրությունից: Ինչ վերաբերում է 
հիշյալ փաստերի, այսպես կոչված, սեփականաշնորհման մատուցմանը 
տարբեր ժամանակներում և տարանջատված եղանակով, ապա դժվար 
չէ կռահել, ոբ այն միտում ունի թյուրիմացության մեջ գցելու սակավա-
տեղյակ ընթերցողին: Ի դեպ ելնելով հիշյալ, այդօրինակ մի շարք այլ 
ակնառու փաստերից, բացառված չէ, որ amanigidi նոր ընթերցումը ևս -
հետագայում աննկատ ունենա սեփականաշնորհման նույն ճակատա-
գիբը: 

Փաստական նյութը առավել տեսանեփ և փաստարկները համոզիչ 
դարձնելու նպատակով այժմ ստորև հատվածաբար բերում ենք amani և 
amanigidi ընթերցումները հիշատւսկող ուրարտական տեքստերը. 

1. ... aluki amani suga bari ... ali tase amani bidi ... urbikaSe masani 
tisni amani... (КУКН, 193, տողեր 6-7,9-10): 

2. ... aluki amani csuga bari.. . (КУКН, 194, տող 6): 
3. ase ... dHaldini amanigidi iphie dHaIdini cbadusini iu urzie> 'ahulini 

KIT1M-a quldinini mei esimesi elmuäe <manunie> (КУКН, 415, տողեր 8, 10-
11): 

4. ase ... dHaldini amanigidi iphie dHaldini badusini iu urzie 'ahulini 
qiura quldinini mei esimesi elmuäe manuni (Ayanis I, էջ 257, սեկցիա IV, 
տողեր 7-9): 
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Ի դեպ ուրարտերեն amanai բաոը մասնագիտական գրականության 
մեջ առաջարկվել է նույնացնել հայերեն «աման»-ի 5 (ափսե) հետ: Այս 
բւսռր սովորաբար հիշատակվում է ուրարտական պաշտամունքային 
տեքստերում կենդանիների զոհաբերությունների ժամանակ ե КУКН, 
193 արձանագրության մեջ հանդես է գւսփս մերթ որպես «ընծայի ւս-
մւսն» (läse amani), մերթ էլ զոհաբերված կենւլանու «սրտի ւսմւսն» (tiSni 
amani), իսկ Արծկեի ե Այանիսի արձանագրություններում որպես «Խալ-
դի աստծո ւսման» (''Haldini amani): 

3. egudi badi, թե՞ gudi GÜB(?)-di կամ gudinadi 

Խնդրո առարկա սեպագիր տեքստերի ընթերցումներում և մեկնաբա-
նությաններում ուրարտագիտության մեջ տեդ են գտել զգալի տարա-
կարծություններ: 

Դ.Ա. Մեփքիշվիլու մոտ, օրինակ, այդ առթիվ հանդիպում Ւ. հետևյալ 
ընթերցումը. 

... a-lu-äc ha-lu-li-e gu-di GÜB-di a-tu-li-i-e (ВДИ, 1953, N» 2, էջ 295, 
№ 96, տող 3. նույնի УКН, 96, տող 3): 

Ֆ.Վ. Քյոնիգը փաստորեն առաջարկում է նույն ընթերցումը, սակայն 
GUB գաղափարագրի հավաստիությանը վերաբերում է կասկածամտո-
րեն. 

... a-lu-äc ha-lu-li-e gu-di GÜB(?)-di a-tu-li-i-e (Hehl, հատոր II, 76, III): 
Ի դեպ gu-di GÜB(?)-di ընթերցումը ընդունում է նաև Ի.Մ. Դյակոնո-

վը՝ միաժամանակ առաջարկելով դրա թարգմանությունը, «դեպի աջ (և) 
դեպի ձւսխ», «աջից և ձախից», բառացի՝ «աջին (ե) ձախին» (УПД, էջ 
48): 

Իսկ Ն.Վ. Հարությունյանի մոտ Դ.Ա. Մեփքիշվիլու, Ֆ.Վ. Քյոնիգի և 
Ի.Մ. Դյակոնովի halulie gudi-ի փոխարեն առաջարկված է haluli cgudi 
ընթերցումը (КУКН, 122, տող 3): 

Եվ, վերջապես, իդենտիկ տեքստերի մեզ հետաքրքրոդ բառերի ըն-
թերցումներում շատ ավեփ մեծ տարակարծություններ ունի Մ Սալվի-
նին: Ի դեւգ բացի մնացած կարևոր հանգամանքներից, որոնք կարծարծ-
վեն ստորև, նրա մոտ վերոհիշյալ egudi (կամ՛ gudi) GÜB(?)-di երկու բա-
ռերի փոխարեն առաջարկված է ընդամենը մեկ բառ՝ gudinadi. 

3) ... mRu-sa-a-se a ֊ l i me-i a-i-äe-i ha-lu-li-e gu-di-na-di KÜ-ni ... (Ayanis 
I, էջ 257, IV սեկցիա, տող 10): 

ц) ... dHal-di-na-a KÄ i-äe-er-hi-ni ha-lu-li u-i-la-ti-ni a-lu-se-e gu-di-na-
di a-tu-li-e...(Ayanis I, էջ 258, V սեկցիա, տողեր 10-11): 

Իսկ այժմ անդրադառնալով վերււհիշյալ ընթերցումների հավաս-
տիությանը, կարծում ենք, անհրաժեշտություն է ծագում պարզերս երկու 
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խնդիր, ա) ha-lu-li e-gu-di, թե" ha-lu-li-e gu-di ե p) gu-di (կամ՜ e-gu-di), 
GÜB(?)-di, gu-di-na-di, թե՞ բւտտովին այլ եզրահանգում: 

Առաջարկված խնւլ]ւրներյւց աոաջինում, համոզված ենք. որ նախա-
պատվությանը պետք է տայ ha-lu-li e-gu-di ընթերցմանը, քանի որ ոչ մի 
հիմք չկա cgudi-ի սկզբի e-ն վերագբելա haluli-ին և aluSe-ին' իբր նրանց 
վերջավորություն: Այգ հարցի յուծմւսն վրա հարկ եգած չափով լույս են 
սփռում haluli aähulini (КУКН, 82, տոդ 27), ashaäluli haluli (КУКН, 122, 
տայ 2) և haluli uilatini ( Ayanis I, էջ 258, V սեկցիա, տոդ 11) տեքստերը: 
1;| չենք ասում աըւպւտեյւեն haluli-ի և հայերեն «խաղոգ»-ի վերաբերայ 
մասնագիտական գյոսկանության մեջ առաջարկված համոզիչ ստուգա-
բանությանը"՝: 

Ինչ վերաբերում է ha-lu-li-e միակ գյաւթյան առկայությանը Այանիսի 
աււձանագրոփյւսն ... [kam]-ni-ni < i l SGE§TIN ha-lu-li-e kam-ni-ni Ё-i za-na-
ni-ni հատվածում (Ayanis I, էջ 258, V սեկցիա, տող 9), ապա այնտեգ ha-
lu-li-e բւսռի վերջին e-ն, Ё-i գաղափարագրի -i հնչյունական լրացման 
նմւսն, ակներևաբար հոլովական վերջավորության է (սեռականի կամ 
տրականի): Իսկ ցիտված տեքստի Ё-i za-na-ni-ni փոխարեն Մ. Սսդվի-
նիի առաջւպւկւսծ Ё i-za-na-ni-ni ընթերցումն էլ հիմնովին հերքվում է 
КУКН, 122 աըձանւսգյտւբյան 5-րգ տողում za-na-ni-ni բառի աներկբա 
գրության առկայությամբ: 

Անղւււսղառնալով կրկին GUB(?)-di ընթերցմանը, ապա ինչպես սոսկ 
վեյւջերս մեզ հաջողվեց բւսցահայտել, աըաըտւսկան գյսսգրի մեւլքով ba 
վանկագիր նշանի խեղաթյուրման պատճառով առայժմ այն մնացել է 
ուրարտական սեպագիր տեքստերի ընթերցման պրոբլեմատիկ խնդիր-
նեյվւ շւպւքամ: Ի դեպ մեր անվստահությունը КУКН, 122 արձանագրութ-
յան GÜB(?)-di ընթերցման նկատմամբ ծայր աստիճանի սրվեց հատկա-
պես այն դեպքում, երբ նկատեցինք, որ Այանիսի նորահայտ ծավալուն 
աըձւսնագյաւթյան իղենտիկ հատվածներում կարծեցյալ GÜB(?)-di-}i 
փոխարեն կյւկնակի ւսռկա է ba-di կամ ba-a-di գրությունները (Ayanis I, 
էջ 258, սեկցիա IV, տող 10, սեկցիա V, սաղ 11): Ուստի այդ ակնառու 
վատտերն էլ. բնականաբար, մեզ ստիպեցին կրկին, ամենայն հոգատա-
րությամբ, զննելու КУКН, 122 արձանագրության առեղծվածը: Եվ անմի-
ջապես բացահւսյտվեց, որ այնտեղ ևս փաստորեն առկւս է միևնույն ba-
di բառը՝ պարզապես ba նշանի անզգուշորեն մասնակի խեղաթյարմամբ 
ուրարտական գյւագրի անփութության հետևանքով: 

Ընթերցողին համոզելու համար նշենք, որ, ինչպես հայտնի է, ba նշա-
նը բաղկացած է մեկ հորիզոնական, երկու «անկյունաձև» և մեկ ուղղա-
հայաց հաջորդական սեպեյվւց (տես Borger, ABZ, № 5): Հենց այդպես էլ 
իրոք փորագրված է կարծեցյալ GUB-ի տեղում КУКН, 122 արձանագ-
րության 3-բդ տողում: Սակայն մի պահ կարծելով, թե ba նշանի փորագ-
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ւաւթյունը տեքստում դեռևս չի ւսւ(աււտւլել, ապա այդ նշանի վերջին 
«անկյունաձև» և ուղղահայաց սեպերը թյուրիմացաբար գրագիրը վերս-
տին կրկնել է տեքստում: Հենց ղրանից էլ ծագե] է ողջ թյուրիմացությու-
նը: 

Եվ, այնուամենայնիվ, այղ ամենով հանղեըձ վերը նկարագրված 
կարծեցյալ GÜB(?) սեպախումբը ամենևին չի համընկնում իրական 
GÜB գաղափարագրին (ասորեստանյան SumShi-ին, որ նշանակում է 
«ձախ կողմը») ոչ սեպագրերի դասավորությամբ, ոչ էլ «անկյունաձև» և 
ուղղահայաց սեպերի փոխհարաբերությամբ, այսինքն՝ КУКН, 122 ար-
ձանագրության կարծեցյալ 0Ս13(?)-ը մեկ 1արիգոնակւսնի հետ միասին 
պարունակում է երեք «անկյունաձև» և երկու ուղղահայաց՝ իրական 
GÜB-ի մեկ հորիզոնական, երկու «անկյունաձև» և երեք ուղղահայաց 
սեպերի փոխարեն (տես Borger, ABZ, № 88): Դեռ ավելին, այդ ըստ ւս-
մենայնի անհամոգիչ GÜB(?) գաղափարագրի «ձախ կողմը» թարգմա-
նությունն էլ, բնականաբար, արդարացում չի գտնում մեզ հետաքըքրսդ 
սեպագիր տեքստում: 

Ինչ վերաբերում է Մ. Սալվինիի կողմից ba նշանի na ընթերցմանը U-
յանիսի նորահայտ արձանագրության մեջ ba-di բառում, ինչպես նաև 
URUBa-si-e-hi-na-a քաղաքանվան մեջ (նրա ընթերցմամբ՝ URUNa-§i-e-hi-
na-a. Ayanis I, էջ 258, սեկցիա IV, տող 11), ապա դրանք երկուսն էլ հա-
վասարապես կատարյալ թյուրիմացության արգասիք են: 

Հետևաբար, ճշգրտելով առեղծվածային GUB(?)-di badi և gudinadi 
տարբեր պատճառներով խեղաթյուրված ընթերցումները, КУКН, 122 
վաղեմի և Այանիսի նորահայտ արձանագրությունների մեգ հետաքրք-
րոդ իդենտիկ հատվածները ստանում են այսպիսի տեսք. 

1. . . . a-lu-§e ba-lu-li e-[g]u-di ba-di a-tu-li-i-e ... (КУКН, 122, տող 3): 
2. . . . mRu-sa-a-Se a-li me-i a-i-se-i ha-Iu-li e-gu-di ba-di KÜ-ni ... 

(Ayanis I, էջ 257, սեկցիա IV, տայ 10): 
3. . . . dHal-di-na-a K Ä i-se-er-hi-ni ha-lu-li u-i-la-ti-ni a-lu-Se e-gu-di 

ba-di a-tu-Ii-e ...(Ayanis I, էջ 258, սեկցիաV, տողեր 54-55): 
Կարծում ենք, որ այս տեքստերը ընդհանուր աոմամբ հասկանալի 

են: Խոսքը վերաբերում է ուրարտական տաճարներում (dHaldinili KÄ-li 
= seätili) տեղի ունեցող պաշտամունքային արարողությունների ժամա-
նակ զոհաբերված կենդանիների մարմնի զանազան մասերի (u z uhuSu 
«միս», u z utiSni «սիրտ», zieldi «լ յարդ» և այլն) հետ միասին, մասնակից-
ներին մատուցվող նաև խաղողի (haluli) ճաշակման (KÜ-ni = atuli) մա-
սին: 

Ինչ վերաբերում է խաղողին Խլված egudi և badi մակդիրներին (I^aluli 
egudi badi), ապա նրանցից badi-ն, ըստ երևույթին, առնչվում է միևնույն 
bad- արմատից կազմված badusi «հոյակապ», «սքանչեփ» բառի հետ, ո-
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րր ուրարտական ւսրձանագրա թյ անն հրա մ սովորաբար հիշատակվում է 
նորակառույց ամրոցների (E.GAL) ե տաճարների (äestili) կապակցութ-
յամբ և մատնացույց է անում նրանց շինարարական կատարելության 
մասին: Հմմտ. badi-badusi ե ini-inusi, alae-alusi, uriähi-uriShusi խլենտիկ 
բառակացմաթյաններր: 

Հետևաբար, ելնելու] վերոհիշյալ փաստական նյութից, մենք հակված 
ենք խորհելու, որ badi-ն, հավանաբար, վկայում Ւ. պաշտամունքային ա-
րարարսթյունների ժամանակ ճաշակվայ խաղայի բարձր որակի, իսկ 
egudi-ն, գուցե. տեսակի մասին: Դրան պետք Է ավելացնել տողերիս հե-
ղինակի կողմից iäerhini բւսռի վերաբերյալ վերջերս առաջարկված «այն 
ժամանակ» ստուգաբանությունը, որը փաստորեն հանդիսանում Է իդեն-
տիկ տեքստերի ikukani MU (sali)-li («նույն տարում») հոմանիշը17: 

NICOLAY HAROUTHIOUNYAN 

NEW READINGS AND INTERPRETATIONS 
IN TIIE URARTIAN CUNEIFORMS 

New reuding of еш ardiSe is suggested instead of the former ekirdise. 
It is denied the reading of amani igidi and suggested amanigidi, which may be 

considercd as Direclive Case of the word amani. 
On the basis of detailed analyses of the cuneiform texts it is denied the deformed 

rcadings of gudi GÜB(?)-di and gu-di-na-di and suggested a new interpretation in the 
form of e-gu-di ba-di. 
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ՀԱՍՄԻԿ ՀՄԱՅԱԿՅԱՆ 

ՀԱՑ ԱՍ ԱԿ ԱՆ dU.GUR-0 ԵՎ ԱՐԱ ԳԵՂԵՑԻԿԸ 

Խեթական Ч/Ир թագավորության արքա Մսւրսիլիս 11-ի (Ք.ա 1322-
1321?) ե Հայւսսայի արքա ԼԼննիայի միջև՛ կնքված ւգայմանագրտմ 
վկւսյւսբեըված են խեթական և եայասական աստվածները2: Սա միակ 
աււբյաթն 1:, որից մենք տեղեկանում ենք Հայւսսայի դիցաբանի մասին: 
Հայասական դիցաթհսնին տարբեբ տեսանկյուններից անդրադարձե] 
են հւսյ և օտարազգի տսամնասիրողներ (Գ.Ղավւանցյան3 , Դ.Ջա1տւկ-
յւսն4. Ս.Պետրոսյան5, Դ.Վաւպտմյան6 , Ա.Պետրոսյան7, է-ֆոռեր11, Է.Լա-
ոռշ'յ և ւսյլն): Այն ներկայացված է 14 աստվածություններով, որոնցից ա-
ոաջին երկու սլւ՝ | ]U.GUR (անդրաշխարհի տիրակալ աքքադական 
Ներգսդի գադափարագիբն է) և ''iSTAR (սիրո և պտդաբելտւթյան աստ-
վածուհի, շումերական dINNANA-jli գաղափարագիրն է), առանձնաց-
ված են մյուսներից, որը ըստ ուսումնասիրողների, մատնանշել Է նրանց 
գերակա դերը Հայւսսայի դիցաըանում: 

Սա անսովոր միասնություն է, քանզի սիրո և պտղաբերության աստ-
վածուհու կողքին սովորաբար հանդես է գաւիս կամ գերագույն հայր 
աստվածաթյուն կւսմ ամպրոպի, ռազմի աստվածը: Անդրշիրիմյւսն 
dU.GUR աստվւսծաթյունը դիցաըւսնում գլխավոր դերը չի զբաղեցնում: 

Դ. ՂափաՍցյանի կարծիքով հւսյասակւսՍ պանթեոնը գլխավորել է 
կամ Արա Գեղեցիկ աստվածությունը (հիմնավորելով իր միտքը այն 
հւսնգւսմանքով, որ մեռնալ-հւսրաթըսն առնող աստվածները հաճախ 
դառնամ են նաև ւսնդւսշխարհի տերեր), կամ նւս հնարավոր է համարում 
1 U.GUR-ի հնչյտնակւսն ընթերցտմը1": Այս երկրորդ վարկածի առումով 
նշենք, որ d U . G U R ^ թե' տվյալ պայմանագրում, թե' խեթական այլ տեքս-
տերում միշտ հանդես Ւ. գւսլիս գադավւարագիր գրությամբ, ինչը ամե-
նայն հավանակւսնսւթյամբ բացառում է նրա հնչյունագիր ընթերցման 
հնարավորությանը: Հայասւսյի d U . G U R ^ խեթական տեքստերում 
հստակււըեն տւսրբերակվել է մյուս dU.GUR-]ig" : Այս տարբերակումը 
խոսում է Հայասւսյի dU.GUR-Ji առանձնահւստկությտնների մասին: 

Ինչ վեըաբեըամ է երկրորդ տեսակետին (Արա Գեղեցիկի նույնացու-
մը dU.GUR-li հետ), ապա նշենք, որ մեռնոդ-հարտթյուն առնող աստվա-
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ծությունները, ըստ ժ\Դյումեգիլի առասպելաբանական վերականգնում-
ների, պատկանտմ են երրորդ ֆւսնկցիային, այսինքն նրանք դիցարան-
ներում գլխավոր դերը չեն ստանձնում: Փաստորեն, կարելի էր վիճարկել 
ղափանցյանական այս տեսակետը նույնպես, եթե Արա Գեղեցիկի ան-
վւսնակեըպարային բազմակողմանի վերլուծությունը ցույց չտար, որ նա 
բազմաշերտ ե բազմաբնույթ դիցաբանական կերպար է ե, ամենայն հա-
վանականությամբ, օժտված է դիցաբանի գւխւսվոր աստծուն բնորոշ 
ռազմի, բերրիության և անդրշիրիմյան գործառույթներով: 

Ստորև մենք առանձին կետերով կանդրադառնանք Արայի այդ բոլոր 
գործառույթներին: 

1. Դիցաբանի գլխավոր աստծո հատկություններ 
ա) Ըստ Սովսես Խորենւսցա12 առասպելի Արան օժտված է արտասո-

վոր գեղեցկությամբ, հայըենասեր է, քաջ ռազմիկ, ընտանիքի հայր (ունի 
12-ամյա ՛պպի՝ Կարդոս (Արայան Արան) ե նվիրված ամուսին (նրա կի-
նը Նվաըդն է, որի կերպարը Ղափանցյանը համադրել է սիրո ե պտղա-
բերության աստվածուհու հետ' \ իսկ անունը Հ. Աճաոյանը բխեցնում է 
պարսկերեն nuward՝ նոր վարդ, կամ nawarcl՝ հաճեւի, սիրելի բառերից): 
Այսինքն նա օժտված է հայր աստծո հատկանիշներով, որի կինն է սիրո 
աստվածուհին: Ավելացնենք նաև, որ Կարդոսը (Արայան Արան) զոհ-
վում է ռազմի դաշտում Շամիրամի հետ պատերազմելիս, (ինչը նրան 
օժտում է ռազմի հատկանիշներով), իսկ նրա որդին Սոսանվեր Անուշա-
վանն էր, որին նվիրված էր սոսի ծառը՝ (Փշատերև և մշտադալար ծառե-
րը սերտորեն առնչվում են բնության հովանավոր աստվածությունների 
պաշտամունքի հետ): Փաստորեն Արա Գեղեցիկը, Արայան Արան և Սո-
սանվեր Անուշավանը ստեղծում են եռֆունկցիոնալ միասնություն, որը 
շատ մոտենում է դյումեզիլյան հնդեվրոպական աստվածային եռյակնե-
րի մռդեւին14: 

բ) Հայ հեթանոսական դիցաբանի գերագույն աստված Արամազդի 
(հանգում է հին իրանական Ահուրա Մազդա «տեր իմաստուն» ձևին) 
անվան Ահուրա բաղադրիչը հնարավոր է, որ ենթարկվելով հայերենի 
այն ժամանակաշրջանում գործող հնչյունական օրենքներին՝ փոփոխվել 
է և ինչ-որ առումով հարմարեցվել Արա աստծո անվանը և վերածվել Ա-
րամազդի15: Արամազդի մակդիրներն էին «Մեծն և արի Արամազդ», «ա-
րարիչ երկրի և երկնի», նա պարգևում էր լիություն և բերքատվություն: 
Արամազդի գլխավոր մեհյանը գտնվում էր Բարձր Հայքի Դարանադի 
գավառի Անի ամրոցում, որտեղ գտնվում էին նաև Հայոց Արշակունի ար-
քաների դամբարանները: Հետաքրքրական է, որ Մովսես Խորենացին 
գրում է. «Չկա ոչ մի Արամազդ, բայց միայն նրանց համար, որոնք կա-
մենում են լսել, որ Արամազդ կա. և այսպես կոչված չորս Արամազդնե-
րից մեկն է միայն ճաղատ Արամազդը»'6: Համատեքստում նա բոլոր Ա-
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ըամազդնեըից առանձնացնում է ճաղատ Արամազդին, այնպես, ինչ-
պես առանձնացնում Ւ. բացում Տիգրաննեբից միայն Աժդահակին սպա-
նող Տիգրանին: Հայտնի է, որ ճաղատությունը (նաև աչքի շլությունը, 
կաղ |ինե|ը և արն) բնորոշում են անդրաշխարհի տերերին: Վերոհիշյալ 
հանգամանքի հետ սա ևս ընդգծում է Արամազդի՝ անդրաշխարհի հետ 
ունեցած կապը: 

գ) Արայի անկան համահնչունությունը ե կերպարային առնչություն-
ները ուրարտական ժամանակաշրջանից վկայված և էրեբունիում տա-
ճար ունեցող Իվարշա, Իարշա աստծո հետ, որի պաշտամունքը իրենց 
հետ բերեւ էին Հայասւսյի հարևան Ծոփք և Խաթթե երկրների վերաբնա-
կիչներդ նկւստհւ է ԱՀմայւսկյանը: Իվարշան համարվել է Խալդիին հա-
վասարազոր աստվածություն, հեղինակը խոսում է նաև Արա-Իվարշա-
(սլսւվ.) Յարիլո նույնացման մասին՛7: Ի.Դյակոնովը կարծում է, որ Խալ-
դիի և Աիթրայի պաշտամունքները միաձուլվել են, որում մասնակցել է մի 
միջնորդ աստվածություն"', այն րստ ԱՀմայւսկյանի կարոդ էր Իվար-
շան լինել": Վերոհիշյալ կարծիքները համադրելով ստանամ ենք 
հետևյալ պատկերը' Խւպդի-Իվարշան-Ցարիլո (սլավ.) -Արա-Սիթրա: 
Այսինքն՝ Խալդին նույնանում է նաև Արայի հետ: Ի մի բեբեըւվ ա), բ), գ) 
կետերում դիտարկված փաստերը կարեփ է ենթադրել, որ Արան աղեյա-
ներ է դրսևորել գլխավոր աստվածությունների հետ: 

2. Ռազմի աստծո գործառույթներ 
ա) Ըստ առասպելի, Արան քաջաբար զոհվում է ռազմի դաշտում, ինչ-

պես Պլատոնի «Հանրապետության»-ում հիշատակված պամֆիփացի 
Արմենխաի պպի էրրր (Արւսյի և էրրի նույնությունը առաջին անգամ 
նկատել է Մ.էմինը): 

բ) Արւսյի անունը Ա.Մատիկյւսնր համադրել է հունական դիցաբա-
նության պատերազմի աստծու՝ Արեսի հետ: Այս առումով հետաքրքիր է, 
ոբ Բյութւսնիայում հուլիս ամիսը կոչվում էր Աբեյոս, այսինքն՝ Սրես 
աստծուն նվլւրված. իսկ հայկական տոմարի վեցերորդ ամսանունը՝ Ա-
րաց, կապվում է Արայի անվան հետ2": 

Արեսի անունը հնդեվրոպական ծագում ունի՝ *ёг -- շարժվել, հուզել, 
բարձրացնեի ամենայն հավանականությամբ այս արմատն է ընկած 
նաև Արւսյի և էրրի անվան հիմքում: 

Արւսյի և նրան կերպարաանվանական առումով համարժեք էրրի՛ 
ռազմադաշտում զոհվեւը, ինչպես նւսև Արեսի հետ նրանց անունների ու-
նեցած աղերսները հնարավոր են դարձնում ենթադրել, որ Արան ունեցել 
է նաև ռազմի աստծո գործառույթներ: Աբեսին և Արային նմանեցնում են 
նաև նրանց պաշտամունքներում շան, շնակերպ էակների առկայությու-
նը2': 
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3. Արա Գեղեցիկը, որպես բերրիության 1տվանավոր աստված ե նրա 
անդրշիրիմյան գործառույթները: 

Այս երկու գործառույթները փոխկապակցված են միմյանց, ասվածի 
լավագույն վկայությունը կարոդ է հանդիսանալ Հ.Սաըտիըոսյւսնի նկա-
րագրած չափսերով մեծ դամբարանները՝ առանց մարդկային բադամնե-
րի, որոնցում հայտնաբերվել են ֆալլոսների արձաններ22: Այսինքն, 
թադմւսն ծիսակարգում հնագույն ժամանակներից ի վեր հանդես է եկել 
բերքատվության գաղափարը: Արա Գեղեցիկը որպես բերրիության հո-
վանավոր ե մեռնող-հարություն առնող աստվածության հանգամանալից 
կերպով ուսումնասիրել են Ա.Մատիկյանը23 ե Գ.Ղափւսնցյանը24, ուստի 
մենք կկատարենք միայն որոշ դիտարկումներ: 

Նման աստվածաթյուննեբր կապված են բնության զարթոնքի ե բեր-
րիության հետ: Նրանք ստեղծվել են մարդկության պատմության վաղն-
ջական ժամանակներում: Նրանց հեռացումից կամ մահվանից հետո 
բնությունը մեռնում է, ցամաքում էին ջրերը, մոլեգնում էին հիվանդաթ-
յուններ՝ մարդկանց և անասունների մեջ, մարդիկ ե անասունները անպ-
տուղ էին դառնում, ե այլն: Սա շատ պատկերավոր է նկարագրվում Տելե-
պինուսի մասին խեթական առասպելում23: 

Գ.Ղավւանցյանը Արայի անունը համադրել է ara-s - խեթական բու-
սականության աստվածության26, ԱՄատիկյանը՝ հին հնդկերեն arya 
'«օտարական, ընկեր» բառերի հետ27: Ավելացնենք նաև, որ Ժ Դ յ ա մ ե -
զի|ր մանրամասն վերլուծելով ari հիմքը և նրանից բխող arya ձեը աոա-
ջինը մեկնում է որպես «հյուր, օտարական», իսկ երկրորդը՝ «հյուրընկա-
լողի» իմաստից նւսև «տեր»՜": Այս երկվությունը շատ հատկանշական է 
մեռնող-հարու թյուն առնող աստծու կերպարին՝ նա տեր է այս և հյուր 
անդրաշխարհում և՝ ընդհակառակը: 

ժամանակին Գ.Ղափանցյանը հորովելները կապել է Արայի անվան 
հետ' ենթադրելով, որ նրանք կազմված են Ara+wel-ից, որտեղ wel-ը կա-
րոդ էր նշանակեւ «օգնի՛ր», «արի՛»24: Թ.Գամկրեփձեն ե Վ.Իվանռվը *uel 
արմատի համար վերականգնում են հնդեվրոպական «մահվան դաշ-
տեր» հասկացությունը, այսնիքն, «երկնային անդրաշխարհիկ դաշ-
տեր»՜"1: Հ.Աճաոյանը հորովելներ բառը բխեցնում է առավելին հասնելու 
գաղափարից՝ հո ՜բացականչության հավելումով31: Հնարավոր չէ" արդ-
յոք, որ հորովելՕերււ ծագած լինեն Արա + *uel • Արայի դաշտեր՝ երկ-
նային կամ երկբային դաշտեր հասկացությունից (հնարավոր է «հո» բա-
ցականչության հավելումով): Այս մոտեցման համար հիմք է հանդիսա-
ցել ԱՊետրոսյանի կողմից Արա Գեղեցիկի անվան երկրորդ բաղադրի-
չի «գեղ» արմատի համար *uel նախնական ձևի վերականգնումը3 : Վեր-
ջինս, ինչպես տեսանք, համարվում է անդրշիրիմյան դաշտեր: Հոդագոր-
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ծակսւն երգերը՝ հորովելները, ամենայն հավանականությամբ վաղնջա-
կան ծագում պետք է ունենային և եթե բերրիության և բուսականության 
հովանավորող աստվածը եղել է Արան, ապա հողագործական դաշտերը 
ինչ-որ ձևով պետք Ւ. կապվեին Արայի անվան կամ գործառույթների 
հետ: Սակայն այստեղ առկա Ւ. մեկ բարդություն, հնդեվրոպական *ս-ն -
բաոասկգբամ՜ ձայնավորից առաջ հայերենում, համենայն դեպս, Ք.ա. 
IV գաբից հետո դաբձե| է «գ» , սակայն առկա են որոշ բացառություններ, 
որոնց մի մասը, ըստ Դ.Ջահուկյանի, կարող է գալ անատոլիական լե-
զուների ազդեցությունից11: Մյուս կողմից էլ, եթե Արա + *uel-$ հետագա-
յում՛ րնկսդված |ինի մեկ բառ, բառամիջում և բառավերջում *ս • գ հնչ-
յունափոխության բացւսռտթյուններն ավեփ շատ են քան բաոասկգ-
բամ14: Ավեյացնենք նւսև, որ երբեմն ժողովրդի մեջ արմատացած ծիսա-
կան նշանակություն ձեռք բերած բառերը չեն ենթարկվում պատմական 
հնչյունափոխության և պահպանում են իրենց նախնական ձևը: Սիգացե 
այս ւդատճառնեըսվ էլ * « • գ անցումը հորովեւ բառում տեղի չի ունեցել 

Նշվածին ավելացնենք նաև, որ հորովելները պարունակելէն աղոթ-
քի և հեթանոսական հավատալիքների տարրեր: Այդ դաշտերը, որոնք 
ժոդովյսփ մեջ կոչվել են «առավել», «ըռավել» գտնվեյ են երկու արտերի 
ասհմանագծին, հաճախ չեն հերկվել, թալնվելեն աղքատներին կամ 
հանձնվել են եկեղեցուն, այսինքն իրենց մեջ ինչ-ււր ծիսական իմաստ են 
կրել: 

Կրկին անդրադառնալով մեռնող-հարության առնալ և բերրիության 
աստվածություններին, նշենք, որ չնայած նրանց ունեցած ընդհանրութ-
յուններին, որոնց Արա Գեղեցիկի պաշտամունքի ուսումնասիրության 
առնչությամբ անւլրադարձել են Ա.Մատիկյանը, Գ.Ղափանցյանը, Ս.-
Հաըուրյանյւսնը0, այնուհանդերձ այդ աստվածությունները, նրանց 
թվում Արա Գեղեցիկը, ըստ մեր դիտարկումների դրսևորում են որոշակի 
տարբերություններ: Նրանց կարեփ է բաժանել երկու խմբի, մի շարքում 
խմբավորվում են Դումուզին (շումեր.), Թամմուզը (աքքադ.), Ատտիսը 
(ւիռյուգ.), Ադոնիսը (հուն.), իսկ մյաս շարքում՛ Օզիրիսը (եգիպա.), Տելե-
սփնուսը (խեթ.), Արան, (Արմենիոսի ոլսփ) էրրր (հայկ.), Ցարիլոն 
(սլւսվ.), Դ1տնիսոսը (թրակա-վտյուգ., 1տւն.): Այստեղ նկատենք, ոբ ու-
րարտական դիցաբանի գլխավոր աստված Խալդին ևս, բացի ռազմի և 
բերրիության հատկանիշներից, ունեցել է նաև մեռնալ-հարաթյուն առ-
նող աստծո գործառույթներ ': Այս երկրորդ շարքի աստվածությունները, 
ի տարբերության աոաջինների, առանձնանւււմ են, մի դեպքում՝ իրենց 
ռազմունակությամբ, մյուս ւլեւգքում՝ փոթորկի աստծուն բնորոշ հատկա-
նիշներով, ինչպես նաև առավել շեշտված անդրաշխարհի հետ առնչութ-
յուններով, քան առաջինները: Նրանց միավորում է նաև մեկ այլ հանգա-
մանք. բացի Օզիրիսից, Տելեպինսւսը37, Արան, (Արմենիոսի որդի) էրրր, 
Ցարիլոն, Դիոնիսռսը կերպարային առումով ուղղակի և միջնորդված 
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առնչությւոնհբ են դրսևորում Արայի, իսկ ծագմամբ՝ Հայկական ւեռնաշ-
խարհի ե նրան հալադ փոքրասիական տարածքների հետ: Ստորև 
կքննարկենք նրանց ււազմական ե սւնդրաշխարհիկ հատկությունները՝ 
ըստ կերպարների: 

Ռազմի կամ փոթորկի աստծււ հատկանիշներ 

ա) Առաջին շարքի աստվածությունները, օրինակ Ադոնիսը զոհվում Ւ. 
որսի ժամանակ, որում առկա են պատանուց տդամարդ՝ ռազմիկ դառ-
նալու հնագույն ծեսի արձագանքները (ինիցիացիւս): Ի տարբերություն 
նրան, Արան և էրբը զոհվում են ոազմի դաշտում, այսինքն, նրանք ար-
դեն ռազմիկներ էին: 

Տելեպինուսը, սրի կերպարը ԴՂափանցյանը համադրել է Արայի, 
իսկ վերջինիս՝ Յաբիլոյի հետ ևս տարբերություններ է դրսևորում: Դա 
երեամ է նրա անհետացման առասպելից, երբ աստծո բարկությունը հա-
մեմատվում է փոթորկի թնդյունի հետ ե Խաննախաննայի (իր մոր) ու-
ղարկած մեղուների խայթոցից զարթնելով՝ նաե ավեր է սփռում երերում: 
Այս տեսարաններում նա հիշեցնում է փոթորկի կամ ռազմի աստծո39: 

Ցաբիլոն, որի կերպարը ԴԴափանցյանը վերլուծել ե համադրել է Ա-
րւսյի հետ, նույնպես, ըստ բելոռուսական հավատափքնեբի, ունի ճեր-
մակ ձիու վրա նստած հեծյալի նկարագիր, որի մի ձեռքում արյունոտ-
ված գլուխ է, իսկ մյուսում՝ ձեռքում հասկեր4": 

Դիոնիսոսի մասին առասպելաշարքում պատմվում է, թե ինչպես 
խստորեն էր նա պատժում իր պաշտամունքր չրնոունոդներին. այս 
դրվագներում դրսևորվում է նրա ռազմատենչ էությու՛նը4': 

Ավելացնենք նաև, որ խեթական Pirua-ն, (որը նաև Իսուվայի (Ծոփ-
քի) պանթեոնի գւխավոր աստվածն էր) վաղ շրջանի խեթական տեքս-
տերում ներկայացել է որպես բերրիության աստված (նրանից լիություն 
են խնդրել), իսկ հետագայում նա ստացել է ձիու վրա նստած աստծո 
նկարագիր42: 

բ) Անդաշխարհիկ երևույթների և աստվածների հետ ունեցած առն-
չություններ 

Տելեպինուս 

Խեթական տեքստերից մեկում պահպանվել է Օվկիանոսի կոդմից 
Արևի առևանգման մասին առասպելը43: Կայծակի և ամպրոպի աստվա-
ծը՝ Տելեպինսւսի հայրը նրան է ուղարկում Արևին վերադարձնելու, և Տե-
լեպինուսը ոչ միայն վերադարձնամ է Արևը, այլև կնության է առնում Օվ-
կիանոսի դսաերը: Օվկիանոսը և ջրային տարերքը այս և անդրաշխար-
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հը բաժանող երևույթներ են (սա առկա է թե' հունական, թե' այլ դիցաբա-
նությաննեթամ): Այսինքն Տելեպինասը այս դեպքում որոշ առումներով 
կապ Ւ. հաստատում անւլաշխաթհ]] հետ: Նա եգիպտական անդբաշ-
իււսթհիկ պատկերացումների հետ ես շատ հետաքրքրական աոնչութ-
յուններ Ւ. դրսևորում: Թ.Գամկրելիձեն և Վ.Իվանովը նշում են, որ առաս-
պե|ներից մեկում մեղրամոմով Տե|եպինուսի աչքերի և ձեռքերի գմռսումը 
]ւթ զուգահեռներն անի եգիպտական մումիաների աչքերը մեւլըամոմով 
փակելու հետ44: Տելիպինուսի հետ է կապված նաե haran - «արծիվ» 
թռչանը, որը անդրաշխարհին բնորոշ սուրբ կենդանիներից մեկն է: 

Անդրադառնանք անդըաշխաըհիկ աստվածությունների ե երևույթնե-
րի հետ Արայի ունեցած առնչություններին՝ բացատրելու համար հւսյա-
սական պանթեոնում նրւս dU.GUR գաղափագրով հանդես գալու հան-
գամանքը: 

Արա և էրր 

Նրանց անունը համահունչ է Ներգալի երկլտրդ անվանը կամ կեր-
պարին՝ աքքադական էրրային (պատերազմի աստվածություն): Ներ-
գալը անդրաշխարհ Ւ. մտնում էրրա անունով, իսկ ւրորս գաւիս՝ Ներգալ 
անունով: էրրայի մասին առասպելր հավանորեն վկայված է -ß.ui. XI 
դարից և կա կարծիք, որ այդ անունը փախառյալ է՛ հաշվի առնելով նմա-
նատիպ խեթական աղբյուրներից հայտնի պատերազմի և ժանտախտի 
Յւսրըի աստվածությանը45: Յալդփի անունը բխում է հնդեվրոպական 
*jar ից, որ առկա Ւ. նաև Յարիըւյի անվան մեջ46 (հիշենք Խալդի-Իվար-
շա-Յարիլո-Արա նույնացումը): Այսինքն կարեփ է ենթադրել, որ Արայի 
անունը փոխառնվել Ւ. Հայկական լեռնաշխարհից՝ սլավոնական Յարի-
լոյի դեպքում պահպանելով անունը և մեռնող֊հարաթյուն առնող աստծո 
գործառույթները, իսկ խեթ. Յարրիի և աքքադական էրրայի դեպքում՛ ա-
նտնը և անդրշիրիմյան գործառույթները4 : 

Պամֆիլիացի էրրի դեպքում ի հայտ է գափս դիակիզող կրակը: Կի-
զիչ արևը, տւսպը, ոչ բարի կրակը բնորոշում են Ներգալին: Կրակը որ-
պես զայրույթը մեղմող և մաքրագործող, չաբր հեռացնող երևույթ հան-
գես Ւ. գափս նաե Տհլեպինուսի առասպելում՝ նրա բարկությունը մեղմելու 
համար վառված կրակների տեսքով4": 

Ուշագրավ է, որ ուրարտական դամբարաններում ճրագներ և ջահեր 
են վառվել44: Թե' հնդեվրոպական, թե' ուրարտական թաղման ծեսերտմ 
տարածված էին դիակիզումները, որոնք հավանաբար ծիսական կրակով 
մաքբագործման իմաստ են կրել: 

Հայտնի է, որ Աստվածաշնչի հայերեն թագմանության մեջ Ներգսղի 
փոխարեն հանդես է գւսփս Անգեղը: Նրա կերպարը, ասես, Արայի ուղիղ 
հակադրությունը փնի, որը հուշում է նաե վերջինիս հետ նրա միասնութ-
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յան, վախկապակցվւսծության մասին: Հնարավոր չէ՛՝ արդյււք, որ նա Ա-
րայի մի երկլարդ անդրշիրիմյան գործառույթը փնի, ինչպես Նեըգւսլ և 
էրրան, նամանավանդ, եթե Նեըգալի փռխւսրեն մենք ունենք Անգեղ, 
իսկ էըրան անվանապես նայնաւսսնչ է էրըին ե Արային: 

Արային անդրաշխարհի հետ կապում է նաև նրա մահը և շնակերպ 
էակների կողմից վերակենդանանալը: Ուշագրավ է, որ Աարիղամիշից 
(Կարսի շրջան) և Արծիվանքից (Զանգեգուր) գտնվել են բրոնզե արձա-
նիկներ՝ պրկված ֆալլոսներով, որոնք իրենց աջ ձեռքում պահել են հետ 
ցցված ականջներով շան գլուխներ, իսկ ձախ ձեռքում՝ կենաց ծառի 
ճյուղերից կազմված փնջեր50: 

Ինչպես տեսնում ենք այս արձանիկների մոտ ի հայտ են գւսփս շան 
գլուխները, շնակերպ էակները, որոնք կապված են Արայի առասպեփ 
հետ (արալեզների կերպարը): Չնայած Հ.Մարտիրոսյանը այսպիսի հա-
մադրում չի կատարել, սակայն ամենայն հավանականությամբ այս ար-
ձանիկները վկայում են պտղաբերության աստծո և շնակերպ էակների 
կապի, նրանց մասին վաղնջական պատկերացումների և վերջիններիս 
տեդական ծագման մասին: Այս արձանիկների թվագրությունը հստակ 
չէ, այսուհանդերձ, նրանք վերագրվում են մինչուրարտական ժամանա-
կաշրջանին: Արալեզները վկայված են Սովսես Խոբենացու բերած Արա-
յի և Շամիրամի մասին առասպելում, որպես երկնքից իջնող էակներ, ո-
րոնք լիզերս] մարտում ընկած քաջերին և դյուցազուններին՝ հարություն 
են տափս ': Եզնիկ Կողբացին նշում է նրանց՝ շնից սերված փնելու մա-
սին52: Արալեզների ծագման մասին տարբեր կարծիքներ են արտա-
հայտվել գիտության մեջ. ԱԱեյսը արալեզներին կապում է շամերա-աք-
քադական անդրաշխարհի՝ Arallu-ի անվան հետ,իսկ Arallu-ն տեղադ-
րում է Հայաստանում53: Ըստ Գ.Ղափանցյանի արալեզներր ունեն տե-
ղական ծագում և կազմված են aral արմատից՝ «բարձրանալ, հառնել» ի-
մաստռվ ե ez գոյականակերտ մասնիկից 4: Ա.Հարու թյու նյանը, որը 
հւսնգամանափց վերլուծել է Արա Գեղեցիկի կերպարը ե արալեզներին, 
կողմնակից է ժողովրդական ստուգաբանությանը ե արալեզների անունը 
կապում է Արային լիզելու նրանց գործառույթի հետ55: Ի.Դյակոնովի 
կարծիքով արալեզները ծագում են Aralli անդրաշխարհի անվան արմա-
տից ե zzi վերջավորությունից, մեկնաբանելով նրանց անունը որպես 
Aralli երկրին պատկանող էակներ56: Իսկ հնարավոր չէ՞ սդպյոք արա-
լեզներր ստուգաբանել հնդեվրոպական բաոապաշարով՝ հնդեվ. • • г 
«շարժվել, բարձրանալ, հառնել», որ հայերենում դառնում է ար(ա), ե 
հայերեն «լէզ» բառից, որը ծագում է հնդեվրոպական *leig'h արմատից 
(հին սլավ, lizati, ռուս. սՌջՈՑՖ): Աճաոյանը նույնպես գտնում է, որ 
«լէզ» արմատը հավանորեն պահպանվել է առլեզ, հաբալեզ բառերում5 : 
Ուստի «արալեզ» կարող է նշանակել «լիզելով հարություն տվող»: 
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Նրանց տեղական ծագման մյուս փաստարկներից մեկն էլ վերոհիշ-
յալ շնակերպ (.ակների ե պտղաբերության կառքերի կապն է: Բացի այդ, 
արալեզները, որպես շնակերպ էակներ վկայված են հայկական հնա-
գայն աասսպե]ւսբանւոթյան մեջ, այնինչ նրանց մասին որևէ վկայաթ-
յւսն չկա շումերա-աքքադական կամ խուրրիական առասպելներում: Աս-
վածին ավելացնենք նաև, որ ԱՄովսիսյանը, հիմնվելով շումերա-աքքա-
դական սպբյարների վրա, Arallu երկիրը տեղադրում է Հայկական լեռ-
նաշխարհամ*": 

Դիոնիսոս 

Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության մեջ Դիոնիաաը թարգման-
ված է Սպանդարամետ: Սպանդարամետը հայ հեթանոսական դիցարա-
նամ անդրաշխարհի տերն էր (նրա անունը ծագում է պահլավերեն 
Spandarmel «երկրի աստվածներ» ձևից, հանգում է ավեստերեն spcnta 
annaili «սուրբ իմաստություն» ձևին5՝': Անունների այս նույնացումը վկա-
յում է, որ Սպանդարւսմետր հայերի մեջ նախապես ընկալվել է որպես 
պտղաբերության և գինեգործության աստվածություն ": Այս նույնացու-
մը հիշեցնում է Արա Գեղեցիկի՜ մի կոդմից պտղաբերության ե բուսակա-
նության հովանավոր փնհլը, մյուս կողմից՝ անդրաշխարհի հետ նրա ու-
նեցած առնչությունները: Դիոնիսոսը Զևսի և Կադմոսի աղջկա՝ Սեմելեի 
որդին էր: Կւսդմոս անունը նույնահունչ է Խորենացա տոհմածառի Հայ-
կի թոռան՝ Կւսդմոս անվան հետ: Իսկ ԴՋսւհուկյանը նկատում է այդ 
անվան համահնչունությունը հայասական Qadmasa քաղաքի հետ6 1 : 
Դիոնիսոսին տարբեր ուսումնասիրողներ վերագրում են թրակա-փռյու-
գակւսն ծագում: Նւս համեմատվում է Օգիրիսի, Միթրայի, իսկ Ա.Սա-
տիկյանը նրան համեմատում է Խալդիի հետ՝ ելնելով նրանց երկուսի 
պաշտամունքներում խաղողի և գինու առկայության փաստից 2: Հիշենք 
Արա-Իվարշա-5արիլո-Խալդի-Միթրսւ և եթե հաշվի առնենք Դիոնիսոս-
Մ1ւթրա, Դիոնիաա-Խալդի նույնացումը, ապա վերոհիշյալ շարքին կա-
վելանա նաե Դիոնիսոսը: 

Ինչպես տեսանք, այս շարքում ընդգրկված պտղաբերության և մեռ-
նող-հարու թյուն առնող աստվածությունները (խեթ. Տելեպինուս, հայկ. 
Արա և էրր, սլավ. Յաըիլո, հուն. Դիոնիսոս) իսկապես շեշտված ռազմա-
կան և անդրաշխարհիկ հատկություններ են ւլրսևորում և ուղղակի կամ 
անուղղակի կապերով վտխկապակցված են միմյանց: Եթե նրանք չեն 
սերում մեկ միասնական կերպարից, ապա նրանց համար կւսրեփ է են-
թադըե] ընդհանուր բնակլիմայական և տաըածաշրջանային ծագում, ո-
րը ամենայն հավանականությամբ Հայկական լեռնաշխարհն է և նրան 
հարուլ փոքրասիական տարածքները, ինչով էլ պայմանավորված է վեր-
ջիններիս կերպարային ընդհանրությունները: Հատկանշական է, որ ըստ 
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Կ.Բիտտելի Փոքր Ասիան ե Արևելյան Եվրոպան պտղաբերության պաշ-
տամունքի առաջացման ինքնուրույն օջախներ են կազմում՝ Շումերից 
մինչև մայթցամաքային Հունաստան րնկած րնդարձակ տարածաշրջա-
նում6': Եվ իրավամբ Հայաստանում նման բերքատվության կուռքերի ա-
ռաջւսցտմը կրում է տեղական և ինքնատիպ բնույթ, քանզի նրանք ա-
ռւսնձնանում են յուրատեսակ տարրերով64: Հայտնի է, որ պտղաբերութ-
յան պաշտամունքը կապված է բնության երևույթների մեծ ու փոքր ցիկ-
լերի հետ (օրինակ՝ գարուն-ձմեռ, ցեբեկ-գիշեր) և ինչպես տեսանք սեր-
տորեն առնչվում է մահվան և վերածնության, հետադարձության գաղա-
փարի հետ: Այս պատկերացումների յուրօրինակ բանաստեղծական 
արտահայտությունը կարեփ է գտնել եգիպտական մահվան և վերած-
նության ընկալումներում, «նրա մարմինը թաղված Ւ. հողում, ինչպես հա-
տիկը, իսկ նրա հոգին ձգտում Ւ. վեր, ինչպես բույսը»65: Հայկական լեռ-
նաշխարհում և հարակից փոքրասիական տարածքներում, որտեղ ծա-
գել են վերոհիշյալ աստվածությունների պաշտամունքները, ձմռանը 
հաղթող գարնանային ծիլը իր մեջ իրավամբ պայքարի տարրեր է պա-
րունակում (ի տարբերություն միջագետքյան բնակփմայակւսն պայման-
ներում ձևավորված բնության հովանավոր աստվածությունների, որոնք 
ուսգմատենչ չեն (հիշենք Դտմազիին, Թամմուզին ևն): 

Եզյւափակելով նշենք, որ Արայի պաշտամունքի բագմաշերտությտնը 
խոսում է նրւս ծագման վաղեմության մասին: Նրա կերպարի հանգամա-
նալից վերլուծությտնր ցույց տվեց, որ Արան օժտված է ոազմի, պտղա-
բերության, մեոնող-հաբության առնող աստծո և շեշտված անդրշիրիմ-
յան գործառույթներով և իրավամբ կւսրող էր հայասական պանթեոնում 
գրավել գլխավոր դերը և հանդես գալ dU.GUR գաղափարագրով: Բացի 
այգ, ուսումնասիրելով Հայկական լեռնաշխարհում տարբեր ժամանա-
կաշրջաններում և տարբեր էթնոսների կողմից (նկատի ունենք ուրար-
տականը) ձևսվորված պանթեոնները, մենք տեսնում ենք, որ նրանք ղրս-
ևոբում են մի յուրահատուկ նմանություն՝ գլխավոր աստվածությունների 
դեպքում, թե' Հայասւսյի, թե' Ծոփքի, թե' ավելի ուշ ձևավորված ուրար-
տական և հայ հեթանոսական պանթեոնների գլխավոր աստվածություն-
ները օժտված են բերքատվության, ռազմի և անդրաշխարհիկ ու մեռնող-
հալտւթյուն առնող աստծո հատկանիշներով (իհարկե որոշ դեպքերում 
այդ հատկանիշներից մեկը բացակայում է, սակայն ռազմի և պտղաբե-
րության գործառույթները ընդհանուր են բոլորի համար), իսկ կայծակ-
նային հատկանիշներ ունեն աստվածային գլխավոր զույգին հաջորդող 
աստվածները: Բերենք օրինակներ՝ հայասական պանթեոն՝ (գլխավոր 
աստվածությունը U.GUR-Արա նույնացման դեպքում օժտված է վերո-
հիշյալ բոլոր հատկանիշներով, իսկ կայծակնային աստվածությունները' 
dU գաղափարագրով հանդես են գափս չորրորդ և հինգերորդ տեղում): 
Ծոփքի պանթեոնի գլխավոր Pirua (որն ինչպես տեսանք, օժտված էր 
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պտղաբերության ե ռազմի հատկանիշներով) և dI$TAR աստվածային 
զայգին Ւ. հաջորգում ÜU կայծակնային աստվածությանը"6: Նույնը կւս-
ըե|ի Ւ. ասել ուըարտական դիցաբանի մասին, որտեղ գլխավոր Խալդի 
(ռազմի, պտղաբերության, մեռնոգ-հարաթյուն առնող աստծո գործա-
ռույթներ) և Վարուբանի աստվածային զույգին է հաջորդում կայծակնա-
յին հատկանիշներով Թեյշեբան: Հայ հեթանոսական դիցարւսնում ես Ա-
բւսմազգ (ռազմի, բե]ւրիաթյան, անդաշխաբհիկ գործառույթնեթ) և Անա-
հիտ զույգին է հաջորդում Վահագնը՛ կայծակնային հատկանիշներով 
աստվածությունը: Մինչդեռ, օրինակ խեթական պանթեոնում, Նոր թսւ-
զավսրաթյան շրջանում արդեն դիցաբանը գւխավսրում էր կայծակնա-
յին Թեշուբր: Վերոհիշյալ նույնությունները, եթե չեն կաւտղ վկայել այդ 
պանթեոնների մեկ էթնոսի կոգմից ստեղծման մասին, ապա, վկայում են 
մ՚իենայն տարածաշրջանում ապրող այդ ժողովուրդների առասպելաբա-
նւսկան պատկերացումների ե գիցարանների սեբտ փոխազդեցություն-
ների և ժառանգականության մասին, որոնցից պատմականորեն ամենա-
վաղը Հայւսսայի ե Ծոփքի ւփցաըաններն են: 

HASM1K HMAYAKYAN 

"U.GUR OF IIAYASA AND ARA GEGIIETSIK 

''U.GUR is lhc suprcmc god of lhc panlheon of Hayasa. dU.GUR is the idcogram 
of lhc Akkadian Ncrgal - lhe lord of lhe neiherworld. The aulhor of lhe article 
allcmpts juslifying and develoթing lhe opinion of Grigor Ghapantsian ihat the 
ideogram dU.GUR refers to lhc deily Ära Gcghelsik (Ära lhe Beautiful). The dctailed 
analysis of the characler and etymology of Ära Geghetsik's name as well as his 
comparison with other gods and panlheon characters reveals that he is a multifacetcd 
god in the pantheon and incorporates the fealures of the supreme god, god of war, 
fertility, dying and resurrecling deily as weh as emphasized features of lhe 
neüicrworld. For this rcason lhe author assigns the ideogram ÜU.GUR to Ära 
Gcghelsik. 

The article also shows the connection belwcen Ära Geghctsik, cirale7.c& and 
bronzc statueltes excavatcd from lhc Armenian P!ateau (Holding in one hand the head 
of a dog and branches of lifc iree in another) which wilnesses about the local origin of 
the deily itself and aralezes. Also, an efforl was made to link and trace back horovels 
-cultivating songs, to the name and funetion of Ära Geghctsik in lhe following form: 
Ära +*ucl (nethcrworld celeslial Heids). The article compares the pagan deitics 
''U.GUR of Hayaäa. dPirua of Sophene (Arm. Tsop'k'), dHaldi of Urartu and relevanl 
Armenian deities ihat had funetions of war, fertility, neiherworld as well as dying and 
reborn gods, (Ära and dHaldi), but not bestowcd with features of god of storm. These 
similaritics if nol testify that they were created by the same ethnic gro4J, nevertheless 
altest inlcraciion and pcculiarities of the mythologica! perceplions and pantheons of 
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these pcople living in ihc same region. HisLorically ihc paniheons of HayaSa and 
Sophenc (Tsop 'k ' ) are Ihe carlicsl among them. 
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АРТУР МАТЕВОСЯН 

О СИНТЕТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ХРИСТИАНСКОЙ 
МУДРОСТИ 

Во всех традиционных религиях мудрости приписывалось сверх-
человеческое, божественное происхождение. В библейской Книге 
притчей Соломоновых Премудрость Божия говорит о себе: "Я роди-
лась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, Когда 
еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок все-
ленной". (Притч. 8,25-26) Постижение этой мудрости в полной мере 
доступно только узкому кругу посвященных адептов, ведающих тай-
ны духовного мира, тогда как профаны, к которым относилось по-
давляющее большинство, должны были довольствоваться экзотери-
ческой, общедоступной религией. Учение Христа не составляет иск-
лючения из этого правила. В Евангелии имеются недвусмысленные 
указания на то, что Христос проводил отчетливую грань между 
Своими учениками, посвященными в тайны духовного мира, и 
остальным народом. "И приступивши ученики сказали Ему: для чего 
притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам да-
но знать тайны Царствия Небесного, а им не дано". (Мф.13,11) От-
сюда следует, что и в изначальном христианстве имелось четкое 
различие между тайной эзотерической доктриной, доступной для 
немногих адептов, и экзотерическим, предназначенным для всех ре-
лигиозным учением.1 Ап. Павел в своем первом послании к Корин-
фянам следующим образом характеризует сущность проповедуемой 
им христианской мудрости: "Мудрость же мы проповедуем между 
совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего 
преходящих, Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокро-
венную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей". 
(1Кор.2, 6-7) Таким образом, апостол различает три известных ему 
вида мудрости: 1-мудрость века сего, 2-мудрость властей века сего, 
3-премудрость Божию. Начнем с мудрости века сего. Не приходить-
ся сомневаться в том, что под ней апостол подразумевал господст-
вовавшую в его эпоху в греко-римской ойкумене античную филосо-
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фию, отношение к которой было у него однозначно отрицательным. 
"Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым 
обольщением, по преданию человеческому, а не по Христу". 
(Кол.2,8) Может показаться, что ап. Павел становится здесь на пози-
цию чистого фидеизма, отождествляющего религиозный опыт с не-
рассуждающей верой, и отвергающей сам принцип гнозиса т.е. ду-
ховного ведения, который в древности ассоциировался с греческой 
философией.2 Но подобное впечатление ошибочно, поскольку оно 
не основано на конкретном анализе того, что представляла собою 
современная апостолу античная философия. Между тем Чв.н.э. был 
тем далеко не самым продуктивным периодом ее истории, который 
в истории философии обычно именуется периодом эклектизма. К 
этому времени скептики, такие как Пиррон, Аркесилай и Карнеад, 
уже подвергли уничтожающей критике господствовавшие у перипа-
тетиков, стоиков и эпикурейцев представления, согласно которым 
чувственное восприятие и рассудочное мышление являются надеж-
ными средствами для познания сущего, тем самым подорвав гносео-
логический фундамент, на котором покоилось величественное зда-
ние античной теоретической философии. Актуальное значение про-
должала сохранять лишь практическая философия, необходимая 
для определения норм правильного поведения человека в обществе. 
В этих условиях постепенно был утрачен интерес ко всякого рода 
метафизическим тонкостям, отличавшим одну философскую школу 
от другой, и был сделан акцент на том, что эти школы объединяло, 
а именно-на признаваемых всеми ими универсальных этических 
принципах. Эта тенденция еще более усилилась после завоевания 
эллинистического мира Римом. Римляне, будучи в отличие от склон-
ных к метафизике греков весьма прагматичным народом, равнодуш-
ным ко всякого рода абстрактным умозрениям, ожидали от своих 
греческих наставников, главным образом, практических рекоменда-
ций нравственного характера, необходимых для успешной общест-
венной деятельности. И греческие мыслители, разумеется, не могли 
не учитывать запросов своих могущественных покровителей. Появ-
ляется и собственно римская философия, в которой характерные 
для всей эллинистической мысли скептические, эклектические и ан-
тиметафизические тенденции были доведены до своего логического 
конца. Наиболее значительные римские мыслители эпохи поздней 
Республики-Лукреций, Цицерон и Варрон были не столько ориги-
нальными мыслителями, сколько эпигонами и популяризаторами 
греческой эллинистической философии. Лучшим выразителем духа 
римской философии был современник ап. Павла Луций Анней Сене-
ка, воззрения которого были наиболее показательны для интеллек-
туальной атмосферы той эпохи. В истории философии Сенеку при-
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нято считать представителем стоической школы, и в целом это мне-
ние соответствует действительности. Однако его взгляды существен-
но отличались от взглядов греческих стоиков-Зенона, Клеанфа и 
Хрисиппа. Мыслители Древней Стой полагали, что философия 
состоит из трех частей-логики, физики и этики, каждая из которых 
получила глубокую разработку в их многочисленных сочинениях 
большей частью не дошедших до нас . Сенека, не отрицая этого 
традиционного для стоиков деления философии, свое внимание сос-
редоточил на рассмотрении этических проблем, почти не проявляя 
интереса к логике и физике.3 Это свидетельствует о том, что к нача-
лу христианской эры античная философская мысль претерпела глу-
бокую внутреннюю метаморфозу, следствием которой стало выхо-
лащивание некогда присущего ей глубокого духовного содержания. 
Сам термин "философия", как известно, был создан Пифагором-од-
ним из величайших адептов всех времен. 

Философия была для него любовью к божественной мудрости, к 
которой можно было приобщиться посредством посвящения в 
мистерии. Учения Пифагора, Платона, Гераклита менее всего были 
порождениями субъективного человеческого мышления, поскольку 
они были инспирированы теми же сверхчеловеческими источниками, 
из которых проистекала античная мистериальная мудрость. Даже 
Аристотель, сознательно стремившийся к познанию, опирающемуся 
только на чувственное восприятие и технику чистого логического 
мышления, завершение и высшую цель философии видел в метафи-
зике-науке о божественной умопостигаемой Первопричине всего су-
щего. После него это бескорыстное стремление к метафизическому 
познанию надолго исчезает из античной философии. Эллинистичес-
кие философы интересовались метафизическим проблемами лишь в 
той мере, в какой их разрешение было необходимо для создания 
действенной этической системы, позволявшей человеку благополуч-
но существовать во враждебном ему социуме. Такой глубокий и тон-
кий культуролог как Освальд Шпенглер, проводя аналогию между 
западноевропейской философией до и после Канта с одной сторо-
ны, и античной философией классического и эллинистического пе-
риодов-с другой, отмечает: "Буквально также разделяется античная 
философия до и после Аристотеля; там широкое восприятие космо-
са, слегка обогащенное формальной этикой, здесь-сама этика, как 
программа, как потребность на базисе поверхностной, мимоходом 
конципированной метафизики".4 Философия, которая первоначально 
была всецело сверхчеловеческой и божественной, стала, говоря 
словами Ф.Ницше, "человеческой, слишком человеческой". Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что ап. Павел, проповедовавший 
Христа-"...Божию силу и Божию премудрость" (1 Кор. 1,24), считал 
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эту основанную на человеческих преданиях и утратившую свое бо-
жественное содержание философию пустым обольщением. 

Менее очевиден смысл, который вкладывался апостолом в выра-
жение "мудрость властей века сего". Пожалуй, наиболее глубокое и 
убедительное объяснение этого места принадлежит Оригену. По его 
мнению: "Под премудростью же князей мира сего мы разумеем, 
например, египетскую, так называемую тайную и сокровенную, фи-
лософию, астрологию халдеев и индийцев, обещающих высшее зна-
ние, а также многоразличные и разнообразные мнения греков о Бо-
жестве".5 В этом отрывке обращает на себя внимание упоминание о 
египетской философии, которая, подобно проповедовавшемуся Пав-
лом христианству, названа тайной и сокровенной. Эта философия, 
несомненно, тождественна той, что дошла до нас в известных сочи-
нениях, авторство которых традиционно приписывалось Гермесу 
Трисмегисту. Несмотря на господствовавшее на всем протяжении 
средневековья убеждение в том, что герметические сочинения со-
держат в себе изложение подлинной жреческой мудрости Древнего 
Египта, научной критикой еще в 19-ом веке было неопровержимо 
доказано, что весь герметический корпус является типичным интел-
лектуальным продуктом т.н. александрийского синкретизма, создан-
ным не ранее 3-4 вв. н. э. Однако не подлежит сомнению и то, что в 
этих сочинениях под внешне эллинизированной формой сохрани-
лось немало идей и концепций, непосредственно восходящих к 
древнейшей традиции египетского эзотеризма, так что их изучение 
весьма существенно для правильного понимания генезиса эзотериз-
ма христианского.6 Основные идейные принципы принципы гермети-
ческой философии могут быть сведены к следующему. 

В основе всего сущего лежит Первопринцип, именуемый Богом 
или Творцом. В полном согласии с универсальной эзотерической 
Традицией, в герметизме подчеркивается апофатическая природа 
Бога. Он не есть Ум, Дух или Свет, но причина существования Ума, 
Духа или Света. Поэтому Первопринцип превыше бытия, всецело 
трансцендентен, непознаваем для разума и не может быть выражен 
словами. Единственным именем, которым может быть назван Бог, 
является Благо. Благ только Бог, и больше никто, более того, Он 
есть само Благо. Благость Первопринципа заключается в том, что 
Ему присуще все отдавать и ничего не получать.7 Мир создан творя-
щей энергией Бога, тождественной Его воле. Благого Бога следует 
именовать Отцом, ибо Он является не только причиной бытия всех 
вещей, но и самим их существованием, так что Он является Отцом и 
Благом по самой сущности Своей.8 Однако мир не творится Богом 
из ничего, а эманирует из Него. Внимательное прочтение гермети-
ческих текстов убеждает в том, что творение, о котором в них не-
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редко идет речь, отнюдь не тождественно библейскому учению о 
сотворении мира из ничего, и скорее совпадает по смыслу с пан-
теистическим учением об эманации. Исключительно выразительное 
изложение этой пантеистической онтологии содержится в следую-
щем отрывке, взятом из 11-го трактата Герметического свода-"Ум к 
Гермесу". "Так слушай же, сын мой, что есть Бог и что есть Вселен-
ная. Бог, Вечность, мир, время, становление. Бог творит Вечность, 
Вечность создает мир, мир творит время, время обусловливает ста-
новление. Сущность Бога-в некотором смысле Благо, Прекрасное, 
счастье, мудрость; сущность Вечности есть тождественность, сущ-
ность мира-Порядок, сущность времени-изменение, сущность ста-
новления-жизнь и смерть. Энергия Бога суть Ум и Душа, энергии 
Вечности-непрерывность и бессмертие, энергии мира-составление и 
разложение, энергии времени-увеличение и уменьшение, энергии 
становления-качество и количество. Вечность в Боге, мир в Веч-
ности, время в мире, становление во времени. Вечность укоренена в 
Боге, мир движется в Вечности, время течет в мире, становление 
происходит во времени".9 В этом отрывке обращает на себя особое 
внимание тезис, согласно которому энергия Бога суть Ум и Душа. 
Нетрудно заметить здесь почти дословное совпадение с основопола-
гающим неоплатоническим учением об эманации космического Ума 
и мировой Души из Первоединого. В этом нет ничего удивительного, 
поскольку герметический корпус создавался в той же среде и в ту 
же эпоху, в которой жил и формировался как мыслитель основопо-
ложник неоплатонизма Плотин.10 По-существу герметизм и неоплато-
низм являются двумя модификациями одной и той ж е метафизичес-
кой доктрины, основополагающие принципы которой были почерп-
нуты из древней мистериальной мудрости.11 Разница между ними 
состоит, главным образом, в том, что в герметизме намного сильнее 
выражен чисто религиозный аспект доктрины, выражающийся в нес-
войственной грекам необычайной напряженности мистического 
чувства, а также в специфически египетском культе царской власти; 
тогда как неоплатонизм, несмотря на все его внешнее сходство с 
восточными эзотерическими учениями, в целом все же является ан-
тичной философской системой, в которой логика и диалектика иг-
рают гораздо более значимую роль, нежели мистика и теургия. 

На первый взгляд, эта греко-египетская эзотерическая доктрина, 
в отличие от популярной эллинистической философии, вполне сов-
местима с евангельским Откровением. С христианством ее роднят 
глубина метафизического умозрения, возвышенный идеализм и нап-
ряженность мистического чувства. Однако налицо и весьма сущест-
венные различия, из-за которых она и была отвергнута ап. Павлом. 
Прежде всего, в герметизме и в христианстве по-разному понимает-

3 9 9 



ся сама сущность Первопринципа. Христианский Бог-это единый 
личный Бог Ветхого Завета, раскрывший в Новом Завете свою 
троичность. Одной из аксиом христианского вероучения является 
убеждение в том, что троичность божественных Лиц нисколько не 
противоречит основополагающему для всех авраамических религий 
принципу единобожия. Этот принцип со всей недвусмысленностью 
подтверждает и Сам Спаситель. "Иисус отвечал ему: первая из всех 
заповедей: "слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь еди-
ный". (Мк. 12,29) В основе христианской догматики лежит тезис, 
согласно которому в личности Иисуса Назаретянина была воплоще-
на одна из Ипостасей триединого личного бога, в силу чего Он яв-
ляется Богочеловеком. К христианской Троице всецело приложимо 
библейское самоназвание Бога "Я есмь Сущий" др-eep.ehje asher 
ehje-''Я есмь то, что Я есмь". Сам Христос неоднократно называл 
Себя так. нпр.(Ин.8,58) . Таким образом, христианский Бог есть аб-
солютный Субъект, всецело трансцендентный и пребывающий вне 
пределов какой-либо двойственности. Он всецело трансцендентен, и 
относительно Его невозможны какие-либо утвердительные высказы-
вания. Собственно говоря, его нельзя назвать и Единым, поскольку 
и это было бы утвердительным высказыванием. Поэтому было бы 
правильнее христианского Бога называть не Единым, а Недвойствен-
ным.12 Хотя в Ветхом Завете, в противовес языческому политеизму, 
всячески подчеркивается сущностное единство Бога, однако наряду 
с этим в нем содержится представление о святости Творца. Разу-
меется, под этим отнюдь не подразумевается безгрешность, пос-
кольку применительно к Богу само понятие греха лишено какого-ли-
бо смысла. Слову "святой" в оригинальном тексте Ветхого Завета 
соотвествует еврейское слово "qodesh", буквально означающее "от-
деленный". Этим подчеркивается сущностное различие, принци-
пиальное онтологическое несходство, существующее между Твор-
цом и тварью. Говоря о понимании святости в Торе, выдающийся 
иудейский богослов нашего времени раввин Адин Штайнзальц отме-
чает: "...Единственный, Кого можно назвать этим именем,-это Святой 
Бог, благословен Он, Всевышний, не сходный ни с чем, безмерно от 
всего отдаленный, превознесенный надо всем и трансцендентный".13 

Отсюда следует, что в христианстве Бог есть триединая трансцен-
дентная Личность, запредельная всему сотворенному Им сущему. 

В герметизме понимание природы Бога совершенно иное.. Преж-
де всего в нем нет тринитарного догмата в том смысле, в каком он 
существует в христианстве. Согласно ортодоксальному христианско-
му пониманию, все Ипостаси св. Троицы единосущны и равночестны; 
и Отец, и Сын, и Св. Дух суть единый Бог-несотворенный, безвре-
менный и бесконечный. В герметизме также существует представле-
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ние о тройственности высших онтологических принципов, однако их 
соотношение мыслится иначе. "Ум, Бог, объединяющий мужское и 
женское начала, который есть жизнь и Свет, сотворил Своим Сло-
вом иной созидающий Ум-Демиурга, бога огня и дыхания, который 
создал затем семь Управителей, объемлющих в своих кругах мир 
чувственный и управляющих им с помощью того, что называют 
Судьбой".14 В этом отрывке прежде всего обращает на себя внима-
ние внешнее сходство функций Высшего Ума, объединяющего 
мужское и женское начала, с христианским Богом-Отцом. В алек-
сандрийской теософии Ум-высший космический Интеллект, считался 
второй первоначальной субстанцией-верховной диадой, результатом 
саморазличения Единого на мыслящего субъекта и мыслимый 
объект. Ум есть чистый акт космической интеллектуальной интуиции, 
в котором Единое расчленяется на множество идей, единораздель-
ная совокупность которых образует умопостигаемый космос, вечно 
пребывающий в созерцающем его Уме. Таким образом герметичес-
кий Поймандр-Высший Ум, в отличие от единого Бога библейского 
Откровения, является имманентным онтологическим принципом, от-
носящимся к сфере проявленного бытия. О герметическом Боге 
нельзя сказать, что Он есть Дух (См.Ин.4,24), поскольку он, будучи 
проявленным онтологическим принципом, с необходимостью содер-
жит в себе материю, без которой невозможно миропроявление как 
таковое. Иначе говоря, герметический Ум является не абсолютным 
Субъектом (в индуистской традиции-Пуруша), а всего лишь проек-
цией его сознания на объективный мир материи, и поэтому никоим 
образом не может быть отождествлен с христианским Богом-Отцом. 
Образно выражаясь, Поймандр-это тень, отбрасываемая на мир ма-
терии единым истинным Богом. Его можно отождествить с тем цент-
ром Вечной Природы, о котором столь красноречиво писал Якоб 
Беме: "Природа является ничем иным как Инструментом Бога, при 
помощи которого трудятся Божье Могущество и Добродетель, и тем 
не менее, она обладает собственным Движением, по источаемой Бо-
гом воле: итак, Центр есть Основа или Точка само-приятия для чего-
либо; из нее нечто начинает быть, и семь Свойств также берут в ней 
начало".15 Другим отличием герметической метафизики и христианс-
кой теологии является различное понимание 3-ей первоначальной 
субстанции-Св. Духа у Гермеса Трисмегиста-"ум-Демиург, бог огня и 
дыхания" . На первый взгляд, между христианством и герметизмом в 
этом пункте существует значительное сходство достаточно вспом-
нить, что в день Пятидесятницы Св. Дух низошел на апостолов в ви-
де огненных языков . Однако по сути своей эти две концепции весь-
ма различны, поскольку в герметизме Демиург сотворен, а в 
христианстве Св. Дух-это одно из Лиц единого Бога, вечного и не-
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сотворенного. Этот созидающий Ум-Демиург далее создает семь Уп-
равителей, которые управляют чувственным миром посредством 
Судьбы. Может показаться, что эти Управители не имеют аналогов в 
христианстве, но это не совсем так. В Откровении св. Иоанна Богос-
лова говорится о семи духах, находящихся пред престолом Божьим 
(См. Отк.1,4) Между греко-египетской эзотерической философией и 
христианством имеются и другие существенные расхождения, одна-
ко и приведенных примеров достаточно для доказательства того, 
что "мудрость властей века сего" и мудрость Благой Вести суть две 
глубоко различные доктрины, и посему ап. Павел имел все основа-
ния утверждать, что проповедуемую им премудрость Божию "...ник-
то из властей века сего не познал". (1Кор.2,8) 

Сказанное о герметизме в полной мере может быть отнесено и к 
остальным языческим т.е. пантеистическим учениям. В основе всех 
пантеистических учений их типичными представителями, помимо гер-
метизма, являются неоплатонизм и адвайта-веданта лежит представ-
ление о едином, безличном и бескачественном Абсолюте, лежащем 
в основе всего феноменального мира, или, употребляя индийскую 
терминологию, "мира имен и форм" . Абсолют немыслим и неизре-
чен, о нем невозможно высказывать какие-либо суждения, посколь-
ку человеческий рассудок бессилен познать Его. Только Абсолют 
обладает подлинной реальностью, тогда как все единичные объек-
ты-не более чем обманчивая видимость. Поэтому между Абсолютом 
и феноменальным миром нет сущностных различий-всё есть Единое. 

Причиной всех наблюдаемых в мире различий является присущее 
профанам неведение, тогда как ведающий Истину адепт видит иллю-
зорность всякой множественности, и осознает, что единственной 
реальностью является Абсолют. С этой точки зрения в мире нет и 
не может быть какой-либо двойственности, и поэтому все представ-
ления о реально существующем личном Боге, и столь же реальном 
мире, сотворенном Им, является не более чем иллюзией, прости-
тельной для простонародья, но неприемлемой для познавшего Аб-
солют мудреца. Отрицание сущностного единства всего существую-
щего равнозначно отрицанию язычества как такового. 

Хотя миропроявление с точки зрения высшего духовного знания, 
в сущности, иллюзорно, однако с обыденно-профанической точки 
зрения оно вполне реально, и поэтому детальное рассмотрение про-
цесса миропроявления является одной из важнейших частей всех 
манифестационистских доктрин. Первым проявлением Абсолюта яв-
ляется единое Бытие, которое есть единство Первосубъекта и Пер-
вообъекта, или же абсолютного сознания и абсолютной субстанции. 
В этом едином Бытии содержатся идеальные прообразы всех мате-
риальных вещей и явлений. Все эти архетипы составляют одно и не-
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делимое целое, и в то же время каждый из них сохраняет свою не-
повторимую индивидуальность. Любой единичный феномен сущест-
вует постольку, поскольку в его основе лежит единое Бытие. Оно 
может персонифицироваться в виде личного Бога-Вишну и Шивы в 
индуизме, Кроноса и Аполлона в неоплатонизме и стать объектом 
для религиозного поклонения профанов, однако не следует забы-
вать, что этот Бог в рамках языческого миросозерцания не является 
высшей реальностью, и по большому счете столь же иллюзорен, как 
и любой единичный феномен. 

Следующей ступенью миропроявления является вселенская 
Жизнь, в неоплатонизме именуемая мировой Душой. В языческом 
пантеизме не существует мертвой материи, весь мир одушевлен и 
исполнен жизни. Единое Бытие проявляется в виде единой Жизни, 
благодаря которой вся Вселенная представляет собой единый, веч-
но-живой организм. 

И наконец, низшей ступенью миропроявления является мате-
риальный космос, который порожден Абсолютом, а не сотворен Им 
из ничего. Он возникает вследствие проекции излучаемой единым 
бытием энергии духовного сознания на лишенную сознания беска-
чественную первоматерию, функция которой сводится к воплоще-
нию и индивидуализации идеальных прообразов, вечно пребываю-
щих в едином Бытии. Материальный космос как один из основных 
онтологических принципов вечен, однако его конкретные формы 
преходящи. Нынешнего космоса когда-то не было, и когда-нибудь в 
будущем его не будет. Однако эта Вселенная не первая, и не пос-
ледняя. Ей предшествовало множество иных Вселенных, и такое же 
множество придет ей на смену. 

Во всех пантеистичских учениях весьма важное место занимает 
антропология. В ее основе лежит тезис о микрокосмической приро-
де человека. Человек есть маленький космос, внутреннее строение 
которого в точности повторяет онтологическую структуру мирозда-
ния. Конкретная эмпирическая личность, как и всякий единичный 
феномен, является иллюзорным проявлением Абсолюта, однако с 
профанической точки зрения эта личность вполне реальна, и 
состоит из нескольких принципов или оболочек. В человеке имеется 
дух, причастный к сфере единого бытия; душа, являющаяся части-
цей мировой Души, и тело, состоящее из материальных элементов, 
заимствованных из окружающего физического космоса. С пан-
теистической точки зрения в природе нет и не может быть чудес т.е. 
сверхъествественного вмешательства всемогущего личного Бога в 
естественный ход событий, упраздняющий казалось бы непрелож-
ные законы природы. В мире действует универсальный и незыбле-
мой Закон, именуемый индийцами Кармой, а древними греками-
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Судьбой, которому подчинены не только люди, но и боги. То, что 
людям представляется чудом, в действительности является обуслов-
ленным Кармой проявлением законов, присущих высшим уровням 
бытия на иерархически более низких его уровнях. В человеческой 
жизни этот Закон проявляется в виде причинно-следственной зако-
номерности, вынуждающий человека пожинать плоды как благих, 
так и дурных деяний, совершенных в прошлом его вечной индиви-
дуальностью. Неотъемлемой частью любой пантеистической антро-
пологии является учение о многократном воплощении этой индиви-
дуальности в различные физические тела. Квинтэссенция пантеисти-
ческого миросозерцания с изумительной лапидарностью и вырази-
тельностью сформулирована в герметической "Изумрудной скрижа-
ли": "То, что находится внизу, соответствует тому, что пребывает 
вверху; и то, что пребывает вверху, соответствует тому, что находит-
ся внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи". С языческой 
точки зрения мир есть "единая вещь"-вечное, бесконечное, сущност-
но однородное и одушевленное целое. 

Вполне очевидно, что подобное миросозерцание несовместимо с 
христианским Откровением, в основе которого лежит догмат Бого-
воплощения. Иисус Христос есть воплощенный божественный Логос-
второе Лицо божественной Троицы, Которая для христиан заклю-
чает в себе абсолютную полноту истинной Реальности. Пантеизм не 
отрицает существование личного Бога типичный пример-Ишвара в 
адвайта-веданте, однако не считает его подлинно реальной сущ-
ностью, и поэтому с пантеистической точки зрения Христос является 
не реально существующим, единственным в своем роде Богочелове-
ком, а одним из многочисленных, иллюзорных по своей природе 
проявлений Абсолюта наподобие индуистских аватаров. Более того, 
сама искупительная миссия Христа с этой точки зрения лишена 
смысла, поскольку здесь нет самого понятия греха как реального 
сознательного нарушения личной волей человека абсолютной воли 
личного Бога, так как и человек как единичная личность, и личный 
Бог суть не более чем иллюзорные порождения вселенской Майи. 
Отсюда проистекает характерный для пантеистически настроенных 
гностиков докетизм-убеждение в иллюзорности физического тела 
Иисуса Христа Во всех разновидностях пантеистического миросо-
зерцания по настоящему значимой в религиозном отношении яв-
ляется проблема неведения т.е. незнания человеком Абсолюта, что 
и является основной причиной всех человеческих страданий. Короче 
говоря, евангельскому Христу нет места в языческом космосе . И 
поэтому не удивительно, что эпикурейские и стоические философы, 
услышав в Афинах проповедь ап. Павла, который благовествовал им 
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Иисуса и воскресение, говорили: "Что хочет сказать этот суеслов?" 
(Деян. 17,18). 

Однако Христу нет места и в креационистской картине мира, ха-
рактерной для таких строго монотеистических религий как иудаизм 
и ислам. Последовательный креационизм основан на вере в единого 
личного Бога, сотворившего Вселенную из ничего. В противополож-
ность всем формам манифестационизма с их тенденцией к абсолют-
ному монизму, креационизм является ярко выраженным дуалисти-
ческим миросозерцанием, поскольку в его основе лежит убеждение 
в существовании двух принципиально различных видов бытия. С од-
ной стороны существует нетварный Бог, а с другой-сотворенная им 
Вселенная. Время в креационизме не циклическое, а линейное, су-
ществует лишь одна Вселенная, которая некогда возникла и когда-
нибудь погибнет. " В начале Ты основал землю, и небеса-дело 
Твоих рук; Они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, об-
ветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся". (Пс.101. 
26-27) Хотя Бог и является Творцом по преимуществу, однако тво-
рит Он не по необходимости, а исключительно по ничем не обуслов-
ленной склонности Своей абсолютно свободной и всемогущей воли. 
Последовательный креационизм не признает существования в бо-
жественном разуме идеальных прообразов, по образцу которых Бог 
сотворил мир. Мир реален, однако реальность его ущербна и несо-
вершенна, поскольку на нем навсегда оттиснута печать того того 
"ничто", из которого он сотворен. Единый Бог непознаваем, но не 
по причине немощности человеческого рассудка, а из-за онтологи-
ческой пропасти, существующей между Творцом и тварью, между 
которыми нет и не может быть никаких точек соприкосновения. С 
ветхозаветной точки зрения Бог непознаваем не только для людей, 
но и для ангелов . Космос здесь не организм, а механизм; тварь са-
ма по себе мертва, и одушевляется лишь Духом Божьим, извне вды-
хающим в нее жизнь. "Дух Божий создал меня, и дыхание Вседер-
жителя дало мне жизнь". (Иов 33,4) Мироздание управляется не им-
манентным космическим Законом, а трансцендентной провиден-
циальной волей Бога. Человек не микрокосм, а образ и подобие 
Божье, причем богоподобие заключается в том, что человек, подоб-
но Богу и в отличие от все прочих тварей, является личностью. Че-
ловек состоит из души и тела, которые находятся в нем в неразрыв-
ном единстве. Если в пантеистической антропологии человек есть 
прежде всего дух, а физическое тело-это не более чем его внешняя 
оболочка, то с ветхозаветной точки зрения человек как личность не-
мыслим вне своего телесного естества. Человек на земле живет 
лишь раз, и ни о каких перевоплощениях в рамках последователь-
ного креационизма не может быть и речи. Само собой разумеется, 
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что в рамках данного миросозерцания идея Богочеловека т.е. лич-
ности, в которой нетварное и тварное естества находятся в неслит-
ном, неизменном, нераздельном и неразлучном единстве является 
откровенным богохульством и явной ересью. И не случайно Асийс-
кие Иудеи, увидев в Иерусалимском Храме ап. Павла, наложили на 
него руки "Крича: мужи Израильские, помогите! этот человек всех 
повсюду учит против народа и закона и места сего". (Деян.21,28) 

Таким образом, евангельская мудрость не может быть отож-
дествлена ни с пантеистическим манифестационизмом, ни с моно-
теистическим креационизмом. Ее нельзя связать ни с греческим 
неоплатонизмом и египетским герметизмом, ни с индийской ведан-
той и китайским даосизмом. Как это не парадоксально, ее нельзя 
отождествить даже с иудейской духовной традицией, несмотря на, 
казалось бы, существующую между ними неразрывную историчес-
кую и идейную связь. Христианство, в котором осуществлен органи-
ческий синтез этих двух основных религиозно-духовных течений, не-
возможно свести ни к арийскому пантеизму, ни к семитскому моно-
теизму. Возникает вопрос-нет ли в истории какой-либо духовной 
традиции, помимо христианства, в которой также были синтезирова-
ны эти течения? Этот вопрос вполне правомерен, поскольку ап. Па-
вел недвусмысленно указывает на то, что благовествуемая им пре-
мудрость Божия существовала "прежде веков" т.е. не является чем-
то новым. Ответ на него содержится в самом Евангелии. Согласно 
Евангелию от Матфея, новорожденному Царю Иудейскому пришли 
поклониться трое волхвов с востока. Позднейшее католическое пре-
дание превратило их в трех царей-Каспара, Мельхиора и Валтасара, 
которые были представителями трех человеческих рас. Однако дан-
ное предание явно противоречит смыслу евангельского текста. Сло-
вом " волхвы" переведено греческое слово magoi-''маги". Как из-
вестно, эллины так называли зороастрийских жрецов-служителей 
культа бога добра и света Ахура-Мазды.17 Таким образом, трое 
волхвов были персами, пришедшими в Вифлеем из Ирана, располо-
женного к востоку от Палестины. Почему же персидские жрецы, 
служители языческого, с иудейской точки зрения, культа пришли 
поклониться новорожденному Царю чужой для них страны, Который 
к тому же был Мессией не их Бога? Однако это событие может по-
казаться загадочным лишь тем, кто незнаком с уникальными осо-
бенностями древнеиранской духовной традиции. Религия древних 
иранцев-зороастризм не может быть однозначно отождествлена ни 
с креационизмом, ни с манифестационизмом, представляя собою 
синтез этих двух основных течений в духовно-религиозной жизни 
человечества. Имеются все основания утверждать, что между зо-
роастризмом и христианством есть несомненная идейная преемст-
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венность. При этом необходимо подчеркнуть, что эта преемствен-
ность отчетливо осознавалась и самой Церковью. Как совершенно 
справедливо отмечает А.Г. Дугин: "Православное предание в трак-
товке евангельского сюжета поклонения волхвов уточняет, что речь 
идет о трех персидских жрецах, хранителях древнейшего знания, 
передававших по цепи посвященных пророчество о приходе Спаси-
теля и о появлении на небосводе особой звезды, которая возвестит 
об этом. Указание на Персию т.е. на древнеиранскую традицию мо-
жет быть косвенным намеком на существование в ее лоне особого 
эзотерического течения, которое и было прикровенным прообразом 
исторической христианской традиции в дохристианский период".18 

Среди европейских религиоведов традиционно господствует мнение, 
согласно которому зороастризм является типичным примером сугу-
бо дуалистической религии, признающей изначальное существова-
ние в мире двух противоположных принципов-положительного и от-
рицательного. Нельзя сказать, что это представление является со-
вершенно беспочвенным. В последний период бытования зороаст-
ризма в качестве государственной религии Ирана, во время правле-
ния династии Сасанидов действительно наблюдалось стремление 
рассматривать Ахура-Мазду Ормузда и Ангро-Майнью Аримана в 
качестве двух равных друг другу богов. Однако подобный дуализм 
безусловно является извращением истинного духа изначального отк-
ровения, возвещенного Заратустрой. Беспристрастное чтение 
текстов Авесты не оставляет сомнений в том, что Бог жизни и света, 
чистоты и добра, источник добродетели и истины Ахура-Мазда 
рассматривается там как единый Бог, Творец всего сущего. Между 
ветхозаветным и авестийским представлением о Боге-Творце есть 
несомненное сходство, однако в Авесте отсутствует недвусмыслен-
ное указание на сотворение мира из ничего. Можно сказать, что 
авестийская онтология занимает промежуточное положение между 
ведическим манифестационизмом и библейским креационизмом. С 
одной стороны, утверждается, что мир реален и сотворен единым 
Богом (в адвайта-веданте мир иллюзорен, равно как и сам личный 
Бог с его творческими функциями), с другой стороны в Авесте меж-
ду Богом и миром нет той онтологической пропасти, существование 
которой постулируется в Торе. Хотя в ней твари дается положитель-
ная оценка "И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весь-
ма". (Быт.1,31), однако в ней нет того трепетного отношения к соз-
даниям Божьим, какое имеется в Авесте.1 9 Зороастрийцы полагали, 
что сотворенные Ахура-Маздой природные стихии неприкосновенны, 
ибо они суть чистые и благие творения, которые ни в коем случае 
нельзя осквернять. Нельзя загрязнять воду нечистотами, не разре-
шается сжигать на огне мусор, категорически запрещено хоронить 
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трупы в земле, ибо трупный яд оскверняет землю. Подобное благо-
говейное отношение к природе сближает зороастризм с пантеисти-
ческими религиями, но в то же время нем имеется острое ощущение 
того, что в мироздании наряду с благими силами проявляются и си-
лы зла, персонифицированные в Аримане. С авестийской точки зре-
ния не все живые существа благи, и не все они исполняют волю 
Ахура-Мазды. Всевозможные гады и вредные насекомые считались 
слугами Ангро-Маинью, и с ними зороастрийцы вели беспощадную 
борьбу. Это осознание наличия в мироздании сил зла резко отли-
чает религию Авесты от религии Вед, признающей божественную 
природу всего проявленного бытия, и сближает ее с Библией, сог-
ласно которой "...весь мир лежит во зле". (1Ин.5,19) Весьма сущест-
венное место в Авесте занимает учение о шести верховных арханге-
лах-Амеша-Спентах. "Бессмертных Святых" В авестийской космоло-
гии эти существа рассматриваются в качестве персонификаций атри-
бутов Ахура-Мазды, посредством которых он сотворил мир. Помимо 
этого, Амеша-Спенты являются управителями различных сторон сот-
воренного мира. Это авестийское учение о верховных архангелах 
весьма своеобразно, и ему трудно найти точные аналоги в других 
религиозных традициях. На первый взгляд, можно провести парал-
лель между этим учением и герметической доктриной, постулирую-
щей существование семи Управителей, правящих чувственным миром 
посредством Судьбы, однако сходство между Амеша-Спентами и 
герметическими Управителями чисто внешнее, поскольку Бессмерт-
ные святые являются личными атрибутами верховного личного Бога, 
характерно, что все они имеют имена! тогда как Управители суть 
безличные и безымянные ступени процесса миропроявления. Аме-
ша-Спентов нельзя отождествить и с библейскими семью духами, 
находящимися пред престолом Божьим. В Ветхом Завете способ-
ность творить является исключительной прерогативой единого Бога, 
и ни одно тварное существо к числу которых относятся все арханге-
лы не может принимать какого-либо участия в сотворении мира. 
Единственным более или менее точным аналогом авестийского уче-
ния об Амеша-Спентах является православное учение о нетварных 
божественных энергиях, посредством которых Бог творит все сущее 
и управляет им. Помимо Амеша-Спентов Ахура-Мазду окружают 
также младшие боги-Язаты, и души праведных людей-фраваши. 

Зороастризм глубоко историчен, что резко отличает его от ин-
дийских учений и сближает с авраамическими религиями. Согласно 
Авесте, смысл истории заключен в борьбе между добром и злом, 
между Ахура-Маздой и Ангро-Майнью. 

Продолжительность исторического процесса равняется 12000 
лет, и завершится он окончательной победой бога добра и света. В 
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крнце времён от Девы родится Спаситель Саошиант, который вместе 
с Амеша-Спентами нанесет решающее поражение Ангро-Майнью и 
его демоническому воинству, уничтожит все зло в мире и воскресит 
мертвых. Истинный последователь Заратустры должен всячески спо-
собствовать победе сил добра над силами зла. 

В зороастризме существовали развитые представления о пос-
мертной судьбе человека. После смерти душу человека предают су-
ду на мосту Чинвад. Его добрые и злые дела взвешиваются, причем 
если перевешивают добрые дела, душа отправляется в рай, а если 
злые-то в ад. Если же добрые и злые дела уравновешивают друг 
друга, то душа попадает в некий промежуточный мир, в котором она 
и будет пребывать вплоть до Судного дня. В этот день совершится 
т.н. "фрашо-керети" букв, "чудотворение" -кульминационное мгнове-
ние всего исторического процесса, когда все мертвые воскреснут и 
получат новое тело. Грешники и демоны будут гореть в реке из 
расплавленного металла, а праведники будут пить "белую хаому"-
мистический напиток, дарующий бессмертие. Благодаря этому люди 
во всем уподобятся Амеша-Спентам, они будут вечно молодыми, 
здоровыми и нетленными, наслаждаясь вечной радостью в Царстве 
Божьем на земле. 

Удивительное сходство учения Авесты с христианством столь 
очевидно, что нуждается в объяснении. Разумеется, о влиянии 
христианства на зороастризм говорить не приходится ввиду несрав-
ненно большей древности последнего, тогда как обратное влияние 
не вызывает сомнений. Христианство является органическим про-
должением и дальнейшим развитием некоторых идейных течений 
внутри иудейской духовной традиции речь прежде всего идет о ес-
сеях, мировоззрение которых стало известно благодаря кумранским 
текстам. Эти течения внутри иудаизма были относительно новыми, 
возникшими в начале периода второго храма конец 6-го-начало 5-го 
вв. до Р.Х . т.е. после возвращения иудеев из Вавилонского плене-
ния. Десятилетия, проведенные евреями в Месопотамии, стали пере-
ломными в их духовной истории. Они были ознаменованы, в первую 
очередь, мощнейшим влиянием, оказанным на иудаизм зороастрийс-
кой духовной традицией. Это влияние проявилось, прежде всего, в 
том, что в иудаизме периода второго храма с несравненно большей 
остротой, чем до того, стал ощущаться драматизм исторического 
процесса. История стала восприниматься как арена вселенской 
борьбы сил добра и зла, окончательное разрешение которой зави-
сит от пришествия Мессии у персов-Саошианта, который сокрушит 
силы зла, и установит на земле царство благоденствия и правед-
ности. У иранцев же евреи заимствовали идею всеобщего телесного 
воскресения. Если принять вполне правдоподобную гипотезу о свя-
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зях Иисуса с ессейскими кругами, то сходство между христианством 
и зороастризмом перестанет вызывать удивление. 

Чрезвычайно существенно то обстоятельство, что сами зороаст-
рийцы отнюдь не считали свою религию чем-то новым и сугубо 
иранским. Заратустра был для них не создателем новой религии, а 
скорее, возобновителем и обновителем старой, как мир, духовной 
традиции, первичные формы которой сложились в доисторические 
времена на прародине белой расы, находившейся вблизи Северного 
полюса.20 Но что же представляла собою эта изначальная Тради-
ция? Ответ на этот вопрос весьма важен для понимания самой сути 
Благой Вести, связанной с этой Традицией прямой идейной преемст-
венностью. К счастью, имеется весьма глубокая и достоверная ре-
конструкция гиперборейской духовной Мудрости, принадлежащая 
выдающемуся немецкому мыслителю Герману Вирту.2, Гиперборейс-
кая пра-религия была монотеистической в том смысле, что она 
признавала существование единого метафизического Принципа, ле-
жащего в основе проявленнного бытия. Однако этот монотеизм су-
щественным образом отличался от библейского. Единый Принцип, 
которого можно было бы назвать Богом-Отцом, не творил мира из 
ничего, а проявлял его через посредство Бога-Сына-Логоса, Абсо-
лютного Субъекта, духовный свет которого наполняет космос. Бог-
Отец и Бог-Сын суть трансцендентный и имманентный аспекты еди-
ного Бога, первый из которых есть Бог, как Он существует сам в 
Себе, тогда как второй-это Бог как Творец и Промыслитель Вселен-
ной. Бог-Сын есть чистый умопостигаемый Свет, метафизическая ос-
нова и сущностная причина всего мыслящего, живущего и сущест-
вующего. Несмотря на свою имманентность космосу, Абсолютный 
субъект не тождественен ничему из космоса, и поэтому недоступен 
пониманию профанов.2 2 Именно он лежит в основе миропроявления, 
которое является реальным, а не иллюзорным процессом. Оно 
происходит поэтапно, причём эти этапы или уровни миропроявления 
в гиперборейской традиции именуются "четырьмя домами света".2 3 

Первый "Дом" является собственной изначальной обителью Аб-
солютного Субъекта, Его вечным Царством, центр которого является 
точкой соединения проявленного бытия с запредельным Принципом-
Богом-Отцом. Первый Дом имеет три отделения: 1-место для жерт-
воприношения, 2-тайный алтарь разрыва, 3-тронный зал невидимой 
власти.24 Второй Дом -это мир, в котором свет Абсолютного Субъек-
та проявляется вовне, наполняя собою весь космос. Это Дом обна-
ружения, в котором невидимый Субъект становится видимым, и яв-
ляет Себя вселенной в виде духовной световой энергии, животворя-
щей всё сущее. В третьем Доме световая энергия Абсолютного 
Субъекта развёртывается в бесконечное многообразие умопостигае-
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мых сущностей. Это Небесный Рай, именуемый также тронным за-
лом видимой власти, который является местопребыванием ангельс-
ких иерархий, созданных из световой субстанции Логоса. Однако в 
третьем Доме имеется ещё одна сфера , именуемая "воротами вниз", 
и занимающая как бы промежуточное положение между Царством 
Небесным и материальным миром. Проходя сквозь эти ворота, Аб-
солютный Субъект попадает в последний, четвёртый Дом, являю-
щийся материальным царством смерти и распада. Для Него это дом 
изгнания, в котором Его свет постепенно темнеет, чернеет, и нако-
нец, угасает.2 ' Такова схема миропроявления согласно гиперборейс-
кой традиции. 

Если попытаться сформулировать характерные особенности со-
держащейся в этой традиции метафизической доктрины, то выявит-
ся её отличие как от арийского манифестационизма, так и от се-
митского креационизма; и в то ж е время её точки соприкосновения 
с этими основными типами миросозерцания. Здесь, как и в веданте, 
первым метафизическим Принципом считается единый трансцендент-
ный Абсолют, однако мир множественных феноменов не считается 
иллюзорным. Как и в авраамических религиях, космос считается 
реальным творением Бога, однако он творится не из ничего, а из 
самой божественной субстанции. Причём, в отличие от неоплатониз-
ма, мир возникает не вследствие эманации-естественного, внутренне 
необходимого процесса, а в результате свободной, добровольной 
жертвы Логоса, Бога-Сына. Абсолютного Субъекта. Последний, в 
отличие от неоплатонического и герметического Ума, является не 
имманентным онтологическим принципом, а Абсолютным Субъек-
том, столь же трансцендентным, как и Бог-Отец. Отсюда следует от-
сутствующее и в манифестационизме, и в креационизме представле-
ние о наличии в Абсолюте двух аспектов-личного и сверхличного, 
творящего и нетворящего.2 6 В силу этого гиперборейская метафизи-
ка одновременно и монистична, и дуалистична. Она одновременно и 
признаёт существование профанического, внебожественного бытия, 
и отрицает его, ибо если между Богом-Отцом и миром существует 
онтологическая пропасть, то Бог-Сын имманентен миру, и о какой-
либо метафизической противоположности между ними не может 
быть и речи. 

Обращаясь к рассмотрению христианской доктрины, нетрудно 
заметить, что она в метафизическом отношении весьма близка 
именно к гиперборейской изначальной Традиции, с которой она свя-
зана через посредство древнеиранской традиции. В христианстве 
имеется учение об Абсолюте-Св. Троице, которая есть единая 
трансцендентная Сущность, раскрывающая себя в трёх божествен-
ных Лицах.27 Божественная Сущность непостижима для тварных су-
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ществ, ибо "...никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает 
никто, кроме Сына" (Мф. 11,27) . Её можно отождествить с тайным 
алтарём разрыва в центре первого Дома света. 

Наряду со сверхличной Сущностью у Абсолюта есть и личный ас-
пект, тождественный триединому Абсолютному субъекту.28 Внутри 
этого Субъекта пребывает наивысший, несотворенный сверхчувст-
венный мир, именуемый в христианстве Царством Божьим или Не-
бесным Иерусалимом. (Ср. Лк. 17,21) Царство Божье может быть 
отождествлено с тронным залом невидимой власти первого Дома 
света в гиперборейской Традиции.29 Это царство вечного Света, ибо 
"...Бог есть свет, и нет в нём никакой тьмы". (1Ин.1,5) Однако этот 
Свет слишком ослепителен для тварных существ, в силу чего Он им 
кажется глубочайшим Мраком.30 Божественный свет становится ви-
дим лишь тогда, когда из выходит з а свои онтологические пределы, 
излучается в инобытие, освещая тьму внебожественного меона. Тог-
да он становится тем светом, о котором было сказано: "Был Свет 
истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в 
мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не поз-
нал". (Ин.1, 9-10) Этот свет уже не в Боге, а "в мире", и поэтому его 
могут сверхчувственно созерцать населяющие мироздание разумные 
существа, как ангелы, так и уподобившиеся им люди. Но в тот же 
время это нетварный, божественный Свет, который не может быть 
отождествлен ни с умопостигаемым, ни тем более с физическим 
светом.31 Таким образом, истинный Свет сияет на грани божествен-
ного и тварного миров, и его местопребывание может быть иденти-
фицировано с местом для жертвоприношения Первого Дома света в 
гиперборейской Традиции. Переход в инобытие для Абсолютного 
Субъекта всегда есть добровольное принесение Себя в жертву, пос-
кольку во тьме меона Его Свет всегда умаляется и ограничивается, и 
лишь благодаря этому возникают тварные миры, каждый из которых 
представляет собой смешение Света и Тьмы в различных пропор-
циях. Первым сотворенным миром в христианстве является Царство 
Небесное или небесный Рай. (Ср.Мф. 13,41) Это сверхчувственный 
мир чистого ума и истинно сущего, являющийся обиталищем анге-
лов и святых. Ангелы суть чистые умы, живая сущностная мысль, а 
Царство Небесное в целом-это мир вечных идеальных архетипов. В 
этой же сфере пребывают и святые, поскольку святой-это человек, 
сумевший выявить в себе духовное, ангельское начало,и, несмотря 
на свою обремененность душевным и телесным естеством, благода-
ря своему бесстрастию и чистоте сердечной уподобившийся бесп-
лотным огненным духам. Царство Небесное может быть отождеств-
лено с той частью третьего Дома света, которая именуется тронным 
залом видимой власти. 
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Далее погружаясь во тьму инобытия, Свет создаёт мир, именуе-
мый в христианстве земным раем. Это сверхчувственный мир, тонко-
материальный мир субстанцией которого являются чувства и эмо-
ции. Именно в этом миру обитал Адам до своего падения. Земной 
рай можно отождествить с "воротами вниз" третьего Дома света. И 
наконец, свет создает самый низший, материальный мир, совпадаю-
щий с четвёртым Домом в гиперборейской Традиции. 

Сходство между эзотерическим аспектом христианства и древ-
нейшей гиперборейской Традицией настолько разительно, что оно 
не может быть случайным. По-существу, христианство является но-
вой формой существования этой Традиции, из которой возникли как 
арийский манифестационизм, так и семитский креационизм. Оно 
имеет глубокое сходство с этими основными течениями в духовной 
жизни человечства, не совпадая в то же время ни с одним из них.32 

Именно эта синтетическая природа сокровенной христианской муд-
рости, и её особая близость к изначальной Традиции-первоисточни-
ку всех религиозных традиций и инициатических доктрин, делает 
христианство самой универсальной из мировых религий. 

ARTHUR MATEVOSYAN 

ON THE SYNTHETIC NATURE OF TIIE CHRISTIAN WISDOM 

In all iradiiional religions onc attributcs to wisdom the superhuman, divine origin. 
and the Christian doctrine is not an exeeption to this rule. Yct it has a number of 
specific Icaturcs which fundamcntally distinguish it Ггош all preccding rcligious 
traditions. First of all, christianily dil'fers from all forms of the panlheistic 
inanifeslalionism. such as hermetism. neoplatonism and vedanta. From the pagan 
point of view the world is " the one thing " - eternal, infinite, cssentially homogencous 
and animated wholc. It is quite obvious, that such world view is incompalible with the 
Christian personalism. Jesus Christ is incarnatcd divine Logos- the second Person of 
the Holy Trinity, Which comprises the absolute complelencss of the divine Rcality. 
As a rcsult of it. Christ of the Gospel has no place in the heathen cosmos. But He also 
has no place in the pattern of the world that is characteristic of such strictly 
monotheistic religions as judaism and islam. The creationism insists upon existense of 
two completely dilTcrcnt kinds of being-uncreated God and created universe. In this 
world-outlook ihc idca of God-Man. that is to say the Person, Who has both the 
created nature and the uncreated onc. which are in unmixed, unehanged, inseparable 
and indivisible unity. is an evident blasphemy and obvious heresy. Thus, the Christian 
wisdom can"t be identified ncither with panlheistic manifestationism, nor with 
monotheistic creationism. However belore ihe beginnings of the christianily there was 
a spiritual tradition. in which these two main spiritual currents were synlhesized. Such 
tradilion was Zoroaslrianism. Contrary to tradilional opinion of the european scholars. 
it was not dualistic religion. In Avesta Ahura-Mazda is the one God, the creator of the 
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universe, the source of life and light, purity and good. The ontology of Avesta takes 
an intcrmediate posilion between crcationism and manifestationism. This 
circumstance is highly important. as since the zoroastrians did not consider their 
religion a new and especially Iranian phenomenon. Zaratustra was for them not the 
founder of a new religion, but only the renovator of an ancient spiritual Tradition, 
which primary forms have developed in the time immemorial in the region of the 
North Pole-the cradle of white race, which the ancient Greeks named Hypcrborca. 
From the metaphysical point of view the hyperborean tradition was both monistic and 
dualistic. The Christian doctrine in respect of metaphysics is rather closc to this 
primordial tradition, with which it is connected via Zoroastrianism. In essensc. it is 
the new form of of this Tradition, from which have arisen both aryan 
manifestationism and semitie creationism. It has a deep likencss with these main 
currents in spiritual life of mankind, not coinciding at the same time with any of them. 
This synthetic nature of Christian wisdom makes christianity the most universal world 
religion. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. В ортодоксальном христианстве подобного разграничения нет. Практи-
чески все современные Церкви утверждают, что существует лишь одно 
христианское учение, тождественное их официальной доктрине. В этом 
учении нет ничего тайного, оно открыто для всех и доступно каждому. 
Эта принципиальная общедоступность того, что ныне именуется 
христианским учением, и сам характер проповедуемых в нем доктрин 
не догматов! свидетельствует о том, что современное христианство ут-
ратило эзотерическое измерение, органически присущее Благой Вести. 

2. Речь здесь, разумеется, идет об идеалистических школах древнегречес-
кой философии, таких как пифагорейство и платонизм. 

3. Как замечает крупнейший авторитет в области истории античной фило-
софии Э. Целлер: "Он знает стоическую логику, но не чувствует склон-
ности подробнее заниматься ею; он восхваляет возвышенность физики 
и в своих naturales queslioncs "Вопросах естествознания" воспроизводит 
метеорологию Посидония; но более глубокий интерес в этой части фи-
лософии для него представляют только богословские и антропологи-
ческие учения, которые могут быть использованы с практическими це-
лями". Целлер Э. Очерк истории греческой философии СПб 1996 с.215. 

4. Шпенглер.О Закат Европы т.1 Минск 1998 с.546. 
5. Ориген О началах Самара 1993 с.219. 
6. Это отнюдь не произвольное утверждение. Вопреки голословным заяв-

лениям христианских фундаменталистов, категорически отрицающих 
какую-либо связь между богооткровенной библейской религией и лю-
быми формами т.н. язычества, существование такой связи есть несом-
ненный факт. Христианство неразрывно связано с монотеистической 
религией древнего Израиля, провозвестником коей был Моисей, о ко-
тором в Новом Завете сказано: "И научен был Моисей всей мудрости 
Египетской и был силен в словах и делах". Деян.7,22 Здесь особенно 
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важно указание на то, что Моисей был обучен всей, т.е. также и эзоте-
рической мудрости Египта, а это свидетельствует о том, что у истоков 
всей традиции библейского единобожия, завершением которой стало 
христианство, стоял величайший еврейский пророк, который одновре-
менно был великим египетским адептом. Иудейские патриархи здесь не 
в счет, поскольку они не были законодателями. 

7. См. Гермес Трисмегист и герметическая традиция востока и запада. 
Киев-Москва 1998 с.27. 

8. См там же с.47. 
9. Там же с.55-56. 
10. На первый взгляд, существование неоплатонизма-одной из самых вели-

чественных и глубоких метафизических систем, когда-либо порожден-
ных человеческой мыслью, находится в противоречии с профаническим 
характером эллинистической философии, о котором шла речь выше. 
Однако это мнимое противоречие, поскольку спустя 200 лет после того, 
как ап. Павел выразил свое негативное отношение к забывшей о Боге 
античной философии, она вступила в последний, и пожалуй, самый 
блестящий период своей истории, ознаменованный появлением фило-
софских систем таких гениальных метафизиков как Плотин и Прокл. 

11. Сходство между герметизмом и неоплатонизмом отнюдь не случайно, и 
обусловлено общностью источника, из которого черпали свои познания 
создатели этих доктрин. Связь между герметизмом и древнеегипетской 
жреческой мудростью вполне очевидна, что же касается неоплатониз-
ма, то он являлся продолжением и систематизацией философии Плато-
на, который, в свою очередь, был популяризатором эзотерической 
доктрины пифагорейцев. Пифагор же принял посвящение в Египте. См. 
Ямвлих Жизнь Пифагора М. 1998 с.32-33. 

12. Не случайно в "Ареопагитиках" Единое есть одно из божественных 
имен т.е. оно относится к области катафатической теологии, описываю-
щей нетварные божественные энергии, а не к апофатической теологии, 
относящейся к безымянной и непознаваемой божественной сущности. 
Этим христианское понимание божественного единства существенно от-
личается от иудейской и исламской концепции единобожия, согласно 
которому Бог един по самой сущности Своей. См. Мистическое богос-
ловие Киев 1991 с.90-93. А.Г. Дугин, говоря об этом различии между 
между христианской теологией с одной стороны, иудейской и исламс-
кой-с другой, обращает внимание на сходство между христианским 
тринитарным догматом и индуистским учением о недвойственном Абсо-
люте, справедливо отмечая: "...Недвойственность Абсолюта" может 
быть с таким же успехом истолкована и как метафизическое христианс-
кое "Триединство". Дугин А. Г. Метафизика Благой Вести православный 
эзотеризм М.1996 http://www.dugin.ru/public/pravosl.htm 

13. Штайнзальц А. Роза о тринадцати лепестках. М.1995 с.73. 
14. Гермес Трисмегист и герметическая традиция востока и запада. Киев-

Москва 1998 с. 15. 
15. Беме Я. Ключ http://www.krotov.org./library/b/boehme.html 
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16. Гермес Трисмегист и герметическая традиция востока и запада. Киев-
Москва 1998 с.314. 

17. Согласно Р. Штайнеру, Ахура-Мазда, пророком которого был Заратуст-
ра, тождествен космическому Христу, Который воплотился в личности 
Иисуса Назаретянина. "Это было возвещение великого Духа Солнца, 
или света ауры Солнца, Ahura-mazdao, Ормузда . Этот Дух света раск-
рывался Заратустре и его последователям как тот Дух, который обра-
щает пока свой лик к человеку из духовного мира и которого в буду-
щем можно ожидать среди человечества. Это был Христос до своего 
появления на Земле, которого Заратустра возвещал как Духа света". 
Штайнер Р. Очерк тайноведения Ереван 1992 с.181. 

18. Дугин А.Г. Метафизика Благой Вести православный эзотеризм М.1996 
http://www.dugin.ru./public/pravos4.htm 

19. Гегель, говоря о ветхозаветном понимании природы, справедливо заме-
чает: "Это прозаические вещи, как и мир для нас на этой ступени; это 
внешние вещи, связанные многообразной рассудочной связью-основа-
ния и следствия, качества и количества, связанные всеми этими рассу-
дочными категориями". Гегель Г.В.Ф. Философия религии т.2 М.1977 
с.95 

20. См. Терапиано Ю. Маздеизм. Современные последователи Зороастра. 
М.1993ф с.8. 

21. В нашем изложении концепции Г. Вирта мы будем опираться на превос-
ходную книгу А.Г.Дугина "Гиперборейская теория" М.1993. 

22. Дугин А.Г. Гиперборейская теория М. 1993 с.98 
23. См. там же с.80 
24. См. там же с. 81 Среди трёх отделений первого Дома Духа особый ин-

терес представляет место для жертвоприношения. Речь здесь идёт о 
жертвоприношении Абсолютного Субъекта, являющемся первопричиной 
миропроявления. Это одна из важнейших эзотерических доктрин. Эта 
жертва заключается в добровольном ограничении Им бесконечной пол-
ноты Своего света, дабы создать пустое метафизическое пространство, 
в котором могла бы возникнуть вселенная. Ср. каббалистическре уче-
ние о цимцум-сокращении бесконечного божественного Света, необхо-
димом для возникновения мироздания. 

25. См. там же с.83 
26. В отношении манифестационистских доктрин это утверждение может 

показаться, по меньшей мере, спорным. Разве в веданте и неоплатониз-
ме не было представления о наличии в высших метафизических Прин-
ципах внутренней дифференциации по признаку наличия или отсутствия 
таких качеств как персональность или креативность? Таковая, безуслов-
но, имела место, однако её никоим образом не следует отождествлять 
с гиперборейским учением о наличии в Абсолюте двух аспектов, кото-
рые метафизически равноценны и единосущны. В адвайта-веданте на-
ряду с безличным Ниргуна-Брахманом существует Сагуна-Брахман 
т.е.личный Бог-Творец Ишвара . Однако последний отнюдь не равен 
Ниргуна-Брахману, будучи, в конечном счете иллюзорным порожде-
нием неведения авидьи . В неоплатонизме эманирующий из транцен-

416 



дентного Блага космический Ум также не единосущен Первопричине, 
являясь не метафизической, а космологической субстанцией, которая 
не творит вселенную, а лишь осмысляет и животворит её. 

27. В христианстве, в отличие от гиперборейской Традиции, трансцендент-
ный аспект Абсолюта отождествляется не с Богом-Отцом, а с общей 
для всех трёх Лиц единой Сущностью. 

28. В христианстве личный аспект Абсолюта отождествляется не только с 
Богом-Сыном, но и с остальными Лицами Св. Троицы. И, что ещё более 
существенно, здесть не ставится знак равенства между Абсолютным 
Субъектом и Его творящей энергией. Субъект здесь не менее трансцен-
дентен, чем божественная Сущность, а имманентной мирозданию яв-
ляется излучаемая Св. Троицей нетварная энергия. 

29. Это мир вечных сверхчувственных прообразов всего тварного, о кото-
рых в "Ареопагитиках" сказано: "Итак, прообразами мы называем 
объединённые в Боге и существующие в нём прежде своего воплоще-
ния в бытии творческие идеи, которые в Писании называются "предоп-
ределениями", а также благие веления божьи, которые определяют и 
творят всё сущее, и, сообразуясь с которыми, Сверхсущий предопреде-
лил и призвал к бытию всё сущее". Мистическое богословие. Киев, 
1991, с. 64 

30. См. там же с. 12 
31. Ср. с Фаворским светом в Православии. 
32. По справедливому замечанию А.Г. Дугина: "Христианство есть Третий 

Путь. Такое определение применимо универсально ко всему комплексу 
метафизической проблематики. Это и не креационизм, и не манифеста-
ционизм. Это нечто третье, самостоятельное, законченное, тотальное". 
Дугин А. Г. Метафизика Благой Вести православный эзотеризм М. 1996 
hup:// www.dugin.nj./public/pravos2.hlm 
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ԹԵՀՄԻՆԵ ՄԱՐՏՈՅԱՆ 

ԿԱՐՄԵԼՅԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՈՒՄՆ ԻՐԱՆ 

Կարմելրսն միաբանությունն ստեղծվել է 12-րդ դարի երկրորդ կեսին, 
իսկ 13-րդ դարի սկզբին իր գործունեությունը տեղափոխել Եվրոպա1: 

Բարտոլդ քահանան և իր տաս համախոհները հայտարարվեցին 
ճգնավորներ՝ հաստատվելով Կարմել լեռան վրա գտնվող էլիասի (էփ-
ջահ) անունը կւտղ քարայրին կից: Կարմեւյաններն իրենց համւպտւմ 
էին էփասից սերված՝ վերջինիս բնութագրելով որպես «կրակ, որի 
խոսքն այրվում էր ինչպես կերոն»2: 

Հաշվի առնելով կրոնավորների վանական կյանքի համւսը փորձ չու-
նենալու փաստը՝ Երուսաղեմի սուրբ Ալբեբտ հայրապետը (1206-
1214թթ.), որն ապրում էր Աքրայում, 16 հոդվածից բաղկացած կանո-
նադրություն տվեց, որն, իրավամբ, համարվում էր միաբանների կյանքի 
ուղենիշը՝ առանձնանալով իր պահանջների յուրահատկությամբ (օրի-
նակ՝ յուրաքանչյուր ճգնավոր պետք է բնակվեր իր սեփական քարայ-
րում, կային որոշ սահմանափակումներ սննդի օգտագործման մեջ (ւպւ-
գելված էր մսի գործածությունը), կանոնակարգված էր պաս պահելը, 
չպետք է մոռանային, որ կյանքն անցողիկ է և այլն)3: Իրենց կանոնագ-
րության համաձայն Կարմելյաններր պետք է ապրեին միմիայն նվի-
րատվություններից հավաքված գումարներով, որն, ինչ խոսք, ապացու-
ցում էր, որ նրանք պատկանում են մուրացիկ միաբանությանը, սակայն, 
հետագայում, խեղաթյուրելով իր իրական դեմքը, միաբանությունն ան-
նախադեպ կերպով և ոչ բնականորեն հարստանում է՝ արժանանալով 
կաթոլիկ եկեղեցու հակառակորդների պարսավանքին և քննադատութ-
յանը՛1: 

Այսօրինակ դրսևորումների հետևանքով 16-րդ դարի վերջին միաբա-
նության շսղւքերը յքում են նույնիսկ նախկին վարչակարգի կողմնակից-
ները՝ պատմության մեջ մնալով որպես «բոկոտն» (Discalced) Կսղւմել-
յաննեբ' խորհրդանշելով չքավորությունը: 

Փաստորեն, տրոհվում է այսպես կոչված «Les Grands Carmes»-0՝ վե-
րամիավորվելով միայն 1876թ.5 : 
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Հատկանշական է, որ դեռես XI դարի սկզբին տեդի ունեցած այսպես 
կոչված «պապական հեղափոխությամբ» տարաբաժանվեցին աշխար-
հիկ ե եկեղեցական իշխանություններ]/': Հռոմի պապական եկեղեցին, 
տիրանալով Արեմուտքին, վճռել Ւ.ր իր քաղաքական ձգտումներին հա-
զա ըտ տալ նաե Արեեւքամ՝ ոբդեգրելով «խաղաղ» ճանապարհով ներ-
թափանցեի մանրազնին մշակված ծրագիր: Այս առնչությամբ Ս. Գ. 
Սպինսկին գրամ I՜.. «Կրոնական շղարշով ծպտված պապության քաղա-
քական նպատակները միշտ Ւ.լ հանդիսացել են իրենց գործունեության 
հիմնական (ծակը»7: 

Սրանից հետեում են մի շարք եզրակացություններ՝ Իրանը նպատա-
կահարմար էր ոչ միայն որպես Հնդկաստան տանող առևտրական ճա-
նապարհների վրա ընկած և համք մատակարարող երկիր, արև հանդի-
սանում էր ռազմական և քաղաքական գործոն՛ դիմագրավելու համար 
Եվրոպային սպառնացող վտանգը": 

Դժվար չէ նկատե], որ Կարմելյան, ինչպես նաև եվրոպական այլևայլ 
կաթոփկ միաբաններ բավականին խելամիտ էին՝ բաց չթողնելու համար 
իրենց բազմաբնույթ շահերի իրականացումն ապահովող նման բարե-
պատեհ առիթը: Պապերն, իրենց հերթին, բավականին զգոն էին և գի-
տակից իրենց գործելակերպը փոփոխելու մեջ' կապված Եվրոպայում 
ընթացող սոցիալ- քաղաքական հարաբերությունների հետ: Վատիկանի 
քաղաքական գործունեությունն անվանելով հակաժալովյւդական և իր 
հետադեմ նպատակների իրականացմանն ուղղված գործելակերպ, պա-
պությանն անդրադարձած իր մի շարք աշխատություններից մեկում 
Շեյնմանը նկատում Է Վատիկանի որդեգբած քաղաքականության բազ-
մաբնույթ դրսևորումները, որոնց շնորհիվ հնարավոր Է դառնում ժողովր-
դական |սւյն զանգվածների մեջ ներխուժումը՝ տարաբնույթ ձևեյտվ ազ-
դելով նրանց վրւս և տարածելով իր հետադեմ քարոզչությունը9: 

Շեյնմանը միևնույն ժամանակ գտնում Է, որ կրոնական, մասնավո-
րապես կաթոլիկ կազմակերպությունները հանդիսացել են «անսխալա-
կան» պապերի գաղութարարական քաղաքականության զենքը: 

Ավելորդ չէ նշել, որ քարոզիչները, համաձայն իրենց գործելակերպի, 
նախապես ուսումնասիրում էին նպատակակետ ընտրված երկրի քաղա-
քական կարգը, տնտեսական դրությունը, կենցաղը, մշակույթը և Իրանի 
վերաբերյալ ւսյդ տեղեկատվությունն օգտագործում ի նպաստ իրենց ա-
ռսւք հլության"1: 

«Պապությունն, ըստ էության, չուներ իր նախկին հզորությունը, ինչ-
պիսին ներկայանում էր 13-րդ դարում»,- իրավացիորեն նշում է պրոֆե-
սոր Ս. Արխանգելսկին,- «սակայն կաթոլիկության հետադիմությունը 16-
րդ դարի կեսին և 17-րդ դարում մասամբ ամրապնդեց պապական դիր-
քը» ': 
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Այս ամենը հիմք է տափս ենթադրելու, որ տվյալ դեպքում, ըստ հա-
կիրճ նկարագրի, միաբանությունը դարձավ պապության քւսդաքական 
նպատակների զենքը: 

Հաշվի առնելով եվրոպական արդյունաբերության համար հումքի 
ադբյուբ հանդիսացոգ երկրի նպատակահարմարությունը և այն հանգա-
մանքը, որ ձգտում էին տիրանալ իրանական շուկային և միաժամանակ 
օգտագործեւ Իրանը որպես «ընդհանուր թշնւսմու» դեմ պայքարի լավա-
գույն դաշնակցի, իրականացրեցին կաթոփկ միաբանների նհրթափւսն-
ցումն Իրան: 

Պապ]ւ կարգադլաւթյամբ միաբաններն ամբալջ աշխարհում պետք է 
կուսանոցներ հիմնեին, որն իրականացվեց ոչ միայն Մերձավոր Արևել-
քում, Իրաքում, Հնդկաստանում, այլև՝ Չինաստանում և Ամեըիկայտմ: 

Հարևաններին «մաքրագործելու» և «անհավւստների» սրտերը շահե-
լու նպատակով միաբաններն ի սպաս դրեցին հավատի, բարեպաշտութ-
յան և սուրբ կյանքի վերաբերյալ իրենց գիտելիքները: Կարմելյանների 
անչափ բարության և վարվելակերպի գերազանց դրսևորումների մասին 
հիշատակում է Շւեզվիգ-Հոլշտայն պետության դեսպանության քարտու-
ղար Ադամ Օլեարիուսն Իրան կատարած ճանապարհորդության ժամա-
նակ12: Սա զարմանք չի առաջացնի այն պարզ պատճառով, որ Կարմել-
յանների գործունեության հաջողության գաղտնիքը թաքնվւսծ էր նրանց 
«օձը բնից հանող» քադցր լեզվի մեջ, որով, փաստորեն, կարալանտմ էին 
շարժել «անհավատների» սրտերը: 

Այսպես, Կարմելրսն հայրերի առաքելությունն Իրան իրականացվեց 
Հռոմի Պւսպ Կլեմենտ VIII-ի 3 նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ: 

«Իմամների ինքնակալ շաուսվիղները, զինելով իրենց բռունցքը, նվա-
ճեցին Պարսկաստանի բաժան-բաժան մասերը, հիմնեցին իրենց թագա-
վորությունը»,- այսպես է բնութագրում Լեռն Սասանյան հարստության 
անկումից ինը հարյուր տարի անց վերոհիշյալ հարստության սահման-
ների մեջ հարություն առած Սեֆյան արքայատոհմը՛4: 

Սեֆյան շահ Աբբաս Առաջինի գահակալության տարիներն առանձ-
նանում են նրանով, որ հենց նրւս օրոք Կարմելյան միաբանության առա-
ջին առաջնորդ ՊոլՍայմընը և իր ուղեկիցները, ժամանելով Իրան, հաս-
տատվեցին Սպահանում 1607 թ. վերջին՛5: Շահ, որի քաջության մւսսին 
լուրը որպես հաջողակ պատերազմողի, հասել էր Հռոմ: Նմանօրինակ 
վերաբերմունքի դրսևորում է նաև հետևյալ հիշատակումո. «Սւսյ յոյժ 
խոհեմ ի գործս թագաւորութեան և յաղթող ի պատերազմի» : 

Դեռևս 1592թ. սեպտեմբերի 30-ին Կլեմենտ Պապը շահին հրավիբել 
էր միանալու քրիստոնյաների լիգային ընւրլեմ թուրքական սուլթանի: 
Այս իրադեպի հետաքրքիր լրացում է նաև նրա գրառումը, ոբտեւլ Պապը 
սարսափելիորեն մերկացնում և պարսավում է թուրքերի բռնակալին՝ 
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անվանելով (տւսն « . . . սարդ՝ բոլորից սւմենահիմարը, որքան մեր, նույն-
քան ձեր և բոլոր |ւսւ| մարդկանց թշնամին»: 

«Հաււրանակն անխուսափելի կլյւնի,- գրում է Պապր, եթե ամենակա-
րաւ Աստված պատժի այդ երիտասարդին իր գործած մեդքերի համար, և 
որ բորդւ կալմերից հսկայական բանակներ գրոհեն այդ հրեշի վրա՛7»: 

Այսուհանդերձ, պետք էր նկատի ունենալ, որ Թուրքիան, ինչպես ի-
րավամբ նշում է Վ. Րայբարդյանը, տակավին XVI դարի սկգբին ձեռք 
բերե|ով րորջ 1ւաւլթանւսկներ ե նվաճելով հսկայական տարածքներ, վեր 
1.ր ածվե| Մերձավոր Արեե|քի խոշորագայն պետության ե արևմտյան 
քրիստոնյաների համար վտանգ էր ներկայացնում"*: 

1607թ. անգւիւսկան դեսպան Հենրի Լելլոն, վերադառնալով հայրե-
նիք, այն միտքն է զարգացնում, որ «Թուրքիան անկում է սայրում ե 
արևմտաեվրոպական երկրներին դժվար չի |ինի վճռական հադթանակ 
տանել»14: . 

Դեռևս 1939թ. 1յւնդոնամ հրատարակված անանուն հեդինակի երկու 
հատորանոց ստվարածավալ և արժեքավոր աշխատության մեջ եվրո-
պական միապետների և, մասնավորապես, Հռոմի պապերի և պարսից 
շահերի միջև բազմաբնույթ նամակներից մեկն իրազեկում է շահ Աբբսւ-
սի քրիստոնյաների նկատմամբ բարյացկամ վերաբերմունքի մասին. 
«Կյեմենտ Պապ1ւց պարսից ամենազոր ե մեծանուն թագավորին: Թե-
պետ երբևիցե չենք տեսել, այնուհանդերձ, բազմիցս լսել ենք ձեր հերո-
սության, արքայավայել մեծահոգության և Աստծու շռայլած բազում 
շնորհների, այդ թվամ՝ քրիստոնյաների նկատմամբ ձեր բարյացկւս-
մաթյան և հարգանքի, ինչպես նաև ձեր թագավորությունում եկեղեցիներ 
կառուցելու և քահանաներ փնտրելու մասին՜"»: 

Սկզբունքորեն կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում այն հանգա-
մանքը, որ թուրքերի դեմ դաշինք առաջարկելով Պապին և եվրոպական 
կաթոլիկ պետություններին՝ շահ Աբբասն, իր հերթին, պատբաստակա-
մություն էր հայտնում «եվրոպական առևտրականների ու քարոզիչների 
առջև բացելու Իրանի հյուրընկալ դռները՝ հատկացնելով նրանց ամեն 
տեսակի պաշտպանություն, առանց որևէ խտրության նրանց և տեղացի-
ների միջև»21: 

Շահի այսօրինակ դրսևորումներից է նաև Ռաֆայել դյու Մանի դը 
Կպբերին գրած նամակը, որում դյու Մանը հետևյալ կերպ է զարգացնում 
իր միտքը.«... Պարսկաստանն իրեն ճանաչել է տափս օտարերկրացի-
ների մոտ՝ շնորհիվ նրանց նկատմամբ Շահ Աբբաս Առաջինի լավ վե-
րաբերմունքի. նա ամեն գնով ուզում էր ֆրանկների հետ դաշնակցել և 
դա է) պատճառ եղավ, որպեսզի Պապի նամակներով իտալացի սուրբ 
Կարմելիտ հայրերը ժամանեն այստեղ՝ որպես միսիոներներ բնակվելու 
համար»22: 
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Այս ստումով բավականին հետաքրքիր գրառում է թողել նաև Ավգուս-
տինյան քարոգիչ Անտոնխւ դե Գուվեան. «Բոլոր քրիստոնյա իշխանութ-
յունների մոտ դեսպանություններ ուղարկեց՝ նրանց միացնելու ու թուր-
քերի դեմ համատեղ պատերազմ սանձահարելս համար այն հաշվով, ոլւ 
վերջինները զբաղված լինեն երկու կողմից' Եվրոպայից տ Ասիայից և 
այդ միջոցով նա կարողանա վրեժ լուծել իրենց հասցված վիրավորանք-
ների համար և վերանվաճել այն քաղաքներն ու ամլտցները, ոլտնք 
կորցրել էին իրենց նախնիները»23: 

Հասնելով որոշակի օգնության բանակի վերակազմավորման հար-
ցում և ձգտելով Եվրոպայի հետ հետագա հարաբերությունների հաս-
տատմանը՝ Աբբաս Առաջինը 1599թ. հայտարարեց Իրանում քրիստո-
նեության դավանման ազատության մասին և դիմեց Կլեմենտ VIII Պա-
պին Իրան մշտական դեսպանություն ուղարկելու խնդրանքով: Սա, 
թերևս, մեծ ոգևորություն առաջացրեց Պապի մոտ, որի իրական առհա-
վատչյան 1604թ. Սպահան ուղարկված բոկոտն Կաբմելյաննեըի քահա-
նաներից կազմված խումբն էր: 

Ենթադրվում էր, որ Կւսրմելյանները Եվրոպա կվերադառնային շահ 
Աբբասի մահից հետո, որի մասին խոսվում է Հռոմից 1631թ. հղված գե-
կուցագյտւմ, մինչդեռ, Արևելքում նրանց մնալը բավականին երկար 
ձգվեց24: 

Հռոմ ուղարկած հայր Պոլ Սայմընի զեկուցագրից տեղեկանում ենք. 
«Ձերդ Սրբության ձեռքերում է ներկայումս բարեկամական հարաբե-
րություններ հաստատել պարսից շահի հետ կամ ջարդել նրանց...Այն 
ամենն, ինչ կարող եմ տեղեկացնել, այն է, որ պարսից թագավորը շատ 
հզոր է. այլևս ոչ մի կարիք չկա, որ քրիստոնյա արքաներն օգնեն նրւսն, 
որովհետև նրա բանակն այնքան մեծ է, որ ի գորու է միայնակ կործանել 
թուրքերին, քանզի նրա զինվորն անի հազվսպեպ կարողություն և բւսցա-
ռիկ շրջահայացություն» 5: 

Դեռևս 1597թ. էջմիածնի նվիրակ Հակոբ Համդեցի քահանան, ժա-
մանելով Վենետիկ, գրություններ է հանձնում Հռոմի Պապին և գերմա-
նական կայսրի դեսպանին: Վենետիկի տոքսին նրա տված բացատրութ-
յունից տեղեկանում ենք, որ շահ Աբբասը (ինչպես նաև՝ վրաց թագավո-
րը) խնդրում է Պապին աղոթել, որ ի վիճակի լինեն Թուրքիայի դեմ ւրորս 
գալ, որպեսզի արևելյան քրիստոնյաների վիճակը թեթևացնելու համար 
միասնական հաղթանակ տանեն «ընւլհանուր թշնամտ դեմ»26: 

«Լւստին կրօնաւորներ սկսած էին ցրուիլ զանազան գաւառներ, թե 
մարդ որսալու և թէ անտէր ստացուածներ գտնելու...»,- գրում է Մ. Օր-
մանյանը: Ն ա միաժամանակ գտնամ է, որ միաբանները «Արեւելեան ե-
կեղեցինեբուն տրուած հերձուածուլի և հերետիկոսի կոչումներով ա-
կանջնին լեցած, միտքերը պղտորող զրոյցներով միամիտները կ՛որսա-
յին»*7 : 
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'Սույն ժամանակահատվածում Իրանամ տեղակայված էին նաև Ավ-
գուստինյան, Կապուչինյան, Հիսուսյան միաբանները: Կւսրմելյանները 
և Կապաչինյաններր իրենց գործունեությունն իրականացնում էին 
Սպահանում, Բենդեր-Աբբասում, Շիրազամ, Թավրիզում: 

Ավգուստինյանները կենտյանացեյ էին Սպահանում, Դոմինիկյաննե-
յւը' Նախ]ւջեանում2><: 

Դժվար չէ նկատել, որ շուտով Աբբաս Մեծը փոխում է իր նախկին 
բայւյացկամ վերաբեյւմանքը միաբանների նկատմամբ՝ կապված Գեր-
մանիայի կայսյւ Ռուգպֆ Եըկյտյպի օսմանյան սուլթանի հետ կնքած 
դաշինքի հետ24: 

Հարկ ենք համարում շեշտեյ, որ շահը ջանք չէր խնայում խորապես 
ասումնասիրեյու Կսգւմելյանների աոաքեըոթյան իլսսկան պատճառը: 

Այս կապակցությամբ Պոլ Սայմընը հիշատակում է. «Շահը մի անգ-
ւիացա միջոցով հետաքրքրվում է մեր առաքելության բան նպատակով: 
Ն|ւան հատկապես հոպում է հայերի միավորման հարցբ: Բայց երբ պա-
տասխանը հնչում է, որ դրա համար չենք եկել, այլ՛ որոշ գործերով, շահը 
խոստանում է, պւ շուտով կհրավիրի մեգ ունկնդրության»: Վերջիններիս 
խորհուրդ է տրվում հայերի հետ կապված ոչինչ չքննարկեյ, քանի որ շա-
հի դույզն-ինչ գայրույթն անգամ ւսմեն ինչ կարոդ էր փչացնել3": 

Շահի հետ երկար սպասված հանդիպումն իյւականացավ 1608թ. 
հունվարի 3-ին, ճւսշից հետո: Հյուրերը ջերմ ողջույններ ե թանկարժեք 
ընծաներ շռւսյյեցին շահին: 

Պետք է հիշատւսկել նաև մի հետաքրքիր իրադեպ, երբ շահը պատա-
հաբար բացում է Հին Կտակւսրանի այն էջը, որտեգ պատկերված էր 
Սույւբ Սիքայել հ]ւեշտակապետը' թուրը ձեռքին, և ոտքերի առջև տա-
պալված վիշապը: Այն հարցին, թե ի՞նչ է խորհրդանշում վիշապը, հնչում 
է պատասխանը. «Դա սատանան է»: «Ո՛չ», - ժխտում է շահը՝ ծիծաղե-
|ու| և իր ասի վյւայից հայացք նետելով այգ երեկո ներկւս գտնվող թարք 
փաշաներին,- « Դ ա թուրքն է՝ սուլթանը»31: 

Թուրքիայի դեմ պատերազմում համագործակցության հետ կապված 
ցայտուն օրինակներից է շահ Աբբասի նամակը՝ հասցեագրված Հռոմի 
Պաււփն. «Ինքնիշխան Պապը խոստացել է օգնել թուրքի դեմ պատե-
րազմում: 1;թե պահպանի իր խոստումը, ամենարնւրււնեփ բանը կլինի, 
չնւսյւսծ որ ես պատրաստ եմ պատերազմական գործողություններ սկսեյ 
|ւստ իմ հարմարության...Ձեզ մոտ եմ ուղարկում իմ շատ սիրելի և եր-
կար տարիների հավատարիմ ծառային՝ Ռ. Շըրլիին, որպես արտա-
կարգ դեսպան... Ինչ վերաբերում է իմ երկրի քրիստոնյւսնեյւին, ապա ես 
չեմ' թեյւանա մարդասիրություն ե հովանավորություն ցուցաբերելու հար-
ցում»: Մեկ այլ նամակում կրկին արծարծվում է վերոհիշյալ թեման, ա-
ռւսջւսյւկեյով՝ կամ կործանել, կամ հնագւսնղեցնել «ընղհանուր թշնա-
մուն». «Ապագայում ես ոչ միայն այս ամենագարշեփ ժողովրդի ախո-
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յանն ա անվախսղփնհլի թշնամին կլինեմ, այլև՝ ամենադաժան դահիճն 
ու կործանարարը»,- գրում է շահ Աբբասը՜՝՜: 

Պետք Ւ. փաստել նաև, որ Աբրաս Մեծը հրամայել էր Հայր Պոլ Սւսյ-
մլւնին հեռանալ որքան հնարավոր է շուտ, իսկ նրա երկու ուղեկիցներին 
թույլատրել էր մնւսլ Սպահանում: Պոլ Սայմընը, դուրս գալով Սպահա-
նից. անհրաժեշտություն էր համարել իր ընկերակիցներին գրավոր ուղ-
ղություններ թողնել՝ կարևորելով այն հանգամանքը, որ վերջիններս 
փորձեն շահից ձեռք բերել Կարմելյաննհրի գործերին չմիջամտելու 
ստորագրված ե կնքված մի հրաման, բացի այդ, նրանք պետք է լիազոր-
ված լինեին երկրռւմ ազատորեն շրջելու, ինչպես նաե պարբերաբար զե-
կուցագրեր Խլեին Հռոմ: Պարսից շւսհը, հետամուտ լինելով իր խոստում-
ներին, մեծահոգաբար, արքայական կալվածքին պատկանող մի ընդար-
ձակ ե հարմարավետ շինություն տրամադրեց Սպահանում տեղակայ-
ված Կարմելրսն սուրբ հայրերիս33: 

Ռոբերտ Շըրփն հարկ է համարում Կլեմենտ VIII-ի հաջորդին՝ Պոլ 
V-ին իրազեկել շւսհի հետ համագործակցելու անհրաժեշտության մա-
սին. «Երկար տարիներ աշխատելով պարսից շահի մոտ՝ ես, եղբայրս և 
ուրիշ կաթոլիկ քրիստոնյաներ տարբեր ապացույցներ վկայակոչելով՝ 
առաջ ենք քաշել քրիստոնյա արքաների հետ բարեկամության և համա-
գործակցության կարևորագույն գաղափարը: Այն հարցին, թե որքանով 
ալոլլանավետ կլինի այս միությունը, համոզմունք ենք հայտնել, որ, ա-
նւսռաըկելիոբեն, խոստումնալից կլինի: Իսկ ինչ վերաբերում է քրիստո-
նեությանը, ապա պարսից շւսհը բնությունից մեղմ է ե շատ բարյացկամ 
քրիստոնյաների նկատմամբ, մասնավորապես այն բանից հետո, երբ 
կնության առավ վրաց թագավորներից մեկի՝ Սիմոն խանի դստերը»34: 

Հատկանշական է, որ բացի վերոշարադրյալ փաստերից, արքունի-
քում շատ քրիստոնյաներ ևս տարբեր պաշտոններ էին զբաղեցնում, 
մասնավորապես՝ բանակում: Այս ամենը հիմք է տափս ենթադրելու, որ 
շահի «քրիստոնյամետ» և հատկապես հակաթուրքական դիրքորոշումը 
պայմանավորված էր նաև Ափի այն խոսքերով, թե «քրիստոնյաների 
բարությունը կարեկցությունից ւրպւս է, իսկ թուրքերի հավատքը՝ ամբող-
ջովին ընդհակառակը»35: 

Հաստատվելով Իրանում՝ Կարմեւյանները եռանդուն կերպով սկսե-
ցին յուրացնել պարսկերեն լեզուն, ուսումնասիրել Ղուրանը: 

Հեռատես հայր Ջ. Թադդեուսն այնքան էլ միամիտ չէր իրենց բուն 
նպատակի իրականացման հավաստիության հարցում այն պարզ պատ-
ճառով, որ, ինչպես ինքն է դիպուկ նկատում, «ամբողջ սրտով մահմեդա-
կան շւսհը» հազիվ թե զոհողությունների գնար: Ընդհակառակը, նա ինքն 
էր փորձում քրիստոնյա հայերին, ֆրանկներին և տարբեր ժողովուբդնե-
բի մահմեդականացնել: Այս կապակցությամբ, չվարանելով նույնիսկ 
թուրքերին գերադասել պարսիկներից, Ջ. Թադդեուսը գրում է. «Սովորւս-
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բար նրանք քրիստոնյաների հետ սեղան չեն նստում, ավելին, եթե պա-
տահաբար որևէ քյւիստոնյա դիպչի պարսիկի զգեստին, ապա վերջինս 
իրեն կհամարի կեղտոտված ե կգնա լոգարան՝ «մաքրվելու»: Պարսիկ-
ները հավասարապես չեն սիրում իտալացիներին, գերմանացիներին, 
իսպանացիներին՝ անվւսներւվ նրանց «ֆրանկ»» ': 

Հարկ ենք համարում րնդգծել, որ պարսից շահր բավականին խելա-
միտ էր հասկանալու համար, որ քրիստոնյա թագավորներն ու Պապը 
ցանկանամ են «ուրիշի ձեռքով կրակից շագանակ հանել» ե որ չափա-
զանց պասիվ են պատերազմե|ու համար, որն, ըստ ամենայնի, սուր ծայ-
րով կարող էր ուղղվել «իր տաքուկ գրկում հայտնված» Կարմելյանների 
ղեմ, աստի հայր Ջ. Թադղեուսը, ժամանակին ըմբռնելով իրավիճակի 
ւյւջաթյունը ե շահի զայրույթը մեղմելու նպատակով փորձում է մեղքը 
գցել Պապի վրա՝ հույս հայտնելով, որ վերջինս շուտով կբավարարի իր 
պահանջները: 

Սակայն շահն այդ «ոչ հիմնավոր» պատճառաբանությունները որա-
կեց որպես «սին ա կեղծ խոսքեր»: 

Այսօրինակ դրսևորումների վկայություններից Ւ. նրա բավականին 
խիստ զգուշացա մը. «Արդեն ժամանակն է թուրքերի դեմ պատերազմի և 
եթե մոտակա չորս ամսվա ընթացքում քրիստոնյաները զորքեր դուրս 
չբերեն թուրքերի դեմ, ապա ես կխզեմ կապն այն ընկերների հետ, ովքեր 
ստում են և լոկ բառեր են ասում»՛": 

1615թ. սեպտեմբերին տրված Աբբաս Առաջինի ֆարմաններից (հրա-
ման) մեկը վերաբերում է Կարմելլան հայրերի տեղակայմանն Իրանում: 
Այս ֆարմանում հիշատակվում է, որ հարգարժան Ջոււսն և Ռեդհմպտո 
հայրերը ազատ են հաստատվելու իրենց նախընտրած վայրում՝ միա-
ժւսմանւսկ խոստանալով նրանց պատիվ և հարգանք3": 

Այսպիսով. ուսումնասիրելով շահ Աբբասի իրարամերժ քաղաքակա-
նության յուրահատկությունները, գւսփս ենք այն համոզման, որ նա 
պատրաստ էր գործել այնպես, ինչպես իր երկրի շահերն էին պահան-
ջում և հանան երկրի բարօրության «միջոցների մեջ խտրություն չէր 
դնում նպատակին հւսսնեըււ ճանապարհին»: 

Իտսդացի կրոնավոր Դիմասբ բավականին դիպուկ բնորոշում է տա-
ցիս. «Շահ Աբբասը կամ ամենախորամանկ մարդն է աշխարհում, կամ 
մի մարդ է, որին Աստված նախասահմանել է քրիստոնյա դառնալ»: Այս 
պարագայում իր յուրօրինակ հնչեղությունն է արտահայտում ոչ պակաս 
կարևորություն ներկայացնող ևս մի օրինակ, որ հիշատակում ենք 
ստորև: 

«Շահ Աբբասի կողմից նախաճաշի հրավիրված Կարմելյան հայր Ջ. 
Թադղեուսը, ներկայացնելով պարսկերեն թարգմանված Սաղմոսների 
գիրքը, նկատում է, թե ինչպիսի նվիրվածությամբ է շահը համբարում 
այն. ապա դնում իր գլխին և այնուհետև հրամայում պահեւ պահարւս-
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նում՝ ավելացնելով. «Ով որ չի հավատում Սաղմոսների գրքին և Ավե-
տարանին, անհավատ է»: Տեղին է նշել, որ վերջինս ւսյս միտքը կրկնել է 
նաև մեկ այլ առիթով՝ խոջա Սաֆարի տանը, երեք կաթոլիկ քարոզիչնե-
րի ներկայությամբ՛"': 

Շահ Աբբասի Կարմելրսն ներկայացուցիչների նկատմամբ վերաբեր-
մունքի փոփոխությանը հանդիպում ենք կրոնավորների 1621p. սեպտեմ-
բերի 8-ին Հռոմ Խլած մի նամակում. «Սենք ամենամեծ բռնակալի երկ-
րռւմ ենք, որ եկեղեցին երբևէ ունեցել է մինչ օրս: Մեթոդները վերցված են 
դժոխքից: Մեր ժամանումից ի վեր ստրկացվել է 39 գյուղ, քրիստոնյա 
կանանց բռնությամբ կնության են տվել մահմեդականներին և հակւսռա-
կ ը . . , / « : 

1622թ. գարնանը քարոզիչները կանգնեցին լուրջ սպառնալիքի ա-
ռաջ. շահն անլուր հալածանքների էր ենթարկել Կաըմելըսնների կողմից 
մկրտվածներին: 

Թեպետ բավականին դժվարացել էր Կարմելւանների վիճակը, այ-
նուհանդերձ, այս պայմաններում ևս նրանք չէին դադարեցնում «ճշմա-
րիտ կրոնի» լույսի սփռումն անհավւստների վրա: 

Զարմանալի չի թվա, եթե նշենք, որ մեզ հասած տեղեկությունների 
համաձայն, Կւսրմելյանները որոշակի հաջողություններ ձեռք բերեցին 
1624-1625թթ. Բասրայտմ: Ակնկալվող հաջողություններ էին սպասվում 
նաև Շիբազամ այն պարզ պատճառով, որ խանն ինքն էր ակնարկել 
այնտեղ Կաբմելյանների հաստատման բուռն ցանկության մւսսին: Նա-
խատեսվում էը ներթափանցել նաև Լուրիստան:41 

Այսպիսով, նեըթավւանցելսվ Իրան, Կարմելյւսն հւսյրերը՝ «զամե-
նայն հեթւսնոսս աշակերտելու» քրիստոսավանգ պատգամով և նախան-
ձախնդրությամբ, կանգ չէին առնում վերոբերյալ լուրջ խնդիրների առջև՝ 
հավատարիմ Քրիստոսի՝ իր առաքյալներին հանձնած վերջին պատգա-
մի. «Գնացէ՛ք այսուհետեւ, աշակերտեցէ՛ք զամենայն հեթւսնոսս»42: 

Ընղհանրացնելով վերը շարւսդրվածը՝ հարկ ենք համարում շեշտեյ, 
որ Իրանի հետ քաղաքական և տնտեսական մերձեցման, Թուրքիայի 
դեմ տարածաշրջանում հզոր դաշնակից ձեռք բերելու հեռանկարով ի-
րականւսցվեց Կարմելրսն միաբանների ներթափանցումն Իբւսն: Երկիր, 
որն իր ներքւտլաքական հարցերի կարգավորման, ինչւգես նւսև տնտե-
սական լայն հնարավորություններ ստեղծող եվրոպական շտկա եյք ու-
նենալու համար հակված էր Հոոմի հետ ւսմենաակտիվ վտխշփումների: 

Հռոմի և Իրանի միմյանց չզիջսղ դիվանագիտական մանևրումներն 
ըմբռնելու համար հարկավոր չէ շատ հեռանալ: Կլւոնաբարեգպւծական 
շղարշի նեյւքո հայտնված Կարմելյաններին գրկաբաց ընդունելով իը 
երկրում՝ շահը գիտակցում էր, թե երբ պետք է կանգ առնել: Այս առումով 
հետաքրքրական է այն հանգամանքը, որ փորձելով օգտագործել կաթո-
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|]ւկ միաբաններ]) ներթափանցումն Իրան, շահը, միաժամանակ, հասկա-
նամ էր, որ հարկավոր է ապավինել միմիայն իր ուժերին: 

Այսպիսով, «անհավատներին», այլադավաններին դարձի բերելու, 
մաքրագործելու գիմակով հայտնված Կաըմելյան միաբանները, պանք, 
ի դեպ, հայտնի են ոչ միայն «ճերմակ վանականներ», «էփասի բոկոտն 
Կարմեւյաններ», արև «իտալական միաբաններ» անվամբ՝ հովանավոր-
ված ե ուդաբկված հատակ հանձնարարականով, կարողացան ներթա-
փանցե| և հաստատվե| Իյւանում: 

TEHMINE MARTOYAN 

THE PENETRATION OF TUE ORDER OF CARMELITES INTO IRAN 

iL was asscrted LhaL Elias (Elijah) cslablishcd a Community of hermits on Mount 
Carmel. 

The historical origin of lhc Carmelitcs musl be plaqcd at the middle of the 12-th 
Century, when a crusadcr named Bcrthold, and his ten companions established 
thcmselvcs hermits ncar the cave of Elias on Mount Carmel. About 1210 hermits on 
Carmel rcccivcd from Latin patriarch of Erusalem. а ш1е comprising 16 articles. 

The Discalecd Carmelitcs spread all over Catholic Europc, then to East, cspccially 
Iran and India. Pope Clement VIII found nccessary and desirable to send his own 
rcprcscnlalives to Iran. 

So, Congregalion took up missionary work among the infidcls. Thus. the Popes 
were cager to realize their political purposes, for instance, uniting forees against "the 
common cnemy"-Turkcy. 

The shah also offered his friendship and goodwill to all Christian princes against 
the turks. On 30. 09. 1592 Pope Clement VIII wrote a brief dealing the vary leage 
against sultan. 

The departure of the first Carmelitcs from Rome was in 1604. The !atLers arrived 
in Persia at the end of 1607. 

It is clear, that lhc the departure of the Carmelites was dictalcd with political 
purposes of the Catholic Rome. But the shah was very clever to undersland the profits 
of his country. 
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ԱՐՏԱԿ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 

ԹՎԵՐԻ ՆՇՍԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 
ՆԱԽԱՄԱՇՏՈՑՑԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ԳՐԱՀԱՍԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄԵՎ ՍԱՇՏՈՑՅԱՆ 
ԱՅԲՈՒԲԵՆԻ ԹՎԱՀԱՍԱԿԱՐԳԸ 

Ով իմաստության ս ի ր ո ղ ն ե ր ե ինձ մոտ 
գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն ս ո վ ո ր ե լ ց ա ն կ ա ց ո ղ ն ե ր , 
ն պ ա տ ա կ ունեմ շ ա ր ա դ ր ե լ ձ ե զ հ ա մ ա ր 
նախնիների ջանքերով ստեղծված 
համարողական արվեստը, ո ր պ ե ս բ ա ր ի 
ո ւ ս ո ւ ց չ ի կ ե ն դ ա ն ի ձ ա յ ն : 

ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՏԻ 

Հայկական լեռնաշխարհում գրի ծագմւսն ու զարգացման պատմութ-
յան ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ մւսշտոցյան ե նախւսմաշ-
տոցյան դպրությունների միջև առկա են բազմաթիվ ընդհանրություններ 
և առնչություններ: Դրանց թվին են պատկանում նաև թվերի նշման 
սկզբունքները: 

Թվի գաղափարն առաջ է եկել դեռես նախապատմական ժամանակ-
ներում, զարգացել և ամեն դարաշրջանում համապատասխանել է տվյալ 
ժամանակաշրջանի պահանջներին: Թվի նախնական գաղափարի ւս-
ոաջացումն, անշուշտ, կապված Ւ. եղել տարբեր առարկաների պարզ 
հաշվարկի հետ, ինչը գրանցելու համար անհրաժեշտ էին պայմանական 
նշաններ՝ թվանշաններ: Ընդ որում, հին և միջին դարերում տարբեր ժո-
ղովուրդներ ունեցել են թվանշման բազմաթիվ սեփական համակարգեր: 

Հին ու միջին դարերում կիրառված թվանշման համակարգերը կարե-
լի է բաժանել երկու մեծ խմբի՝ հատուկ թվերի նշման համար նախա-
տեսված պայմանական նշաններով (թվանշաններով) և գրանշաններով 
(տառերով) արտահայտվող: Վերջիններս գիտության մեջ առավել 
հայտնի են «այբբենական համակարգեր» անունով՛: Դբանցից հնւս-
գույնն այսօր համարվում է հոնիականը, որն, ըստ ընւբոնված տեսակե-
տի, առաջացել է Ք.ա. 5-րդ դարում2: Որպես այբբենական համակարգեր 
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օգտագործվել են հին արաբական, փյունիկյան, ասորական, եբրայա-
կան և այլ այբաբեններբ: 

Մեսրոպ Մաշտոցի ստեգծած այբուբենը ես, ինչպես հայտնի է, ծա-
ռայեւ Ւ. որպես թվանշանային 1ւամակաբգ: Երեսունվեց տառերը բաժա-
նելով չորս սյունակների՜ Մեսրոպ Մաշտոցն առաջին սյունակի ինը տա-
ռերին տվեց միավորների, երկրորդին՛ տասնավորների, երրորդին՝ հար-
յուրավորների, չորրորդին՝ հազարավորների արժեք3: 

Ա - 1 Ժ - 10 ճ - 100 Ռ - 1000 
Բ - 2 Ի- 20 Մ - 200 Ս - 2000 
Դ - 3 Լ - •30 6 - 300 Վ- 3000 
Դ - 4 Խ - 4 0 Ն - 400 Տ - 4000 
Ե - 5 ռ - 50 Շ - 500 Ր - 5000 
Զ - 6 Կ - 60 Ո - 600 Ց - 6000 
է - 7 Հ - 70 Չ - 700 Ւ - 7000 
Ը - 8 Ձ - 80 Պ - 800 Փ - 8000 
Թ - 9 Ղ - 90 Ջ- 900 Ջ- 9000 

Այսքանով հնարավոր էր գրել մինչև 9999 (ներառյալ): Տասը հազարը 
գրաբարում կոչվում է «բյուր»: «Բյուրի» նշանը (դեպի վեր ոսլդված անկ-
յունիկ) դրվելով այբուբենի տառերի վրա՝ ստացվում էր դրանց բազմա-
պատիկը 10.000-ով (Ք-ն «բյուրի» նշանով հավասար էր 90 միլիոնի): 
«Բյուրին» հաջորդող մյուս անվանակոչված միավորը «գունդն» է 
(«բյուր» X «բյուր»), ապա «ավագ գունդը» («բյուր» x «գունդ»), «արքա 
գունդը» («բյուր» x «ավագ գունդ»), «կայսր գունդը» («բյուր» x «արքա 
գանդ», որը ներկայումս գործածվող թվերով կստացվի մեկից հետո 
քսան գյտ)4: Նկատենք, որ տառերից ավեփ բարձր («բյուրից» մինչև 
«կայսր գանգ») կատարվող հաշվարկի համակարգի հիմքում կրկին 
տասնորդական (10.000 բազմապատիկով ստեղծված) համակարգն է: 
Ակնհայտ է՝ ողջ համակարգի հիմքում ընկած է հաշվարկի տասնորդա-
կան սկզբունքը: 

Նշենք, որ մաշտոցյան տառերով մեզ հասած թվերի նշումներում ըն-
դունվածից բացի հանդիպում է մի սկզբունք ևս, որն ավեփ անկատար է, 
քան վերը նշվածը: Օրինակ՝ 3900 թիվը վտխանակ արտահայտելու եր-
կու տառով (.ՎՋ. ֊ 3000 + 900), նշվում է չորս տառով՝ .ԳՌԹՃ. (3 x 
1000 + 9 x 100)5: Ավելի կատարյալ համակարգն ունենալու պարագա-
յում անկատարն օգտագործելն առաջին հայացքից տարօրինակ է 
թվում, դրան կանդրադառնանք քիչ ավեփ ուշ: 

Մեսրոպ Մաշտոցի ապրած ժամանակաշրջանում Հայաստանում կի-
րառվել են հունական, ասորական և պահլավական այբուբենները: 
Դրանցից և ոչ մեկը չուներ թվանշանների արտահայտման այնպիսի 
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կատարելություն, ինչպիսին Մաշտոցի այբուբենինն է: Փյունիկյան, սւ-
սոբական և 22 տառանոց այլայբուբեննեյտվ նշվել է մինչև 499 թիվը նե-
րառյալ (9 միավոր, 9 տասնավոր և 4 հարյուրավոր): Նույն սկզբունքով 
գործող հունական այբուբենը, դասական շրջանում ունենալով 27 նշան, 
բաժանվել է երեք 9-ական սյունակի՝ արտահայտելով մինչև 999-ը նե-
րառյալ6: Մեսրոպ Մաշտոցի ապրած ժամանակաշրջանում հունական 
այբուբենի թիվը կրճատվել և հասել էր 24-ի, սակայն հավելյալ նշաննե-
րի միջոցով ապահովված էր նույն ծավալի հաշվարկը: Հին արաբական 
այբուբենի հիմքում ընկած էր նույն թվաբանական սկզբունքը, ընդ որում, 
այն բաղկացած էր 28 տառից (9 + 9 + 9 + 1 ) . 28-րդ տառով նշվում էր 
1000-ը7: 

Կարելի էր միանգամից ենթադրել, որ Մաշտոցը վերցրել է իր ժամա-
նակ Հայաստանում գործածվող հունական և ասորական այբուբենների 
թվանշման համակարգի սկզբունքը և, ելնելով այբուբենի տառերի քա-
նակից, ստեղծել է մինչև «բյուր» հասնող քառաստիճան համակարգ, ե-
թե նախաքրիստոնեական Հայաստանում չունենայինք հազարամյակ-
ների ճանապարհ անցած թվաբանական համակարգ, որի հիմքում ըն-
կած է հաշվարկի տասնորդական սկզբունքը: Ընդ որում, այն այնքան 
խորն արմատներ ուներ, որ անգամ հաշվարկի վաթսունական համա-
կարգ ունեցող միջագետքյան սեպագրի բարեփոխմամբ ստեղծված Վա-
նի թագավորության սեպագրում ևս կիրառվում է տասնորդական համա-
կարգը (տե՛ս ստորև): 

Հին Արևելքի թվանշման համակարգերի ուսումնասիրությունը ցույց է 
տալիս, որ մեր նախնիները դեռևս նախնադաըում ստեղծել են յուրօրի-
նակ թվանշանային համակարգ, որի սկզբունքները ժառանգաբար հա-
սել են մինչև միջնադար: 
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Ի տարբերություն Եգիպտոսի, Փոքր Ասիայի, սեպագիրը գործածող 
Սիջագետքի ե առաջավորասիական երկրների, Հայկական լեռնաշ-
խարհում թվերի նշումները կատարել են ոչ թե գծիկներով, սեպերով կամ 
այլ սիմվոլիկ նշաններով, այլ կետ-շրջանակներով (տես աղ. 1): Թվերի 
կետային նշումը, լինելով հայաստանյան երևույթ, գափս է դեռևս ժայ-
ռապատկերներից, արտահայտվում է մինչբրոնգեդարյան (օրինակ, Թե-
ղուտից գտնված Ք.ա. 5-4-րդ հազարամյակներով թվագրվող խեցեղենի 
բեկորները, տե՛ս նկ. 1), բրոնզի և վաղ երկաթի դարաշրջանների իրերի 
փոս": Այն իր կատարելությանն է հասնում Վանի թագավորության մեհե-
նւսգրաթյան մեջ, միաժամանակ դառնալով վերջինիս տեղական ծագ-
ման ապացույցներից մեկը9: 

Վանի թագավորության հիերոգփֆակիր առարկաների մեջ մեծ թիվ 
են կազմում տարողության նշումներով խեցեղեն ամանները, որոնց վրա 
բազմաթիվ տարբերակներով հանդիպում են մեկից մինչև ինը թվերի 
նշումները՝ կետերով (աղ. 1): Տարողության նշումներում կետերի կողքին 
հանդիպում են որոշ առարկաների գծապատկերներ (տիկ, սավար, գա-
վաթ, թաս և այլն), որոնք չափի միավորներ ցույց տվող հիերոգփֆներ 
են: Կարասների վրա առարկաների պատկեր-նշաններից բացի հանդի-
պում են ևս չորս հիերոգփֆներ, որոնցից երկուսը, ամենայն հավանակա-
նությամբ, համապատասխանաբար, ցույց են տվել նաև 10 և 100 թվերը'0 

(տե՛ս նկ. 2 և աղ. 1): 
Հատկանշական է, որ հաշվարկի տասնորդական համակարգ են ու-

նեցել նախամաշտռցյան Հայաստանում կիրառված օտար ծագում ունե-
ցող գրահամակարգերի մեծ մասը: Հայկական լեռնաշխարհի արևմուտ-
քում՝ Եփրատի հովտում, Ք.ա. 15-8-րդ դարերում կիրառվել է խեթա-լու-
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վիակւսն մեհենագրությունը (հիեբոգփֆիկան), որում 1-9 թվերը նշվում 
էին ուղղահայաց գծիկներով, իսկ 10-ը. 100-ը և 1000-ը՝ հատուկ նշաննե-
րով": Այսինքն՛ այստեղ ևս գործ ունենք հաշվարկի տասնորդական հա-
մակարգի հետ: 

Ասուրա-բաբելական սեպագրությունը կիրառել է հաշվարկի վաթսու-
նական համակարգը'2, որը Հայաստանում լայն գործածություն չի ունե-
ցել: 

Բիայնական սեպագրության մեջ թվերը նշվել են երկու կերպ՛ հա-
տուկ սեպւսգիր-թկանշաններով և վանկանշաններով ղրանց անունները 
գրելով: Առավել տարածված է առաջին տարբերակը: Սեպագրով թվեր 
նշելու սկզբունքը ներկայացված է աղ. 2-ում: Ամենափոքր նիշը նախա-
տեսված էր կեսի (0,5), իսկ ամենամեծը 1000-ի համար: Համակարգը 
հնարավորություն էր տափս գրելու անսահմանորեն մեծ թվեր, օրինակ՝ 
երկու «1000» նշանակող սեպանշանները իրար կողքի դնելով՛ ստացվում 
է մեկ միլիոն (1000 X 1000= 1000000) ' 3 . . . 

0 . 5 -T- 1 0 < 1 0 0 V = Т Ւ 
1 յ 1 1 <Т 2 0 0 П ! ֊ 
2 П 1 2 <тт Յ օ օ m ь 
3 TTT 2 0 « 1 0 0 0 < ь 
4 7 3 0 « « 2 0 0 0 П <T֊ 
5 " ? 5 0 « < = 1 0 0 0 0 < « ! -
с. » " О »»! 6 0 ։ ։ ։ 14000 < <Ь • < 1 ֊ 
7 Փ 70 Ь 2 2 0 0 0 « <Т- IT < ! ֊ 

ՕՕ 8 0 I « 1 0 0 0 0 0 0 « Ւ < ! ֊ 
9 \ 90 Т«< 

Աղ. 2 

Հետաքրքիր է, որ անգամ հաշվարկի վաթսունական համակարգ ու-
նեցաւ միջագետքյան սեպագրի բարեփոխմամբ ստեղծված Վւսնի թա-
գավորության սեպագրում ևս կիրառվում է տասնորդական համակարգը, 
ինչի հետքերը պահպանվել են «60»-ից մինչև «100» թվերի գրության 
մեջ 4: Իսկ դա նշանակում է, որ Վանի թագավորությունից շատ առաջ 
հաշվարկի տասնորդական համակարգը խոր արմատներ ուներ Հայաս-
տանում: 

Հունական այբուբենը Հայաստանում լայնորեն օգտագործվել է նաև 
թվանշման նպատակով: Մասնավորապես, տառերի թվային արժեքով 
գործածվելը հաճախ է հանդիպում Արտաշեսյանների դրամների փոս. 
տառերով նշվել է ժամանակի հաշվարկը սելևկյան'5 և փյունիկյան՛6 տո-
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մ՚արներով, երբեմն՝ թվագրման հիմք ընդունելով արքայի գահակալութ-
յան սկիգբր' : Նույն երեւոյթն աոկա հ նաև վիմագիր արձանագրություն-
ներում՛*: 

Մենք ձեռնպահ ենք մնում Հայաստանից հայտնաբերված արամեա-
տառ արձւսնագբաթյաններամ թվանշանների կիրառումը քննարկելուց, 
քանի որ դրանց այսօր հրատարակված վերծանությունները խիստ կաս-
կածեի են՛'': 

Քրիստոնեության պետական կթոն հռչակումից հետո Հայաստանում 
ցայն կիրառության Ւ. ստանամ նաև ասորերենը՝ իր այբուբենով (22 
տառ, աջից ձախ գրությամբ), որով կարեփ էր գրել մինչև 499-ը նեըառ-
յւպ (9 միավոր, 9 տասնավոր, 4 հարյուրավոր)2": 

Պա1դավւսկան (միջին պարսկական) այբուբենը, որը կիրառվել է 
Արևելյան Հայաստանում 387 թ. Հայաստանի բաժանումից հետո, թվա-
յին արժեքով չի կիրառվեր 

Ամփոփելով նախամաշտոցյան Հայաստանում կիրառված թվանշ-
ման համակարգերի այս համառոտ տեսությունը՛ տեսնում ենք, որ Մես-
րոպ Մաշտոցի այբուբենի թվահամակարգի հիմքում ընկած տասնորդա-
կան սկզբունքն արդեն հազարամյակների ուղի էր անցել Հայաստանի և' 
տեդական ծագում ունեցող, և' ներմուծված գրահամակարգերում: 

O l V X 
а Ъ с d 

Նկ. 2 

Վերադառնալով մաշտոցյան տառերով թվերի նշման երկրորդ' ըն-
դունվածից շեղվող սկզբունքին, որն ավեփ անկատար է, նկատենք, որ 
այդ սկզբունքը ոչ թե պատահական է, այլ ճշգրտորեն կրկնում է մին-
չայբբենական ժամանակաշրջանի գրահամակաբգերում (և՛ տեդական 
մեհենագրաթյան մեջ, ե' ներմուծված ու Հայաստանում բարեփոխված 
սեպագրում) ընդունված թվանշման սկզբունքը: Նույն 3900 թիվը նշված 
համակարգերում արտահայտվել է «3 x 1000 + 9 x 100» ( .ԳՌԹՃ.) բա-
նաձևով, մինչդեռ մաշտոցյան այբուբենի սկզբունքով այն պետք է հա-
ղորդվեր «3000 + 900» (.ՎՋ.): Ավեփ կատարյալ համակարգ ունենալու 
պարագայում անկատարն օգտագործելը կարեփ է բացատրել միայն ա-
վանդայթի ուժով, այսինքն՝ այն հանգամանքով, որ պահպանվում է գրե-
լու հին ավանդական եղանակը: Իսկ սա նշանակում է, որ նախաքրիս-
տոնեական ժամանակաշրջանի թվաբանական ավանդույթները շարու-
նակվել են նաև քրիստոնեությունը պետական կլան հոչակելուց հետո: 
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Քրիստոնեության պետական կրոն հռչակումով Հայաստանում արգել-
վեց մեհենագրությռւնը, բայց չէր կարող վերացվել թվաբանությունը 
(հաշվահամակւսրգը), որն ընկած էր կենսական բոլոր պահանջների կա-
տարման հիմքում: Քրիստոնեական եկեղեցին չէր կարող այն վերացնել 
ւսոավհլ ևս այն պատճառով, որ Հայաստանում կիրառված թվւսհաշ-
վաբկման համակարգը շատ ավեփ կատարյալ էր, քան ներմուծված 
գրահամակարգերից շատերի հաշվարկման սկզբունքները: 

Քննելով մաշսացյան այբուբենի թվահամակաըզի առավելություննե-
րը՝ հին և միջնադարյան Հայաստանի մաթեմատիկայի պատմության 
լավագույն մասնագետներից Գ. Բ. Պետրոսյանը գրում է. «Հավանական 
պետք է համարել, որ Հայաստանում նախամեսրոպյան ժամանակաշր-
ջանում գոյություն է ունեցել հայերեն լեզվով գրականության... Մեր 
կարծիքով, անկասկած պետք է համարել նաև այն, որ Հայաստանում 
նախամեսրոպյան ժամանակաշրջանում գոյություն է ունեցել թվարկութ-
յան մի որոշ սիստեմ, հավանական է՝ դա եղել է այբբենական սիստեմ: 
Սակայն հարցը վերջնականապես ճշտելու համար պակասում են պատ-
մական փաստերը»2 : Ցավոք, այսօր ևս այս հարցում հավանական են-
թադրություն անելուց շատ հեռու չենք կարող գնալ22: Դժվար է այսօր 
պատասխանելը՝ Մեսրոպ Մաշտոցը վերցրել է հոնիական այբբենական 
սկզբունքը և կատարելագործել, թե՞ զարգացրել է նախաքրիստոնեա-
կան ժամանակներից եկալ տեղական թվանշման ավանդույթները: 

Այսպիսով՝ տեսնում ենք, որ V դարում Հայաստանում շարունակվում 
են նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջանից եկող թվաբանական ւս-
վանւրսյթները: Ընդ որում, առկա են թվանշման երկու սկզբունքներ: 
Դրանցից մեկը գափս է մինչայբբենական ժամանակներից ե Հայաս-
տանում անցել է հազարամյակների ճանապարհ: Երկրորդը նման է այ-
սօր հնագույնը համարվող հոնիական այբբենական թվահամակարգին. 
հնարավոր է, որ մաշսացյան այբուբենի թվահաշվարկման սկզբունքը 
վերցված փնի վերջինից, սակայն չի բացառվում, որ այն փնի տեդական 
զարգացման արդյունք: 

ARTAK MOVSISYAN 

THE PRINCIPLES OF MARKING THE NUMERALS IN TIIE PRE-
MASHTOTSIAN WRITING SYSTEMS OF ARMENIA AND TIIE 

NUMERATION SYSTEM OF MESROP MASHTOTS'S ALPHABET 

The study of the alphabelic numcral syslcm crcaled by Mesrop Mashtots and ils 
comparison with the principles of numeration of the ргс-Mashtotsian writing systems 
of Armenia shows that they are connected genetically. 
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In the V ccntury A D lhc Armenians used two principles o f numcralion. One of 
them may be originated from the Greek system, and the second one - from the pre-
Mashtotsian native writing systems o f A r m e n i a . 
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1. Այբբենւսկան համակարգերի մասին կւս բավականին մ ե ծ ա ծ ա վ ա լ 
գրականություն, տե՛ս, օրինակ, Выгодский М. Я., А р и ф м е т и к а и а л г е б р а 
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алфавитных систем нумерации, "Историко-математические и с с л е д о в а -
ния", выпуск XIX, М., 1974, էջ 39-49 (նաե հղված գրականությունը): 

2. Пик] ման հարցի քննարկումների մասին տե՛ս Выгодский М. Я., նշվ. աշխ., 
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3. Տարբերակելու համար, որ տվյալ դեւցքում տւսոն ունի թվւսյին արժեք, 
վերնամ դրվում էր հորիզոնական դծիկ կամ սկզբում ու վերջում դրւխւմ էր 
կետ կամ երկու կետ (նմւսն այսօրվա վերջակետին) : Կեսը ուներ հւստուկ 
նշւսն՝ նմւսն с տառին: 

4. Աբրահամյան Ա.Դ. , Հւսյոց դիր և գրչություն, Ե., 1973, էջ 89-96 (հդւիսծ 
աղբյուրներով հւսնդերձ): 

5. Պետրոսյան Դ .Բ . , Մեսրոպ Մաշտոցը և թվարկության հայկական 
համակարգը, Միջնադարյան Հ ա յ ա ս տ ա ն ի մաթեմւստիկայի 
ււյատմությունից (Հոդւիսծնհրի ժողովածու), Ե., 1986, էջ 17 (նույն հոդվածը 
տե՛ս Մեսրաւլ Մաշտոց (Հոդվածների ժողովածու) . Երևան, 1963, էջ 261-
282): 

6. Դ ա ս ա կ ա ն շրջւսնամ հունական տառերի և թվերի 
համապատասխանության աղյուսւսկը տե՛ս, օրինւսկ, Jensen H., Die Schrift 
in Vergangenheit und Gegenwart, Berlin, 1958, էջ 424 , նկ. 443 ; Friedrich J „ 
Geschichte der Schrift , Heidelberg, 1966, էջ 275 , նկ. 182; Ф р и д р и х И., 
История письма, М., 1979 , էջ 333, նկ. 182 և այ լն : 
Выгодский М. Я., նշվ. աշխ., էջ 254-256: Հաշւփ առնելով ւսյն 
հանգամանքը, որ հոնիակւսն համակարգում տւսոերի դիրքի և բվային 
արժեքների միջև կւս անհամապատասխանություն , որը չկան հին 
արաբականում (չշփոթել « ա ր ա բ ա կ ա ն » անվւսմբ հւսյտնի այսօր լայնորեն 
կիրառվող թվանշանների հետ, որոնք հնդկական ծագում ունեն), հեղինակը 
ենթադրում է, որ հոնիականը կարոդ է ծագել հին արւսբւսկանից: 
Մենք առայժմ ստույգ պատկերացումներ չունենք Վւսնի թագւսվորությունից 
ւսռաջ Հայաստանում գ ո ր ծ ա ծ վ ա ծ թվանշանների համակարգ(եր)ի մասին: 
Սակայն տեսնելով թվերի կետանշման հայասատւսն յան 
առանձնահատկությունը, որը գւսւիս է ն ա խ ա գ ր ա յ ի ն ժւսմանակներից 
(Ժայռապատկերներ, գւսնագան հ ն ա գ ի տ ա կ ա ն իրերի վրւս կ ա տ ա ր վ ա ծ 
նշումներ) և ժ ա ռ ա ն գ ե լ է վւսնի թագավորության մեհենագրությունը, կարեփ 
է ենթադրել, որ վերջինս ժառանգություն է ստացել ոչ միայն թվանշանների 
արտաքին տեսքը, ւսյլև հաշվւսհւսմւսկւսրգի սկզբունքները: 
Տե՛ս Մովսիսյան Ա. Ե., Հ ա յ կ ա կ ա ն մեհենագրություն, Ե. , 2003 , էջ 23-24, 77-
78: 

4 3 7 
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Պետրոսյան Գ.Բ., Մաթեմատիկան Հայաստանում հին ե միջին դարերում, 
Ե., 1959, էջ 10-29; Исраелян М.А., Уточнения к чтению урартских 
надписей. Об урартской системе счисления, ДВ, 2, Е., 1976, էջ, 115-117; 
Варданян Р.О., Асатрян Д.Г., Некоторые замечания по метрологии 
Урарту, ՊԲՀ, 1980, N 2, էջ 166-178): Համակարգում աոկա է մեկ 
բացառություն: Դա «60»-ից մինչև «100» թվերի գրությունն է: 
Տասնավորների շարքը չավարտված՝ «60» թիվն ունենում է նոր նշան, ե 
«70»-ը ներկայացվում է «60 + 10», «80»-ը՝ «60 + 20», «90»-ը' «60 + 30» 
բանաձևով (փոխանակ «7 х 10», «8 х 10», «9 х 10»-ի), ինչը միջագետքյւսն 
միջավայրում տարածում ունեցած հաշվարկի 60-ական համակարգից 
պահպանված մնացուկ է: «100»-ը ունենում է նոր նշան, որից հետո ես 
շարունակվում է տասնորդական սկզբունքը (տե՛ս աղ. 2): 

15. Մուշհդյան Խ.Ա., Դրամական շրջանառությունը Հայաստանում (մ.թ.ւս. V դ. 
֊ մ.թ. XIV դ.), ե., 1983, էջ 50-51; Ncrcessian Y.T., Armenian Numismalic 
Sludies, Los Angeles, 2000, էջ 24,47; Nercessian Y.T., Silver Coins of Tigrancs 
II of Armenia, "Armenian Numismalic Journal", 2000, vol. XXVI, Nos. 3 & 4, 
էջ 100 և այլն: 

16. Մուշեղյան Խ.Ա., Դրամւսկան ..., էջ 105-124; Nercessian Y.T.. Silver ..., էջ 
101-102; Nercessian Y.T.. Armenian ..., էջ 25, 48-49 (և հդվւսօ 
գրականությունը): 

17. Bedoukian P.Z., Coinage of the Artaxiads of Armenia, London, 1978, էջ 26; 
Մուշեղյան Խ.Ա., Դրամական ..., էջ 56: 
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18. Օրինակ' Տրդատ արրւսյի Դւսռնիից գ տ ն վ ա ծ հունագիր արձանագրության 
մեջ նշվում է, որ ամրոցը կառուցվել է նրա թագավորության 11-րդ տարում. 
« 1 1 » թվանշանը ա ր տ ա հ ա յ տ վ ա ծ է .AI. տառերով (արձանագրության 
մասին եդած հրապարակումների ցանկը տե՛ս Ս՛ովսիսյան Ա. Ե. , 
Ն ւ ս խ ա մ ա շ տ ո ց յ ա ն . . . , է ջ 138-139): 

19. Տե՛ս Մովսիսյան Ա.Ե., Ն ւ ս խ ա մ ա շ տ ո ց յ ա ն . . . . էջ 88-110, հատկապես՝ 108-
110: 

20. Ասորական այբուբենը՝ իր թվահամակարգով, տե՛ս Լոուկոտկա Չ . , Գրի 
զարգացումը, Ե., 1955, էջ 155-157; Jensen H., նշվ աշխ. , էջ 295-301 : 
ßrockclmann С. . Syrische Grammalik. Leipzig, 1962, էջ 4-12; Дирингер Д., 
А л ф а в и т , М., 1963, էջ 336-346; Սովսիսյան Ա. Ե., Ն ա խ ւ ս մ ա շ տ ո ց յ ա ն . . . . 
էջ 390-391: 

21. Պետրոսյան Դ . Ո., Մաթեմատիկան . . . . էջ 37-38: 
2 2 . Նւսխւսմւսշտոցյան գրի ու դպրության մասին մատենւսգրական 

տեղեկություններում և քննարկումներում, ելնելով Մովսես էսորենւսցու 
հաղորդումից (գիրը Դ , գլ. ք5Գ), որ տեսիլքի ժամանակ Մեսրոպ Մաշտոցին 
երևաց յոթ ձայնավորների դրվելը, բազմիցս հայտնվել Է այն կարծիքը, թե 
նախամաշտոցյւսն այբուբենը (պահսրսնված ասորի եպիսկոպոս Դ ա ն ի ե լ ի 
մոտ) ունեցել Է 29 տ ա ռ (Դւսնիելի մոտ պ ա հ պ ա ն վ ա ծ գրահամակարգի 
նշանների թվի մասին աուսվել մանրամասն տե՛ս Աճաոյան Հր., Հայոց 
գրերը, Ե., 1984, Էջ 441-460 , 484-493) : Մինչ օրս որևէ նյութական 
վկայություն չի հայտնաբերվել նախւսմաշտոցյան 2 9 տառանոց այբուբենի 
մասին (մեհենագրությունը ավելի ք ա ն 300 նշանից բաղկացւսծ բւսուս-
վւսնկւսլին համակարգ էր): Աակայն եթե տեսականորեն ընդունենք, որ 
մեհենւսգրությւսն զ ա ր գ ա ց մ ա ն ու պարզեցման ճանապարհով կարող էր 
ստեղծվել 29 տառանոց ւսյբուբեն, կարելի է նաև ենթադրել, որ այն կարող 
էր ունենալ մինչև «բ յուր» հասնող (9 + 9 + 9 + 1 + 1) թվահամակարգ, որի 27 
տառերով գրվեր մինչև 999-ը ներառյալ, 28-րդը ունենար 1000-ի, 29-րդը՝ 
10000-ի արժեք, այսինքն՝ մւսշտոցյան այբբենւսկան թվահամակւսրգի 
հիմքերը առկա լինեին նրանում: 
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արտ ակ շ ա ք ա ր յ ա ն 

ԴԵՎՇԻՐՍԵ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՄԱՆ 
ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

Դեվշիբմեն օրինականացված պարտադիր հարկ էր, որով պարբերա-
կա՛նորեն 15-17-րդ դարերում Օսմանյան կայսրության քրիստոնյա հպա-
տակներից տղաներ էին հավաքում, որոնք բռնի կերպով մահմեդակա-
նացվում էին ե շարունակական ազդեցության ւպսլյանքում ամբողջութ-
յամբ տարանջատվում էին իրենց ազգային միջավայրից' վերջնականո-
րեն դառնալով մահմեդական ե ծառայեցվելով օսմանյան իշխանության 
կարիքներին?) 

Այս երևույթը ցայժմ հայ գիտնականների կախից չի արժանացել 
մանրամասն ուսումնասիրության, առավել հայտնի է միայն ակադեմի-
կոս Մ. Զուլալյանի հոդվածը պատմա-բանասիրական հանդեսում1, որը 
կարելի է համարել սայն հարցի ուսումնասիրության առաջին ու հիմնա-
րար քայլը հայ ժամանակակից օսմանագիտության մեջ: Հւսյ հեղինակ-
ների մոտ այս հարկատեսակը ւսվեփ հաճախ հանդիպում է մանկահա-
փսք, մանկաժոդով եզրույթների ներքո2: Որոշ արտասահմանյան գիտ-
նականներ, դեվշիրմե համակարգը նկարագրելիս ու նլոս զարգացման 
մասին խոսեփս, հիշատակում են միայն բւպկանյւսն ժոդովարդներին ա 
չեն նշում, որ դեվշիրմեն կիրառվել է նւսև հայերի հանդեպ1: Դա թերևս 
հետևանք է այն բանի, որ նրանց հայտնի չեն հայոց մեջ կատարված 
այդ հարկումների վերաբերյալ փաստերը, ինչը խոսում է այն մւսսին, որ 
հայ հիշատակարանները, որոնք միջնադարյան Արևելքի ուսումնասի-
րության հարուստ սկբնադբյար են, պատշաճ կերպով ներկայացված 
չեն գիտական աշխարհի քննությանն ու ռւսումնասիրությանր: 

Ինչևէ, սույն հոդվածի շրջանակներում մեր առջև խնդիր չենք դրել 
անդրադառնալ հայոց մեջ դեվշիրմեի անցկացման հարցին: Ստորև 
փորձ ենք ւսըել միայն ներկայացնէ) դեւ]շիրմե համակարգի սկզբնավոր-
ման պատմությունը: 

(ժ՜ամանակակից պատմագիտության մեջ փնտրում են տարբեր բա-
ցատրություններ դեւլշիրմե համակարգի առաջ գալը բացատրելու հա-
մար: Որոշ պատմաբաններ կարծում են, որ այս հարկատեսակր ծագել է 
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օսմանյան հետևակը բազմամարդ դարձնելու անհրաժեշտությունից, որ 
զգափորեն պակասե] հր Բայագեդ 1-ի որդիների երկապառակության 
պատճառով: Այլոք պոս ի հայտ գսդը պայմանավորում են օսմանահ-
պատակ քրիստոնյա Ժաւովո1]]դներին մահմեդականացնելու օսմանյան 
պետարյան նկռտումներով Հ7 

Օսմանյան պաշ պատմագի]ւներ փորձե] են դեվշիրմեի սկզբնավորու-
մ՜! ւ ներկայացնել որպես սոււրանի հանճաբեդ հորինվածք՜. ինչպես օրի-
նակ Սաւսդեդդինը կամ «Ենիչերիական կորպուսի օրենքների ծագման 
պատմության» ձեռագրի անանուն հեղինակը7Հիսկ գերմանացի հետա-
գստոդ Բ.Պապողիան դեվշիրմե համակարգի սկգբնավորումբ առաջ է 
բեյաւմ վւենջիք 1ւամակարգից ու վերագրում Օրհսւն 1-ի ժամանակնե-
րին*: Այս մոտեցումը իրավացիորեն քննադատելէ Ս.Վբյոնիսը իր գրա-
խոսականում^) 

[Փենջիք համակարգը Օսմանյան պետությունում գործում էր մանկա-
հավաքից առաջ: Հարկվում էին պատերազմի ժամանակ գերի վերցրած 
զորահրամանատարները և զինվորները, գանձվում էր ռւսզմագերու ար-
ժեքի l/5-բ ՚ " : Փենջիքը կիրառվում էր նւսև գերի ընկած քրիստոնյա ազ-
գաբնակչության նկատմամբ, գերյալ քրիստոնյաները պարտավոր էին 
թուրքերին հանձնե| կա՛մ իրենց յուրաքանչյուր հինգ հոգուց մեկին՝ թուր-
քական բանակի շարքերը լրացնելու նպատակով, կա՛մ համապատաս-
խան փրկագին": Այն սկիզբ է առնում Ղուրանից ու շարիաթի հարկային 
համակարգում մահմեդականներից գւսնձվոդ ամենակարևոր հարկերից 
մեկն էր. «Եվ իմացեք, եթե դուք վերցրել եք ավար, ապա Ալլահին ն է հին-
գերորդ մասը... Այն, ինչ նախատեսված է Ալլահի ու իր մարգարեի հա-
մար, ադդվամ I. հասարակական կարիքների բավարարմանը, պանք 
սւս1ւմանե| է մարգարեն իր կյանքի ընթացքում ու որոնք սահմանում է ի-
մամը նրա մահվանից հետո'2»ՀԱյսպիսով, սուլթաններն օգտագործում 
էին այդ իրավունքր ա պահանջում ավարի մեկ հինգերորդ մասը'3:,} 

Համաձայն օսմանյան պատմագիր Աշըքփաշազադեի՝ փենջիքը Օս-
մանյան կայսրությունում գործածության մեջ է դրվել Մուրադ 1-ի ժամա-
նակ: Նա հիշատակում է մի փաստ, երբ Մուրադի ակնառու զորահրա-
մանատարներից էվրենոզ բեյին հրաման էր տըվեւ ասպատակել «ան-
հավւստների» երկիրն ու կենդանի ավարի մեկ հինգերորդ մասը հանձնել 
Մուրադին: Ինչպես հաղորդում է Աշրքվւաշազադեն, ռազմագերիներն 
այնքան շատ էին, որ Չանդարլը Խալխն առաջարկեց հանձնել վերջին-
ներիս անատոլական թուրքերին, որպեսզի նրանց ուսուցանվի թուրքե-
րեն խզան: Գերիները մահմեդականացվում էին և աշխատեցվում, իսկ 
հետո ուղարկվում Մուրադի մոտ՛4: Այսպես էլ կազմվում է, ըստ Աշըքփա-
շազադեի, ենիչերիական զորաբանակը: 
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յիենջիքով սուլթանին հասած գերիները ոչ միայն համալրում էին ենի-
չերիական զորաբանակն, այլև դառնում էին սուլթանի անձնական 
ստրուկները, նրւս թիկնազորի անդամները և ւսյլն: 

Փենջիքը, սակայն, ՝էր բավարարում օսմանցիների մարդկային ռե-
սուրսների պահանջը ՚^յՊատճւսռն անընդհատ ընդլայնվող զավթումնե-
րի քաղաքականությունն էր, որը ռազմական ուժի անընդհատ ւսճ էր 
պահանջում: Այդ քաղաքականության մեջ կարճ դադար տեղի ունեցավ 
միայն 1402 թ. Անկարայի ճակատամարտից հետո՛ : Տասնամյա երկ-
պառակտչական պատերազմներից հետո Սեհմեդ 1-ի օրոք (1413-
1421թթ.) շարունակվեցին օսմանյան նվաճումները, սակայն արդեն ներ-
քին այլ պայմաններում: Վաղ ավատատիրական հարաբերությունները 
վտվաիաւթյուններ էին կրել օսմանյան հասարակությունում, հրաժեշտ 
էյւ տրվել զարգացման թե' ցեղային, թե' սելջուկյան մոդելներից: 

Նոր պայմաններում, չնայած օսմանյան անվիճելի հաջողություննե-
րին, հնարավոր չէր անսահմանափակ գերել գրավյալ տարածքների ազ-
գաբնակչությանը: Նվաճումը սկսվում էր կիսաքոչվորների ասպատա-
կություններով, պտնց գլխավոր նպատակը կողոպուտն էր ու գերեվա-
րությունը, և վերջ ի վերջո վերափոխվում նոր տարածքների համար պա-
տերազմի: Օսմանյան ագրեսիան, որը տարվում էր «արդար կրոնի տա-
րածման» նշանաբանով, նոր հողեր գրավելու նպատակ էր հետապն-
դում, որոնք այնուհետև բաժանվում էին որպես պայմանական կամ 
մշտական տիրույթներ՝ ձևավորելով ավատատիրական նոր դասակարգ: 
Նոր նվաճված շրջանում ընտրյալները ստանում էին վիթխարի հոդային 
տիրույթներ՝ խասեր* կամ մյուլքեր, իսկ սիպահիները, որոնք հիմնական 
ռազմական ուժն էին հանդիսանում, մասնակցում էին ռազմական գոր-
ծողություններին համաձայն այն պայմանների, որոնցով նրանց էին 
տրամադրվել իրենց հողակտորները՝ թիմարները կամ զեւսմեթնեըը' : 
Սա բերեց նրան, որ այլևս անհնարին դարձավ զանգվածաբար 
ստրակցնել գրավյալ տարածքի ժողովրդին այնպես, ինչպես դա անհ-
րաժեշտ էր օսմանյան բանակին իր զավթողագործաթյունը շարունակե-
լու համար: Դ ա կնշանակեր ավատատիրական տիրույթները գրկել աշ-
խատավոր ձեռքից, առանց որի դրանք այլևս գոյություն չէին ունենա: 
Հոդերի ամայացումը հակասում էր նաև կենտրոնական իշխանության 
շահերին: Այդ ժամանակաշրջանում հիմնվում էր վարչական ապարա-
տը, ձևավորվում սուլթանի արքունիքը, որն արդեն մեծապես տարբեր-
վում էր հին ժամանակների բեյլիքի բարբարոսական ճամբարից: Այդ-
քան ծախսերի համար չէր կարող բավարար լինել գերիների վաճառքից 
եկող ոչ մշտական, անկայուն եկամուտը: Ինչպես և բոլոր պետություն 
կազմող հասարակություններում, այստեղ ևս պետք էր ապահովել կա-
յուն, մշտական եկամուտ հարկերի միջոցով, որոնք հավաքվելու էին 
հպատակ ժողովուրդներից: Այսպես, հակառակ ռազմական հաջողութ-
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յու նԱևրի ա տարածքային ընդարձակմանը՝ ռազմագերիների ներհււսքը 
զգսգիոըեն պակասեց, ինչի հետևանքով աղքատացավ ռոճիկ ստացող 
օսմանյան հետևակի համալըտմը: 

Երկրորդ գործոնը, որը նույնպես ունի մանրամասն բացատրության 
կարիք, օսմանյան պետությունում կրոնա-էթնիկական իրավիճակն էր: 
Այն իր սահմաններում ներառում էր մահմեդականների և քրիստոնյանե-
րի, ընղ որում վերջինների համամասնությունն ու զանգվածը նորանոր 
նվաճումների հետևանքով անընդհատ աճում էր, ինչը միջին դսդւերի 
համար լուրջ խնդիր էր: Օսմանցիների նախորդները, անկախ այն բա-
նից, թե իրենց պետական կազմավորումը տեղի է ունեցել ըստ եվրոպա-
կան մոդեփ, ինչպես օրինակ Բյուզանդիան և Բալղարիան էր, կամ ա-
սիականի' ինչպես Իրանը և Սելջուկյան սալթանատը, համախմբում էին 
իրենց տարակազմ բնակչությունը համաձայն մեկ կրոնի սկզբունքի: Օս-
մանյան կայսրությունը չէր կարող կիրառել նույն սկզբունքը: Ի հայտ 
զայով Փոքր Ասիայում՛ այն զարգացրել էր բռնատիրության մի տւպւբե-
յւակ, որի պետական կրոնը մահմեդականությունն էր: Սակայն դեպի 
Բայկաննեբ տւպււսծվելով՝ այն ներառեց նաև քրիստոնյա ժողովուրդ-
ներ, պանք քանակական առումով գերազանցում էին մահմեդականնե-
րին: Եվ նոր նվաճված տարածքներում իշխանությունը պահպանելու 
համար օսմանյան պետությունը ջանում էր արագ կերպով ավելացնել 
մահմեդական տարրը: Սակայն դեռ առաջին քայլերը ցույց տվեցին, որ 
մահմեդականացման դասական միջոցները, որոնք կիրառվում էին այն 
ժամւսնակվա մահմեդական հասարակություններում, այստեղ՝ Բալկան-
ներում, այդքան էլ արդյունավետ չեն: Դրա պատճառը մահմեդակա-
նության դեմ ներքին դիմադրությունն էր, որը հավանաբար բխում է բալ-
կանյւսն ժողովուրդների պետականաստեղծ երկար պատմությունից և 
գյուղատնտեսական հարաբերությունների զարգացված լինելուց"1: Այն-
տեղ քրիստոնեությունը հնուց ի վեր հաստատված էր որպես գաղափա-
րախոսություն, որի հետ համապատասխան ստեղծվել էր կենցաղային, 
իյւավական, բարոյական ա ավանդական նորմերի միջավայր: Մահմե-
դականությունը, որն ի հայտ է եկել քոչվորական կենցաղի արմատներ 
ունեցող տնտեսություններով հասարակություններում, չէր կարող դյու-
լաւթյամբ ներմուծվել այստեղ: Փոքր Ասիայից եվրոպական տիրույթներ 
և կամ այդտեղից Փոքր Ասիա բնակչության տեղափոխումները արագո-
րեն ցույց տվեցին իրենց անարդյունավետտթյունը ՝': Մահմեդական վե-
րաբնակիչ խմբերը դժվար էին համակերպվում նոր պայմաններին, հա-
մաձայն որոնց պետք է ընդմիշտ անցնեին նստակյաց կյանքի: Վերաբ-
նակիչների նշանակափ մի մաս, ինչպես օրինակ յուրյաքները, շարու-
նակեցին իրենց քոչվորական կյանքը և 16-րդ ւրպփց հետո2": Իսկ բալ-
կանյան ազգաբնակչության բռնագաղթը Փոքր Ասիա չէր կայտւլ փնել 
անսահմանափակ, քանի որ բեբքւտաո շրջանները կզրկվեին աշխա-
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տւսնքային ձեռքից: Հիմնական մեթոդները, որոնց օգնությամբ օսման-
ցիները ջանում էին ենթակայության մեջ պւսեել իրենց թվապես գերակշ-
ռաւ գրավվյւսլ ժողովուրդներին, համաձայն թուրք պատմաբան 
Մ.Թ.Գյոքբիլգինի, ենիչերիական զորաբանակում զինվորական ծառա-
յությունն էր ու մահմեդականացումը2 : 

Բսդկանյւսն երկրների արիստոկրատիայի մի մասի մահմեդականա-
ցումը օգտակար կերպով անդրադարձավ օսմանյան ղեկավար մոդելի 
կայւսցման ւ|բա: Մահմեդականացվածները ներմուծեցին ղեկավարման 
փորձ ու ավանդույթներ օսմանյան հասարակություն, փորձ, որը ձեռք էր 
բերվել սլավռնա-բյուգանդական քաղաքակրթության երկարատև զար-
գացման արդյունքում22: Սակայն նրանք շատ սակավաթիվ էին. որպես-
զի ազդեցություն թողնեին ընդհանուրի վրա: t-ւսցի այդ օսմանցիները 
վախենում էին թողնել նրանց իրենց ազգային միջավայրում, որտեղ 
նրանք կարոդ էին գլխավորել հակաօսմանական դիմադրական ելույթ-
ներ նոր նվաճված տարածքներում: Սկանդերբեգն Ալբւսնիայում հաս-
տատեց այդ մտահոգությունները23: 

Օսմանյան իշխանությունը գործի էր դրել մահմեդականացման իր 
բարդ մեխանիզմը Բալկաններում, սակայն հակառակ դրւս գոյությանը 
քրիստոնյաների ու մահմեդականների միջև հարաբերակցությունը անհ-
նար էր կարճ ժամկետում փոխել հօգուտ վերջինների: Բացի ւսյդ 15-րդ -
դարի առաջին կեսին օսմանյան պետությունում տղամարդկանց վիթ-
խարի պահանջարկ կար:/0սմանցիները սկսեցին իրենց հեծյալ աշխար-
հազորում օգտագործել քրիստոնյա սիպահինեըին, ինչը լիովին հակա-
սում է շարիաթին: Ղեկավար ապարատ, ինչպես և արքունիք, ոչ մահմե-
դականներ նշանակելը նույնպես շարիաթի ոտնահարության Ւ.րշյ: ;Սա-
կայն բանը դրանում չէ. օսմանյան տիրակալները, ինչպես և ւսյդ ժամա-
նակների ամեն տիրակալ, բազմիցս հեշտությամբ խախտել են կրոնա-
կան նորմերը, եթե դա բխում էր իրենց իշխանության շահերից: Սակայն 
կար խնդիր, քանի որ քրիստոնյաների քանակական գերակշռության 
դեպքում նրանց ուղղակի ա զանգվածային ներմուծումը վարչական ա-
պարատ ու արքունիք կարող էր հարցականի տակ դնեւ պետության 
մահմեդական բնույթը և ւսրգելակել նրա էքսպանսխւնիստակւսն քաղա-
քականությանը: 

(Այս իրավիճակում, ելներւվ պետական ու ռազմական ապարատում 
մարդկային ռեսուրսների խիստ կարիքից, օսմանյան իշխանությունը 
ճիշտ ժամանակին, արագ ու նպատակային կերպով քրիստոնյաների մի 
մասի մահմեդականացնելու ձև գտավ: Այն սկսեց բռնությամբ հավաքել 
քրիստոնյա բնակչության երեխաներին, որպեսզի մահմեդականացնի ե 
դարձնի իր զինվորները: Սկզբնապես քրիստոնյա երիտասարդության 
հազվադեպ և փոքրաքանակ հավաքները դարձան հաճախակի ե զանգ-
վածային ու ի վերջո օրինականացվեցին որպես պարտադիր հարկ:՜]) 
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Սվ ամեն անգամ, ամեն նվաճման հետ մեկտեղ կրկնվում էր փենջի-
քից դեվշիրմե անցման գոյւծընրացը: Այսինքն, սկզբում նվաճված տա-
րածքի բնակիչներր համարվում էին ռազմագերի, և նրանցից հավաքում 
էին փենջիք: Ապա այգ տարածքների ամրագրումից հեստv բնակիչները 
դաոնում էին Օսմանյան կայսրության հպատակներ, ու նրանց հանդեպ 
արդեն կիրառվամ էր դեվշիրմե համակարգը: 

/]բպես այս մեխանիզմի կիրառման օրինակ կարեփ է մատնանշել 
նաե Հայաստանի դեպքր: Այսպես, Անանուն Սեբաստացու ժամանա-
կագրության մեջ կարդում ենք, թե. «.. .Ի թւին ՋԿԸ (1519թ.) բարկութիւնն 
աստուծոյ սաստկացավ և ստւդան Սէփմն տղայ ժոդւեց ի քրիստո-
նէից2՜՝»: Սեւիմ սուլթանին որպես մանկահավաք սահմանող հիշատա-
կում է նաե 17 դարի հեղինակ Վարդան Բադիշեցին («...ե նստաւ ինքն 
թագաւոր սուլթան Սէյփմ ամս տասներեք, որ սահմանեաց գտդայքն ժո-
ղովհլ26»): 

^յ?թե ընդունենք, որ «մանկահավաք», «մանկաժողով» եզրերը օգտա-
գործում ենք ոչ թե որպես զուտ տղաների հավաքելու երևույթը նկաըագ-
բելու, ար ոլւպես «դեվշիրմե», «արյան հարկ», որը հպատակ քրիստոնյա 
ազգաբնակչությունից պարբերաբար հարկման ինստիտուտ է, ապա 
մենք որպես դեվշիբմեի սկիզբ ընդունում ենք 1531 թվականը համաձայն 
Անաննուն Սեբաստացու 16 դարի ժամանակագրության, թե «. .Ի թվին 
.ՂՁ (1531) սպայ ժոգւեցին ի քրիստոնեից,..27», կամ էլ 1531 թվականի մի 
ձեռագրի հիշատակարանի («Թվին Ջ Շ՝ (=1531) Սուլթան Սուլեյմանն.., 
ենիչաըւս համար տդայ ժոդվեց ի 1ւայոց ազգէս..2*»): 

Այսպես, օսմանցիները Հայաստանի տարածք մուտք են գործել 
1514թ. Չալդբանի ճակատամարտից հետո ու դեռ երկար տարիներ Հա-

յաստանը եղել է պատերազմական դաշտ Իրանի ա Օսմանյան Կայս-
րության միջև: Ի նկատի ունենալով այն, որ դեվշիրմեն համարվում է 
կայսրի հպատակ քրիստոնյաներից հավաքվող հարկ29, մենք 1519 թվա-
կանով թվագրվոդ մւսնակահավաքի աոաջին նախադեպը չենք կարող 
համարել դեվշիրմե: Սա վւենջիք համակարգի կիրառության է, քանի որ 
1519 թվականին Արևմտյան Հայաստանը օսմանցիների համար ռազմա-
դաշտ էր և հետևաբար հայերը գերված ժողովուրդ էին, որոնց մեկ հինգե-
րորդը պատկանում էր սուլթանին: 

Իսկ որ փենջիքը կիրառելով՝ օսմանցիներն այնուամենայնիվ գոր-
ծում էին ընտրողաբար ա հավաքում էին միայն տղաներ, արդեն խոսում 
է դեվշիբմեի նրանց հարուստ ւիորձի մասին, որը նրանք ձեռք էին բերել 
Բւպկանյան թերակղզում: Այդպիսի բան լայնորեն կիրստվեւ է փենջիքից 
դեվշիրմե ինստիտուտի անցման փողում և նախորդ ժամանկներամ և 
վկայված է Լ.Հալքոքոնդիլի կողմից, համաձայն որի Նովո Բոդոյի գրավ-
ման ժամանակ 1467թ. օսմանցիներր ենիչերի վերցրեցին 320 երեխա, 
իսկ Պելոպոնեսից՝ 2003": 
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Այն. որ դեվշիրմեն սկզբնական փուլում օգտագործվում էր փենջիքի 
պակասը լրացնելու համար երեում է նւսև Ցւսկով Պրոմոնտորիո գե 
Կամպիսի օսմանյան պետության մասին գրվածքից, որը հրապարւսկվե) 
է 1475թ. և նկարագրում էր 2-3 տասնամյակ առաջ եղւսծ իրադրությանը: 
Ն ա գրում է, որ ենիչերիական զորքը հավաքագրվում էր տարրեր տա-
րածքներից գերված երեխաներից, իսկ երբ գերի չկար, սուլթանը համալ-
րում էր ենիչերիական զորամասերը իր սեփական քրիստոնյա հպա-
տակների երեխաներով՛1: Դե Կամպիսի այս տեղեկություն, որը վերա-
բերվում է Մուրադ 11-ի կառավարման (երբ հավանաբար օրենքի ուժ էր 
ստացել դեվշիրմեն) և Մեհմեդ 11-ի կառավարման սկզբի տարիներին, 
ցույց է տափս, որ հիմնական նորակոչիկները վւենջիքից էին. սակայն 
դեվշիրմեն բացառված չէր: Սրա օգտին է խոսւոմ նաև ւսյլ բնույթի մեկ 
սկզբնաղբյուր՜ թիմարւսկան տիրույթների 1455թ. րնդարձակ նկարագ-
րությունը (աշխարհագիրը): Թիմարատերերի հետ մեկտեղ գրւսցված են 
ե մի քանի ենիչերի, որոնց գրանցեւ են ւսնվամբ և ծնված քաղաքով: Այն-
տեղ հանդիպում ենք ենիչերիներ Ալի Ֆիլիբելի (այսինքն՝ Պլովդիվցի), 
Ցուսուֆ Ստանիմաքլու (այսօրվա Ասենովգլոսդ), Մուստաֆա Նեգորի-
չւսնեցի, Ցուսուֆ Ռադոմիրցի, Թիմուրթաշ Ստրումիցացի. ինչպես նւսև 
Քարաջւս Մաջար, Դողւսն Մաջար և այլն3՜: 

Այն ժամանակ, երբ Մաջար անունը, որն անկասկած էթնիկական 
հատկանիշ է մատնանշում (մաջաը-հանգաըւսցի), ցույց է տափս որ Uli-
ջին Եվըոպւսյում օսմանյան ագրեսիայի ընթացքում ենիչերի են հավա-
քել փենջիքի միջոցով, օսմանյան տիրույթների կենտրոնական քաղաք-
ներից ծագումը հուշող անուննեըր վկայում են դեվշիրմեով ենիչերիա-
կան զորաբանակ մտցված երիտասարդության մասին: 

Երկպառակտչական պատերազմները, որոնք տեղի ունեցան 15-րդ -
դարի առաջին տասնամյակում, էական նշանակություն ունեցան դեվ-
շիրմեի զարգացման համար: Օսմանյան ժամանակագիրները տեղե-
կացնում են, որ Մուսային զորքում ներառվել էին 7 000 ենիչերի՝ թվաքւս-
նակ ինքնին չափազանց մեծ, որ դա հավաքագրված լիներ փենջիքի մի-
ջոցով33: Շատ հավանական է, որ հենց ւսյդ ժամանակ է սկիզբ ստել ոչ 
մահմեդական երիտասարդության բռնի զանգվածային հւսվաքագըամր: 
Չնայած այս դեպքում էլ այս բնակչությունը նույնպես հավաքագրվում 
էր թերևս որպես ոչ թե հպատակներ, այլ ռազմագերիներ, քանի որ իրենց 
հողերը դարձել էին պատերազմական գործողությունների թատերաբեմ և 
պատերազմալ կողմերի զինվորները իրենց վերաբերվում էին որպես նոր 
նվաճված տարածքների բնակիչների: 

Այս ամենը ցույց է տափս, որ դեվշիրմե համակարգը ամենևին էլ օս-
մանյան սուլթանների միանվագ հորինվածքը չէ: 

|Դեւ|շիրմեի երևան գալն ու գործաւլրաթյւսն մեջ դրվելը պայմանա-
վորված էին պատճառների բարդ համակարգով, որը ծագում էր օսման-
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յսւն ւցետարյան հասարակական, կյասական ա ազգային պայմանների 
յուրահատկություններից: Այն հակասում էր շարիաթին'4, բայց հաջող 
կերպով բոծում էր ագրեսիայի ընթացքում բանակում ու ղեկավար ապա-
րատում մարդկային ոեասրսների տեսակետից ւսնհետաձգե|ի խնդիրնե-
բր: Շարխսթն այս անգամ էլ անտեսվեց օսմանյան պետության ագդակի 
շահեբր բավարարելա 1ւամա]ւ: Բթսլես փենջիք համակարգի շաթանա-
կաթյուն դևվշիթմեն ըստ էության մահմեդական աշխարհում ստրկական 
ինստիտուտի նմանօրինակ շարունակության էր. կենտրոնական իշ-
խանության կարիքներն ապահովելու համար ստրուկների հավաքման 
ձև, որր տեդի էր անեցե) յուրահատուկ պատմական պարագաներում՝ 
սկիցբ ւսռնեըւվ Եվրոպայի հաբավ-աըևեւքում 14դար]ւ վերջին և 15 ղա-
րի սկզբին օսմանյան իշխանության հաստատման արդյունքում և ապա 
տարածվևրւվ քրիստոնյա բոլոր հպատակների վրա: 

ARTAKSHAKARYAN 

ABOUT ТЛЕ ISSUES OF THE INCEPTION 
OF TIIE DEVSHIRME SYSTEM 

The urtielc represents some basic queslions regarding the ineeption of devshirme levy 
syslein, periodieal hoy-tribute. taken from Christians in the Oltoman Empire in 15th -
I6th eenturies. Bascd on lacts eollcctcd from Armenian medieval manuscripts. 
Ottoman documents. pubhshed in Bulgaria, as well as narrative sources, author 
analyses some main lactors, which influcnce was crucial for the ineeption of 
devshirme. Author concludcs that tlic devshirme system was instituted in the ncwly 
oecupicd tcrritorics only alter having practiecd the peneik system, one-fifth tax, for а 
while. and that devshirme was not a brand new "invenlion" of some Ottoman sultans. 
ratlier, it was a further dcvelopmcnt of the peneik system. 
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պ ա վ ե լ չ ո բ ա ն յ ա ն 

ՀԱՅ-ՈՈՒՍԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

XVIII ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ 

XVIII դարի երկրորդ կեսի հայոց ազատագրական ձգտումների հա-
մար միավորման աոանցք կարող էր ծառայել միայն եկեղեցին, որի 
հնարավորությունները լիակատար օգտագործելուն ձեռնամուխ եւրա| 
1763 թ. գահ բարձրացած Սիմեոն Երևանցի Հայոց կաթողիկոսը: Նրա 
բոլոր ջանքերը ուղղված էին առաջին հերթին էջմիսւծնի հեղինակության 
բարձրացմանը, ժողովրդի կենսունակ ուժերի համախմբման ու պետա-
կանության վերականգնման երաշխավոր դարձնելու գործին: Այդ ուղ-
ղությամբ Սիմեոն Երևանցու ջանքերը ծրագրված են ու հետևողական: 
էջմիսւծնի վերահսկողությունը պետք է տարածվեր հասարակության 
բոլոր շերտերի ուլջ գործունեության նկատմամբ և ամենուրեք: Սիմեոն 
Երեանցին վերստին սահմանում է հայոց ազգային պատկանելության 
չափանիշը1, որը պետք է առաջնպպալ դաոնար կենտրոնացված ուժեղ 
հավաքականություն ստեղծելու ճանապարհին: 

էջմիսւծնի Հայոց կաբալիկոսության ե Ռուսաստանի փոխհարաբե-
րությունները մինչև 1765 թ. կրում էին գերազանցապես դիպվածային 
բնույթ, թեև հայտնի է նաե, որ 1760 թ. Վրաց Թեյմուրազ թագավորի 
Ռուսաստան ճանապարհվելու առիթով Հակոբ Շամախեցի կաթողիկոսը 
հատուկ միջնորդական-հանձնարարական նամակով Ռուսաց արքունի-
քին առաջարկում էր ընդառաջել Թեյմուրազ Երկրորդի առաքելությանը՝ 
նրա խնդրանքները ներկայացնելով նաև որպես Հայոց համար ևս օ-
րախնդիր հարցեր: Ինչ-ինչ պատճառներով, սակայն, այդ նամակի բնա-
գիրը մնացել է էջմիածնում և չի հասել հասցեատիրոջը2: 1763 թ. հաջոր-
դելով Հակոբ Շւսմախեցուն, Սիմեոն Երևանցին կանգնեց մի շարք հրա-
տապ խնդիրների լուծման առաջ: Մահմեդականության տիրապետութ-
յան պայմաններում էջմիածինը բազում դժվարությունների էր հանդի-
պում ոչ միայն մահմեդական իշխանությունների հետ հարաբերություն-
ներում, այլև հայ իրականության մեջ առկա բազում տարաձայնություն-
ների ու անհոգությունների պատճառով: 
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Դեռևս Հ ա կ ո բ Շամախեցի կաթողիկոսը իր գահակալության ժամա-
նակ, ՊալակաստաԱամ կենտրոնական իշխանության վերացումից ե 
տեղական խւսների ինքնիշխան դաոնալուց հետո, էջմիսւծնի Աթոռի 
պահանջները (14 կետով) ներկւսյացրե| էր Երևանի խանին 
(1173=1759թ.) և հաստատել տվել այն: Իններորդ կետի պահանջն էր. 
«Տաճիկք բռնութեամբ զՀայս մի' տաճկացասցեն»: 4աւյն վսսստաթադ-
թր Սիմեոն Երևանցի կաթոդիկոսր հաստատել է տափս նաև Երևանի 
Հյուսհյն-ափ իսսնին (1176= 1763թ.)1: Նույն թւ|ակւսնին այւլ իրւսվունք-
ներր հաստատվում են Իրանի կառավարիչ Քեբիմ խան|ւ կախից: 

Կաթողիկոսական Աթոռի և Հայոց եկեղեցու իրավունքները հայրենի 
երկրռւմ ամրապնդե|ն ա սրսշտպանե|ը Սիմեոն Երևանցու համար դառ-
նում են առաջնահերթ խնդիրներ: Նա կազմում է Ջամբռ կոչված ժողո-
վածուն. որ իրավական վավերագրերի հավաքածո և Հայոց եկեղեցու 
համառոտ պատմությանն է: Սիմէոն Երևանցին գրում է, թե «յուսամք, զի 
[Աստուած]... այց արասցէ ե վեբանորոգեսցէ զհնութիւն խղճալւոյ ազ-
գիս մերոյ և վանօրէիցս: In յայնժամ եթէ զշէնս ոչ, գոնէ զաւեր տեդիսն 
մլքից և զվիճակս իւրեանց ճանաչեսցեն խրաքանչխրքն» 4 : 

սրոշւսկի նպատակադրումով Սիմեոն Երևանցին 1766թ. Պետեր-
բաբգ է ուղարկում մի դեսպանության՝ Դւսվիթ վարդապետի գլխավո-
րությամբ5: էուծեփք հարցերից գլխավորն էր Ռուսահայոց թեմը Դան-
ձասաբի կաթողիկոսության իրավասությունից էջմիածնի իըավասութ-
յւսնը փոխանցելը և Ռուսաստանի հայ համայնքի կողմից միայն էջ-
միածնի գերագահության ընդունման ապահովումը: Պատվիրակությունը 
սրտովով կատարեց իր առաքելությունը6 և 1768թ. վերադարձավ էջմիա-
ծին՝ իր հետ բերեըւվ Եկատեըինա Երկրորդ կայսրուհու հրամանագիրը 
ւսյն մասին, որ Հայոց եկեղեցու ոչ մի հոգևորականի չի թույլատրվի 
այլևս մուտք գործել Ռուսաստանի տարածք առանց էջմիածնի երաշ-
խավորության : Այդ առիթով Աիմեոն Երևանցին գրեց Ռուսական կայս-
րուհուն ձոնված մի աղոթք, որր պետք է մշտապես կատարվեր պատա-
րագի ժամանակ: 

1773 թ. Սիմեոն Երևանցին, բնականաբար ոչ առանց նպատակադիր 
հստակ ցուցումների. Ռուսահայոց թեմի առաջնորդ նշանակեց երխոա-
սարդ եպիսկոպոս Հովսեփ Աըղությանին: 1774 թ. Իրանի Ռեշտ նավա-
հանգստից նավով Հովսեփ Արդությանը ժամանեց Աստրախան: Նույն 
թվականին ավարտվում էր ռոա-թարքական պատերազմը՝ Քյուչուկ 
Կայնաբջխււմ կնքված պայմանագրով /1774 թ. հուլիսի 10/, որի հաստա-
տումն ու հրապարակումը տեղի ունեցավ մոտ մեկ տարի անց: Հովսեփ 
Աըդաթյանը. ձեռք ձգելով հաշտության պայմանագրի տեքստը, այն 
թարգմանում է հայերենի և առաքում էջմիածին: Պայմանագրի 7-րդ կե-
տով Կ. Պոլսում Ռուսաստանի դեսպանին իրավունք էր վերապահվում 
հանդես գալու Օսմանյան տերության մեջ քրիստոնյաների շահերի 
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պաշտպանությամբ՛': Ստորև ներկայացվող նամակը հայերեն բնագրով 
և ռուսերեն երկու թարգմանությամբ պահպանվել է Մաշտոցի անվան 
մատենադարանում պահվող Լազարյանների արխիվում: Այն անստո-
րագիր է և անթվական: Ելնելով դեպքերի զարգացման ընթացքից, նա-
մակի որոշ առանձնահատկություններից և համադրելով այլ վավերագ-
րերի հետ, ակնհայտ Ւ. դառնում, որ նամակի հեղինակը Սիմեոն Երևսւն-
ցին է: Պատասխան այդ նամակը պետք է թվագրել 1778-1779թթ., Հենվե-
լով պայմանագրի վերոհիշյալ կետի վրա, Սիմեոն Երևւսնցին Հ. Արդութ-
յւսնին և Լւսգարյաններին առաջարկում է միջնորդել և հարց հարացել 
Ռուսական կառավարության առաջ, որպեսզի Կ. Պոլսի Ռուսական դես-
պանին ցուցում տրվի օժանդակելու և հովանավորելու նաև Հայոց եկե-
դեցա ներկայացուցիչներին: Ստորև բերում ենք այդ շատ արժեքավոր 
նամակի ւբիվ տեքստը, որը մինչև այժմ դուրս Ւ. մնացել հետազոտոդնեբի 
ուշադրությունից: 

«Զայս ես գիտացիր, հաշտութեան դաշնագիրն տեսաք և շատ հւտա-
նեցաք: Աստուած միշտ յաղթօղ և բաբճթագլախ պահեսցէ ի պարծանս 
ամենայն քրիստոնէից: Բայց թէպէտ այ[ քրիստոնէից անուն գոյ ի մէջ 
նորին. Հայոց անունն բնաւ չկայ: Մանաւանդ մեծ բարերարութիւն ՈՒ-
ռամե/ա երկրի քրիստոնէիցն է եղեալ: Իսկ Անատօլու երկրի քրիստո-
նեայքն ե մանաւանդ ՝ Հայքն, խեդճ մնան, թէպէտ գրեա[ է, թէ քրիստո-
նեայքն գին չ ցաւս անիցին, մեր է/չան արզ արասցեն, սակայն Անատօ-
լու Հայքն, ի նոցանէ երկնչելով, ոչ կար են արգ ստնել: Վասն որոյ ընդ 
օրհնեալ իշխանին մերոյ աստածով զօրացեալ Ադայ Յովհաննիսին 
խորհթղակցիցիս, եթէ կայւելի իցէ, գրել տան մէջ հրաման ի վերայ Պօ/իս 
նստօդ է/չան, թէ՝ Պատրիարգն Հայոց ի յէջմիածնէ, եթէ մէկ խնդիր ինչ 
արասցէ քեզ վասն հաւատոյ, օրինւսց ե եկեղեցեաց ՝լսող և կւստարօղ լի-
նիցի: Այս է մեծ օգնութիւն ե բարերարութիւնխղճալ]ւ ազգիս Հայոց ե Ա-
թոռոյս և յատկական յիշատակ խրեան օրհնելս/ յանաանն: եթէ պատ-
շաճ տեսցէ, ես արզայ գրեցից օրհնեալ մօրն ողորմութեան և կամ մեծ 
իշխանին: Զայսմանէխօսեալ ՝ մեզ ծանասցես: Բաւ է»4՛. 

Ուշագրավ է այն փաստը, որ ինչպես նամակում է պահանջ դրվում, 
իրոք նայն բովանդակությամբ մեկ հրամանագիր ռսւսական արքունիքը 
1781 թ. հունվարի 11-ին'" ուղարկել է Կ. Պսլսում Ռուսաստանի դեսպան 
Ստախիևին, երբ արդեն մոտ կես տարի աոաջ վախճանվել էր Սիմեոն 
Երևւսնցին: Հրովարտակի մեջ Ստախիևր տեղեկացվում է էջմիածնի 
կաթողիկոսության և Ռուսական արքունիքի միջև ծավալված փոխհա-
րաբերությունների մասին սկսած 1768 թ.: Ապա հրամանագրում նշվում 
է, թե Հովսեփ Արդությանը կաթողիկոսի անունից նոր պահանջներ է ա-
ռաջադրել. մասնավորապես, "чтоб препоручено было вам, как 
нашему при Порте Оттоманской министру, оказывая со стороны 
вашей помошь и защищение присылаемым в столицу Турецкую от 
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патриарха Армянскаго начальникам духовенства при встречающихся 
для них надобностях"" : 

Առայժմ մենք չանենք ւտևէ վկայություն այդ թվականներին Հայաս-
տանում որևէ խնդրի շուրջ Ռուսական դեսպանության կոդմից օժանդա-
կության ստանալու մասին, սակայն այդ հնարավորության հիմքերր ար-
դեն իսկ ստեդծվեւ Էին Սիմեոն Երևանցու ե Հովսեվւ Արդւսթյանի ջանքե-
րով՛՜: Շուտով ւսյդ հնարավորությունը օգտագործվեց, սակայն, նախ 
Հովսեվւ Արդաթյանի կաթողիկոսական թեկնածության առաջադրման, 
ապա ե Դավիթ-Դանիելյան հայտնի հակամարտության բորբոքման 
նպատակով: 

Քերիմ իսսնի մահը Իրանը նորից կանգնեցրեց քաղաքական վդուգ-
մւսն ե իշխանատենչ աժերի երկարատև բախումների փաստի առաջ: 
1779 թվականը ծանր տարի Էր բուն Հայաստանի ե հատկապես Արա-
րատյան դաշտի բնակչության ա Էջմիածնի կաթողիկոսական Աթոռի 
համար: Հերւսկլ երկրորդի ւսրշավանքր մեծ վնասներ Էր բերել ոչ միայն 
տնտեսությանը, ցանքատարածություններին, ւսյլև բնակչության բռնա-
գաղթից հեստ սրել հարաբերությունները մահմեդական իշխողների ա 
հւսյ բնակչության և, մասնավորապես, Էջմիածնի Աթոռի հետ1՛1: 

1780 թվականի հունվարի 1-ին անակնկալ Հովհաննես Էագաըյանին 
ա Հովսեփ Արղությանին այցելում է Ի. Պ. Գորիչը ե հայտնում «զգնալն 
իւրեանց ի վեըւսյ Պարսից առ ի տիրել զծովեզերեայ տեդիսն»14: Հովսեվւ 
Արղաթյանը իր օրագրում պատմում է 1780 թ. հունվարի առաջին երկու 
շաբաթների անընդմեջ հանդիպումները Ա. Վ. Աուվորովի ե Գ. Ա. Պոտ-
յոմկինի հետ՛5, որը նոր վաւլ էյւ նախանշում հայ-ռասական հարաբե-
րություններում: Հայոց քաղաքական դիրքորոշման կաբևորաթյանր 
Ո-ուսասսսսնի համար իր կնիքն է թողնում նւսև եկեդեցական-դավանա-
կւսն հարցերի լուծման վրա: Հայ գործիչներն ավեփ հաստատակամո-
րեն են պնդում դավանական պատկանելությունն անխաթար պահելու ի-
րենց վճռականությանը ե միաժամանակ Ռուսական եկեղեցու հետ հա-
լոսբերությա ն ներում սսսսնում հենց ոասական քաղաքական շրջանների 
աջակցությունը"՝: 

1780-1790-ական թվականներին անընդմեջ ստվարացող ռուսահայ 
գւտլթօջախռւմ ձևավորվող դավանական փոխհարաբերությունները ես -
ձեռք են բերում քաղաքական ուղղվածություն: 1779 թ. վւետըվար-մարտ 
ամիսներին Հ. Արղությանը այցելաթյուննեբ է կատարում Մոսկվայի ար-
քեպիսկոպոս Պլատոնին, որը «բազում խօսակցութիւնս ւսրար վասն հա-
ւատռյ մերոյ և աւանդութեանց եկեղեցւոյ, ե յաղագս զյւպարտութեանցն 
Յունաց առ մեզ, և վասն պէսպէս բաջադմանց Յունաց յաղագս պահոցն 
սրբոյն Սաըգսի, զորս ամենայն լածաք. ե զտուեալ պատճառսն մեր ող-
ջամիտ վարդապետութեամբ ընկալաւ»17: Նույն թվականի մարտի 31-ին 
«սրբազան Պլատօնն հրաւիրեաց զմեզ գնւսլ ի սօբօռն և անդ տեսանել 
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զսուրբ պատարագն ե զհանդէսն մեծ...գնացաք ընդ ազնուացն մերոց U-
ղայ Ցովհաննէսին և Աւլայ Մինասին. տարան զմեզ [ւ սեղանն սուրբ և 
ւսնտի տեսաք զբոլոր հանդէսն, յոյժս յարգեցին զմեզ ի սեդանոջն ամե-
նայն դասքն հոգեորաց, և բազմաց խւսյթէր լեալ անիմաստ և գռեհիկ ժո-
ղովրդեանն մուտն մեր անդ. և զբազում թունալի նետս էին արձակեալ աո 
սրբազան Պլւստօն արքեպիսկոպոսն վասն տանելոյն զմեզ ի սեղանն, 
որպէս ինքն և աղք պատմեցին մեզ, զի միտք նոցա զհետ էր ընթացեւսլ 
առասպել ե ւսնիվպճ գրեցերւց, զրպարտութեանցն Յունաց որ ւսռ մեզ. 
անարժան վարկանէին զտանել մեզ ի սեղանի ւսնղ: Բւսյց վառեւսլն աս-
տուածային հոգովն սրբազան արքեպիսկոպոսն քամահեալ զսնոտի բւս-
ջադմանս անիմաստից լայր ի վերայ կուրութեան նոցա, բայց զկնի այսր 
մինչ յաճախեցին բազմութիւնք ի յեկեղեցիս մեր ի ժամ պատարագելդ)ն 
մերոյ նախարարք և իշխանք, վաճառականք և հասարակ ժողովաըգք. 
թուլացաւ աղաււսղե] նոցա և մանաւանդ թէ՝ յաուսջինն էը այս տեսու-
թիւն նոցա Հայոց եպիսկոպոս իւրով ձեւով գտանիլ ի յեկեղեցիս իւ-
րեանց» *: 

Արդեն իսկ 1780 թ. փետրվարի 18-ին մեծ հանդիսավորությամբ կա-
տարվում է Պետերբուրգի սուրբ Կատարինէ եկեղեցու օծումը, որը շրջա-
դարձային դեր պիտի ունենար Հայոց դավանության նկատմամբ հան-
դուրժողական վերաբերմունքի ձևավորման գործում: Օծման հանդի-
սություններին, ըստ Հովսեփ Աըղությանի Հիշատակարանի, ներկա են ե-
ղել «ամենայն նախարարքն և յոյժ հաւանեցան ամենայն արարողու-
թեանցն մերս սուրբ եկեղեցւոյ և բազում գայթակղութիւնը բաթման»՝՝': 

Հայոց համակրանքը շահելու ձեռնարկումներից էր նաև նույն թվա-
կանի մայիսի 9-ին Հովսեփ Աբղությանին ու Հովհաննես Լազարյւսնին 
կայսրուհու, իսկ հունիսի 4-ին՝ թագաժառանգ Պավել Պետբովիչի կող-
մից ընդունելության արժանացնելու փաստը: Մեկ տարի անց, 1781 թ. 
մայիսի 9-ն, Հովսեփ Արղությանի արձանագրմամբ, «հաստատեցաք ի 
Նախիջևան քաղաքոջս զհոգեոր դատարանս և եդաք ի նմա զբազում 
կանոնս ի շաւղաց նախնի հարցն մերոց ի կառավարութիւն նմին և... 
կարգեցաք ի նմա հոգևոր դատաւորս, զմի վարդապետ և զերկու քահա-
ն՛այս»20: Նոր Նախիջևանի հոգևոր դատարանի կանոնադրությունր, որ 
տպագրվել էր 1795 թ. Նոր Նախիջևանի Ս. Խաչ վանքի տպարանում, 
բաղկացած էր վեց մասից և պարունակում էր 126 հոդված, որով առաջ-
նորդվում էին Ռուսաստանի բոլոր հայկական եկհղեցիներր մինչև 1836 
թվականի նոր կանոնադրության ընդունումը21: 

Ռուսաստանում ճանապարհորդության ժամանակ Հովսեփ Արղութ-
յանը առիթ է ունեցել հանդիպելու բարձրաստիճան ռուս 1ագևորակա-
նության ներկայացուցիչների հետ և արժանանալու հատուկ ընւրոնե-
րսթյան: Իր Հիշատակարանում նա գրում է, թե 1781 թ. հունիսի 12-ին 
«հանդիպեցաք ի Բօլթաւ քաղաքն աո արքեպիսկոպոսն Նիկիփոռ, որ էր 
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առաջնորդ Քերսոնա և Նոր fl-niuiug. իջսւք ի վրւսնսն, պահեաց զմեզ եր-
կու օր և ևցոյց զբազմադիմի մարդասիրուր]սնս: Եւ աստի գնացւսք առ 
գուսֆ Պետր Ալէքսւսնդր Ռումենցով ֆրթմա/ր/շալն ի զ]ւպն իւր Վիշին-
կւսյ, որում եդե յու]ւախաթիւն յոյժ, իջոյց զմեզ ի ւ|լւանի զեդեցկազանի, 
զոբ ի յՕսմանցացն 1.բ զերեսդ. պահեաց զմեզ չորս օբ և յամենայն ա-
սււբ՝ առաւ ոտ և երեկոյի, աո մեզ զայր և զմեզ առեալ տանէր առ ինքն ի 
ճաշել:... Եւ յետ բազում մարդասիրական պատւոյն կամեցաւ աոաքե| 
զմեզ ի Քիով քւսդաքն, յորամ են բազում վանօրայք և տեղիք 
սրբոց...Գրհաց գիր յանձնարարական աո սրբազան Գաբրիէլ մեւոբո-
պօւիտն ծերունի, աո աբքիմանդրիտն Զօսիմէ, և առ կոմենդանտն Իփսն 
Ստեւիանիչ Կուկիսովն՝ րնկալնալ զմեզ ե սրստիւ ցուցանել»: Պեչհբսկի 
փսնքամ աբժւսնանւս|ւո| պատվավոր րնւբսնելաթյան Զոսիմէ սդւքի-
մանգրիտի կոգմից, Հ. էկպությանր հրսւվիրվեւ է Գաբրիել մետրոպոլիտի 
մոտ. որր ես «բազմադիմի պատիւս և սէրս եցոյց և մանաւանդ առ սուրբ 
հաւատս մեր, որ զԳանձ արամեանն անելով ի ձեռին, գովէր ի մէջ հրա-
պարակին, յորամ էին հոգեոբւսկանքն ե երևելի աշխարհականք՝ թէ' 
ճշմարիտ և ուղղափառ հասստ է Հայոց հասստն, և այլ այսպիսի բանս 
համարձակորէն և սա ընկւսլեսդ զմեզ ի սեդանն սուրբ, և յետ արձակման 
սրբոյ պատարագին, զնշխարս տային մեզ և զգինի: Եւ յելանելն մեր ի 
յեկեղեցւոյն խառն ի ճադւսնճ ամբոխն՝ անցեալ ի վերայ մեր, ամենեքին 
աջ առեալ՝ զօրհնութիւն խնդրէին» : 

Սիմեոն Եթևանցան հաջորդած ՛՜Լա կաս Կւսրնեցու գահակալության 
տարիներին, օրինակ, կազմված Հայ-ոուսական դաշնագրի նախագծի 
առաջին իսկ կետը պահանջում էր դավանական խնդիրներում երկուս-
տեք հանդուրժողական վերաբերմունք: Երկրորդ կետով պահանջվում էր 
«Զհեստեալս յիւրաքանչիւր ազգացս չընկալնու] ի հաղորդութիւն իբր 
զպղտորիչս և խռովարարս սիրոյ և խաղաղութեան», իսկ երրորդ կետով՝ 
չարգելել մահմեդականների և հեթանոսների կողմից Հայոց դավանանքի 
ընդունումը: Սրանք հարցեր էին. որոնք իրավական կարգավորում էին 
պահանջում, հրատապ խնդիրներ էին կենդանի իրականության մեջ, 
քանզի Հայոց եկեղեցին ստիպվւսծ՜էր մեծ նեղությունների գնով դիմագ-
րավել ռուս հոգևորականության ճնշմանը: Այղ մասին վկայում է 1782 թ. 
Հովսեւի Աըդությանի արձանագրած այն վոսստը ես, թե Մոգդոկի Հայոց 
եկեղեցին, որ «չարաճճիկ Գորգի ոմն կամեցեսղ էը ռուսանալ և զեկեղե-
ցին զւսյն ևս դւսրձուցանել, որոյ աղագաւ եպիսկոպոսն Ռուստաց և գու-
բեոնարն վճ]տ էին հաստատեալ՝ հրամանաւ Սինօթին ընկալնող, իսկ 
Մոգղոկսւ ժողովուըււքն ոչ էին տուեալ առանց մեզ, արև զգիրս իւրեանց 
գրեալ էին մեգ: Մեք գբեցաք Հաշտւսրխանու գուբեռնաթին, մինչ ոչ ինչ 
օգտեցաք ի նմանէ, բողոք մեր արկաք առ սրբազնասուրբ Սինօթի գա-
հակալ Պետրպօլքու արքեպիսկոպոս Գաբրիէլն, նա յուսադրելս] մեզ, 
խօսեալ ընդ գահակցւսցն իւրոց, և ընդ պայծառափայլ քնեսւգին, մխի-
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թարեսդ յոասպրեալ մեզ, և աասքեալ աո քնեազն: Քնեւսզն, ոււպէս 
հարկն էր, գրեսւց սաստ և յանդիմանութիւն Հաշտարխանու գաբեոնա-
թին և եպիսկոպոսին՝ ի րաց թողուլ զեկեղեցին մեր ե մի նեղել զմեզ, որ 
ընզղէմ է կայսերական մեծութեան զթուրեանն...3ետ այսորիկ գրգռիչ 
Գօբկին ե րնկերքն զղջացեալ ի յանկւստար արարմանց իւրեանց, գիր 
մեղայական գրեցին մեգ և մեք ընկալաք զնոսա ի հաղորդութիւն եկեղեց-

23 

ա յ » : 
Հայոց եկեղեցու համար ղաւ|անակւսն հանդուրժողականության 

մթնոլորտ ձևավորելու գործում մեծ կարևորության ուներ Պսո|ել Առա-
ջին կայսեր կլանի ուսուցիչ Պլատոն միտրոպոլիտի դիրքորոշումը: Ըստ 
Հ. Արդությանի վկայության, Պլատոնը բազմիցս սանձել է ռուս ե հույն 
հոգևորականության հարձակումները Հայոց եկեղեցու և եկեղեցական-
ների դեմ: Որոշակի նպատակադրումով և, ամենայն հավանականութ-
յամբ Հ. Արդությանի նախաձեռնությամբ, Պետեըբուրգամ հայերենի են 
թարգմանվում Պլատոն միտրոպոլիտի «Քրիստոնեական աստվածաբա-
նությունը», «Քարոզներ» և «Ուղղափառ կրթություն» գրքերը /թարգմա-
նիչ Ատեւիանոս Ասլւսնյան/24: Ռուսերենի է թարգմանվում և Պետերբուր-
գում 1799թ. տպագրվում «Հայոց եկեղեցու դավանանքը»25 գիրքը, որն 
այնուհետև Պետերրուրգամ Վրաց դեսպանության քարտուղար Գեորգի 
Ավափշվիփն ռուսերենից թարգմանում է նաև վրացերենի26: 

1793 թ. մայիսի 17-ին Աստլոսխանից Հ. Աըղությանին գրած նամա-
կում հայտնվում է, թե տեւլի ռուս հոգևոր առաջնորդը ոչ միայն մեծ օ-
ժանդակաթյուն է ցուցաբերում հայ հոգևորականաթյանր, այլև պատ-
ժում Ւ. անգամ այն հայերին, որոնք դավանափոխության նպատակով 
դիմում են իրեն. «Ծովինարն մէկ տղայով և իւր որդովն գնացեալ էր Ռուս 
դառնայ, գանելով վւսըեալ էր և մեզ կոչեսղ աո ինքն, թէ դա ևս բերել տա-
ցես առ քեզ և գանեսցես և հարցցէս, թէ վասն ո՞յր թողան զհաւատս իւ-
րեանց և այսպէս անարգեալ եղեն Ռաստի հասստ կամեցողքն, և բո-
լորքն գիտացին, որ արքերէյն27 գանիւք վարեալ է, վասն այսմ այսա-
հետև ո՞վ համարձակի գնալն»2*: Այդ իրավիճակը, սակայն, ամենուր չէ, 
որ ընթանում էր առանց հակամարտության ու ընդհարումների: Որքան 
Ռուսական եկեղեցու բարձը աստիճանավորները հանդուրժողական և 
զուսպ վերաբերմունք էին դրսևորում հայոց նկատմամբ, նույնքան տեղե-
րում ասս հոգևորականությունը գործում էր առավել թելադրական գոր-
ծելսւոճով: Այդ առանձնապես ակնհայտ դարձավ 1790-ակւսն թվական-
ների կեսերին, երբ աշխարհիկ իշխանությունները ևս ակնհայտորեն 
սպասողական քաղաքականություն էին որդեգրել Այսրկովկասի նկատ-
մամբ: Հովսեվւ Արղությանը արձանագրել է ստեղծված իրավիճակը 1795 
թ. մայիսի 20-ին Աստրախանից գրած իր նամակներից մեկում24: Հ. Ար-
ղությանը ևս հայ-ռուսական հոգևոր-դավանական փոխհարաբերութ-
յունները լծորդված ու պայմանավորված է դիտարկում ա ներկայացնում 
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աշխարհիկ իշխանությունների քաղաքականության հետ: «Իմ տառա-
պանքն ինձ պ է բւսսսկան, տեսէք այժմ զի՞նչ յսէք. ես զկեանս իմ տո-
ւեսղ եմ ի զոհ փսսն ծառայութեան թագուհւոյն' յաղագս գ{պաւթեան ազ-
գին իմոյ, ոբպէս ե նորին մայրական խնամօքն յուսագրհալ եմք ամե-
նայն ւսզգաւ, ե զնոյնն յամենայն արեք հոչակեմք գբոփ և ամենայն ոք 
փավսսգի գւսլ յեթկիբս այս ե առանց նեղութեան բնւսկիլ. հայրն լ|ւնել 
հայր պսրոց՝ առանց ե]ւկխղի բռնաւորաց, ե տեարքն՝ տեարք ծառա-
յից»1": Հ. Արղաթյանը բողոքում է Աստրախանամ ստեղծված իրավիճա-
կի ղեմ. «Որդիք անհնազւսնղ ծնռղաց՝ թերակատւսրք, ի բարկանալն 
հարց, գնան ե մկրտին, ե եպիսկոպոսն տեղւոյս՝ իսկոյն րնկալնա, որպէս 
րնկարտ 11 տարեկան մէկ անճար աղքատի պպի, որոյ հօր արտասաա-
1ի գիրն ահւս ուղևորեմ ձեզ, թէպէտ առաքեցի առ եպիսկոպոսն, բայց ոչ 
կամեցաւ լսել: Ս՜եր Թորոս l l j վազով ի 14 տարեկան եղբայրն, բւսրկա-
ցեւսլ ի վերայ մօրն, գնաց ռռաւսցաւ և նւս րնկալաւ, մայրն մնաց ]ալով՝ 
զրկեալ ի յորդւռյն. պպին այլոց ծառայէ, իսկ ծնօղն, որ սնացեալ է, ի ծե-
րութեան հասակին զրկեալ է յսրդիական ծառւսյաթենէն: Պարտա-
տեարք և փախստականք գնան և նոքա ընկալնուն»31: 

Հայերի դավանավտխաթյունը եթե ոչ լխւվին կանխելու, ապա գեթ 
սահմանավոսկերո նպատակով ռուս հոգևորականության հետ հայոց 
վտխհարաբհրաթյանները Հովսեվւ Արղաթյանը փորձում է կարգավորել 
ղիմեըւվ ոչ միայն բարոյական ա քաղաքական միջոցների, այլև իրավա-
կան խւսկների գործադրմանը: Ն ա գրում է, որ իր խնդիրն այն է ռուսա-
կան հոգևորականությունից և, մասնավորապես, Աստրախանի հոգևոր 
առաջնորդ եպիսկոպոսից, թե «կատարեալ հասակի անձինք յորժամ 
գան աո քեզ, նախ սպրւսվկ արա յամենայն դատաստանսն, որպէս օ-
րենքն է. և ապա ընկւսլ, իսկ անկատարքն յետ դարձո, զի նոքւս հաւատ 
ոչ ճանաչեն: Մի զրկեր զծնօղս նոցա ի վայեխւսնէ որդտց»: Այդ պահան-
ջին Աստրախանի Ռուսաց հոգևոր առաջնորդը «ոչ եթէ կամեցաւ մեզ 
բաւականութիւն տալ, այլ բարկացաւ ևս, թէ՝ որպէ՞ս համարձակի Հայոց 
արքեպիսկոպոսն նումրայխ ինձ գիր գրել, և հանդերձելս] մեծ հալա-
ծանս յարուցանել, թէ՝ զիար՞դ համարձակիք գանգւսկ այնքան յարկա-
նել և կամ համարձակ կատարել զօրէնս ձեր» " : Հ. Արղաթյանը հիշեց-
նում է քաղաքական իշխանության վերաբերամր հայոց նկատմամբ, որ 
հակադիր էր հոգևոր իշխանության ւսյդ քայլերին. «Ես ոչ գիտեմ, ու՞մ հ-
նազանդիմ. կայսերական ողորմութեան ազատութեա՞նն, եթէ բռնութեան 
սորին»: Ավելին, Հ. Արդությւսնը փորձում է զուգահեռներ նշերւվ մահմե-
դական տիրապետության և Աստրախանի առաջնորդի գործողություն-
ների միջև, զգաստության կոչել արքունի գործիչներին. «Միթէ Թուրքի 
երկրամն մեր զաւակն իդեն և առանց պատճառի ի հաւատոյն հանեն, 
ո՛չ ապաքէն վասն ւսյն գան և ժողովին ազգ մեր յերկիրս ւսյս, որ յայս-
պիսի բռնութեանց փրկին»13: Հայ իրականության մեջ ռուսադավանաթ-
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յան անցնելու աոանձին փաստերը ես կանխելու համար Հ. Արղությանը 
փորձում է ստանալ ռուս հոգևորականության պաշտպանությունը: Նման 
օրինակներից էր Հնդկաստանում գտնվող տէր Ստեփանի «բէդօվլւսթ 
եգրայրն», որ «ռուսացեալ է, թէ յեդրորէս փող է եկեալ, ինձ չեն տալիս, 
նոթա կինն և փոքրիկ որդին ղօղեալ կան յանկեան, որ բռնութեամբ չռու-
սացնեն»34: Անհրաժեշտ էր հգոր կռվաններով կասեցնել հայոց նկատ-
մամբ գործադրվող դավանական խտրությունները: Հ. Արդությւսնր հար-
ցադրումը կրկին փոխադրում է հայերի Ռուսաստան փոխադրվելը հար-
ցականի տւսկ դնելու սպառնալիքի մակարդակ. «Սեւս յուսադրութեան 
պտուղն երկրիս, ո՞ր երեսօք գրեմ ումեք, թէ՝ եկէք և գհանգստւոթխն վւս-
յելեցէք. ես ճանապարհորդ եմ և ծառայ օղ թագաւորութեան հրւսմանին, 
և սոքա յայսպիսի բռնութիւն կան, ոչ տքւսզի լսեն և ոչ հրովարտակի, ոչ 
արդարութեան ունկն դնեն և ոչ ճշմարտութեան»: Միակ միջոցը հայ հա-
սարակության անունից հանդես գալու և հիմնավորված պահանջի առա-
ջադրումն էր բարձրագույն հոգևոր ատյանի առաջ: Իր փաստարկումնե-
րը ներկայացնելով հայագգի գործիչներին, Հ Արղությանը շեշտելով, թե 
«ւբււք ևս ազգ էք Հայոց, օգնեցեք մեր ազգին», պահանջում է նրանցից, 
գրավոր կերպով դիմել սինոդի գեներալ-պրոկուրոր Ա. Ի. Մուսին Պուշ-
կինին, որ «բարեկամ է, ապա է նա այր բանական և խելօք»: Պարզվում 
է, որ Հ. Արղությանը տեղյակ էր նաև, թե Աստրախանի ռուսաց հոգևոր 
առաջնորդը դիմել էր Ա. Ի. Մուսին Պուշկինին՝ Հայոց եկեղեցու գանգերը 
հնչեցնելու դեմ լինելու պահանջով, սակայն և պատասխան ստացել, թե 
«լռեա, քոյ բանն չէ»: Ռուսական եկեղեցու առանձին ներկայացուցիչնե-
րի նկրտումներին դիմագրավելու գործում հայոց համար կարևոր |ծակ 
էր ռուսական աշխարհիկ իշխանությունների կողմից ցուցաբերված օ-
ժանդակությունը ստանալու հանգամանքը, մանավանդ որ հետզհետե 
ավեփ էր կարևորվում հայոց դիրքորոշումը Ռուսաստանի արտաքին 
քաղաքականության իրականացման գործընթացում: Այգ ակնհայտորեն 
դրսևորվեց 1795 թվականի ընթացքում, երբ Աղա Մահմադ խանի կողմից 
Թիֆլիսի ավերումից հետո սկսեց քննարկվել ու ծրագրվել Ռուսական 
բանակը Այսրկովկաս ուղարկելու հարցը: Ինչպես հայտնի է, ւսյդ արշա-
վանքին իր մասնակցությունը բերելուն հրավիրվեց անգամ անձամբ 
Հովսեփ Արղությանը: 

Այլ էր իրավիճակը Ռուսաստանում կաթոլիկ դավանանքի հոգևորա-
կանության ներկայացուցիչների հետ հայ հոգևորականության ունեցած 
փոխհարաբերությունների պարագայում: Ռուսաստանի կաթոլիկ հա-
մայնքում մեծ թիվ էին կազմում հայազգի կաթուկները, որոնց ւսռաջ-
նորդն էր Օնոֆրիուս Օհանջանովը35: Տեղի տալով Հ. Արղությանի հա-
մառ ջանքերին, Ռուսական կառավալաւթյան հանձնարարությամբ 1794 
թ. հունիսի 18-ին Մոգիլևի կոնսիստորիան հրամայում է հայ կաթոլիկնե-
րի առաջնորդ 0 . Օհանջանովին, թե օրենքով արգելվում է բռնի կաթոփկ 
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դավանանքի դաբձնեւ որևէ մեկին /տվյալ դեպքում խոսքը առաջին հեր-
թին հայաւըսվան անձնավորության մասին է/, իսկ հունադավան ռուսնե-
րին՝ արգելվում է կրոնափոխ անել ընդհանրապես: Հ. Արղությանը փոր-
ձում է ստանալ ավելին. նւս, օգտւսգործեւով պահի կարևորությունը, կա-
ռավարությունից պահանջում է թույլատրել կաթոլիկ հայերի վերադար-
ձը հայադավանության ե միաժամանակ ւսթգե|ե| նաև հայերի անցումը 
ռուսադավանության: Ռասա հայոց հւսմայնքր XVIII դարի վերջին ռու-
սական իշխանությունների կոդմից ստանում է կարևոր հավաստիացում 
իր կարգավիճակի ամրապնդման համար: 

Պւսվել Առաջինի 1799 թ. հոկտեմբերի 28-ի հրամանագրերում շեշտ-
վում Ւ„ որ թույլատրվում Ւ. ազատորեն դւսվանել Հայոց դավանանքը, կա-
ռուցել եկեղեցիներ և կրոնական հարցերում ենթւսրկվեւ միայն էջմխսծ-
նի կաթողիկոսին ա Ռասահայոց առաջնորդ Հովսեփ Արդաթյւսնին: Ա-
վեւին. Ղուկաս կաթոդիկոսի մահից հետո, Ռուսական ւսըքանիքր 
պաշտպանում է Հ. Աւպւոթյանի թեկնածության ւսռաջադըամր Հայոց 
կաթողիկոսական գահի համար և Ռուսական բանակի Վրաստւսնամ լի-
ներս հանգամանքով թելադրված՝ Հովսեփ Արղությանի միջոցով Ւ. 1801 
թ. վւետբվարին հրապարակում Վըասսսսնը Ռուսաստանին միացնեըս 
Պւսվել Առաջինի հրովարտակը: 

Այսպիսով. վերոբերյալից ակնհայտ է, որ հայ-աոսական եկեղեցա-
կան հարաբերությունների ուղղվածությանը XVIII գարի վերջին հիմնա-
կանում պայմանավորվում Ւ.ր քաղաքական հարաբերությունների պա-
հանջով ու մակարդակով: 

PAVELCHOBANYAN 

ARMENIAN-RUSSIAN CIIURCII RELATIONS IN THE SECOND HALF OF 
XVIII CENTURY 

In lhe seeond half of lhe XVIII Century Armenian population in Russia was 
incrcasing. Under morc active Russian policy in the East and along wilh improvement 
of Armcnian-Russian political relations, lhc Armenian-Russian church relations 
hceamc closcr and morc tolerant. 

Owing to mediation of political authorities, lhe Armenian Church in Russia stayed 
free from religious rcstrictions. new churches were built and Church Charter of the 
Armenian Church of Russia was dcveloped. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. «Որպէս Քրիստոս, ըստ ամենատեսակ բարերարութեանն, իշխանութիւն 
ունի ի վերայ հասարակ մարդկայինս բնութեան, նոյնպէս և երկրորդապէս և 
յետ Քրիստոսի՝ Սուրբն Դրիզոր, ըստ բազմատեսակ բարերարութեանն. 
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իշխանութիւն ունի ի վերւսյ յատուկ ազգիս Հ ա յ ո ց , զորմէ բացւսսօղն 
պարտի նախապէս զՀայկազնէաթենէն և զՔրիստոսական հաւատոյն իւրմէ 
րացասել: Քւսնզի որ Հայկւսծին է և հաւատացեալ Քրիստոսի, սովաւ և ի 
ձեռն սորա ունի զհաւատն զայն . . . » /Սիմէոն Երևանցի, Ջ ա մ բ ռ . 
Վ ա ղ ա ր շ ա պ ա տ , 1873, էջ 51/: 

2. Ն ա մ ա կ ը զրվւսծ է 1760 թ., իսկ Թեյմուրազ 11-ը Վրւսստւսնից ճ՛անա-
պարհվել էր արդեն 1759 թ. վերջերին և արդեն զտնվում էր Ռուսաստանում: 

3. Ջամբռ , էջ 234: 
4. Ջւսմբո, էջ 271: 
5. Դիւան հայոց ւզատմութեան, զիրք Դ , էջ Ճ Ի Ա - Ճ լ բ : Г. Э з о в . Начало 

сношений эчмиадзинского патриаршего престола с русским 
правительством, Тифлис , 1901. 

6. Պւստվիրւսկուրյւսն հաջողությանը իր օժւսնդակությամբ նպաստել էր նւսև 
Հուլհւսննես Լազւսրյանը և ւսյդ առիթով նւսմւսկ գրել Սիմեոն Երևանցուն 
(տես Վ. Դ ի լ ո յ ա ն , Լւսզւսրյանների հւսսւսրւսկակւսն-քաղւսքւսկան 
գործունեության պատմությունից, էջ ! 40- I41 ) : 

7. Армяно-русские отношения в XVIII в., IV, с .76-77 . 
8. Տեբստը տես Е. И. Д р у ж и н и н а . Кючук Кайнарджийский мир. Москва , 

1955, с. 352 . 
9. ՍՄ, Լւսզւսրյանների արխիվ, րղթ. 109, գործ 22 , վւսվ. 24. հայերեն բնագիր: 
10. Армяно-русские отношения в XVIII в., IV, с .170-171 . Հրովարտակի 

հայերեն թարգմանությունը տես « Դ ի ւ ա ն հայոց ւզատմութեւսն», IX, 
Թիֆլիս, 1 9 1 ! , էջ 49-52: Նմւսն բովւսնդւսկաթյամբ հրահանգ ւսռաքւ1ել է 
Արտաքին գործերի կոլեգիայից նւսև Գ. Ա. Պոտյոմկինին նույն օրը: Տես 
А В П Р , ф . С Р А , 1 0 0 / 3 , 1764-1800 , Д. 462 , Л. 167. копия: 

11. Армяно-русские отношения в XVIII в., IV, с . 170-171 . 
12. Հւսյտնի է միայն, որ 1798 թ. Պւսվել Աոաջինը ևս նման հրւսհւսնզ ուղարկել 

էր Կ.Պոլսում ռուսական դեսւզան վ . Տամւսրային՝ կարզւսդրելով հնւսրւսվոր 
օգնություն ցույց ւուսլ և ւցւսշտււլանել Ղուկաս կաթողիկոսի կողմից 
ուղարկված հայ հոգևորականներին: ՍՄ, Կ Դ , թղթ. 8, վավ. 15 /պատճե/: 
Տես նաև Վ. Ռ. Գրիգորյան. երևանի խանությունը 18-րղ դարի վերջում 
/1780-1800/ . ե ր և ա ն , 1958, էջ 197: 

13. Армяно-русские отношения в XVIII в., IV, с . 1 5 6 . Այս վավերագրում 
խոսվում է Հերակլի կողմից Արւսրատյան դաշտի 15 հազւսր հայերի Թիֆլիս 
փոխադրման, Երևանի խ ա ն ի կողմից էջմիւսծնի վանքի վեց միաբանների 
սպանության մասին: 

14. Армяно-русские отношения в XVIII в. , IV, с . 1 5 2 . 
15. «Ցունվւսրի 2. ենարալ պօռոճիկ Ալէքսանդր Վասիլիչ Սուվօրօվն եկն առ 

մեզ ի տեսութիւն, և մեր ւսզնիւ ա ղ ա յ Յու1հւսննէսն ընդ նմա ի վերայ նոյն 
նիւթոյն, և ի վերայ երկրացն մերոց բազում հւսրցմունս արար մինչև ցերկու 
ժւսմս»: Տես Армяно-русские отношения в XVIII в., IV, с. 152-153: 

16. Դիւան հւսյոց պատմութեան, IX, էջ 45-46: 
17. Դիւան հւսյոց ւզատմութեւսն, IX, էջ 16: 
18. Դիւան հւսյոց պատմութեան, IX, էջ 19-20: 
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19. Ընթերցված քարոզը նախապես թարգմանվել Էր ոուսերես I. 500 օրինակ 
տպագիր ձեով բաժանվել իշխաններին, իսկ գեղեցիկ կազմված մեկ 
օրինակը Դ . Ա. Պոտյոմկինի միջոցով մատուցվել կայսրուհուն: Օրինակներ 
Էին ուղարկվել գ ա հ ա ժ ա ռ ա ն գ Պւսվելին ե Ս՜արիւս Ֆեոդորովնային, որ 
Հովհաննես Լազարյանի միջոցով փոխանցվէվ Էին Նիկիտւս Պ ա ն ի ն ի ն ' 
հանձնելու ըստ սլւստկանելվու|ն: Տես Դ ի ս ս ն հւպոց պատմութեան, IX, Էջ 4, 
26-27: 

20. Դիսսն հայոց պատմութեան, IX. Էջ 6: 
21. Հովհ. ՏԷր-Աբրւսհամեան- Հովսէփ Չորրորդ Երկայնաբազուկ-Սրղութեանց, 

ընդհանրական ւսոաջնորդ ոուսիաբնակ հայոց /1773-1800/ , իշխան 
կայսերութեան (1-ասւսց ե կւսրողիկոս ամենայն Հւսյոց. Ս Պ բ , 1881, էջ 6-7: 

22. Դիւան հւսյոց ւզւստմուրեւսն, IX, էջ 8-9, 42-44: 
23. Դիսսն հայոց սլատմաթեան, IX, էջ 46: 
24. Ուշազրւսվ է, որ Պլւստոն արքեպիսկոպոսի քարոզների ռուսերենից 

հայերենի րւսրզմւսնությւսմբ զբաղվել է նւսե Հովակիմ Աղւսզւսրի 
Լւսզւսրյւսնը: Տես Վ. Դիլո յան. նշվ. ւսշխ., էջ 190: 

25. " В е р о и с п о в е д а н и е А р м я н с к о й церкви" , СПб, 1799. 
26. (Ц>ой jojGüdy. ftomAfto üg.sjijoTlgonnob obngrtgA.s ц>л 

тАпцпоЬо, 1993, 121. 
27. Իմւս' архиерей . 
28. Ս՛Ա՛. Կ Դ , թդթ. 6, վավ. 42. բնւսզիր: 
29. Հ . Արղությանը, վճռելով դիմագրավել ռուս հոգեորւսկանությւսն 

1|ւսմւսյակւսնություններին, Սոսկվայի ու Պետերբուրզի հայ գործիչներին 
նւսխւսպես նամակով սւեղեկւսցնում ե ս լահանջամ էր նրանց 
միջամտությունը՝ արքունիքում ե սինոդում հենւսրւսն գտնելու համար: 

30. Դիւան հւսյոց պատմութեան, IX, էջ 178: 
31. Դիսսն հայոց պատմութեւսն, IX, էջ 178-179: 
32. Նու յն տեղում: 
33. Նու յն տեղում: 
34. Նու յն տեղում: 
35. Օ. Օհւսնջանովի մասին տես 3. оойЭлййЯдоЕпо. nhftnrto.-i 

j ö o n o j m o j n b o l i ö Jftrtojggmjo),-, 'ЯпйоЬ , тЪ. , 1901, у,;). 488-490, 823, 833, 
835. A m b r o s i u s E s z e r . Missionen im Halbmnd der Lander zwischen Schwarzen 
Meer. Kasp i scc und Persischem Golf : Krim. Kaukas icn. Georgien und Pcrsien.-
Sacrae Congrcgal ionis de Propaganda Fide Memoria rerum. Vol . II, 1700-1815, 
Herder. Rom-Frciburg-Wien. 1973. S . 448. Պ . Չ ո բ ա ն յ ա ն , Վրւսց 
ուղեգրությունները.. . . էջ 116: Ա. էսցերը, հետևելով Ս՜. Թւսմւսրւսշվիլուն, 
թ յոդփմացաբար նրւսն հւսմարում է վրացի: 
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դիմիտրի ս ա ր գ ս յ ա ն 

ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ 
ԳԼԽԱՎՈՐ ՓՈՒԼԵՐԸ* 

Ուրարտական պետության կազմավորումը տեղի է ունեցել երեք փու-
լերով, որոնցից վերջինը ունեցել է երեք ենթափուլեր: 

Ուրարտական պետության կազմավորման առաջին փուլը, որը հա-
մընկնում է այդ պետության պաըրերացման աոաջին փուլին, վերաբեր-
վել է ուրարտական ե հայկական ցեղերի որոշ մասի միավորմանը մի 
ընդհանուր, կենտրոնական պետության կազմում (հայկական ցեղերը 
այդ ժամանակ տարածված էին Արամալի վարչական միավորի կազ-
մում, ինչպես նաև նրա հիմքի վրա ձևավորված հետագա Արմարիլի-Ար-
մարիյափ կամ Արմիրալի մարզում): Այդ փողում ուրարտական պետութ-
յան գրաված տարածքը սկսվել է Արածանի գետի միջին ավազանի հա-
րավային սահմաններից, ձգվել Վանա լճի արևելւան երկարությամբ և 
տարածվել մինչև Ուրմիա լճի արևմտյան կողմերը1: Այդ փուլում, ըստ 
սեպագիր արձանագրությունների տվյալների, ուրարտական պետութ-
յունը կազմված էր 4 քադաք-ամրոցներից և նրանց շրջակայքի բնակա-
վայրերից: Սի քաղաք-ամրոցը իր շրջակայքի բնակավայրերի հետ կազ-
մել էր երկրի մի վարչական միավորը: Այդ վարչական միավորներն էին' 
Արզաշքուն, Արամալին, Զանզիունան և Սուգունիան: Դրանցից Աըզաշ-
քուն տարածված էր երկրի հյուսիսային մասում, մասնավորապես Վա-
նա լճի և Արածանիի միջև ընկած տարածքում, Արամափն՝ Վանա լճի 
արևելյան մասում, Զանզիունան՝ այդ լճի հարավ-արևեւքում, իսկ նրա-
նից արևելք դեպի Ուրմիւս լճի արևմտյան կողմը տարածված էր Սուգա-
նիան2: Հյուսիսային կողմում Ուրարտուին սահմանակից են եղեւ Դա-
յաենի-Դիաուխի, Թումմե, Սուխմու և էնզիտե երկրները, հարավային և 
հւսրավ-արևելյան կողմում՝ Գիլզանի, Խուբուշքիա և Մուծածիբ երկրնե-
րը (նշված երկրնեբից Դայաենի-Դիաուխին անմիջապես սահմանակից 

* Հ ո ղ վ ա ծ ը հ ր ա տ ա ր ա կ վ ո ւ մ է առւսնց նրա էությանը խ մ բ ա գ ր ո ւ թ յ ա ն կողմից 
մ ի ջ ա մ տ ո ւ թ յ ա ն : 
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1; եղե| Արզաշքոփ շրջանին, Մածածիրը ե Խուբուշքիան՝ Սուգունխսյի 
շրջանին, իսկ Դիպանին՝ Ջանզիունայի շրջանին)3: Աոաջին փուլում fli-
րարտուն չի ունեցել խոշոր զորք: Նրա զ]ւնվորների թիվը հասել է 3400-
ի4: Այդ զորքը ենթարկվեւ է երկրի արքային: Այն կոչվել է արքայի զորք 
կամ արքայական զանդ, որր արքայի հետ գտնվել է երկրի արքայական 
քադաքամ. իսկ անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանել է երկրի սահ-
մանները: Սագունիա վարչական միավորի օրինակը ցույց է տափս, որ 
զորք են ունեցել նաև վարչական միավորները, մասնավորապես նրանց 
քսւդաք-ամրոցներր5: Երկրի առաջին արքան է եղել Արամեն (859-832), 
իսկ նրա արքայական քաղաքը՝ Արգաշքուն6: Այդ վազում ասսարական 
պետությանը մի քանի անգամ կործանարար արշավանքներ Ւ. կազմա-
կերպէ] նորաստեղծ ուրարտական պետության վրա, բայց վերջինս կե-
նաց ու մահու պայքարի գնով պաշտպանել է իր գոյությունը : Ասսարա-
կան արշավանքները աստիճանաբար դադարել են, երբ մ.թ.ա. 832 թ. ու-
րարտական թագավորներից Սարդարի 1-ը (832-822) Արածանի գետի ա-
վւին լուրջ դիմադրություն է ցույց տսդիս ասսարական զորքին, կանխում 
նրա ներթավսսնցամը Ուրւսրտու", երկիրը փրկում ասսարական զորքի 
նոր ասպատակայաններից ու ավերածություններից: 

Ուրարտան, երբ նոր է քաղաքական ասպարեզ եկել, բացի վերոհիշ-
յւպ երկրներից, շրջապատված է եղել նաև ցեդամիություններով: Նրա 
հյուսիս-արևմտյան կոդմամ գտնվել է Խաթե ցեղամիաթյանը9, իսկ հյու-
սիս-արևելյան կողմում՝ էթիունի ցեղամիությունը10: Այդ երկու ցեդա-
միաթյուննեըը իրարից բաժանվել են Դւսյաենի-Դիաախի պետության 
ընդարձակ տարածքով": 

Ուրարտական պետության կազմավորման երկրորդ փուլը, որը հա-
մընկնում է այդ պետության պաըբեըացման վերելքի փուլին, սկսվել է 
Իշպուինիի (822-810) ժամանակաշրջանից: Հզոր Ասորեստանի դեմ 
պայքարելու նպատակով ուրարտական պետությունը աշխատել է իր գե-
րիշխանության տակ վերցնել շրջակայքում գտնվող երկրները, հարստ-
նսդ ա հզորանալ նրանց միջոցներով և վերջ տալ ասսարական սպառ-
նւպիքներին: Բայց դա խաղաղ ճանապարհով տեղի չէր ունենալու: Դրա 
համար հարկավոր էին նվաճումներ: Եվ սկսվում են ուրարտական նվա-
ճալական արշավանքները շրջակայքի անհատ-անհատ ցեղային երկր-
ների. ցեղամիությանների ու պետության աստիճանի հասած երկրների 
փոս: 

Իշսրոինին, հյուսիս-արևելքում նվաճելով Ուիտերուխի, Լուշա, Քա-
թարզա ցեղային երկյւները, Ուրարտուի սահմանները հասցնում է մինչև 
Արածանի ու Արաքս գետերի ակունքները12, նվաճելով Արաքսի ձախ ա-
փին գտնվող Պալուադի երկիրը (Սյունիք նահանգի Երնջակ գավառում, 
որը հետագայում մտեւ է Նախիջևանի կազմի մեջ), ինչպես նաև Բարշո-
ւա կամ Պաըաոաշ (հմմտ. Պարսկաստան) երկիրը, Ուրարտուի սահ-
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մւսննեյւր հասցնում է մինչև Արաքսի միջին ավազանը և Ուրմիա լճի 
աըևելյան կալմերը13: 

Մենւոան (810-786) իը նվւսճամնեըով Ուրարտուի հյուսիսային սահ-
մանները հասցնում է մինչև Դայաենի-Դիաոփւհ ընդարձակածավալ 
պետության կենտրոնական որոշ տարածքները14, հյուսիս-արևմտյան 
սահմանները՝ մինչև Ծուպանի (Ծոփք) երկիրը և Խաթե ցեդամիության 
արևեւյան սահմանները (Փոքր Հայքի Մելաս գետի ավազանում), հյու-
սիս-արևելյան սահմանները՝ մինչև էրիքուախի երկիրը (Արարատյան 
դաշտավայրի մատույցներում. Արարատ լեոան ստորոտում)15, 
արևմտյան սահմանները՝ մինչև անդյւեփրատյւսն Մելիտեա կամ Մեյի-
ւրււ (Մւսլաթիա) երկիրը 6, հարավային սահմանները՝ մինչև Շուրրիա և 
Ուրմե երկրները (Սասանի լեոնային զանգվածում)1', հւսրավ-արևելյւսն 
սահմանները՝ մինչև Մանա երկիրը (Ուրմիա լճի արևելքում)'": 

Արգիշթի 1-ը (786-764) իր նվաճումներով Ուրաըտուի սահմանները 
հյուսիսում հասցնում է մինչև Դայաենի-Դիաուխի պետության ծայր 
հյուսիսային կողմերը (Սև ծովի հարավային ափերին)14, հյուսիս-
արևմտյան սահմանը՝ միչև Խաթե ցեգամիությտնը (Փոքր Հայքտմ), 
1ւյտսիս-արևելյան սահմանները՝ մինչև էթիունի ցեւլամխււթյունը, մաս-
նավորապես նրա մեջ մտնալ Կիեխանի երկիրը (Սևանի ավագանում, ի-
հարկե, ճանապարհին նվաճելով Ազա(հմմտ. Ուազւս, Վազա) երկիրը 
(Արարատյան դաշտավայրում) և Ուլտւսնի երկիրը (Կստւսյքտմ)2", հա-
րավ-արևեյյան սահմանները՝ մինչև Բալտւարա, Բուշթտ և Բաբիլու 
երկրները (Ուրմիա լճից դեպի հարսւվ-արևելք2'): 

Սարդարի 11-ը (764-735) իր նվաճումներով Ուրարտոփ սահմանները 
հյուսիսում հասցնում է մինչև Կուլիսս (Կոլխիդա) երկիրը (Սև ծովի հա-
րավ-արևելքում)22, հյուսիս-արևելյան սահմանները' մինչև էթիունի ցե-
ղամխոթյան մասը կազմող Ու(ե)դուրի-էթիունիի մեջ մտնող Ագախունի, 
Վեփքունի (Գեղաքանի), Լուերունի, Արքտքինի երկրները (Սևանա լճի 
ավազանում) և Ուրտեխինի (հմմտ. Արցախ) երկիրը23, արևմտյան սահ-
մանները՝ մինչև անդրեփրատյան Կումախւս (Կոմագենե) երկիրը24, հա-
րավային սահմանների մինչև Արմե երկիրը (Սասանի լեռնային զանգ-
վածում)25, նվաճում Ւ. նաև Պուլուադի երկրի հարավային կողմերը (ժա-
մանակակից Իրանի հյուսիսային շրջաններում, Արաքսից դեպի հա-
րավ): 

Այղ նվաճումների հետևանքով ուրարտական պետությունը հզորա-
նում է, որի շնորհիվ աճում է նրա հեղինակւսթյունր արտաքին աշխար-
հում, և Առաջավոր Ասիայի ռազմաքաղաքական առաջնությունը Ասո-
րեստանից անցնում է Ուբարտտին: 

Սալպուրի 11-ը կազմակերպում է նաև հակա-ասոըեստանյան կոալի-
ցիա, որի մեջ են մտնում ինչպես հյուսիսային Սիրիայի Բիթ-Ագուսի և 
Գարգում, այնպես էլ անդրեփրատյան Կումմախսւ կամ Կումախա (Կո-
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մագենե) և Մելիտեա-Մե||ւտււ (Մալսւթիա) երկրները26: Սւսըդոտի 11-ի 
նպատակն էր՝ կոսղիցիոն բանակով հարձակվե] անմիջապես Ասորես-
տանի վրա, ծնկի բերե| նրան, ընդմիշտ վերացնել հարավից սպաոնա-
gni] վտանգը: Իբրև դրւս ապացույց պետք է նկատի ունենալ այն փաս-
տը, որ նւս մ.բ.ւս. 753 թվականին հարձակվում է Ասորեստանի թագավոր 
Աշշուրնիրարի 111-ի (753-746) վրա և պարտության մատնում նրան27: 
Դրանից հետո, ինչպես կհամոզվենք հետագա շարադրանքում, Սարդա-
րի 11-ը իը կոալիցիոն բանակով ամրանում է Բիթ-Ագուսի և Կումմուխու 
երկրներում՝ անշուշտ Ասորեստանի վրա նոր հարձակումներ կազմա-
կերպելու նպատակով: 

Իր կազմավորման երկրորդ փուլում ուրարտական պետաթրսնր 
նվաճել է շուրջ !30 խոշոր և մւսնբ երկրներ: 

սւրարտակւսն պետության կազմավորման երրորդ փայը, որը հա-
մընկնում է այգ ւգետաթյան պւսըբերւսցման վայրէջքի փուփն, ինչպես 
ասվել է վերևում, ունեցել է իր երեք ենթափալերը: Ուրարտական պե-
տության կազմավորման երբորդ փուփ առաջին ենթավււո|ը սկսվում է 
Աալսրսլվւ 11-ի կառավարման երկրորդ շրջանից: Ասասրւսկան պետութ-
յունը, զգալով Ուրարտուի նպատակները, նախապատրաստվում է դի-
մւսկայեըո նրւս հետագա գործողություններին: Դրան հատկապես ձեռ-
նւսմուխ է ւինամ ասասրւսկան գահին նոր անցած Թիգլաթպալասար III-
ը (745-722), որը իը թւսգւսվորաթյան երրորդ տարում՝ մ.թ.ա. 743 թ. հյու-
սիսային Սիրիւսյում գտնւիսլ Բիթ-Ագուսի երկրի Արպադ քագաքի մոտ, 
որտեղ արդեն թափանցել էր Ուրարտուն, մարտեր մղելով Սայսրսըի 11-ի 
ղեմ, հաղթւսնակի է հասնում2*: Հետագայում լարվածությունը ւսվեփ է 
սրվում Ասորեստանի և Ուրարտուի միջև, որը ավարտվում է մ.թ.ա. 735 
թվականին Կումմուխու (Կոմմագենե) երկրի Կիշթւսն և Խալպու մարզե-
րի ւսըանքամ, մւսսնավորապես Կիշթան քաղաքի մոտ տեղի ունեցող 
ճակւսսսսմարսավ, որի ընթացքում հաւլթանակը ւլաըձյալ աղեկցամ է 
Թիգլաթպալասար 111-ին: Դրանից հետո նա մտնում է Ուրարտու, պա-
շարում նրա արքայական Տուշպա (Տոււսււշպա) քաղաքր, ուր փակված 
էր Սւսրւրորի 11-ը և ասպատակում երկրիը24: Դրա հետևանքով քայքայ-
վում է ուրարտական պետության կողմից ստեղծված հակւս-ասորես-
տւսնյան կոափցիան: Թիգլաթպալասար 111-ը Ուրարտուից խլում է նրա 
հարավում գտնվող Ուըուբա երկիրը, Սաստնի լեռնային զանգվածի հա-
ըւսվային մասում գտնվող Շուբըիա երկլւի Քուլփմմերի (Քղիմար) մարզը 
(Քաըամա կամ Քաւփրթ գետի ավագանում) ե նրա շրջակայքում 
գտնվող մի շարք բնակավայրերը, այդ թվում Բենզոլ, Անգանու և Սար-
ղւսարի քաղաքները, իրեն հարկատու է դարձնում մինչ այդ Ուրարտուի 
գերիշխւսնության տակ գտնվող Բիթ-Ագուսի, Դտրգւոմ(ու), Սեփտեա 
կամ Մեփդա (Մալաթիա), Կումմուխու կամ Կտմախա (Կոմագենհ) երկր-
ները՝": Արտաքին աշխարհում Ուրարտուն կորցնում է իր քաղաքական 
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հեղինակությունը, ե Առաջավոր Ասիայում առաջնությունը կըկին անց-
նում է Ասորեստանին: Ուրարտական պետությունը բոնում է վայրէջքի 
ճանապարհ: 

Ուրարտական պետության կազմավորման երրորդ վտւլի երկրորդ 
ենթւսփուլը համընկել է Ռուսա 1-ի կառավարման ժամանակաշրջանի 
հետ: Սսւրդուրի 11-ին հաջորդւպ Ռուսա 1-ը փորձում է վդւկել արտաքին 
աշխարհում իր երկրի կորցրած հեդինակությունր ե Ասորեստւսնից ետ 
խլէղ Առաջավոր Ասիայի առաջնությունը: Դրա համար անհրաժեշտ էին 
տնտեսական նոր աղբյուրներ: Սակայն Ասորեստանի ազդեցությունը 
հնարավորություն չէր տափս նրան անմիջապես դիմել արշավանքների 
հարավում գտնվող հարուստ երկրների վրա, նրանցից ձեռք բերել ավար, 
ռազմագերիներ, հարկ ու տուրք: Ռուսա 1-ին միայն հաջողվում է Մանւս 
երկրից խլել նրա Ուիշդիշ մարգը ե միացնել արարատին" : Ուրարտուի 
թիրախում մնում են հիմնականում հյուսիսի երկրները, որոնք այնքան էլ 
հալտւստ չէին: Ն ա նվաճում է Սևանա լճից այն կողմ, բարձր լեոների 
վրա (Փոքր Կովկասում) գտնվող 19 երկրները32, բւսյց ւսյդտեդից ռազ-
մավար ձեռք չի բերում: Ռուսա 1-ը ստիպված նյութական միջոցներ է 
փնտրում սեփական երկրի ներսամ՝ զարգացնելով նրա տնտեսության 
ճյուղերը: Այդ ասպարեզում նա հասնում է որոշ հաջողության33: Դըւսնից 
ոգևորված նա հարավ-արևելքում ստեղծում է հակա-ասսուրական երկր-
ների կոալիցիա, որի մեջ են մտնամ մերձկասպյան Անգիւս և մեըձարմ-
յան Զիկիրթու, Արդինի-Մուծածիր ու Նաիրի-Խուբուշքիա երկրնեյւը34: 
Ն ա մարտեր է մղում Ասորեստանի դեմ նրա հյուսիսային լեոներում3': 

Ռասա 1-ի այս ռազմական պլաններին ուշիուշով հետևում է Ասորես-
տանի թագավոր Սարգոն 11-ը (722-705): Նա, զգալով Ուրարտոփց 
սպասվող վտանգը, ինքն է նախահարձակ լինում, արշավում Ուրարտուի 
վրա նրա հարավ-արևելյան կախից և Ուրմիա լճի հյուսիս-արևելքում 
գտնվող Ուաուշ խռան տապատում տեղի ունեցող ճակատամարտում 
հաղթանակ տանում Ռուսա 1-ի կոալիցիոն բանակի նկատմամբ, կողոպ-
տում ու ավերում երկրի կենտրոնական մարգերը36: Ռուսա 1-ի Խոյսերը 
չեն արդարանում: Ռուսա 1-ից Սարգոն 11-ը խլում է Մանա երկրից նվաճ-
ված ու ուրարտական կենտրոնական մարզերի շարքում մտցված Ուիշ-
դիշ մարզը37: Ն ա իրեն է ենթարկում ամբողջ Մանա երկիրը, որը մինչ 
այդ գտնվում էր Ուրարտուի ազդեցության տակ: Սարդարիին հարկա-
տու են դառնում Նաիրի-Խուբուշքիա, Արդինի-Մուծածիր, Զիկիրթու և 
Անգիւս երկրները: Շարունակում են Ասորեստանին հարկ վճարել Մեփ-
դուն, Կումմուխուն, Դուրգումը, Բիթ-Սգուսին: Ուրարտոփց անկախա-
նում է Շուբրիա երկիրը3*: 

Փաստորեն Ռուսա 1-ի գործողությունները ոչնչով չնպաստեցին Ու-
րարտուի վերելքին: Ընդհակառակը, այդ գործողություններից հետո ու-
րարտական պետության վայրէջքը ավեփ է խորանում: Բայց, այնուամե-
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նւսյն|ււ|. նա նվաճելով Փոքր Կովկասում գտնվող 19 երկրները՝ որոշ չա-
փով նսըսստ Ւ. բերել իր պետության կազմավորման գործին: 

Ուրարտական պետության կազմավոթման երրորդ փայի երրորդ են-
թւսփու|ր 1ւամբնկնում է Աբգիշթի 11-ի ե Ռուսա 11-ի կաոավարման ժամա-
նակաշրջանի հետ: Այս ենթափալում Ուրարտուի հիշյալ թագավորները 
իրենց զգուշավոր քաղաքականությամբ հնարավորություն չեն տափս Ա-
սոբեստանին նոր արշավանքներ գործել իրենց երկրի վլսս, ավերածութ-
յուններ կատարել այնտեդ ե նոր երկրներ անջատել նրանից: 

Ռասա 1-ին հւսջորդոդ Արգիշթի 11-ը (713-685) գբադվում է Սւսրգոն II-
ի կոգմից ավերված երկրի վերակառուցման աշխատանքներով: Նրան 
միայն հաջոդվամ Ւ. նվաճումներ կատարել Ասորեստւսնից հեռա, Ուր-
միա լճի հյուսիս-արևելքում (ժամանակակից Թւսվբիգի ու Արդեբիլի 
շրջաններում): Նա նվաճում' Ւ. այնտեդ գտնվոդ 6 երկրները, դնում հարկի 
տւսկ"', բայց նրանցից կոդոպատ և ռազմագերիներ ձեռք բերել չի կսւրո-
դանում: Ն ա նվաճում է նւսև երկրի հյուսիս-արևելքում, մասնավորապես 
ժամանակակից Սյունիքում գտնվոդ Ծուլակու (Ծղուկ) երկիրը40, բայց 
նրանից ևս կոդոպատ ու ռազմագերիներ ձեռք բերել չի կարողանում, 
ինչպես նաև չի կարարսնամ այդ երկիրը դնել հարկի տակ: 

Արգիշթի 11-ին հաջորդող Ռուսա 11-ը (685-645) նույնպես գբադվում Ւ. 
երկրի ներսամ շինարարական աշխատանքներով: Նրան հաջոդվամ է 
նւսև արշավանքներ կազմակերպել Սսպւետռանից շատ հեռու, Փոքր Ա-
սիայում գտնվոդ Մւսշքինի (Փռյտգիա), Խափտտ (Խաղտիք) երկրների 
և Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևմտյան մասում, մասնաորա-
պես Փոքր Հւսյքում գտնվոդ Խաթե երկրի (ավեփ ճիշտ Խաթե ցեդւս-
միության) վրա41, որը վադուց էր նվաճվել Ուբւսրտտի կոգմից: Նրան չի 
հաջոդվամ այդ երկբներից ռագմավար ձեռք բերել: Ն ա բավարարվում է 
նրանով, որ ւսյդ երկբներից ձեռք է բերում որոշ քանակությամբ կին գե-
րիներ: Ռուսւս 11-ը վարձում է գրավել երկրի հարավում, Ասորեստանի 
սահմանի մոտ գտնվոդ անկախ Շաբրիա երկիրը՝ պատրվակ դարձնելով 
ւսյդ երկրռւմ ասսուրական փախստականների հետ ապաստան գտած 
ուրարտական փախստականներին բռնելը: Սակայն Ասորեստանի թա-
գավոր Ասաըխւսդդոնը (680-669), իմանալով Ռուսա 11-ի այգ մտադրութ-
յան մասին, ինքը նախահարձակ է լինում, գրավում Շուբրիա երկիրը42 և 
մոտենում անմիջապես Ուրարտուի հարավային սահմանին: Ուրարտուն 
տեսնում է դա, բւսյց լռում է և չի հանդգնում պայքարի ելնել հզոր Ասո-
րեստանի դեմ: 

Այսպիսով, Արգիշթի 11-ը և Ռուսա 11-ը թեև 9 նոր երկրներ են նվաճում 
ու նպաստ բերում ուրարտական պետության կազմավորման գործին, 
բայց դրանով նրանք չեն կարողանում կանխել այդ պետության վայրէջ-
քը և բացել նրա վերեւքի ճանապարհը: Ուրարտական պետության վա-
րէջքը շարունակվում է մինչև մթա 585թ., որից հետո սկսվում է այդ պե-
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տության անկման փուլը: Ռուսա 11-ից հետո վայրէջքի վազում թագավո-
րել են Սարդարի ա - ը (645-635) ե Սարդարի IV-Պարույրը (635-585): 
Վերջիններս ընդհանրապես նվաճողական արշավանքների չեն դիմում 
ե, հետեաբար, նոր երկրներ չեն նվաճում ու ոչնչով չեն նպաստում իրենց 
պետության կսպմավորման գործին: 

Սկսած մթա 585 թվականից, երբ վայրէջքի փողին հաջորդում է Ու-
րարւոու կամ Արմենիա պետության պարբերացմւսն անկման փողը, այդ 
պետությունը անցնում է, նախ՝ Սեդիւսյի, ապա՛ Պարսկաստանի գերիշ-
խանության տակ: Այդ գործընթացը ավարտվում է նրանով, որ Րհրար-
տուն կամ Արմենիան մթւս 522թ. գրկվում է իր պետականությունից ե վե-
րածվում պարսկական սատրապության: Այդ փուլում Ուլսսրտա կամ 
Արմենիա պետության նոր կազմավորման մասին խոսելն ավելորդ է: 

Ուրարտական պետության կազմավորման մասին տեղեկություններ 
ենք քաղում այդ պետության թագավորների տիտդոսաշարերից, որոնք 
գրվել են ինչպես ուրարտերեն, այնպես էյ ասսարերեն լեզուներով: Ու-
րարտերեն լեզվով գրած աիտղոսաշարերում Ուրարտուի թագավորները 
իրենց անվանել են «թագավոր երկիր շուբելիի (K l Rsureli), թւսգավոր եր-
կիր Բիաինիփի4՜1», իսկ ասսուրերեն խզվով գրած տիտդոսաշարեըամ 
նրանք իրենց անվանել են «թագավոր քիշշւսթիի (kisäati), թագւսվոը 
Նաիրի երկրի44»: Սրանցից «Նաիրի երկիրի» փոխարեն Ռուսւս 1-ի երկ-
լեզվյան արձանագրության ասսուրերեն տարբերակում հիշատակվում է 
«Ուրարսաւ երկիրը»45: 

Ակներև է, որ Նաիրի և Ուրարտա անվանումները տրվել են բուն երկ-
րին: Նրանց' երկուսին փոխարինել է Բիաինիլի տերմինը, որն անի հա-
վաքական, հոգնակիության իմաստ (այն զուրկ է էթնիկական իմաստից, 
քանի որ նրա անունով ցեղ կամ ցեդամիաթյուն չի հիշատակվել, ավելի 
շուտ այն անի տեղի իմաստ: Իսկ ինչ վերաբերում է տիտւլոսւսշաըեըի 
ասսուրերեն տարբերակի «քիշշաթի» և ուրարտերեն տարբերակի «եր-
կիր շուրելի» հասկացություններին, ապա ղրանցից աոաջինը' «քիշշա-
թին», ասսուրերեն բաո է, որը նշանակում է «տիեզերք», «աշխարհ», ինչ-
պես նաև «բազում»46: Ուրարտական թագավորների տիտւըաւսշարերամ 
այդ բառը օգտագործվել է իր վերջին իմաստով' «բազում» իմաստով՛1': 
Հետևաբար Ուրարտուի թագավորների ասսուրերեն տիտղոսաշարերի 
«թագավոր քիշշւսթի» նշանակում է «թագավոր բազմաց» կամ «թւսգւս-
վոր բազում երկրների»: Այդ իմաստն է պարունակում նաև ուրարտա-
կան թագավորների տիտղոսաշարերի «թագավոր երկիր շուբելիի» տիտ-
ղոսի «երկիր շուրելի» բաղադրամասը4": Ուսումնասիրությունները ցույց 
են տափս, որ «երկիր շուրեփ» (KURSureli) տերմինի KUR.KUR M և 
L : 1KUR.KURM I ' S 5 0 գաղափարագրերից առաջինը նշանակում է «բազում 
երկրներ», իսկ երկրորդը, որը Լ Յ «մսղպ» սահմանիչի շնորհիվ ստացել է 
նաև «բնակիչներ» իմաստը, նշանակում է «բազում երկրների բնակիչ-
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սե]]51»: Այս փաստերը իրենց հերթին հաստատում են, որ «երկիր շուրե-
փ» տիտւրւսր իրոք նշանակում Ւ. «բազում երկրներ»: Տիտղոսաշաբերամ 
այդ «երկիր բագմւսցը» կամ «բազում երկրները» (K l Rsureli) , որոնք են-
թայւկվևյ են ուրարտական թագավորներին, տարբերվել են այդ թագա-
վորների բան երկրից (Նաիրիից, Ուրաբտոփց): Այգ «երկիր բազմացր» 
կամ «բազում երկրնեբր», բնականաբար, վերաբերել են ուրարտական 
թագավորներին հպատակ, նրանց կոգմից նվաճված երկրներին 2: 

Փաստորեն տ]ւտդոսաշարերը ցույց են տափս, որ ուրարտական պե-
տության կազմավորման հիմքում ընկած են եզեւ ինչպես բան երկիրը, 
այնպես էյ հպատակ (այգ թվամ նվաճված) երկրները: 

Այսպիսով, աըայւտական պետությունը կազմավորման եբկյսդպ վտւ-
բոմ նվաճել է շուրջ 130 երկրներ, իսկ երբորդ փուլում՝ ես 28 երկրներ: 
Այդ 158 երկյւները տարածված են եգեյ Ուրարտուի շրջակայքում: Ասո-
րեստանից կրած պարտությունների հետևանքով աըարւոոփ հարավում, 
հարավ-արևեյքում և հարավ-արևմուտքում նվաճված երկրների մեծ մա-
սյւ անջատվել է նրանից: Մնացած երկրների շնորհիվ կազմավորվել է ու-
րարտական պետությունը: Այդ կազմավորումը տեզի է ունեցել 3 գյխա-
վոր փուլերով: 

DIM1TRI SARKISYAN 

TUE MAIN STAGES OF FORMATION OF TIIE URARTIAN STATE 

The formaiion of lhe stale of Urarlu has gone 3 main stagcs, the last of which has 
3 undcrstages. The first stage coineidcd with the political appcarancc Urartu. when 
thosc State was busy uniting its native territorics and [Kopulation. At that time the 
heard of the country werc the kings Arame (859-832) and Sarduri I (832-822). The 
sccond stage coincidcd with the progress of Urartu, when the State conqucred about 
130 countrics ncarly and took the hegemony of Progressive Asia. At that stages great 
changcs hade occurred in the territory and its f>opulation. At that time head of the State 
were the kings the Ishpuini (822-810). Menua (810-786), Argishti I (786-764) and 
Sarduri II (764-735). The first understage of third stages coincidcd with lhc last period 
of the Sarduri П kingdom, when king of Assiria Tiglatpalasar III (745-727) inwaded 
Urarlu, defeated the country, as a result of which lhe stage in soulhem. soulh-csiarn, 
south-western countrics were seperated. The sccond understage of third stages 
coincided wilh the թeriod of Rusa I (735-713) kingdom, when Urarlu occupy 19 
countries in lhe Small Caucas. but with a last period of Rusa I kingdom king of 
Assiria Sargom II (722-705) inwaded Urartu, defeated the country, as a result of 
which the second understage in southern countrics were separeted. The third 
understage of the third stage coincided wilh the time kingdom of Urartu kings 
Argishti II (713-685) and Rusa II (685-645). when the above mentioned kings 
conqucred almost 9 countries in the northern, north-castern, north-weslern parts 
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Urartu and make new changes in the formation of their eountry. The next kings don't 
conquer any territories, and any new countries are not seperated from Urartu. 
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յ 

արաս՛ ք ո ս յ ա ն 

ԽԵԹԱԿԱՆ KUB XXVI 62 ՍԵՊԱԳԻՐ ՏԵՔՍՏԸ ԵՎ 
ՎԵՐԻՆ ԵՓՐԱՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Հայկական լեռնաշխարհի քաղաքական պատմության, անվանաբա-
նության. տեղագրության և հարակից խնդիրների ուսումնասիրության 
եւսմար կարևոր նշանակություն ունի մ.թ.ա.ճ\ք դարի վերջերով կամ XIV 
դարի սկգբներով թվագրվող մի խեթական սեպագիր տեքստ՛, որն առ 
այսօր ինչպես հարկն է չի մեկնաբանվել հայագետների կողմից2: Պատ-
ճառը, թերևս, այն է, որ այստեղ անվանապես չեն հիշատւսկվում մ.թ.ա.11 
հազարամյակում Հայկական լեռնաշխարհի մեգ հայտնի երկրները կամ 
դրանց տարածքում գտնվող բնակավայրերը, ինչպես նւսև ւսյն հանգա-
մանքը, որ խեթագիտական հրատարակություններում, մինչև վերջին 
շրջանը, մեր տեքստում վկայված տեղանունների մի հատվածը, որը, 
ինչպես կտեսնենք ստորև, գտնվեւ է վերինհվւրատյան գոտում, որևէ 
կերպ չէր տեղադրվում: 

Քննարկվող տեքստը իրենից ներկայացնում է միջին խեթական դա-
րաշրջանի արքա Թուդխալիյաս 1(11)-ի կամ նրա հաջորդ Առնուվանդաս 
1-ի օրոք Խեթական տերության քաղաքական ազդեցության հյուսիս-
արևելյան գոտում գտնվող շրջանների բնակավայրերի հետ զինծառա-
յությւսն մասին կնքված մի վւաստաթաղթ: Ծառայության վերցվող զին-
վորները թվարկվում են անվանապես և ըստ բնակավայրերի: Դժբախ-
տաբար, այս ընդարձակ տեքստից պահպանվել է միայն I և IV սյունակ-
ների առաջին կեսը: Այնուամենայնիվ, ւսյս պահպանվածն էլ բավարար 
է մեզ հետաքրքրաւ խնդրի լուսաբանման համար: 

Ստորև ներկայացնում ենք տեքստի IV սյունակի (Հակառակ կախ) 
վերջին չորս պարբերությունները: 

Հ Կ I V 

26') 50 ERINM U S URllMu-ut-ha-l [i?.... 
27՝) 50 ERINM E S u R , ,Ta-at-t[a?-.. . 
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28') Su-Sl E R I N m f * "Rl ,Ki-i[l-.... 
29') 1 ME ERINM '^ l 'RUTa-x[ 
30') 10 ERINM E S l l R UA.s ֊du-he-e-rfa(-)... 
31') 5>U.NIGIN 60 ME 35 ERIN m e S KUR UB[U. 

32') mWa-aI-ta-hi-is LÜ URUHa-x[ 
33') mKu-u-wa-as LÜ "R , ,Sa-a-la n[u-za? li-in-ki-ya-
34') LIJ URUE-er-hi-ta nu-za li-in-k[i-ya(-)... 
35') LÜ URULi-it-ta nu-za li-in-ki-fya(-)... 
36') "'H[i]-i-n[i]-is LÜ L'Rl)Te-mi-ya Ü-U[L .... 
37')'"[ D]UB.SAR I-NA URl'Ha-at-ti 

38') "'Ka-a-si-ya-ra DUMU "Ta-ra-as-ku-il DUMU n,A?-[.... 
39') '"Pät-tal-li-ya DUMU mU-ra-wa-al-ku-i(-)[.... 
40') DUMU "'Pa-a-ta "'Kal-ma-ha-zi-ti DUM[U .... 
41') "Tar-hu-un-da-zi-ti DUMU "՝Ku-uk-ku(-)[... 

42') x[.... 
43') S[U.NIG]IN 6+[x. . . . 

ՀԿ IV 
26') «50 զինվոր Մւոտխւսլ[ի յ(-)] քւսւլաք|ւց, [. 
27') 20 զինվոր Տւստտ[ա°(-)] քսւզաքից, [ 
28') 60 զինվոր Կիլ[ի յ(-)] քաղաքից, [ 
29') 100 զինվոր Ta-x[ ] քաղաքից, [ 
30') 10 զինվոր Ասւրոխերա(-)'* քաղաքից, [... 
31') Ընղամենր՝ [ երկրի] 635 զինվոր: 

32') IIa-x[ ] քաղաքից Վսղտախիսր, [ X քաղաքից, X-ր], 
33') Սարս քաղաքից Կուվասը: 1;վ [նւս երւրււմ տվեց՞: X-ր] 
34') էրխիտա քաղաքից: Եվ [նա] երղ[ամ տվեց0: X-ր] 
35') Լիտտա քաղաքից: նա երդովմ տվեց'3:] 
36') Խին[ի]սը Տեմիյւս քաղաքից չ[Ի երղվեւ/չեւպվեց: ] 
37') [Դ]րիչր Խաթթասասում: 

38') Կասիյարան' Տարասկուիփի պպին, Ս-[ ]-ի պպին, [. 
39') Պատտալլիյան' Ուրավալկաի[ս]ի պպին, [ 
40') Պատայի ւղպին, Կալմախւսցիտին՝ [ ]-ի պւղի[ն,.... 
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41') Թարիաւնդացիտին՝ Կուկկու(-)[...]-ի որդին, [. 

42 ' ) . . . 
43 ' ) Ը[նդաճե]նը 6[... զինվոր]»: 
Զինվորների ցուցակը կազմված է երեք տարբեր սկզբունքներով. 
1) 26'-31': 
Տեքստի այս հատվածում զ]ւնվորները թվարկվում են ոչ անվանա-

պես, այլ ըստ բնակավայրերի: Արդյունքում նշված 635 թիվը, ակնհայ-
տորեն, ընդգրկում է նաև տեքստի կորսված հատվածում և նախորդ տո-
ղերում հիշատակվող զինվորների ընդհանուր քանակը: 

2) 32'-37': 
Այստեղ արդեն ցուցակն ընթանում է անվանապես: Վերջին տողում 

նշվող «գրիչը» կարող էր լինել մայրաքաղաք Խաթթուսասում այս ցու-
ցակն արձանագրողը (հնարավոր է նւսև այլ բացատրություն): 

3) 38'-41': 
Այս հատվածում թվարկումը կատարվում է այլ սկզբունքով՛ զինվորն 

ըստ հայրանվան: 
Աոաջին և երրորդ ցուցակները գրեթե հնարավորություն չեն ընձե-

ռում որևէ պատկերացում կազմելսւ զորահավաքի աշխարհագրության 
վերաբերյալ: Առաջին ցուցակում հիշատւսկվող բնակավայրերը խեթա-
կան մյուս տեքստերում այլևս վկայված չեն: Ինչ վերաբերում է երրոր-
դին, ապա անձնանունների առկայությունը կարոդ է վկւսյել միայն 
տվյալ տարածքի էթնիկական բովանդակության մասին (այդ մասին ւս-
վեփ ուշ): 

Երկրորդ ցուցակի տեղանունները հինգն են, որոնցից ամբողջութ-
յամբ պահպանվել են չորսը, իսկ մեկից՝ առաջին նշանը ե երկրորդ սե-
պախմբի սկիզբը (երկու հորիզոնական սեպեր): 

Ha-x[ ] 
S a b 
Erhita 
Litta 
Temiya 
Սրանցից Litta-ն վկայված չէ այլ տեքստերում, իսկ վնասված տե-

ղանվան մասին դժվար է որևէ հետևություն անել, քանի որ խեթական 
սեպագիր նշանների ցանկում երկու հորիզոնականով սկսվող շատ վան-
կային նշաններ կան: Ինչ վերաբերում է մյուս երեքին, ապա սրանց 
խնդիրը այլ է: 

Erhita. 
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Դեռ 1931թ. Է.Ֆոոերն իրավացիորեն առաջարկել Ւ.ր Erhita-ն նույ-
նացնե] խեթական երկու ար տեքստերում վկայված 1 Rl,Arhita-li հետ3, 
այս համադրությունը այսօր րնւրսնվամ Է բոլոր մասնագետների կողմից: 

Այսպես, Arhita-ն հայտնի է վերինեփրատյան երկրների հետ կնքված 
պայմանւսգւփց՝ որպես հւսկախեթական ապստամբության մասնակից 
շրջան4: Խեթա-հայ ասա կան ինչ-որ պայմանագրի բեկոր հանդիսացող 
KUß XXVI 39-ում (թեթես, Սարսիլիս 11-ի ե Հայւսսայի արքա Աննիյասի 
պայմանագիրր) Արխիտայի Ամպրոպի աստվածը (dU takäannaS) հիշա-
տւսկվում Ւ. որպես հայասական կողմից պայմանագրի կնքմանը վկա 
աստվածության, այսինքն, Աըխիտան ավյալ պահին հանդիսացել է Հա-
յասւսյի քաղաք: 

Sala. 
Է.Ֆոոերի ե Գբ.'Ասվւանցյւսնի մոտ սխալմամբ գրված Ւ. Salati...: Այս 

քաղաք]1. բացի մեր տեքստից, հանղես է գաւիս ընդամենը մեկ անգամ՝ 
խեթական օրենքներում, որպես քւսդաք, որը ի թիվս մի շարք արևելյան, 
հյուսիս-արեելյաՍ քաղաքների, ազատված էր պարհակներից (sahhan և 
luzzi)5: Առավելագույնը, որ նշում են մասնագետները, այն է, որ Սալան 
պետք է գտնվեր Խեթական տերության քաղաքական ազդեցության ո-
լոըտի ծայրամասային գոտիներից մեկում, թերևս, հյուսիս-արևելքում6: 

Temiya. 
l R l 'Timmiya քաղաքը հիշատակվում է արդեն վերը նշված KUB XXIII 

72-ում որպես հակախեթւսկան ապստամբության մասնակիցների 
(Պախխավա ե Աըխիաւս) ասպատակություններից տուժած քաղաք: 
Ապստամբների հարձակումների մյուս ուղղությունը Իսուվան էր: 

Նմանահունչ մեկ այլ տեղանուն (U R UTim(im)na կամ Timmina) հիշա-
տւսկվում է խեթական արքա Սուպպիլուլիումւսս 1-ի և Սիտաննիի կախ-
յալ ւսըքա Շւստտիվազայի միջև կնքված պայմանագրի պատմական 
ներածականում: Այս քաղաքը ներկայացված է որպես մեկը այն շրջան-
ներից. որոնց բնակչությունը Աոսգպիլալիումաս 1-ի արևելյան արշա-
վանքից ինչ-որ ժամանակ անց ւիախել և ապաստան էր գտել Իսուվւս-
յում7: 

Կարեփ է միայն ենթադրել, որ խոսքը կամ այս շրջաններից Խաթթի 
հարկադիր կերպով տարված վերաբնակիչների կւսմ զինծառայողների 
մասին է (երկրորդ բացատրությունը ավեփ քիչ է հավանական): 

Վերոհիշյալ տեքստերում հիշատակվող Տիմմիյա ե Տիմմինւս տեղա-
նուննեըր իրոք կւսրող են նույնացվել մեր տեքստի URUTemiya-j|i հետ, 
քանի որ երկուսն էլ, բացի հնչյունական ակնհայտ նմանությունից, 
գտնվել են Իսուվւսյի մերձակցությամբ: Այդպես է վարվել իտալացի Մ.-
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Ֆսրլանինին, որը Տեմիյւս-Տիմմիյան (բայց ոչ Սուպպիլուփումաս 1-ի 
տեքստում հիշատակվող Տիմմինւսն) համադրում է Երզնկայից ոչ հեռա 
գտնվող, Վերին Եփրաաի ակունքների շրջանում բյուզանդակւսն աղբ-
յուրներում հիշատակվող Ցիմենոնի հետ (ժւսման. Ջիմին)*: 

Litta. 

Սւս խեթական տեքստերում այս տհդանվան թերևս մխսկ վկայութ-
յունն է, եթե առայժմ ձեռնպահ մնանք բեկորային վիճակում պահպան-
ված մի տեքստում այս նույն տեդանունր վերականգնելուց": էրխիտա-
Արխիտայի և Տեմիյա-Տիմմիյայի հետ միևնույն ենթաւոեքստում հիշա-
տակվելու փաստը կարոդ է վկայել դրւս՝ միևնույն աշխարհագրական 
գոտում գտնվելու օգտին: 

Լիտտա քադաքի մոտավոր տեղադրության հարցում, թերևս, օգտա-
կար կւսրեփ Ւ. համարել ուշ ժամանակներում այս տարածաշրջանում 
վկայված տեղանվւսնաբանական նյութերի ուսումնասիրությանը: 

Այսպես, հռոմեական դարաշրջանից մեգ հասած աղբյուրներում 
(«Անտոնինոս կայսեր երթուղին») ', որպես Նիկոպոլիս (ժաման. Փյուոք՝ 
Շապին-Կարահիսարի մոտ) - Աատալա (հայկ. Աւստաղ) ճանապարհի 
երկրորդ կայան նշված է Olotoedariza-ն (տարածությունը՝ 24 Խամ. մղոն 
= կմ): Այս բնակավայրի անվանումն ունի մի շարք տարընթերցումնեը՝ 
Aladoleariza, Aladadeariza, Aladaleariza և Lytararizon", և Հ.Տաշյւսնի կող-
մից համադրվել է Շապին-Կարահիսարի մոտ հիշատակվող հայկ. Լթա-
ռիճի հետ՛՜: Լթառիճը կազմված է հւսյկ. տեղանվանակերտ վեր-
ջածանցով, որը, անհրաժեշտ է նշել, լայնորեն տարածված է եղել հենց 
ուսումնասիրվող տարածաշրջանում և դրա հարևանությամբ": Սեզ հե-
տաքրքրող տեդւսնվան տւսբընթերցումներից վերջինը (Lylararizon), վեր-
ջածանցի առանձնացումից հետո կստանանք Lyta(ra)-, որը միանգա-
մայն համադրելի է հայկ. Լթաոիճի հետ: 

Ha-x-[ ]. 
Պահւգանվւսծ առաջին նշանի հիման վրւս հնարավոր չէ որևէ հա-

մադրում առաջարկել: Այնուամենայնիվ, որպես աշխատանքային վար-
կած կարելի է նկատի ունենալ վերոհիշյալ «Անտոնինոս կայսեր երթու-
ղում» Աատալա-Սատաղին նախորդող Haza բնակավայրը (առաջինից 
26 մղոնի վրա), որին Պևտինգեբյան քարտեզում համապատասխանում 
է Hassis-ը' : 
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Վերին եփրաւոյան տարածաշրջանի 
պատմական աշխարհագրության խնդիրները 

Հայկական ւեռնաշխարհի արևմտյան շրջանների այն հատվածը, 
ոըն ընկած է Եփրսսոի ոըւըանի հյոաիսակոգմում, ընդհուպ մինչև ա-
կանքներբ և որը հետագայի հայկական ագբյտրնեըամ բաժանված էր 
Բարձր և Փորը Հայրերի միջև, կարևորագույն նշանակության ունի խե-
թա-հայասական և խեբա-իսուվական փոխհարաբերությունների ճիշտ 
բնկւպմւսն, ինչպես նաև Հայասւսյի տեգագրման տեսանկյունից: Այս 
խնգի]1]1 մասնագետների կոգմից արծարծվում է լպպեն ավեփ քան 70 
տարի և ւսռ այսօր տարաձայնությունները գերակշռում են15: 

Այսօր խեթագիտության մեջ արմատացած է այն տեսակետը, որ 
առնվագն Սւոպպիրււփամւսս 1-ի և Հայւսսայի արքա Խակկանայի միջև 
կնքվւսծ պայմանագրի'6 ժամանակներից, Հայասւսն և Ազգին կազմել են 
մեկ քաղաքական միավոր, ընււ որում Ազզին գտնվել է Խաթթիին ավեփ 
մոտ. ւսյն է՜ Հւսյասայի արևմտյան մասր'7: 

Այս տեասկետր դժվար է վիճւսրկել, քանի որ բոլոր առկա սկգբնւալբ-
յաբներում խեթւս-հայասւսկւսն րնււհաթումները սկսվում են Ազգիի հիշա-
տակությունից 'Տ: Իսկ մ.թ.ա.ճ111 դարում, երբ Խաթթիի քաւլւսքական ւսգ-
գեցաթյանր աբևե|քում սահմանավւակվում էր միայն Իսուվայով, Հայա-
սւսն ւսՍվւսՍւսւգես այլևս չի հիշատակվում, այս շրջանի տեքստերում 
հանգես է գալիս միայն Ազզին, այն էլ որպես Խւսթթիին թշնամի երկիր՛4: 
Թե մինչև երբ կարոդ էին Հայասւսն և Ազգին մնալ ոբւգես այս ենթադր-
յալ ւլաշնային քաղաքական միավորի բաղադրիչներ, պարզ չէ: 

Ազզիի մերձպոնտական տեգաւլրության մասին օտարալեզու գրա-
կանության մեջ մինչև վերջերս գերիշխող տեսակետը, որի համար հիմք 
էը ծառայում Ազզիի Աըիպսւս քաղաքի՝ «ծովի մեջ» գտնվելու մասին 
վկայությունը (Սուրսիլիս 11-ի տարեգրություններում), որևէ կերպ չէր տե-
ղավորվում հյուսիս-արևելյան Փոքր Ասիայի և Հայկական լեռնաշխար-
հի հյուսիս-արևմտյան շրջանների ֆիզիկական քարտեզի, ինչւգես նաև 
Խաթթիի արևելրսն քաղաքականության համատեքստի մեջ: Հիմնական 
բալսրոթյու նը հետևյալն էր: 

Ազզին Սև ծովի ափին տեղադրելիս (Արիպսա = ժաման. Գիբեաոն), 
կտրվում էր տարածքային կապը (կամ, համենայնդեպս, խիստ դժվարա-
նամ է) Հայւսսայի հետ: Այսպես, որպեսզի նվաճվի Հայասւսն, Սուրսիլիս 
11-ը. ըստ .Ջ.Գարստանգի և Օ.Գըրնիի2", սկզբում պետք է հասներ մինչև 
Գիրեսուն, այնուհետև կարողանար հայտնվեյ ժաման. Շապին-Կարւս-
հիտսրի մոտ (այստեղ էր տեղադրվում հայասական Դուգգաման): Ավե-
լին, հենց Շապին ֊Կարահիսարի տեղում էր ղլւվում Ազզիի՝ Խաթթիին 
անմիջապես սահմանսւկից Ուրա քաղաքը: Եթե խեթա-ազգի-հայասա-
կան սահմանը անցնում էր այս շրջանով, ապա ուղղակի հնարավոր չէ 
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պատկերացնել Ազգիի տարածքը Շապին-Կարահիսարից Գիրհսուն 
ընկնող հատվածում: 

Ոչ պակաս կարևոր է նւսև այն, որ Խաթթիի արտաքին քաղաքակա-
նության ծայր արևելքում Հւսյասայի և նույն տարածաշրջանի այլ երկր-
ների հետ բախումները վկայված են այն նույն տարածքներում, որոնք, 
ըստ մեր ուսումնասիրության տոաբկա տեքստի, տեգի են ունեցել Դւսյլ 
գետի վերին հոսանքների շրջանում, մասնավորապես Երզնկայի դաշ-
տում: 

Այսպես, ժամանակագրորեն ամենավաղ հիշատակությունը պարու-
նակում է Առնավանդւսս 1-ի վերը Խլված տեքստը (KUB XXIII 72), որ-
տեղ խոսվում է Կումմախայի մոտ ապստամբ Պախխուվայի և նրա դաշ-
նակից Աբխիտայի դեմ մդվւսծ ճակատամարտի մասին: Հայտնվում է 
նաև, որ ճակատամարտից հետս արխիաացինհրը ապաստան էին գտել 
Պախխուվայում: Ի դեպ, սա կարելի է բավական վստահելի փաստարկ 
ընդունել հօգուտ այն ենթադրության, որ Պախիտւվան, ինչպես նւսև Ար-
խիտան, սփտի գտնվեին Կումմախայից ոչ շատ հեռու, եթե ոչ հարևա-
նությամբ: 

Հաջորդ հիշատակությունը Սուպպիլալիումաս 1-ի գործունեությունը 
նկարագրող մեծածավալ տեքստի մի հատվածն է, որտեղ խոսվում է Հւս-
յասայի արքա Կարաննիսի դեմ կազմակերպված արշավանքի և ճակա-
տամարտի մասին նույն Կումմախայի մոտ21: 

Ավելին, մ.թ.ա.ճ111դ. մի խեթական տեքստում22 հիշատակվում է 
Կումմախայի մոտ գտնվող լեռան վրա եդած խեթական պահակակետը, 
որը մեղադրվում էր աստծուն տրվելիք երկրպագության մեջ թույլ տվւսծ 
թերացումներում: Միևնույն տեքստում հիշատւսկվում է Կումմախայի 
Պիրվա աստծո տաճարը՝ հարակից տւսճաըապատկան հողերով, Այս 
վերջին տեքստը, մեր կարծիքով, միանշանակ վկայում է, որ նույնիսկ 
Խաթթիի քաղաքական ազդեցության թուլացման շրջանում, Կումմա-
խան անմիջականորեն վերահսկվում էր խեթերի կոդմից: 

Վերը 1պված տեքստային վկայություններից կարեփ է եզրակացնել, 
որ Կումմախան և հարակից շրջանը մի տարածք էր, որը Խաթթիի հա-
մար Հայասայի դեմ տեղի ունեցած պատերազմների, համապատաս-
խանաբար, նաև այլ բնույթի շփումների կենտրոն էր, որը խեթերն իրենք 
էին անմիջականորեն վերահսկում23: Կասկածից վեր է նաև այն, որ 
Կումմախան չէր կազմում տարածաշրջանի երկու կարևոր երկրներից 
որևէ մեկի մասը (Հայասայի կամ Իսավայի), այլ դիտվում էր որպես ա-
ոանձին քաղաքական միավոր24: 

Երբ և ինչպիսի քաղաքական ենթաւոեքստում կարոդ էր Բարձր Հայ-
քի արևմտյան հատվածը, այն է՝ Դայլ գետի միջին և վերին հոսանքների 
շրջանը հայտնվել խեթերի վերահսկողության տակ և մնալ որպես այդ-
պիսին ընդհուպ մինչև Խաթթիի անկումը: 
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Հայտնի Ւ., Ո|1 վերինեփրատյան տարածաշրջանը նվաճվեց հր խեթե-
րի կույճից d.p.Lu.XVij. վերջերին - Թոպխալիյաս 1(11)-ի կայմից: Վերջի-
նիս «Տարեգրությունների»25 խիստ վնասված հատվածում հիշատւսկ-
վում !. Իսուվայի նվաճումը, որր տեղի հր ունեցե] արքայի կառավարման 
վեցերորդ տարում2'՝: Հայասւսյի կամ ԼԼգզիի նվաճման մասին Թուդխա-
ւիյասի տեքստե]ոսմ որևէ հիշատակություն չկա, որ կարեփ է բացատրեյ 
ոչ այնքան տեքստի պակասավոր վիճակով, որքան այդ երկրի հետ ան-
միջական բախման բացակայությամբ, իսկ ավեփ ստույգ՝ տվյալ պահին 
քիչ ավեփ ուշ շրջանից հայտնի Հայասա (գուցեև Ագգի) տերմինների 
բացակայությամբ: Թադխափյասի հաջորդ Աոնավանդաս 1-ի ւավ 
հայտնի KUB XXIII 72 տեքստում (տես վերը) նույնպես Հայւսսան չի հի-
շատակվում, սակայն դրա կազմում գտնվոդ Արխիտւս և Դուգգամա քա-
ւրսքներից առաջինր հանգես է գաւիս որպես խեթերից կախյալ, երկրոր-
ւլր՝ թշնամի քադաքական միավոր: 

Հայւսսան առաջին անգամ հիշատակվում է նույն 11ռնուվանդասի 
կամ նրւս հաջորդ Թւսդխալիյաս 111-ի օրոք կազմված մի տեքստում 
(ЫКМ 96)27: Է1յն խեթական արքայի նամակն է՝ ուղղված Տապիգգա քա-
ղաքում2" գտնվոդ մի բարձրաստիճան պաշտոնյայի, որտեդ վերջինիս 
1սսնձնւս]ւարվում է զորահավաք կազմակերպել դեպի Հայասա արշա-
վանքի կապակցությամբ: Զորահավաքի աշխարհագրությունը լայն է' 
Հափսի վերին և միջին հոսանքներից մինչև Իսուվա: 

Վերոհիշյալ երկու տեքստերից (KUB XXIII 72 և HKM 96) դժվար չէ 
ենթադրեր որ Հայասւսյի կազմավորումը որպես ինքնուրույն քադաքա-
կան աժ պետք է թվագրել մոտավորապես Թադխալիյաս 1(11) - Թուդ-
խսդիյաս III ժամանակահատվածով (թերևս, Աոնուվանդաս 1-ի կաուս-
վարամռվ): Սա, իհարկե, չի նշանակում, որ Հայասան չէր կարող գոյութ-
յուն չունենալ դրանից ավեփ վադ, բնականաբար, ավեփ նեղ աշխար-
հագրական ընդգրկումով: Հայասւսյի կազմավորման շրջանում դրա հետ 
խեթերի ունեցած ընդհարումների և հաջորդած քաղաքական փոխհա-
րաբերությունների մասին կան նւսև այլ հիշատակություններ: 

Այսպես, Սապպիլուլիումաս 1-ի և Հայասւսյի արքա Խուկկանւսյի 
միջև կնքված պայմանագրում (տեքստի 4-րդ սյունակը ներկայացնում է 
Խակկանայի նախորդ Մարիյասի հետ Թուդխափյաս 111-ի կնքած պայ-
մանագիրը)2" խոսվում է Մարիյասի՝ Խաթթուսաս գնալու և այնտեղ 
սպանվելու մասին: Իսկ պայմանագրի ներածականից հայտնի է դաո-
նամ, որ Խուկկանան Հայասւսյի արքա էր դարձել Սապպիլուլիումաս 1-ի 
օժանդակությամբ: Ն ա ծագումով ագզեցի էր: Այսինքն, Հայւսսայի հետ 
Մարիյասի օրոք կնքած պայմանագիրը ինչ-ինչ պատճառներով չի բա-
վարարել խեթերին և նրանք որոշել են այստեղ արքա նշանակել ագզեցի 
Խուկկանային: 
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Վերոհիշյալի լույսի տակ դիտելով KUB XXVI 62. KUB XXIII 72 և 
HKM 96 տեքստերը, կարելի է հանգել հետևյալ եզրակացություններին: 

1) Վերին Եփրաաի հյուսիսակողմում գտնող շրջաններում խեթական 
ներկայությունը (Թուդխալիյաս 1(11)-ից սկսած) պետք է ընդգրկեր հւսյա-
սական որոշ տարածքներ (ըստ տեքստի' Էըխիտա-Արխիտւսն. հավա-
նաբար, նաև ւսյլ շրջաններ): Դժվար է ասել, թե ինչ դրդապատճառնե-
րով էր պայմանավորված խեթերի ներկայությունն այստեղ: Այնուամե-
նայնիվ, հազիվ թե դրանց հիմքում ընկած լիներ միայն տերության 
արևելյան սահմանների անվտանգության խնդիրը: 

2) Արդեն Առնուվանդաս 1-ի օրոք նշված տարածաշրջանում սկսվում 
են խեթական տիրապետությունը թոթափելու վարձեր, որը վկայված է 
KUB XXIII 72-ում: Դրանցում ներգրավված էր հայասական Արխիտան, 
սակայն ոչ բոլոր հայասական քաղաքներն էին մասնակցում, այսպես, 
նույն տեքստից հայտնի է, որ Դուգգաման դեռևս լոյալ էր Խաթթիի հան-
դեպ: Իսկ Առնուվանդաս 1-ի կառավարման վերջերին կւսմ Թուդխալի-
յաս 111-ի օրոք արդեն հանդես է գաւիս Հայւսսան (HKM 96), որպես մի 
երկիր, որի դեմ մեծ արշավանք էր կազմակերպվում. Նույն Թուդխալի-
յաս 111-ի կառավարման հաջորդ վազում, ըստ Խւսթթոաիփս 111-ի հայտ-
նի տեքստի30. Լեպին (երևի թե Հւսյասան), արդեն ձևավորված լուրջ քա-
ղաքական միւսվոբ, նվաճում է խեթական տարածքները ընդհուպ մինչև 
Սամուխա քաղաքը: Ինչ-որ ժամանակ անց Թադխափյաս 111-ը կարո-
ղանում է ետ մղել հայասացիներին և ճակատամարտ տւսլ նրանց Կում-
մախայի մոտ (տես վերը): 

3) Վերջին, թերևս առավել կարևոր խնդիրը ուսումնասիրվող տարա-
ծաշրջանի քւսդաքական-էթնիկական բովանդակություն է: Եթե մի պահ 
ենթադրենք, որ այն նախապես, մինչև խեթերի կոդմից նվաճվելը, մաս-
նակիորեն միայն կարող էր կազմել ապագա Հայասայի տարածքը, և 
հաջորդող շուրջ 200 տարիների ընթացքում համարվել է ինքնուրույն քա-
ղաքական միավոր' Խաթթիի գերիշխանության պայմաններում, ապա 
անխուսափելիորեն պիտի սեփական դիմագիծն ունենար: Թե ինչպիսին 
էր այն, առայժմ, պարզ չէ: Համենայնդեպս, հենց թեկուզ դրա աշխար-
հագրական դիրքը Հայասայի (արևելքից), Իսուվայի (հարավից) և Խաթ-
թիի (արևմուտքից) միջև, կարող է որոշակի հիմք հանդիսանալ նման 
հարցադրման համար: 
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A R A M K O S Y A N 

T H E C U N E I F O R M I I I T T I T E T E X T K U B X X V I 6 2 A N D T F F E P R O B L E M O F 
T I I E I I I S T O R I C A L G E O G R A P I I Y O F T I I E U P P E R E U I ' H R A T E S B A S I N 

The articlc deals with ihc Hillilc lext KUB XXVI 62 (late XV Century B.C.), 
which conlains Line lisl of eilies. from whcre soldicrs were recniited for the Hitlite 
army. Some of these eilies should bc located on the territory of later Armenian 
province of the Upper Armenia, particularly in the River Gayl basin. Among these 
eilies Litla probably is idcnlical with the medieval Armenian city of Litaric, about 24 
Roman miles (= km) to the east of Nikopolis (near modern Shapin-Karahisar) on ihe 
routc towards Satala. 

Taking into accounl this and some other Hiltile texts the aulhor gives a skclch of 
hislorical geography of the region. 

Ծ Ա Ն Ո Թ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր 

1. Ամբողջական հրատարակությունը՝ E. von Schuler. Die Kaäkäcr. Berlin. 1965. 
S.I42-I45. 

2. Միայն Դր.Դւսվսսնցյւսնն էր ժամանակին անդրադարձել այստեղ 
հիշատակվող տեղանուններին (Гр. Капанцян. Хайаса-колыбель армян. 
Ер., с.96 и прим. 2, առանց հղելու այդ հատվածում վկայված չորս 
տեղանունները հիշատւսկող Է.Ֆոոերի հողվածը, տես հաջորդ ծանոթ.): 

3. E. Forrcr. Hajasa-Azzi. - „Caucasica" IX, 1931, Տ.8. 
4. Keilschril'turkunden aus Boghazköi. XXIII 72 ԴԿ 43. 
5. Keilschrifllexte aus Boghazköi VI 2 III 12 = VI 3 III 15 = VI 6 I 19. (15) ka-ru-u 

ER1NnieS Ma-an-da E R I N m e S Sa-a-la G R I N m e S URUTa-ma-al-ki [ ( E R I N M C S 

UR'!Ha-at-ra-a)J. (16) 6 R I N m e S URUZa-al-pa E R I N m e S URl,Ta-a«S-hi-ni-ya E R I N M E S 

URUHe-mu-wa L Ü M E S C | S [ ( B A N L Ü M B S N A G A R /Z-Z/)], ( 1 7 ) L Ü M E S K U § 7 U 
LÜMcSka-ru-ha-li-is-me-eS-äa lu-uz-zi Ü-UL Г(каг-ры-е)-ег], (18) äa-afi-hu-an U-
UL e-äe-er: «(15) Նախկինում Մանդայի զինվորները, Տամւսլկի(յա)յի 
զինվորները, [Խատրւսյի զինվորները], (16) Ցալպւսյի զինվորները, 
Տասխինիյայի զինվորները, [նեւոաձիզներըլ (17) կառավարները ե karuhali-
մարդիկ Iuzzi չէին [կրում], ( !8) Sahhan չէին կատարում»: 

6. «Խեթւսկան տերության սահմւսնւսյին շրջաններից մեկում զտնւխղ քւսղւսքի 
հարնւսնությւսմր բնակվող օտար ցեղ» (F. Sommer. Hethiter und 
Hethiterreich. Stuttgart, 1947, S.5f.; F. Imparati. Le leggi ittite. Roma, 1964, 
ր.242; В. J. Collins. § 54 of the Hiltite Laws and the Old Kingdom Periphcry. -
„Or." 56. 1987. p.140 [խերահււ|ւստակ ցեղ]): 

7. Հրւստարւսկությունը՝ E. Weidner. Politische Dokumente aus Kleinasien. I. 
Leipzig. 1923, N.l; G. Bcckman. Hittite Diplomatie Texts. Atlanta, 1996, N.6a. 
p.38ff. 

8. M. Forlanini. Atlante storico del Vicino Oriente, fasc.4.3, Roma, 1986, Tav.XVl. 
Ավելի վւսղ ՑիմեՍոսի հետ Վ.Խաչատրյանը համադրել էր խեթական ւսրբւս 
Խաթթուսիլի 111-ի տեքստերից մեկում հիշատակւխղ R Timmina-ü ե վերը 
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հղված U R U Tim(im)na/Timmina-ü (В. Н. Хачатрян. Восточные провинции 
Хеттской империи. Ер., с .86сл) : Հարկ է նշել, որ սրանցից աոաջինի 
ընթերցումը 1990-ական pp. կեսերին վերանայվեց ե տեղա նվան երկրորդ 
նշանի ku ընթերցման հետևանքով ա յ ժ մ ունենք մեկ այլ տեղանուն 
( L l a ' T ikuna ) , որը արղարւսցիորեն նույնացվել է հին Աշշուրի տեքստերում 
(tf .p.ui .XX-XVIIIipj . ) հիշատակվող a Tigunanum-ի հետ (M. Salvini. Una 
letlcra di Haltusili I rclaliva alla spcdi / ionc contra Hahhum. - . . S M E A " X X X I V , 
1994, p.69; նույնի՜ The Habiru Prism оГ King Tunip-TeSsup of Tikunani. Roma. 
1996. p . l l lT . ) : Այս Տիկունան մոտւսվորաււ|ես տեղաղրվամ է Եւիրատի 
միջին հոսանքներում՝ (հսման. Ջազիրայի շրջանում, մի տարածքում, որը 
հ ե տ ա ց ա յ ա մ կազմել t Միտաննիի արևմտյան մասը: Ի դեպ. ավելորդ ՝է 
նշել, որ Խաթթուսիլի 1-ի նույն տեքստում արդեն լ Tikuna-յի հետ 
հիշատակվող U R U Hahhum-B, բ ն ա կ ա ն ա բ ա ր , որեէ առնչություն ՝ի կարող 
ունենալ Եկեղյւսց դւսվաոի Խւսխ ավւսնի հետ: Խախիաւմը այժմ 
մասնադիտական հրատարակություններում նույնացվում է ժաման. 
Սւսմսատի (դասական աղբյուրների UiuJni/tuimu)(M. Forlanini. Loc.cit.) 
կամ դրանից ոչ հեռու գտնվող կպար կոյտը հնավայրի հետ (M. Livcrani. 
The Fire of Hahhum. - „Oricns Anl iguus" X X V I I , 1988, p.l65l'f.): 

9. K U R U R l !Li-it-[ l ( K B o X X I I 17. 8՝) : Այս պատմական բնույթի տեքստի 
բեկորում միանգամայն հնարավոր է տեսնել մեզ հետաքրքրող Լիտտւս 
քաղաքը, քանի որ ա ռ ա յ ժ մ խեթական տեքստերում վ կ ա յ վ ա ծ չէ Lit-ով 
սկսվող որևէ այլ տեղանուն: 

1 0 . W. M. Rainsay. The Historical Gcography of Asia Minor. Amsterdam, 1962 
(վերատպություն London, 1890 հրատարակությունից), р. 56. 

1 1 . Տրվում են ըստ Гр. Капанцян. Х а й а с а , с . 4 4 и прим.1. 
12. Հ-Տաշյւսնը այս տեղանւիսն համար հղեւ էր էւիրիկյանի Բնաշխարհիկ 

բառարանը, հատ. 1, էջ 485 (մեր հղումը ըստ Դ ր . Ղ ա փ ա ն ց յ ա ն ի ) : 
13. Гр. Капанцян. Историко-лингвистическое значение топонимики древней 

Армении. - В кн.: Научные труды, т. 14 (Ереванский государственный 
университет) . Ер., с . 402сл . ; он е, Х а й а с а , с .44 , прим.1: Դրւս հայկական 
ծագումը նշում է նւսև Վ.Ո-ամսին (Loc.cit . . p.56): Այս վերջւսծանցը հրեք 
անզամ վ կ ա յ վ ա ծ է նաև խեթական տեքստերում ( l 'R UPittiyariga, U R UISmeriga 
և U R U Murmuriga) : 

14. Տես ծանոթություն 10. 
1 5 . Հայասւս-Ազզիի տեղադրության կւսրծիքների շուրջ տես J . F. dcl Montcund 

J . Tischler. Die Orts- und Gewiissemamen der hethitischen Texte. Wiesbaden, 
1978, S . 5 9 f „ 63f. ; J . F. del Monte. Die Orts- und Gewässernamen der 
hethitischen Texte. Wiesbaden, 1992, S . 19, 22 . 

1 6 . Հրատարւսկությունը՝ J . Friedrich. Staatsvcrlrägc des Haiti-Reiches in 
hclhitischcr Sprache. Bd.2. Leipzig, 1930. Տ-ЮЗГГ.; Վ. Խ ա չ ա տ ր յ ա ն . 
Հ ա յ ա ս տ ա ն ը tf.p.iu.XV-VII ղւսրերում. Եր., 1998, էջ.48-50, 59-67; G. 
Bcckman. Loc.cit., Nr.3, p.26ff . : 

17. A. Götze. Bemerkungen zu dem hethitischen Text АО 9608 des Louvrc. -
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ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

МАКСИМ ХАМОЯН 

к к л а с с и ф и к а ц и о н н о й и х а р а к т е р о л о г и ч е с к о й 
т и п о л о г и и п р о я в л е н и й я з ы к о в о й м а т е р и и 

( н а м а т е р и а л е к у р д с к о г о я з ы к а ) 

Целью классификационной и характерологической типоло-
гии различных типов проявлений языковой материи является 
выявление их типологических группировок и установление 
своеобразия каждой из них в отдельности. 

Материальный мир в реальности существует в своих различных 
проявлениях, являющихся объектами познания в виде отдельных, 
самостоятельных конкретных предметов и явлений, их действий и 
состояний, свойств и признаков и т.д., обычно обозначающихся зна-
менательными лексическими единицами — словами и соотносящими-
ся с ними фразеологическими единицами - фразеологизмами, 
выступающими, в отличие от слов, обозначениями характеризующи-
ми, квалифицирующими, оценивающими1. В частности, такие объек-
ты, как например, " вода" и "хлеб" обозначаются в курдском слова-
ми "ав " и "нан", а объекты "подорожник (растение)" и, "кукуруза" 
фразеологизмами "нане щущьке (букв.: птичий хлеб)" и "нане 
n'exqMÖqp (букв.: хлеб пророка)". 

Будучи особой формой материального мира, языковая материя, 
в свою очередь, существует лишь в своих конкретных проявлениях в 
виде звуков, морфем, слов, фразеологизмов, паремиологизмов, син-
таксических словосочетаний и предложений, рассмотрение которых 
является первостепенной задачей на пути разработки сложной проб-
лемы структурной организации языка (ниже приводятся их краткие 
характеристики)2. 

А. Звуковая материя. Звуковая сторона языковой материи от-
дельно от идеальной не существует, как не существует шорох сухих 
листьев без трения, соприкосновения их друг с другом. Она сущест-
вует лишь как выражение духовного мира человека, служит вырази-
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телем его сознания, чувств и внутренних состояний, своеобразным 
звуковым продолжением и завершением их, средством и формой 
представления и манифестации их, их звуковым воплощением. В 
этих своих особенностях она в значительной степени сходится с ки-
несикой - совокупностью телодвижений — выразительных жестов, 
участвующих в человеческом общении. Будучи следствием — про-
должением и завершением определенных телодвижений, она сама 
по себе характеризуется как телодвижение, хотя и своеобразное, 
звуковое, противопоставленное жесту физическому, незвучному, ли-
шенному звучания. 

Звуковая материя, изначально связанная с материей идеальной, 
возникает лишь из потребности в ее выражении, образуя вместе с 
ней определенное формально-смысловое единство, реально сущест-
вующее в своих различных проявлениях. 

В своих конкретных проявлениях звуковая материя представляет-
ся в виде незначительного по количеству состава фонем (в курдс-
ком языке их меньше-четырех десятков), которые в свою очередь 
существуют лишь в своих различного рода фонетико-фонологичес-
ких проявлениях и их комбинациях в качестве означающего или в 
составе означающего огромного количества единиц лексики — слов, 
посредством которых дальше образуется бесчисленное количество 
синтаксических структур. Только будучи означающими слов фонемы 
в своих соответствующих проявлениях имеют выход в языкотвор-
чество. А из того, что означающими выступают проявления фонем, 
следует, что не форма входит в состав слова, а слово в виде слова-
звука или слова-звукокомплекса в плане выражения является прояв-
лением звуковой материи-фонем. В этом плане, например, фонема 
"у" в своем особом деривационном качестве — проявлении высту-
пает означающим союзного слова "у" ("и"). Стало быть, это слово в 
плане выражения является проявлением фонемы "у" . В случае же 
слова-звукокомплекса типа, например, "нан" ("хлеб") означающим 
выступает сцепление проявлений трех фонем, т.е. слово "нан" в пла-
не выражения является сцеплением проявлений фонем "н", " а " , "н". 

Таким образом, вопреки существующему в языкознании мнению 
о том, что единицы низшего уровня входят в состав единиц высше-
го, соотношения единиц разных уровней носят принципиально иной 
характер, а именно, в данном конкретном случае, слово-звук в пла-
не материальном является проявлением фонемы, а слово-звуко-
комплекс в этом плане — проявлением сцепления проявлений фо-
нем. 

Фонемы обладают различительной способностью, позволяющей 
им дифференцировать отражаемую действительность. Однако они 
не имеют собственного значения, т.е. являются односторонними 
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элементами, соотносящимися только с планом выражения. В зависи-
мости от этого они не имеют проявления в плане семантическом. 

Будучи первичными проявлениями звуковой материи и в соот-
ветствующих деривационных проявлениях служащими означающими 
слов, фонемы определяются как звуковой стержень слов и лишь в 
их составе и через них участвуют в процессе языкотворчества. Этим 
и завершается роль фонем в строительстве языка, в его становле-
нии и определении как звукового средства общения. 

Б. Язык располагает отдельным механизмом морфемообразова-
ния — образования лексических, словообразовательных и словоиз-
менительных морфем, изучением которых занимается отдельный 
раздел науки о языке — морфемика. В своей основной массе мор-
фемы курдского языка восходят к словам — местоименным, нареч-
ным и служебным, поэтому речи не может быть об участии фонем в 
их образовании. В качестве значимых единиц языка они реализуют-
ся только в составе слова, т.е. лишены самостоятельности функцио-
нирования, а в зависимости от этого и оказываются з а пределами 
общего процесса проявления языковой материи, направленного на 
создание речи. Они представляют интерес в плане историко-морфо-
логического и историко-словообразовательного проявления слов. 
Здесь же, при рассмотрении проявления языковой материи они учи-
тываются как очень важные элементы механизмов образования 
проявлений слов наряду с другими средствами, способами и моде-
лями их построения. 

В. Слово. Слово-звук или слово-звукокомплекс, будучи образо-
ванием в облике слова-предложения, явился первичным образцом 
языковой материи3. От него берет начало, с его образования начи-
нается становление языковой материи как особого в своем роде, 
уникального проявления материального мира. До появления слова в 
его функционировании в виде слова-предложения языковая мате-
рная не существовала. Причем слово-звук или слово-звукокомплекс 
является единственно первичным образцом языковой материи и с 
его проявления начинается проявление языковой материи, т.е. ста-
новление всех остальных, всевозможных проявлений ее, в которых 
оно присутствует в своих соответствующих различных проявлениях, 
выступая в них в качестве материального стержня4. 

Как всякое новоявленное, слово, будучи новшеством в объектив-
ной действительности, изначально было преисполнено социальной 
претенциозностью создания нового — своего микромира — языко-
вой материи, выступая ее источником во всех ее проявлениях. 

Языковая материя есть материя слов во всем многообразии их 
проявлений и разнообразии сцеплений этих проявлений. Поскольку 
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от слова берет начало становление языковой материи, то от него и 
ведет свое начало стадиальная классификация проявлений этой ма-
терии, где оно занимает свое первое место5 . 

Являясь в плане материальном проявлением фонемы или сцепле-
нием проявлений фонем, слово имеет содержание, являющееся ло-
гическим проявлением отражаемой им действительности и состоя-
щее из лексического значения, морфологических категорий и соче-
тательно-синтаксических свойств и категорий, совокупно образую-
щих его смысловую структуру. 

Потребность в участии слова в создании предложения обуславли-
вает необходимость его самоопределения во всей смысловой струк-
туре. При этом самоопределение слова, осуществляемое путем его 
проявления, происходит не одновременно и не в одном проявлении-
форме, а стадиально в соответствующих типах проявлений-форм, в 
строгой последовательности образующих отдельную микросистему 
проявлений языковой материи. Этими проявлениями являются: 

а) Номинативно-виртуальное проявление; 
б) Морфологическое проявление; 
в) Сочетательно-синтаксическое проявление. 
Перечисленные типы проявлений слова, образующие строго орга-

низованный ряд его специфических модификаций, находятся в 
своеобразных преемственных и эволюционных отношениях6, на что 
указывает интерпретация их соотношений. 

а) Слово как первичное проявление языковой материи в своей 
лексической натуре в сфере лексики, в отвлечении от речевой дея-
тельности, т.е. в плане виртуальном представляется лишь в своем 
номинативном проявлении, основанном на его номинативном значе-
нии. В этом своем проявлении оно существует как единица номина-
ции, называния, как обозначение объекта на основе понятия о нем и 
таковым отражается словарями в единственной форме или в фор-
мах лексических вариантов, если они имеются. Таким образом линг-
вистическое назначение слова в его номинативном проявлении — 
служить обозначением предмета безотносительно к его другим ха-
рактеристикам. Этим и ограничивается первая стадия самоопределе-
ния слова, исчерпывает свою роль и значение его номинативно-вир-
туальное проявление — самоопределение. 

б) Существующие в курдском языке знаменательные слова в но-
минативно-виртуальном проявлении, традиционно называемом в 
курдском языкознании формой прямой, основной, обычно не распо-
лагают какими-либо специальными внутренними или внешними фор-
мальными показателями выражения присущих им морфологических 
(грамматических) категорий. В плане морфологическом, т.е. в своих 
морфологических категориях они определяются лишь после номина-
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тивного проявления, вслед за ним, на второй стадии проявления, яв-
ляющейся стадией их морфологического проявления. Морфологи-
ческое проявление слова в виде так называемой морфологической 
(грамматической) формы — это способ и средство его морфологи-
ческого самоопределения, являющегося не только своеобразным 
продолжением и конкретизацией его номинативного проявления — 
самоопределения, но и проявлением самого этого проявления: мор-
фологическая форма слова — это его морфологическое проявление, 
основанное на его морфологических категориях. Соотношения но-
минативного проявления и его морфологического проявления отра-
жают соотношения их референтов: номинативное проявление высту-
пает обозначением предмета на основе понятия о нем, его морфо-
логическое же проявление является обозначением типа проявления 
этого предмета на основе понятия об этом типе. На это указывает, 
например, соотношение слова "хябьтин" (работать) и его морфоло-
гической формы — проявления "дьхцбьтьм" (работаю). Слово это 
выражает понятие о действии "работать" , выступая его обозначе-
нием, а его морфологическая форма-проявление "работаю" выра-
жает понятие о типе проявления этого действия (совершаемого пер-
вым лицом единственного числа в настоящее длительное время), 
выступая обозначением этого типа проявления. 

Таким образом, морфологическое проявление, будучи проявле-
нием номинативного проявления, занимающим после него второе 
место в стадиальной классификации, имеет место из потребности в 
самоопределении слова в аспекте его морфологических категорий, в 
их выделении и выражении. 

в) В стадиальной классификации проявлений языковой материи 
отдельное место занимают синтаксические проявления слов, осно-
ванные на выявляемых у них дистрибутивных-сочетательных свойст-
вах — свойствах включения в связь с соответствующими синтакси-
ческими проявлениями других слов, благодаря чему обеспечивается 
возможность реализации в составе словосочетаний и предложений в 
качестве соответствующих синтаксических членов в строгом соот-
ветствии с порядком наполнения синтаксических моделей. Они сле-
дуют з а морфологическими проявлениями, так как морфологичес-
кие проявления слов непосредственно влекут з а собой выявление их 
сочетательных свойств, определяющих собой дальнейшее обнаруже-
ние их синтаксических категорий (категорий подлежащего, сказуе-
мого, дополнения и т.д.). Пока не выявлены морфологические кате-
гории слов их синтаксические категории остаются непознанными. 
Синтаксические категории обнаруживаются лишь после познания 
морфологических категорий и на их основе, точно также, как и са-
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ми морфологические категории слов познаются лишь вслед з а поз-
нанием их номинативно-виртуального проявления. 

На общем фоне проявления слова синтаксическое проявление 
его является своеобразным продолжением его морфологического 
проявления и обусловлено потребностью в самом его дальнейшем 
самоопределении. Это выражается в том, что морфологическое 
проявление в своем формально-смысловом единстве (совокупно) 
выступает означающим синтаксического проявления. Это означает, 
что синтаксическое проявление в плане материальном является 
проявлением морфологического проявления. Оно есть "морфологи-
ческое проявление + синтаксическое значение". Это означает, что 
синтаксическое проявление формируется по модели "синтаксичес-
кое значение (план содержания) + морфологическое проявление в 
целом (план выражения)". Но поскольку само морфологическое 
проявление является проявлением номинативно-виртуального прояв-
ления, то этим выясняется, что в синтаксическом проявлении скон-
центрированы все три проявления слова. 

Процесс проявления слов завершается их синтаксическим прояв-
лением, роль которого в их самоопределении исчерпывает себя при 
их выступлении в разных комбинациях означающим словосочетаний 
и предложений, чем и завершается их языкотворческая миссия. 
Вместе с тем, будучи уже элементами синтаксических конструкций и 
растворенными в их означающем, они оказываются в новом для се-
бя качестве-проявлении, а именно в проявлении лексемном. По-ви-
димому, лексемное проявление синтаксических проявлений слов 
можно считать их конечным, последним проявлением, поскольку 
согласно структурно-семантическим моделям образования словосо-
четаний и предложений они превращаются в лексемы и тем самым 
на словосочетаниях и предложениях возлагается дальнейшее про-
должение языкотворческой миссии, которая выполняется ими, в 
частности, в создании двух сложных по составу проявлений языко-
вой материи — фразеологизмов и паремиологизмов, о которых речь 
пойдет дальше. 

Г) Языковая материя в своем особом проявлении представляется 
в виде речевого образования, которое называется в науке синтакси-
ческим словосочетанием. В действительности же в плане материаль-
ном синтаксическое словосочетание является сцеплением синтакси-
ческих проявлений слов. В стадиальной классификации проявлений 
языковой материи оно непосредственно следует з а синтаксическим 
проявлением слова в микросистеме своих следующих трех типах 
проявлений: 

а) номинативно-характеризующем-виртуальном проявлении, 
б) морфологическом проявлении, 
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в) синтаксическом проявлении, направленных на его самоопреде-
ление из потребности в его участии в образовании предложения. В 
своем номинативно-характеризующем-виртуальном проявлении оно 
образуется по модели "понятие о типе проявления предмета (-план 
содержания) + сцепление синтаксических проявлений стержневого и 
зависимого компонентов (-план выражения)". Из этой модели сле-
дует что: 

1. Синтаксические словосочетания обладают одной и той 
же материальной структурой в виде сцепления синтаксических 
проявлений сЛов (при различиях в лексическом наполнении этой 
структуры) и общим, типовым значением типа проявления предмета 
(при различиях в частных проявлениях этого значения). 

2. Содержание и выражение сцепления синтаксических 
проявлений слов служат вместе (совокупно) выражением общего, 
типового значения типа проявления предмета. Из этого следует, что 
синтаксическое словосочетание в плане материальном является 
проявлением сцепления синтаксических проявлений слов. 

3. Синтаксическое словосочетание образуется как обозна-
чение типа проявления предмета, обозначаемого его главным ком-
понентом. При этом слово обозначает предмет на основе понятия 
об этом предмете, а синтаксическое словосочетание как его семан-
тическое проявление — тип проявления предмета на основе понятия 
о данном типе его проявления. Это означает, что понятие, выражае-
мое семантическим проявлением слова, является типом проявления 
выражаемого этим словом понятия. 

Таким образом словосочетание как семантическое проявление 
слова в плане содержания является проявлением его номинативно-
характеризующего проявления. Однако в стадиальной классифика-
ции проявлений оно непосредственно не следует з а номинативно-ха-
рактеризующим проявлением слова, а следует з а его синтаксичес-
ким проявлением. Объясняется это тем, что для образования семан-
тического проявления слова необходимо его обязательное прохож-
дение стадии морфологического и синтаксического проявления — 
самоопределения. 

Будучи носителем понятия, словосочетание характеризуется как 
единица номинации. В то же время, являясь в плане материальном 
проявлением сцепления синтаксических проявлений слов, оно опре-
деляется как единица синтаксического уровня — уровня связной ре-
чи. Своей подобной двойственной природой словосочетание опреде-
ляется как связывающий узел между двумя уровнями — уровнем 
синтаксическим и уровнем номинации. 

4. Образование словосочетания по структурно-семантичес-
кой модели придает ему целостность и неделимость состава, благо-
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даря чему оно способно представиться в морфологическом и син-
таксическом проявлениях и наравне с синтаксическими проявления-
ми слов принимать участие в образовании предложения. В част-
ности, очень важным показателем морфологического и синтаксичес-
кого проявлений словосочетания служат, например, случаи его пост-
позитивного оформления послелогами -р'а, -ва, -да, примеры: ава 
сарр'а ("через холодную воду"), ава сарва ("с холодной водой"), 
ава сарда ( " а холодной воде"). 

Д) Особым проявлением языковой материи является предложе-
ние. Оно образуется по универсальной структурно-семантической 
модели "сцепление синтаксических проявлений слов или синтакси-
ческое проявление одного слова, оформляемое соответствующим 
констатирующим показателем (-план выражения) + суждение о 
констатируемом типе проявления предмета (-план содержания)". 
Согласно этой модели предложение в плане материальном является 
проявлением сцепления синтаксических проявлений слов или реже 
синтаксического проявления одного слова. Например, план выраже-
ния предложения ав capq ( "вода холодная") представляется сцепле-
нием синтаксических проявлений слов " а в " ( "вода") и сар ("холод-
ная"), оформленным утвердительно констатирующим показателем " -
q" , а его план содержания образует общая типовая синтаксическая 
семантема — суждение об утвердительно констатируемом типе 
проявления предмета ав в виде ава сар ("холодная вода, вода в хо-
лодном состоянии, вода в своем холодном проявлении"). При этом 
содержание и выражение сцепления синтаксических проявлений 
слов, оформленного утвердительно констатирующим показателем 
" q " , выступают вместе выражением типовой синтаксической семан-
темы — суждения о типе проявления предмета (ав), из потребности в 
объективации которого и образуется данное предложение. Но то, 
что предложение образуется из потребности в констатации типа 
проявления предмета, обозначаемого словосочетанием, свидетельст-
вует о том, что предложение в плане лингвистической направлен-
ности и материального состава является своеобразным проявлением 
словосочетания, его развитием. Во всяком случае, модель соотно-
шений слова, словосочетания и предложения в статистике такова: от 
познания предмета и его обозначения словом к познанию типа 
проявления предмета и его обозначения словосочетанием — типом 
семантического проявления слова и от познания типа проявления 
предмета и его обозначением словосочетанием к утвердительной 
или отрицательной констатации этого типа проявления предмета 
предложением. 
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Возможность развития словосочетания в предложение объяс-
няется самой логикой построения предложения, констатирующего 
то, что обозначается словосочетанием. Ведь констатироваться мо-
жет то, что подлежит констатации, а констатации подлежит то, что 
уже известно. Стало быть, очевидным фактом является то, что на 
самой заре развития человечества люди удовлетворяли свои потреб-
ности в общении, пользуясь лишь своеобразными прототипами 
предложений в виде слов-звуков и их сцеплений-словосочетаний. 
Это подтверждает существующее в языкознании мнение о том, что 
"слово-звук возникло до появления предложения" и "явилось выра-
зителем не суждения, но воли и желания говорящего". "В эпоху 
звуков-предложений предложение, не расчлененное еще внутри се-
бя ни на слова, ни на отдельные звуки, было одновременно зачат-
ком, зародышем и слова, и отдельного звука (фонемы)" 7 . Как бы то 
ни было, лучшим ключом к разгадке "биографии" предложения слу-
жит рассмотрение его в его связях с другими проявлениями языко-
вой материи на общем фоне их стадиальной дифференциации, иск-
лючающей возможность умерзительных рассуждений о возникнове-
нии тех или иных типов проявлений языковой материи, в том числе 
и предложения. 

Появление связной речи всецело обусловлено познанием типов 
проявления предметов и их языковым представлением: их обозначе-
нием посредством образования словосочетаний и их констатаций че-
рез образования предложений. Будучи единицами связной речи, об-
ладающими общностью лингвистической направленности на отра-
жаемую ими действительность, словосочетание и предложение проч-
но обосновались как резко обособленные механизмы построения 
единиц речи. В частности, с точки зрения нынешнего состояния язы-
ка предложение образуется по присущей только ему автоматически 
действующей модели построения, обеспечивающей его специализа-
цию по констатации типа проявления предмета безотносительно к 
референтной общности ее со словосочетанием. Специализация 
предложения по констатации типа проявления предмета рядом со 
словосочетанием, специализированном на обозначении типа прояв-
ления предмета, обуславливает дальнейший параллелизм их равноп-
равленного участия в языкотворческих актах, в частности, в образо-
вании фразеологизмов. 

Предложение представляет собой переломный этап в общем про-
цессе стадиального проявления языковой материи. Если до его об-
разования проявление языковой материи всецело направлено на его 
создание, то после его образования оно нацелено на создание бо-
лее сложных чем слова устойчивых языковых единиц — фразеоло-
гизмов и паремиологизмов уже путем проявления его самого. Толь-
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ко в условиях существования предложения, при его проявлении и на 
его материальной основе могло иметь место возникновение фразео-
логизмов и паремиологизмов в языковой системе. И не случайно, 
что в стадиальной классификации проявлений языковой материи 
фразеологизмы и паремиологизмы следуют за предложением. 

Е) Фразеологизмы и паремиологизмы вместе со словами обра-
зуют крупную и очень мощную материальную базу построения 
курдской речи. Из них высокую частотность применения обнаружи-
вают слова, в количественном отношении представляющие наиболее 
богатую материальную отрасль. З а ними следуют фразеологизмы, а 
з а последними — паремиологизмы. О существенной разнице между 
этими тремя материальными отраслями языковых единиц свиде-
тельствуют разные степени частотности их функционирования в речи 
и изданные результаты проведенного несколькими поколениями 
курдоведов плодотворного лексикографического, фразеографичес-
кого и паремиографического труда, продолжающегося по сей день. 

Фразеологические единицы соотносятся с лексико-грамматичес-
кими разрядами слов и подобно словам самоопределяются путем 
прохождения различных этапов проявления. Они имеют номинатив-
но-характеризующее, морфологическое и синтаксическое проявле-
ния, в строгой последовательности раскрывающие их разные сторо-
ны и в своей совокупности в последнем, синтаксическом проявлении 
создающие своеобразную лингвистическую концентрацию, обеспе-
чивающую возможность их реализации в речи. 

В отвлечении от речевого использования фразеологизмы нахо-
дятся в своем номинативно-характеризующем проявлении, основан-
ном на номинативно-характеризующем значении, в котором обычно 
включаются они в словари, в единственной фразеологической фор-
ме (или в формах фразеологических вариантов, если они имеются). 
Из потребности в самоопределении з а их номинативно-характери-
зующим проявлением следует их морфологическое проявление, ос-
нованное на морфологических категориях, а следом за морфологи-
ческим проявлением наступает процесс их синтаксического проявле-
ния на основе сочетательно-синтаксических особенностей и катего-
рий. 

Фразеологический состав языка дифференцируется на две раз-
новидности: фразеологизмы со структурой словосочетания и фра-
зеологизмы со структурой предложения8. Из самих названий этих 
разновидностей фразеологизмов уже видно, что означающим фра-
зеологизмов со структурой словосочетания выступают словосочета-
ния, а означающим фразеологизмов со структурой предложения — 
предложения. Из этого следует, что, во-первых, словосочетание и 
предложение как таковые существовали до появления фразеологиз-
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мое в системе языка, т.е. фразеологизмы исторически появились 
позже словосочетаний и предложений и, во-вторых, словосочетание 
и предложение, выступающие означающими фразеологизмов опре-
деляются как единицы металингвистического уровня, т.е. их содер-
жание и выражение являются совокупно выражением фразеологи-
ческой номинативно-характеризующей семантемы. Возникновение 
фразеологизмов после и на основе словосочетаний и предложений 
свидетельствует о том, что они в отличие от слов являются сравни-
тельно поздними участниками образования речевых единиц — пред-
ложений. 

Ж) В стадиальной классификации проявлений языковой материи 
паремиологизмы следуют за предложением и в плане материальном 
являются его проявлением. Они обнаруживают тесные связи с пред-
ложением и в плане идеального содержания. Как правило, они вы-
ражают умозаключение о некоторой общей закономерности в мате-
риальной оболочке предложения — носителя суждения об одном из 
частных проявлений данной закономерности9 . Как и другие типы 
проявления языковой материи, паремиологизмы самоопределяются 
в своих трех типах проявлений, которыми являются: паремиологи-
ческое-виртуальное, морфологическое и синтаксическое. 

3) Общий процесс проявления языковой материи, направленный 
на создание речи, завершается образованием ее последнего типа 
проявления в виде речи-текста в его самых различных разновид-
ностях, функциональных стилях — проявлениях. В плане материаль-
ном текст является проявлением сцепления контекстуальных прояв-
лений предложений (реже одного предложения), в единстве формы 
и содержания выступающих его означающим — материальной обо-
лочкой выражения определенной общей идеи, сюжета. Поскольку 
текст как особое проявление языковой материи не связывается с 
другими текстами, то и не нуждается в самоопределении, характер-
ном для остальных опорных проявлений языковой материи. 

MAXIM KHAMOYAN 

ТО CLASSIFICATION ANI) CHARACTEROLOGIC TYPOLOGY 
OF LINGUISTIC MATTER MANIFESTATION 

(ON THE KURDISII MATERIAL) 

The ariicle conlains malerial on Classification and charactcrologic typology of the 
linguislic matter manileslation. It illustralcs the nature of the phenomena and their 
linguistic assignment in the languagc system. 
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մարգարիտ խ ա չ ի կ յ ա ն 

ԿԵՐՊԻ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԸ ՇՈՒՍԵՐԵՐԵՆՈՒՄ 
(տիպաբանական քննություն) 

Հոդվածում կներկայացվեն հեղինակի նկատառումները Մերձավոր 
ԼԼրեելքի (նաև աշխարհի) հնագույն մեզ հայտնի լեզուներից ւՏեկ|ւ՝ շումե-
ըևրենի կևյւպի բայական կարգի մասին: Սակայն նախքան բուն նյութին 
անցնեըւ հւսըկ ենք հւսմաըում հակիրճ անդրադառնալ շումերերենի բա-
յաձևին: Այն ներկայանամ է բայարմատի և քերականական որոշակի 
գործառույթով օժտված նախածանցների և վերջածանցների շղթայի 
տեսքով: 

ա) Նախածանցների շղթայում սկգբի դիրքը զբաղեցնում էին եղանա-
կային ցուցիչները: 

բ) Եղանակային ձևույթներին հաջորդում էին այսպես կոչված կողմ-
նպաշմւսն նախածանցները՛: Այդ ածանցների դերը լիովին պարզված 
չէ: Ամենայն հավանականությամբ, սակայն, նրանց միջոցով արտա-
հայտվում էր գործողության ուղղվածությունը գործողությունը կատարո-
ղի (սուբյեկտի), գործողության օբյեկտի կամ խոսողի նկատմամբ: 

գ) Հաջորդ դիրքը/դիրքերը բայաձևում պատկանում էր/էին տարածա-
կան ածանցներին, սըոնք աըտացոըսմ էին նախադասության մեջ տար-
բեր թեք հոլովներով արտահայտված հարաբերություններ: Այդ ածանց-
ները բաղկացած էին նախադասության անուղղակի խնդրին/խնդիրնե-
րին համապատասխանող դերանվանական տարրից (տե՛ս աղյուսակ, 
սյունակ 1) և դրան հաջորւրսլ հոլովական ցուցչից/ցուցիչնեըից2: 

դ) Հաջորդ՝ բայարմատին անմիջապես նախորդող դիրքը, զբաղեց-
նում էին նայն այն դերանվանական տարրերը, որոնք վերոհիշյալ տա-
րածական բայածանցների մասն էին կազմում (տե՛ս աղյուսակ, սյունակ 
2): Այդ դիրքում նրւսնք հանդես էին գալիս ենթակայի կամ ոսլիղ խնդրի 
դերակատարությամբ՝ կախված բւսյի կերպից, կատարյւսլ կերպի ներ-
գործական բայերում այդ դերանունները ենթակայի դեր էին կատարում, 
իսկ անկատարի դեպքում՝ տղիղ խնդրի (այս ածանցները հատուկ չէին 
չեզոք սեռի բայերին): 
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Շումերերեն բայի սուբյ եկտային/օբյ եկտային 
դերանվանական ցուցիչների ադյասակ 

1 2 3 4 

Բւսյի 
տ ա ր ա ծ ա կ ա ն 
ն ա խ ա ծ ա ն ց ի 
դերւսնվանւսկ 
ան տ ա ր ր 

Ն ե ր գ ո ր ծ ա կ ա ն 
կ ա տ ա ր յ ա լ 
կերպի 
ս ո ւ բ յ ե կ տ ՛ 
ա ն կ ա տ ա ր 
կերպի ս բ յ ե կ տ 

Ն ե ր գ ո ր ծ ա կ ա ն 
ա ն կ ւ ս տ ա ր 
կերպի 
սուբ յեկտ 

Չ ե զ ո ք սեռի 
սուբյեկտ ՚ 
ներգործւսկան 
կ ա տ ա ր յ ա լ 
կերսլի օ բ յ ե կ տ 

1 եւււսկհ -0- -0-*/-cn**-R R-сп R-cn 
2 եցւսկհ -c- -c-*'-cn"-R R-cn R-cn 
3 ւսկտիվ 
եցւսկի 

-п- -n-R -R-c -R-0 

3 ինւսկտ. 
եցւսկի 

-b- -b-R - -R-0 

1 հոգնակի -mc- -iO-R-cndcn*/- -R-cndcn -R-cndcn 
2 հոգնակի -v-cnc- -c-R-cnzcn*/- -R-cnzcn -

3 ւսկտիււ հոգՍ. -cnc- -n-R-cü*/- -R-cnc -R-ci 
3 ի ն ա կ տ . 
հոգն. 

-b-R-0 -

* Կւսւոարյւսլ կերպի սուբյ եկ uuuj ի Ii ցուցիչ: 
փ*Ա.նկւստսւր կերպի օբյեկաայիս ցուցիչ: 

Բայարմատին հաջորդում էր սուբյեկտւս-օբյեկտային դերանվանա-
կան տարրերի մեկ, կամ, ավելի ճիշտ, ինչպես ցույց կտանք ստորև, եր-
կու այլ շւսրք ևս, որը/որոնք արտահայտում էր/էին . 

ա) անւսնցոդական (չեզոք սեռի) բայի ենթական; 
բ) անկատար կերպի անցուլական (ներգործական սեռի) բւսյի ենթա-

կան; 
գ) կատարյալ կերպի անցողական բայի ուղիղ խնդիրը: 
Ինչպես երևում է աղյուսակից, չեզոք սեռի բայի սաբյեկտային շւսըքի 

ցուցիչները (սյունակ 4) լիովին համընկնում էին կատարյալ կերպի ան-
ցողական բայի օբյեկտային շարքի ցուցիչների հետ: Այդ շարքի 1 և 2 
ւլեմքի ցուցիչները համընկնում էին նւսև անկատար կերպի անցաըսկւսն 
բայի սուբյեկտային ածանցների հետ (սյունակ 3)՝ ի հւսյտ բերելով 
տարբերություններ եզակի և հոգնակի 3 դեմքում (-0: -с և -eä: -ene): Այս 
փաստին մենք կանդրադառնանք ստորև: 

Աղյուսակից երևում է, որ շումեբերենի ներգործական բայաձևում ւսր-
տացպվում էր նաե գործողության կերպը (կատարյալ: անկատար): Կեր-
պային տարբերությունները, սակայն, արտահայտվում էին ոչ թե հա-
տակ ձևույթների միջոցով, այլ առաջին և երկրորդ շարքերի իմաստի 
փոխադարձ փոխարինումով, կատարյալ կերպի բայերում ենթակայի ի-
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մաստով հանդես հին դափս դիմավոր նախածանցներդ (տե՛ս սյունակ 
2), իսկ ադիդ խնդրի իմաստով վերջածանցները (տե՛ս սյունակ 4), ան-
կատար կերպի դեպքում այդ դերանունները փոխվում էին դերով, վեր-
ջածանցները ստանամ էին ենթակայի (տե՛ս սյունակ 3), իսկ նախա-
ծանցներր՝ ադիդ խնդրի իմաստ: 

Այն դեպքերում, երթ վերջածանցներթ հանդես էին գափս ենթակայի 
դերում, նրանց կարոդ էր նսւխպպել -ed(-) ձևույթը, պւը հաղորդում էր 
բայաձևին եղանակային իմաստ: 

Չեզոք բայի եդակի 3 դ. ձևում այդ ածանցի -d- բաղաձայնը, հայտն-
վերւվ բառավերջում, ընկնում էր3: Այգ անկման արդյունքում չեգոք սեռի 
եդակի 3 դ. բայր ձևով համընկնում էր ներգործական բայի համապա-
տասխան ձևի հետ: Այսպիսով, տպավորություն կարող է ստեղծվել, որ 
անենք ոչ թե երկու տարբեր -с- ձևույթներ (Յգ. եդակի ցուցիչ ներգործա-
կան սեռի բայերում, և -cd- եղանակային ածանցի սղված տարբերակը 
չեզոք սեռի բայերում), այւ բայարմատին անմիջապես հաջորդող մեկ -c-
ձևայթ. որը գործածվում էը թե ներգործական, թե չեզոք բայերի հետ՝ 
արտահայտելով անկատար կերպի իմաստ: 

Շումերագիտության մեջ նման կարծիք, որոշ տարբերություններով, 
հնչեցվել է Մ. Յոսիկավայի և Թ . Յակոբսենի5 կողմից: 

Անդրադառնանք, մասնավորապես, Մ. Յոսիկավայի տեսակետին: 
Վերագրելով -е- ձայնավորին անկատար կերպի ցուցչի իմաստ և 

միաժամանակ ելնելով այն փաստից, որ կերպային տարբերություններ 
կարոդ էին արտահայտվել նաև բայարմատի մասնակի կրկնությամբ 
(կատարյալ nag: անկատար nas-nax "խմել") կամ տարարմատության մի-
ջոցով (կատարյալ dug4: անկատար e "ասել, խոսել"), ճապոնացի գիտ-
նականը եկել է հետևյալ եզրակացության, կերպային տարբերություննե-
րր շամերերենում րնդգրկում էին ոչ միայն ներգործական, այլև չեզոք սե-
ռի բայերը և արտահայտվում էին երեք տարբեր միջոցնեով. 

ա) քերականական ձևույթի (կատարյալ -0: անկատար -е-); 
բ/ բայարմատի կրկնությամբ (կատարյալ V: անկատար VV); 
գ/ տարբեր արմատների միջոցով: 

Չհամաձայնելով Մ. Յոսիկավայի հետ և հարելով շումերագիտութ-
յան մեջ րնդունված կարծիքին ստորև կվարձենք հիմնավորել մեր տե-
սւսկետր բովանդակային (կոնտենսիվ) տիպաբանության տեսանկյու-
նից": 

էքսկուրս 

1-սվանգակային տիպաբանության ուսումնասիրության առարկան 
կազմում են աշխարհի լեզուներում ի հայտ եկող այն եղանակները, ո-
րոնց միջոցով արտացոլվում են իրականության սուբյեկտ-օբյեկտային 
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հարաբերությունները: Այդ տիպաբանության շրջանակներում առանձ-
նանում են դասային, ակտիվ, էրգատիվ, նոմինատիվ (գրականության 
մեջ այն հաճախ կոչվում է նաև ակկուզատիվ) և չեզոք տիպերը: Սրան-
ցից յպւաքանչյուրը բնութագրվում է տվյալ տիպին հատուկ իմաստային 
(սեմանտիկ) գետերմինանտով, որով պայմանավորված է լեզվի կաոուց-
վածքը բոլոր մակարդակներում՝ բառային, շարահյուսական, ձևաբա-
նական, երբեմն նւսև ձևահնչույթաբանակւսն: 

Կւսնգ չառնելով վերոհիշյալ բովանդակային բոլոր տիպերի վըւս՝ հա-
կիրճ կանդրադառնանք նոմինատիվ և, հատկապես, էրգատիվ և ակտիվ 
տիպերին բնորոշ հիմնական հատկանիշներին, քանի որ, ինչպես կտես-
նենք ստորև, շումեբերենը հանդես է բերում էրգատիվ և. մասամբ, ակ-
տիվ տիպաբանության լեզուներին հատուկ գծեր: 

1. Նոմինատիվ տիպը բնութագրվում է անցողական և անանցողա-
կան բայերի հակադրությամբ, նաև ներգործական ու կրավորական սե-
ռերի հակադրությամբ անցողական բայերի համակարգում: Նոմինատիվ 
լեզուներում նախադասության սուբյեկտը (ենթական), անկախ բայի 
բնույթից, հանդես է գափս նոմինատիվ (ուղղական), օբյեկտը (տղիղ 
խնդիրը)՝ ակկուգատիվ (հայցական) հոլովով: Այդ հոլովներին համա-
պատասխանում են սուբյեկտային (նոմինատիվ) և օբյեկտային (ակկու-
գատիվ) շարքերի բայական դիմավոր ձևույթները: 

2. էրգատիվ լեզուներում բայերը բաժանվում են երկու հիմնական 
խմբերի' 

ա) ագենտիվ բայերի, որոնք արտահայտում են ենթակայից ուղիղ 
խնդրին անցնող և այդ խնդիրը վերափոխող գործողություն (հմմ.՛ջար-
դել՛, 'պոկել', ՛սպանել՛, ՛պաստել՛); 

բ) ֆակտխոիվ բայերի, որոնք արտահայտում են ենթակայի վիճակը 
կամ նրւս մակերեսային ներգործությունը խնդրի փոս (՛աճել՛, ՛գնաւ՛, 
՛պարել՛, 'չանգռել', ՛համբուրել՛, ՛կծել՛, ՛սպասել՛, ՛բռնել՛): Ըստ էութ-
յան, ագենտիվ բայերը համապատասխանում են հայերենի (որը նոմ՜ի-
նատիվ տիպի լեզու Է) ներգործական սեռի բայերին, մինչդեռ ֆւսկտի-
տիվ բայերի խումբը իր ընդգրկումով ավեփ լայն է, քան նոմինատիվ լե-
զուների չեզոք սեռի բայերի խումբը (նոմինատիվ լեզուներում 'չւսնգռել՝. 
՛համբարել՛, ՛կծել՛, ՛սպասել՛, ՛բռնել՛ բայերը դասվում են ներգործա-
կանների շարքին): Այնուհանդերձ ստորև, շամեբերենի բայական հա-
մակարգը քննեփս, հարմարության նպատակով էրգատիվ խզուների ի-
րոդությունը ավեփ ճշգրիտ արտացոլող "ագենտիվ" և "ֆակտխոիվ" եզ-
րերի փոխարեն կօգտագործենք ընդունված, թեև ոչ այնքան ճիշտ "ան-
ցողական" (կամ "ներգործական") և "անանցողական" (կամ "չեզոք") 
եզրերը: 

էրգատիվ լեզուների կարևորագույն ձևաբանական հատկանիշներից 
է էրգատիվ և աբսոլյուտիվ (բացարձակ) հոլովների հակադրությունը: 
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(;|)ցատ]ււ| 1սղսվով, ii]i|i հաճւսխ համընկնում է որևէ թեք 1ալա||ւ (սեռսւ-
կան, տրական, ըւկատիվ. դիրեկտիվ, բացաւսսկան) հետ, արտահայտ-
վում է ագենտիվ բայերի ենթական, իսկ բացարձակ հուովով՝ ագենտիվ 
բայերի աււիգ խնգիրր ե ֆակտխոիվ բայերի ենթական: Համապատաս-
խանաբար էրգատիվ |եգունեթի բային հատակ է դերանվանական ա-
ծանցների երկու շարքերի (էրգատիվ ե աբսպյատիվ) առկայտթյտնր: 

1:]ւգւստիվ տիպաբանության առանձնահատկություններից նշենք 
նւսև այսպես կոչված ւսնտիպասսիվ կաոուցվածքի աոկայությունր, որր, 
ինչպևս կտեսնենք, իր ուրույն տեգն անի շտմեբերենամ: Այդ կաոուց-
վածքի համար հատկանշական է, որ ներգործական սեռի բայի ենթա-
կան գրվում է ոչ թե էրգատիվ, ար աբսպյատիվ հոլովով, իսկ ուղիդ 
խնդիրը՝ ոչ թե աբսպյուտիվ, այլ որևե թեք հոլովով: Դ ա իր արտահայ-
տությանն է գտնամ նաև բայի դիմավոր ածանցների համակարգում: 
Իսկ քանի որ, ինչպես նշեցինք, էրգատիվ հոլովը երբեմն համընկնում է 
որևէ թեք հպովի հետ, ապա որոշ լեզուներում էրգատիվ նախադասութ-
յան ենթական ւսնտիպասսիվ կաոուցվածքում ստանում է ուղիդ խնդրի 
ձեր, իսկ ուդիդ խնդիրր՝ Ենթակայի: 

Իմաստային առումով նախադասության էրգատիվ կառուցվածքը 
անցողականության սւվեփ ցցուն հատկանիշներ է ի հւսյտ բերում, քան 
անտիպասսիվ կառուցվածքը7: Այգ հատկանիշներից հիշատւսկենք 
միայն կատարյալ կերպր ի տւսրբերտթյա ն անկատարից, քանի որ կեր-
պային տարբերությունները անմիջականորեն առնչվում են հոդվածում 
քննարկվող հարցին: 

3. Ակտիվ տիպը բնութագրվում է ակտիվ: ինակտիվ սկզբունքների 
հակադրությամբ: Համապատասխանաբար ակտիվ տիպաբավության 
լեզու ներին հատուկ է ակտիվ ("շնչավոր") գոյականների հակադրութրս-
նր ինակտիվ ("անշունչ") գոյականներին և ակտիվ (գործողության) բա-
յերի հակադրությանը ստատիվ (վիճակի) բայերին: Գործողության բա-
յերի ենթակայի հոլովը (ակտիվ) հակադրվում է վիճակի բայի ենթակայի 
և ակտիվ բայի մերձավոր խնդրի հոլովին (ինակտիվ): Նշենք նաև, որ 
ակտիվ լեզուների մերձավոր խնդիրը ավելի ընդգրկան է, քան էրգատիվ 
և նոմինատիվ խզու ների ուղիղ խնդիրր և ներառում է նաև անուղղակի 
խնդիրը: 

Բայական ձևերում այդ հոլովներին համապատասխանում են ակ-
տիվ և ինակտիվ դերանվանական շարքերը, երբեմն առանձնանամ է 
նւսև խնդրային շարքը: 

Ակտիվ ւեզուներին հատուկ գծերից նշենք ժամանակի քերականա-
կան կարգի բացւսկայարյունր և կերպային տարբերությունների առկա-
յությանը: Վերջիններս կարող են արտահայտվել ոչ թե ձևաբանական 
միջոցներով, այլ բառակազմական կամ սոսկ բառային: Այդ երևույթը 
հայտնի է Aktionsart անունով, ի տարբերություն Aspekt-ի: 
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Քանի որ լեզվի զարգացումը հաճւսխ հանգեցնում է տիպաբանութ-
յան վտվաիաւթյան, մասնավորապես քիչ չեն ակտիվ տիպաբանության 
լեզուների փոխակերպման դեպքերը էրգատիվի կամ նոմինւստիվի. տի-
պաբանորեն բացարձակ անխառն լեզուներ չեն լինում: Բոլորում նշմա-
րելի են տվյալ լեզվում գերիշխող տիպի շրջանակներում չտեղավորվող 
երևույթներ, որոնք, սակայն, տարաժամանակյա մոտեցման դեպքում 
գտնում են իրենց բացատրությունը: 

Վերադառնալով հոդվածի առարկային՝ նշենք, որ շումերերհնին հա-
տուկ է էրգատիվ հոլովի (-e) հակադրությունը աբսոլրոտիվ հոլովին (-0-): 
Նշենք նաև, որ շումերերենը պատկւսնում է ւսյն լեզուների թվին, որոն-
ցում էրգատիվ հոլովը հւսմընկնում է որևէ թեք հոլովի (տւլլւսլ դեպքում 
ուղղություն արտահայտող լոկատիվ-տերմինատիվի հետ): 

Բայական համակարգում, սակայն, էրգատիվ տիպի լեզուներին բնո-
րոշ գծերի կայքին նշմարվում են այնպիսիք, որոնք ակնհայտորեն դուրս 
են մնում էրգատիվ համակարգից: Այստեւլ, մի կոդմից, անենք էրգատիվ 
խոնարհման հակադրությունը աբսոլյուտիվին (չեզոք սեռի ենթակայի 
դիմավոր ցուցիչները համընկնում են կատարյալ կերպի ներգործական 
բայի ուղիղ խնդրի ցուցիչների հետ): Մյուս կոդմից, սակայն, անկատար 
կերպի ներգործական սեռի բայերի ենթական համընկնում է չեզոք սեռի 
բայերի ենթակայի հետ (բացառությամբ 3 դեմքի ձևերի, տե՛ս աղյու-
սակ): 

Աշխարհի լեզուներում բավականին տարածված այս երևույթը, որ 
տիպաբանական լեզվաբանության մեջ հայտնի է split ergativity (ճեղք-
ված էբգատիվություն) անունով, սովորաբար մեկնաբանվում է որպես 
"ճեղքվածք" էրգատիվ և նոմինատիվ տիպերի միջև: Այդպես է բնու-
թագրվում նաև շումերերենի "ճեղքվածքը"*: Սակայն լեզվական տվյւպ-
ների տիպաբւսնական քննության արդյունքում հանգում ենք ւսյլ եզրա-
կացության: 

Մեր կարծիքով, անկատար կերպի ներգործական բայերի (տե՛ս սյու-
նակ 3) և չեզոք սեռի բայերի (տե՛ս սյունակ 4) սուբյեկտային ածանցնե-
րը չի կարելի նույնացնել (հմմ. 3 դեմքի տարբերությունները): Իսկ այն 
փաստը, որ չեզոք սեռի սուբյեկտային ցուցիչները հատուկ էին "լինել" 
( те - ) բային, թույլ է տափս ենթադրել, որ դրանք ի սկզբանե վիճակի բա-
յի ցուցիչներ էին: Ուստի, այդ ձևույթներին հակադրված ներգործական 
սեռի անկատար կերպի ցուցիչները կարող ենք մեկնաբանել որպես գոր-
ծողության բայի ցուցիչներ: Դրա օգտին է խոսում նաև այն փաստը, որ 
-ene ածանցը անվանական համակարգում հանդես է գափս որպես ակ-
տիվ գոյականների հոգնակերտ ձևույթ9: Այսպիսով, այստեղ մենք ու-
նենք ոչ թե նոմինատիվ լեզուներին հատուկ մեկ միասնական սուբյեկ-
տային շարք, այլ ակտիվ լեզուներին բնորոշ երկու շարքեր՝ ակտիվ և ի-
նակտիվ: 
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Դժվարություն չի հարուցում նաե այդ երկու շարքերի դերանվանա-
կան ցուցիչների նույնությունը առաջին ե երկրորդ դեմքերում, խոսողա-
կան ակտում թե' խոսողը, թե' խոսակիցը ակտիվ /"շնչավորների"/ դա-
սին են պատկանում, անկախ բայի բնույթից, ուստի ե արտահայտվամ 
են միևնույն դերանվանական ձևույթներով: 

Իսկ քանի որ անկատար կերպի ներգործական բայի սուբյեկտային 
ցացիչները պատկանում Ւ.ին ոչ թե էրգատիվ, այլ ակտիվ դերանվանա-
կան ցուցիչների շարքին, այդ ցուցիչներին հակադրված օբյեկտային 
նախածանցները ոչ թե ագիդ, այլ մերձավոր (այսինքն թե' ուղիղ, թե' ա-
նաղղակի) իւնղրի ցուցիչներ էին: 

Այժմ տեսնենք, թե ինչպես էին միմյանց հետ հարաբաերվում շումե-
րերենի երեք բայական խոնարհումները՝ կատարյալ ներգործական, 
անկատար ներգպւծւսկան ևչեգոք: 

Վեբր նշվեց, Ո]) կատարյւպ կերպի ներգործական սեռի փոխհարա-
բերությունը չեգոք սեռի բայի հետ իր տիպաբանությամբ ակնհայտորեն 
էրգատիվ էր, աստի այդ բայաձևերում հանդես եկող դիմավոր ցուցիչնե-
բը պատկանում էին էրգատիվ լեգսւներին բնորոշ էրգատիվ և աբսպյա-
տիվ շարքերին: Միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ էրգատիվ 
շարքի ցուցիչները համընկնում էին մերձավոր խնդրի ցուցիչների, իսկ 
աբսպյատիվ շարքի ցացիչները՝ ինակտիվ ցուցիչների հետ: Այդ վատ-
տը այսպես է բացատրվում, նախագրային շումերերենում տեղի ունե-
ցած սեմանտիկ դետերմինանտի փովւոխության արդյունքում շումերե-
րենը ակտիվ տիպաբանության լեզվից վերածվել էր էրգատիվի՝ հարմա-
րեցնելով իր նյութական միավորները նոր բովանդակության: 

Կատարյալ և անկատար կերպի ներգործական բայերի խոնարհում-
ներում աչքի է դարնում այն փաստը, որ կատարյալ խոնարհման սուբ-
յեկտային ցուցիչները համընկնում էին անկատար խոնարհման օբյեկ-
տային ցուցիչների հետ, իսկ կատարյալ կերպի օբյեկտային ցուցիչները՝ 
անկատար կերպի սուբյեկտային ցուցիչների հետ: Այս փաստի բացատ-
րության համար ևս պետք է նկատի առնենք, որ շամերեբենի սուբյեկ-
տային և օբյեկտային ածանցները ծագումով ակտիվ և ինակտիվ շարքե-
րի ցուցիչներ էին, որոնք խզվի էրգատիվացման ընթացքում կրելով որոշ 
բովանդակային փոփոխություններ՝ հարմարեցվել էին նոր՝ էրգատիվ 
համակարգին; Արդյունքում կատարյւպ կերպի սուբյեկտի ցուցիչները, 
որ սերեւ էին մերձւսվււր (ուղիղ ե անուղղակի) օբյեկտի ցուցիչներից, 
ստացան էրգատիվ ցուցիչների իմաստ: Դ ա միանգամայն տրամաբա-
նական է, քանի որ, ինչպես վերը նշվեց, էրգատիվ հոլովը թեք հոլով է, 
հետևաբար էրգատիվ շարքի ցուցիչները ևս պետք է պատկանեն անուղ-
ղակի օբյեկտւսյին ցուցիչների շարքին: Այս ենթադրությունը հաստատ-
վում է նաև այն փաստով, որ նույն այդ ցուցիչները հանդես էին գալիս 
բայաձևի մեջ ներմարմնավորված անուղղակի խնդիրների կազմում: 
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Իսկ քւսնի np անուղղակի շարքի ցոցիչնհրի օգտագործումը աղիգ 
խնղրի իմաստով էրգատիվ լեգուներում հատուկ է անաիպասսիվ կա-
ոուցվածքին (տե՛ս վերը), ուստի ակներև է. որ անկատար կերպի ներ-
գործական բւսյը շումեըեըենում խոնարհվում էր անտիպւսսսիվ մոգելով: 
Եվ. վերջապես, քանի որ, ինչպես վերը նշվեց, էրգատիվ կաոուցվածքում 
անտիպասսիվի համեմատությամբ ավելի ցցուն կերպով արտահայտ-
ված հատկանիշներից է կատարյալ կերպը, աստի զարմանալի չէ. որ 
շումերերենում կատարյալ կերպի իմաստը արտահայտվում էր էրգատիվ 
կաոուցվածքի, իսկ անկատար կեըււլի իմաստը՝ անտիպւսսսիվ կաոուց-
վածքի ձևերով: 

Ինչ վերաբերում է չեզոք սեռի և ներգործական սեոի անկատար կեր-
պի սուբյեկտային շարքերի տարբերություններին, ւսււրս. ինչպես վերը 
նշեցինք, չեզոք սեոի սուբյեկտը արտահայտվում էր ինւսկւոիվ ւաւբյեկ-
տի շարքով, իսկ ներգործական սեոի անկատար կերպի սուբյեկտը՛ ւսկ-
տիվ: Սակայն, լեզվի զարգացման ակտիվ փալի համեմատությամբ ի-
նակտիվ շարքի ցուցիչների ոլորտը ընդլայնվել էր. ընդգրկելով ոչ միայն 
վիճակի, այլև անանցողական գործողության սուբյեկտը: Միւսժամանակ 
նեղացել էր ակտիվ շարքի սուբյեկտային ցուցիչների ոլորտը, զիջելով 
անանցողական սուբյեկտի ոլորտը ինակտիվ շարքի ցուցիչներին: Դլոս 
արդյունքում ակտիվ շարքի ցուցիչները վեըւսծվեւ էին անցողական գոր-
ծողության սուբյեկտի ցուցիչների: 

Վերը շարադրվածից հետևում է, որ շումերերենի (նւսև այլ լեզուների) 
split-ը արտացոլում է լեզվի ւսյն վիճակը, երբ բովանդակային ւիովու-
խությանները արդեն հանգեցրել էին նոր տիւդաբւսնաթյան ձևավորման, 
իսկ ձևական կողմը, ետ մնալով բովանդակայինից, դեռ լիովին չէր ձեր-
բազատվել լեզվի նախորդ վիճակին հատակ որոշ գծերից: 

Այս դատողությունների համատեքստում, հուսով ենք, հստակվեց -e-
ձևույթի դերը ներգործական բայի անկատար կելուլի հարացույցում (ակ-
տիվ բայի սուբյեկտի ռեփկտային ցուցիչ), ինչպես նւսև պարզ դարձավ, 
որ ներգործական բւսյի ոլորտում կեըւղի տւսրբերաթյաննեըը արտա-
հայտվում էին ոչ թե հատուկ ձևույթի միջոցով, ւսյլ տարբեր կաոուց-
վածքների կիրառումով (էրգատիվ կատարյալ կերպի դեպքում և անաի-
պասսիվ՝ ւսնկւստաըի): 

Ամփոփում, շամերերենը կերպի քերականական կարգ չի ունեցել: 
Կերպային տարբերությունները արտահայտվել են կամ տարբեր շա-
րահյուսական կառուցվածքների կիրառումով, կամ բառակազմւսկւսն և 
բառային միջոցներով (ռեդուււլփկացիա, տարարմատության): 
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T H E C A T E G O R Y O F A S P E C T IN S U M E R I A N 
(Typolog ica l Ana lv s i s ) 

The examination ol' the suhjccl-objcet pronominal alTixcs in the Sumcrian verb 
from the vicwpoinl of contensive typology brought the author to the following 
eonclusions: 

1) the prcfixcs denoting the subjeet of the transitive perl'ccti vc eonjugation and the 
object ol" the transitive impciTectivc eonjugation go back to the markers cross-
rcfcrcncing the ncar objeet and arc oblique by origin: the suffixes denoting the subjeet 
of the transitive impcrl'cctivc eonjugation go back to the active scries of personal 
alTixcs. while thosc denoting the subjeet of the intransitive eonjugation and object of 
lhc transitive perlcctivc eonjugation originale from lhe inactive scries: 

2) the correlation between the transitive pcrfective and intransitive conjugations is 
Ihat ofergative vs. ahsolutivc. while the transitive imperfective eonjugation is to be 
qualified as anlipassive: 

3) the vowcl -c- in lhc 3rJ person sg. transitive imperfective form, counter to M. 
Yoshikawa's opinion. is inlerprctcd as a personal suffix of the active series, and not as 
an imperfeclivc marker: 

4) lhe dilTcrcnce in mcaning helween ergative and antipassive forms (pcrfective: 
imperfective) is duc lo lhc fact, ihat the ergative construction signals higher 
pcrfcclivity as comparcd with the antipassive construction (cf. P. J. Hopper & S. A. 
Thomson, sec inlra, note 7). 

5) from (3) and (4) ii follows that Sumcrian had no spccial morpho!ogical deviccs 
lo dcnoic aspcelual dilTcrences: inslead. ihcy were denoted by synlactical (ergative vs. 
antipassive) and lexiea! mcans (rcduplicalcd or suppletive stems). 
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САМВЕЛ КАРАБЕКЯН 

у р о в н и л и н г в и с т и ч е с к о г о а н а л и з а и о с н о в н ы е 
е д и н и ц ы о п и с а н и я в т р а д и ц и о н н о м а р а б с к о м 

я з ы к о з н а н и и (к п о с т а н о в к е п р о б л е м ы ) 

Лингвистический анализ любого текста предполагает предвари-
тельное определение тех его пределов, в которых располагается 
сегмент, могущий быть квалифицированным как единица анализа. 
При этом, как правило, вводится термин, пользуясь которым можно 
выделить и обозначить и другие единицы текста, производные по 
отношению к минимальной и, в то же время, сводимые к ней приме-
нением закономерного ряда определенных исследовательских про-
цедур. 

Задача определения подобного рода минимальной единицы 
приобретает первостепенное значение, поскольку очевидно, что мак-
симальная корректность создаваемой в процессе исследования мо-
дели языка напрямую зависит от методики членения текста и выде-
ляемых в ней минимальных единиц описания. 

Вопрос этот непосредственно связан с проблемой обозначения 
границ единицы, претендующей на статус ядерного структурного 
компонента текста, на которую без остатка членился бы текст, 
состоящий из тех или иных ее морфологических и морфонологичес-
ких модификаций. 

Лингвистическая традиция обращается к решению аналогичной 
задачи в контексте проблемы определения границ слова. При этом 
применение тех или иных критериев для решения этой задачи обыч-
но приводит либо к постулированию принципиальной ее неразреши-
мости, либо в качестве варианта решения проблемы предлагается 
определять границы слова соответственно плану рассмотрения 
текста (т.е. - уровню описания) и различать, соответственно, фонети-
ческое, графическое и т.д. слова 1. 

Методика выделения текстовых единиц и стратификации языко-
вого материала в традиционном арабском языкознаним (далее -
ТАЯ) основывается на богатом техническом арсенале средств, при-
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меняемых для анализа текста, принцип организации которого (арсе-
нала) не всегда просто поддается выявлению. К числу главнейших 
таких средств следует прежде всего отнести применяемую в практи-
ке лингвистического описания современной арабистики методику 
обозначения корневых элементов основы символами f, е и I, кото-
рым придается абстрагированное от общеязыкового значения их 
последовательности содержание (faeala - "он сделал"). Применение 
этой методики приводит к выделению простейшей глагольной осно-
вы (anfiel al-mujarrad аи-ии1ви1у), выступающей в качестве своего ро-
да «эталонной формы» , продуцирующей систему рядов словообра-
зовательных моделей ('al-awzan)2. 

Современная лингвистика, при всем разнообразии существующих 
взглядов, подходов и направлений, в основном, исходит из т.н. 
уровневой концепции, предполагающей создание многоярусной мо-
дели описания, которая основана на выделении единиц различных 
уровней. Вместе с тем, при исследовании особенностей содержа-
тельного строения первичной основы-продуцента в арабском литера-
турном языке возникает необходимость уточнения уровней линг-
вистического анализа в терминах, в которых ведется ее описание в 
традиционном арабском языкознании (далее - ТАЯ). Подобная 
постановка вопроса возникает связи с тем, что представление раз-
личных аспектов ее содержания в терминах, традиционных для 
уровневой концепции, составляющей методологическую базу совре-
менного языкознания (далее - СЯ), не всегда позволяет эффективно 
и адекватно выявлять те или иные содержательные стороны этой 
языковой единицы. Проблемы подобного рода возникают всякий 
раз, когда ставится задача изучения фонологических, морфологи-
ческих и синтаксических характеристик основы, поскольку анализ ее 
в терминах, соответственно, фонем, морфем и словоформ наталки-
вается, с одной стороны, на трудности гносеологического порядка 
(они связаны в основном с задачей адекватного толкования тради-
ционных терминов анализа - hart, kalima, jumla, содержательные 
пределы которых зачастую очевидным образом не совпадают с бли-
жайшими по смыслу и системному значению терминами теоретичес-
кой лингвистики), а с другой - ограничивается онтологическими ха-
рактеристиками самого языкового материала, сопротивление кото-
рого метаязыку современной лингвистической теории в ряде случаев 
искажает результаты анализа. Подобная ситуация, как правило (и об 
этом со всей очевидностью свидетельствует история современной 
арабистики), приводит в лучшем случае к весьма приблизительному 
и произвольному манипулированию терминами современного уров-
невого языкознания и попыткам деформировать их системное со-
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держание, а в худшем - к бессильному постулированию некой «эк-
зотичности» исследуемого материала. 

Между тем, как представляется, проблемы адаптации терминов, 
составляющих метаязык современной лингвистики, к задачам описа-
ния неиндоевропейского языкового материала возникают лишь в 
связи с тем, что эти термины обозначают собой определенную стра-
тификацию исследуемого языкового материала, основанную на тех 
или иных онтологических его свойствах. Естественно поэтому пред-
положить, что суть описанных выше расхождений заключается в 
различиях в стратификации индоевропейского и семитского (в на-
шем случае - арабского) языкового материала, поскольку очевидно, 
что аппарат описания, обслуживающий определенный тип стратифи-
кации, не способен столь же адекватно обслуживать языковой мате-
риал с отличными от него стратификационными параметрами. Необ-
ходимо сразу же оговорится, что рассматриваемая проблема не мо-
жет быть решена путем механического перехода из одной системы 
описания в другую, поскольку это, с одной стороны, вызывает оче-
видную необходимость создания некоего особого метаязыка, осно-
ванного на терминах традиционной системы описания, и с другой -
что более важно, к отказу от терминологического и понятийного ап-
парата современной лингвистики, что не только нецелесообразно по 
теоретическим соображениям, но и, как нетрудно заметить, практи-
чески возвращает проблему на исходный уровень, поскольку не ре-
шается задача определения содержательного строения языковых 
единиц. Все это со всей очевидностью указывает на необходимость 
детального рассмотрения онтологических и гносеологических основ 
стратификации арабского языкового материала, или, иначе говоря, 
«уровневой концепции» ТАЯ. Системный характер этой проблемы 
делает ее решение неизбежным предварительным условием любого 

лингвистического исследования на арабском языковом материале. 

* * * 

Традиционное арабское языкознание при рассмотрении содержа-
тельного строения первичной глагольной основы оперирует в основ-
ном тремя понятиями harf, fiel и jumla. При этом операционное поле 
каждой из таких единиц включает в себя термин комплементарного 
порядка, обслуживающий определенные процедуры, обеспечиваю-
щие функционирование базового понятия. Так, операционное поле 
термина harf включает дополнительный термин haraka, обретающий 
в операциональной системе х а р ф а статус подпонятия, квалифици-
рующего и конституирующего его с точки зрения выполнения им оп-
ределенной семиотической функции. Для понятия fiel таким компле-
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ментом служит понятие faeil. Очевидно, что такая гносеологическая 
картина, по меньшей мере, в силу своей неоднородности, сама по 
себе не создает корректных оснований для их однозначного отнесе-
ния к близким в системном отношении понятиям теоретической 
лингвистики, как, скажем, фонема или морфема, и речь в данном 
случае идет об определении пределов лингвистического анализа, на 
уровне которого ведется описание терминами, соответственно, фо-
нема и harf. 

В самом деле, понятие фонемы, по сути дела, самодостаточно и 
универсально с точки зрения описания как внутриуровневых (фоно-
логических характеристик) так и обслуживания вышележащего (мор-
фологического) уровня. Любая морфема может быть записана как 
последовательность фонем, и с точки зрения этой функции фонема 
самодостаточна: снимая свое фонологическое содержание она ста-
новится интегрантом морфологической формы. Тем самым опера-
циональное поле фонемы отличается однородностью и позволяет 
выполнять свои функциональные задачи, не прибегая к понятиям 
дополнительного порядка, поскольку дифференциальная и интег-
ральная функции этой единицы приписаны ей самой. Она - диффе-
ренцирует единицы фонологического порядка, и интегрирует едини-
цы морфологического порядка. 

В рассмотрении уровневой принадлежности понятия harf, с функ-
ционированием которого связано понятие haraka, главная задача 
состоит именно в определении операциональной природы этих еди-
ниц, в их семиотическом назначении и в сущности охватываемого 
ими языкового содержания. Рассмотрим эту проблему с точки зре-
ния базовых принципов, на которых основано понятие уровня язы-
ковой системы в теоретической лингвистике. Попытаемся предполо-
жить, что введение в аппарат описания дополнительного понятия 
связано с различением дифференциальных и интегральных функций 
единицы, составляющей искомый уровень анализа. Тогда с понятием 
harf должно связываться выполнение, в основном, дифференциаль-
ных функций (функции различения единиц первого уровня), а с по-
нятием haraka - функций, позволяющих интегрировать единицу в 
экспонент единицы вышележащего уровня. В этом смысле возникно-
вение самого термина haraka происходит лишь на стадии включения 
единицы в структуру единицы вышележащего уровня, при этом 
обеспечивая снятие собственного содержания единицы. С другой 
стороны, очевидно, что неединичность терминов, обслуживающих 
данный уровень, несомненно, создает необходимость рассмотрения 
их во внутриуровневых отношениях также и в плане их функцио-
нальных отношений в противопоставлении по признаку первичности-
вторичности. 
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С этой точки зрения, очевидно, что первичность дифференциаль-
ной функции при внутриуровневом рассмотрении влечет за собой 
функциональную первичность понятия harf, с которым и связывается 
выполнение дифференциальной функции, тогда как вторичность ин-
тегральной функции при внутриуровневом рассмотрении приводит к 
постулированию вторичности связанного с выполнением этой функ-
ции понятия haraka, т.е. понятие haraka иррелевантно при фонологи-
ческом рассмотрении. Иная картина возникает на той стадии анали-
за, когда релевантным становится интегральный аспект, иначе гово-
ря, на стадии перехода на вышележащий уровень описания. Очевид-
но, что исследовательский контекст в данном случае однозначно 
предполагает активизацию подсистемы haraka и, как следствие, пе-
реозначивание единиц анализа по признаку первичности-вторич-
ности. Создается достаточно сложная, но вместе с тем, логически 
стройная гносеологическая ситуация, когда путем повышения катего-
риального статуса исходно вторичной единицы достигается цель пе-
ревода исходно первичной единицы на новый уровень рассмотре-
ния. При этом необходимо подчеркнуть, и на это однозначно указы-
вает исследовательский контекст, что сама по себе активизация под-
системы haraka, выдвижение ее на первый план, на самом деле как 
бы вторична, поскольку содержание этого процесса на деле связано 
с необходимостью понижения категориального статуса базовой под-
системы харфа с целью снятия его содержания и перехода в фор-
му-интегрант единицы вышележащего уровня. Завершение этого 
процесса связано с двумя основными последствиями: во-первых, это 
переосмысление базовой единицы, интерпретируемой как содержа-
ние того или иного участка звучащей речи (фонологического ее со-
держания - harf kaf, harf ba' и т.д.), в качестве формы того или ино-
го участка языковой единицы (морфологическое содержание - harf 
asl iyy/zaid, fв" al-fiel и т.д.), во-вторых, это свидетельствует о том, 
что harf как единица содержания - единица парадигматического 
класса, не имеющая синтагматической направленности и могущая 
быть рассмотрена безотносительно к понятию haraka, тогда как harf 
как единица формы - единица синтагматического класса, не могу-
щая быть рассмотрена безотносительно к понятию haraka. Нетрудно 
заметить, что это по сути дела означает отсутствие у понятия haraka 
фонологического содержания и то, что, строго говоря, само это по-
нятие возникает лишь на послефонологическом уровне. Другое важ-
ное наблюдение, приобретающее системное значение, заключается 
в том, что рассматриваемая система отношений свидетельствует, что 
harf как единица содержания не сегментен: элементы этого парадиг-
матического класса находятся между собой лишь в отношениях 
субституции, и говорить о х а р ф е как сегменте речи, становится воз-
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можным лишь на уровне интерпретации х а р ф а как единицы формы, 
когда его содержание формализуется введением в систему описания 
понятия haraka, которое и сигнализирует о границе харфа как сег-
мента речи. 

Нельзя не заметить, что логика процесса перехода от харфа как 
единицы содержания к харфу как единице формы, несмотря на на-
личие ряда признаков, свидетельствующих о неодноуровневости 
данного процесса, тем не менее, не дает достаточных оснований 
для корректной и непротиворечивой дифференциации двух различ-
ных уровней анализа, поскольку, во-первых, как сегмент речи и 
дискретная языковая единица harf формируется лишь на уровне 
единицы формы, а во-вторых, и как следствие, сами текстовые ва-
рианты этой единицы оформляются и различаются только и только 
в рамках данной формы, т.е. в рамках речевого сегмента. 

Поэтому говорить о четком разграничении данного процесса и 
выделении самостоятельных уровней, которые могли бы с достаточ-
ной степенью обоснованности соответствовать фонологическому и 
морфологическому уровням анализа в современном языкознании, 
вряд ли возможно. В самом деле, верхняя граница рассмотренного 
процесса формирования х а р ф а как единицы анализа морфологичес-
кой формы, хотя и вступает в пределы морфологического анализа, 
тем не менее, охватывает лишь тот его аспект, который связывается 
обычно с функционированием фонемы как компонента экспонента 
морфемы, оставляя в стороне проблемы, связанные с собственно 
морфемным членением языковой единицы. С другой стороны, ниж-
ние пределы анализа обнаруживают сходство с теми вопросами, ко-
торые обычно связываются с обсуждением дифференциальных 
признаков фонемы, или меризматическим (в терминологии Э.Бенве-
нистаЗ) планом рассмотрения. При этом нельзя не заметить, что в 
этой части анализа практически вне пределов рассмотрения оказы-
ваются гласные элементы, поскольку экспликация связанного с ними 
понятия haraka происходит в верхней части искомого уровня. Вместе 
с тем целый ряд употреблений терминов, связанных с элементами, 
составляющими подсистему haraka, позволяет предположить, что их 
различению в этой части анализа исследовательская модель придает 
просодическое содержание. Создается, по сути дела, исследова-
тельская ситуация, при которой основная часть собственно фоноло-
гических вопросов тесно увязывается с морфологическим аспектом, 
и любое фонологическое указание оказывается тесно увязанным с 
морфологическим, а любое морфологическое указание оказывается 
неразрывно связанным с фонологическим. Подобное пересечение 
признаков происходит в пределах харфа как единицы формы, того 
минимального сегмента, который и представляет собой пучок отно-
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шений признаков меризматического, просодического и морфологи-
ческого характера. Все это дает основание говорить о выделении в 
традиционной исследовательской модели некого нерасчлененного 
фономорфологического уровня, единицей которого является харф. 

Граница харфа представляет, по сути дела, границу перехода на 
вышележащий уровень анализа и маркером этой границы, а стало 
быть, и уровня рассмотрения, является haraka. При этом нельзя не 
заметить, что просодический характер содержания этой единицы 
как бы «морфологизирует» просодический аспект анализа, что мож-
но выделить как одну из главнейших особенностей данной исследо-
вательской модели и что принципиально отличает ее от уровневой 
концепции современного языкознания, где просодическая проблема-
тика, з а редким исключением, не пересекается с морфологической, 
а морфемное и слоговое деление рассматриваются как явления раз-
ного порядка. Таким образом, х а р ф в системе описания приобре-
тает троякое содержание, функционируя одновременно как фоноло-
гическая, просодическая и морфологическая единица. Последний 
аспект содержания приобретает в системе описания ключевое значе-
ние, поскольку приобретая именно этот аспект, х а р ф переозначи-
вается как минимальная позиция морфологической формы. Именно 
это содержание харфа становится формой построения морфологи-
ческой единицы, и именно это содержание, дифференцируя разные 
позиции такой формы, вновь перераспределяет понятия harf и 
haraka по признаку первичности-вторичности, создавая необходимый 
энергетический заряд для перехода на новый уровень анализа. Фак-
тически на стадии инициирования собственно морфологического 
анализа, противопоставление harf - haraka оказывается изоморфным 
начальной стадии предшествующей ступени анализа, где также 
именно harf, как носитель дифференциальных свойств, представал в 
качестве первичного. Здесь harf приобретает функцию различения 
позиций основы. 

Понятие позиции оказывается принципиальным на новой ступени 
анализа, поскольку приобретение позиционного содержания непос-
редственно связано с окончательным формированием х а р ф а как 
сегмента языковой формы. При этом ключевое значение приобре-
тает синтагматический аспект, и экспонент морфологической едини-
цы формируется не из харфов-реальных сегментов, а из харфов-
обозначений позиций, т.е. внешний облик морфонологической еди-
ницы предстает в виде позиционной структуры. В этом принципиаль-
ное отличие содержательного строения морфологической единицы в 
арабском языке от морфологии индоевропейских языков, где экспо-
нент морфемы рассматривается как конкретный набор фонологи-
ческих единиц, а понятие морфологической позиции, хотя и при-
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сутствует в ряде случаев, однако явным образом носит маргиналь-
ный характер, описывая периферийные вопросы, как, например че-
редование фонем на морфологических стыках, представляющий 
предмет морфонологического описания, т.е. описания как бы внеу-
ровневого, межуровневого. Понятно поэтому, что проблема позиции 
возникает здесь только в значении исходной или конечной позиции, 
где и происходят упомянутые явления, тогда как для арабской мор-
фологии понятие позиции является основным конструктивным эле-
ментом для формирования облика морфологических единиц, и лишь 
на стадии окончательного формирования трехпозиционной структу-
ры наступает граница минимального сегмента, в пределах которого 
можно говорить о выражении морфологических значений. 

Основная теоретическая трудность, которая возникает на данной 
ступени анализа, связана с тем, что, хотя первичным здесь становит-
ся понятие позиции, при оперировании которым и создается понятие 
'al-fiel, понимаемое как единица, имеющая позиционную структуру 
fв'-է- eayn+ lam, несмотря на указанный выше синтагматический ас-
пект самого понятия, эта единица не может быть оценена как рече-
вой сегмент, не будучи интегрирована в состав некой единицы более 
высокого уровня; ведь, как мы имели возможность убедиться, в ка-
честве реального речевого сегмента единица любого уровня в дан-
ной исследовательской модели может иметь реальное прочтение 
(yulfaz) лишь в составе высшей единицы. Поэтому было бы естест-
венным предположить, что восприятие упомянутого позиционного 
набора, в качестве более крупного речевого сегмента чем харф, 
предполагает обратное перераспределение компонентов позиции по 
признаку первичности-вторичности, в целях активации интегральных 
признаков рассматриваемой единицы (fiel). Поскольку анализ диф-
ференциальных признаков единицы ведется в терминах позиций, 
было бы естественным предположить, что интегративный признак 
сам по себе должен иметь аналогичную содержательную природу. В 
этом плане, по всей видимости, интеграция рассматриваемого пози-
ционного набора в состав более высокой единицы должна происхо-
дить путем снятия содержания каждой из позиций, что возможно их 
объединением в единое понятие fiel, которое достигается, как и на 
предшествующем уровне, новым повышением понятия haraka в ранге 
«как первичного», причем очевидно, что это может происходить 
лишь в рамках конечной позиции lam. Экспликация понятия haraka в 
рамках последней позиции, по сути дела, снимает содержание внут-
реннего строения всех предшествующих позиций и переводит едини-
цу на вышележащий уровень, в пределах которого она и может 
рассматриваться как реальный языковой сегмент, обладающий мор-
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фологической значимостью, имеющий реальное прочтение (yulfaz) и 
могущий быть рассмотренным с точки зрения внутренней структуры. 

Вместе с тем, на этой ступени анализа открывается возможность 
рассмотрения позиционной структуры рассматриваемой единицы с 
точки зрения сквозного для всех ступеней анализа противопоставле-
ния по признаку первичности-вторичности, поскольку и на данной 
стадии эксплицируясь и повышая единицу в ранге, haraka вновь ста-
новится вторичной. При этом, поскольку экспликация значения 
haraka происходит в- пределах последней позиции, она тем самым 
как бы обособляется от остальных в качестве позиции, заключаю-
щей в себе понятие feeil. Тем самым содержание единицы перерасп-
ределяется на два основных компонента, один из которых заклю-
чается в пределах позиционного блока fв' + еауп, рассматриваемого 
на этой ступени в качестве первичного, и позиции lam, рассматри-
ваемой в качестве вторичной. Очень важным представляется в дан-
ном контексте то обстоятельство, что арабская традиция содержит 
ряд зачастую неэксплицитно выраженных указаний, совокупность 
которых недвусмысленно указывает на подобного рода противо-
поставление, рассматривая ее в рамках описания Ыпв' 'al-fiel. В этой 
подсистеме описания раздельно рассматривается Ыпв' первых двух 
позиций (mabniy li-l-maelbim, mabniy li-1-majhbil) и Ыпв' последней по-
зиции (mabniy eala-l-fath, mabniy eala-s-sukbin). С другой стороны, се-
мантика форм свидетельствует о достаточной условности подобного 
противопоставления, поскольку возникающее на этом уровне под-
система feeil, обслуживающая операционное поле понятия fiel, хотя 
оформляется окончательно лишь по завершении формирования пос-
ледней позиции, инициируется уже в начальной позиции единицы, 
где уже содержится первичное указание о наличии или отсутствии 
семы feeil. Таким образом, на данной ступени рассмотрения соз-
дается возможность последовательного анализа структуры как базо-
вого элемента fe'+eayn, так и вторичного компонента. 

Здесь представляется уместным вновь обратится к противо-
поставлению первичное-вторичное с точки зрения исследовательс-
кой техники. Понятие первичное применяется как бы для ограниче-
ния, вычленения той структурной части языковой единицы, которая 
на данной стадии анализа является собственно предметом исследо-
вания. Это своего рода препарат языкового материала, предназна-
ченный для анализа его внутренних функциональных свойств в отв-
лечении от тех параметров языковой единицы, которые представ-
ляют собой ее несколько иной аспект. Понятно, что последующая 
стадия анализа (подчеркнем, что речь идет о б отношениях внутри 
одного уровня) предполагает перенос исследовательской цели на 
оставшуюся часть единицы, которая тем самым становится основ-
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ной. В этом контексте логика перехода с одного уровня на другой 
может быть описана следующим образом: переключение исследова-
тельского внимания, цели на исходно комплементный для данного 
уровня сегмент и провозглашение его базовым, обозначает собой 
завершение анализа на данном уровне, а значит, само по себе такое 
переключение уже свидетельствует о переходе к анализу другого 
уровня содержания единицы. 

Исследовательский прием попеременного выделения двух содер-
жательных частей единицы, как уже указывалось, как бы подменяет 
сегментацию в традиционном смысле этого слова, как бы «затеняя» 
маргинальную на данной стадии сторону и очерчивая собственно 
пределы анализа. 

Проблема сегментации в данной системе анализа, вообще гово-
ря, ставится несколько иначе. Сегментируемой может являться лишь 
единица при полном завершении формирования своего содержания, 
т.е. по окончательном завершении процесса анализа всех аспектов 
единиц, только на этой ступени единица приобретает самостоятель-
ное функционирование и может рассматриваться как сегмент языка 
и речи. Любой отрезок языковой материи, не прошедший эти две 
последовательные стадии статуса языковой единицы не приобре-
тает. Именно по этому сегментом, а стало быть, и языковой едини-
цей, провозглашается харф, внутри которого сегментация оказы-
вается не возможной, и именно поэтому становится невозможна сег-
ментация внутри содержательного блока fal-jumla) между функцио-
нальными компонентами fiel и feeil, и сама единица рассматривается 
как единая, неразложимая на составные сегменты целое, как мини-
мальный сегмент данного уровня описания. 

Строго говоря, понятие позиции, в собственном смысле этого 
слова, возникает лишь тогда, когда, собственно говоря, харфы всту-
пают во взаимодействие друг с другом на уровне своих функцио-
нальных свойств, образуя линейную последовательность. На пред-
шествующей ступени речь идет о существовании системы троичных 
фонемных цепочек, не имеющих линейный характер, некое подобие 
круга Халила в аруде4. Каждый из членов такого, по сути дела, 
троичного парадигматического подкласса, обращается в линейную 
последовательность лишь при инициировании синтагматического 
(просодического) аспекта анализа, когда на этом круге выбирается 
начальная точка отсчета и сегмент, харф, выбранный в качестве та-
ковой, провозглашается fв" 'al-fiel. В соответствии с этим, круг раз-
мыкается в точке предшествующей ему и обозначает собой завер-
шающий сегмент линейной последовательности faeala. Правила 
вхождения фонологических единиц в подклассы сочетаемости 
представляют собой достаточно известный набор фонологических 
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правил, важно здесь то, что в отличие от подклассов фонологичес-
кой системы СЯ, здесь фонемные единицы группируются не только 
по акустико-артикуляторным характеристикам, но и по подклассам 
сочетаемости, порождающим то или иное количество речевых пос-
ледовательностей, изначально запрограммированное количествен-
ным составом каждой такой порождающей парадигмы. 

Попытаемся обобщить данные предшествующего анализа с 
целью определить тот объем информации, который и составляет 
собственно задачу данного уровня анализа в ТАЯ, определить его 
нижний и верхний предел и степень соответствия с аналогичным по 
системному содержанию уровнем анализа в СЯ. Выше уже указыва-
лось, что формирование харфа, как минимальной материальной 
единицы языка, представляет собой результат своеобразного пере-
сечения фонологических (содержательных) и просодических (функ-
циональных) признаков. В процессе такого пересечения и обнаружи-
вается морфологическая (словообразовательная) функция этой еди-
ницы. Упоминалось также, что в процессе считывания информации, 
заключенной в объеме данной единицы, происходит своеобразная 
архивизация считанной информации в символах предполагающих ее 
системное означивание, после чего считанная информация провозг-
лашается вторичной и первичным становится считывание другой -
признаковой составляющей единицы, после чего и происходит иден-
тификация единицы как таковой. Так, например, процесс отождеств-
ления сегмента ка как одной из далее неразложимых минимальных 
составляющих последовательности kataba, происходит в результате 
считывания фонологической информации, в результате чего возни-
кает возможность идентифицировать данный сегмент как harf kef. 
Далее эта информация воспринимается как считанная, что позволяет 
абстрагироваться от ее конкретного фонологического содержания 
(поскольку оно уже идентифицировано) и воспринимать его лишь 
как позицию реализации любого сегмента, могущего быть иденти-
фицированным как харф, позицию, лишенную конкретной фоноло-
гической реализации, позицию, инициирующую процесс морфологи-
ческого построения единицы. Это позволяет обратиться к рассмот-
рению линейной функции позиции и квалифицировать ее на основа-
нии ее просодических характеристик, как harf mutaharrik или harf 
sekin. Harf тем самым определяется лишь как речевая позиция, об-
ладающая потенциальной возможностью обретать фонологическое 
наполнение (harf kef, tB՛, Ьв') и просодическую функцию (mutaharrik, 
sekin). Понятие harf есть, собственно говоря, совокупность этих двух 
потенций, реализация которых и генерирует его морфологическую 
функцию и обозначает его как крайний предел5, с которого и начи-
нается собственно морфологический анализ. С другой стороны, по-
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добное определение харфа определяет его место в системе анализа 
как предельной формы, заключающей минимально необходимый на-
бор данных для собственно лингвистического анализа, тем самым 
он провозглашается минимальной языковой единицей вообще. 

S A M V E L K A R A B E K I A N 
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նաիրա կարապետյան 

XX ԴԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻ ԵԳԻՊՏԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆ 
ԱՐՁԱԿԻ ԼԵԶՈՒՆ. ԳՐԱԿԱՆ ԱՐԱԲԵՐԵՆԻ ԵՎ 

ԲԱՐԲԱՌԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

Դարերի պատմռւթյուն ունի գրական արաբերեն լեզուն: Այն ակա-
նատեսն հ եգե| Իսլամի կազմավորման, հասարակական գիսաւթյուննե-
բի ե ի]ւավական նորմերի զարգացման գործրնթւսցին, ականատեսք քա-
գաքական կւսբգի կայւսցման: Դրական արաբերեն լեզուն գոյատևել է 
արաբ ժողովրդի երկար ու ձիգ հազարամյակների ընթացքում: Այն ար-
տահայտեւ Ւ. արաբ ժողովրդի զավակների մտքերն ու հույզերը բոլոր 
ժամանակաշրջաններում: Մինչև հիմա մենք կարդում ենք նախսփսլա-
մական զստաշրջանի գրականւթյունը, հասկանում ենք նրա լեզուն և 
ստանում մեծ բավականություն: Հեռավոր անցյալում ապրող մարդու 
զգացմունքներն ու տպավաբաթյունները նկարագրող ստեղծագործութ-
յունները մեզ նույնչափ հւսսկանսղի են, ինչքան որ ժամանակակից գրա-
կանության ստեղծագործությունները, քանի որ գրված են նույն գրական 
արաբերեն լեզվով: Արաբերեն լեզուն իրար է կապում տարբեր դարաշր-
ջաններում ապրող տարբեր կենցաղ վարող և տարբեր հետաքրքրութ-
յուններ ունեցող, սակայն նույն եյւկրում ծնված մարդկանց: Օրինակ՝ 
Մահամմւսդ ալ- Մուվեյլիհիի «Իսա իբն Հիշամի պատմվածքը կամ ժ ա -
մանակի մի հատված» («Հաղիս Իսա իբն Հիշամ աու Ֆատռա մին սւզ-
գաման») ստեղծագործության մեջ նման մի դեպք է նկարագրվում: Հերո-
սը երագում տեսնում է, որ լուսնկա մի գիշեր զբոսնում է գերեզմանոցում 
գեբեզմանաքարերի շարանների միջով՝ խորհելով կյանքի իմաստի և 
դավաճանությունների մասին: Անսպասելիորեն նրա առջև բացվում է մի 
գերեզման, և մի մարդ է հայտնվում: Նրա խոսքերից Իսա իբն Հիշամը ի-
մանում է, որ իր առջև վաղուց մահացած մի փաշա է, որն եղել է Մուհամ-
մեդ Ափի զինակից ներից: Իսան ուղեկցում է պաշային Կահիրե և Ալեք-
սանդրիս!, օգնում ծանոթանալու նոր Եգիպտոսի բարքերին, զրույցներ 
վարում նրա հետ: Այսինքն՝ նրանք երկուսն էլ խոսում են մի լեզվով, որն 
հասկանալի է նրանց երկուսին, չնայած նրանց բաժանում է ժամանակի 
մի մեծ հատված: 
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Սակայն գաղտնիք չէ այն փաստը, սը չնայած գրական արաբերեն 
լեգան բոլոր երկրներում նույնն է. բայց այն շատ է տարբերվում բար-
բառներից, պանք իրենց հերթին այնքան տարբեր են. որ. օրինակ, եթե ի-
րւսքցին հասկանում է եգիպտացու գրածը, նա չի հասկանում նրւս ասա-
ծը: Բարբառի հեռացումը գրական լեզվից ունի իր երկար պատմությու-
նը, որի հետևանքով ժարւվրգի մի ստվար զանգվածի համար գրական 
արաբերեն լեզու դժվարընկալեփ և չօգտագործվող է: 

Այս պայմաններում գրական գործիչների ւսոջև ծառանում է մի մեծ 
խնդիր՝ ինչպես վարվել գրական ստեղծագործության լեզվի ընտրության 
հարցում: Ինչպես եգիպտական, այնպես էլ ողջ արաբական գրակա-
նության մեջ գրական արաբերեն լեզվի և խոսակցական արաբական 
լեզվի օգտագործման աստիճանը միշտ էլ առանցքային խնղիր է եղել: 
Հենց լեզվից է կախված ստեղծագործության հետագա ճակատագիրը, 
կամ այն ընդունվում էր և ճանաչում վայելում, կամ մերժվում և մոռաց-
վում հասարակության կողմից: Դրական և խոսակցական արաբերեն լե-
զուների զգւսփ տարբերաթյաննեբր հեղինակների համար հանդիսանամ 
էր զգափ խոչընդոտ: Սի կողմից՝ գրելով գրական արաբերեն խզվով. հե-
ղինակը ստեղծագործությունը դարձնում էր վերամբարձ և կտրում հա-
սարակ ժողովրդից, իսկ մյուս կողմից՝ խոսակցականով գրելը արժեզր-
կում էր ստեղծագործությունը՝ դարձնելով այն պրիմիտիվ: Ընդհանրա-
պես գեղարվեստական գրականության մեջ լեզվի ճիշտ օգտագործման 
հանգամանքը բավականին մեծ դեր է խաղում: Լեզվով է որոշում ստեղ-
ծագործության հաջողությունը, նրւս ընղունված-չընղունված լինելը հա-
սարակության կողմից: գեղարվեստական գրականությունը խոսում է 
հատուկ լեզվով, որն տեղակայվում է բնական |եզվի վըւս՝ իբրև երկրոր-
դական համակարգ:1 

Եգիպտական գրական արձակում նովելի խզվի կիրառման հարցում 
X X դարի I կեսին ձևավորված է երկու կարծիք: Առաջինի կողմնակիցնե-
րր պնդում էին, որ նովելում և հեղինակի խոսքբ. և երկխոսությունները 
շարադրված լինեն գրական արաբերեն լեզվով:Իսկ երկրորդի կողմնսւ-
կիցներր ձգտում են միևնույն ստեղծագործության մեջ կիբստել դլոսկա-
նբ հեղինակի խոսքում և խոսակցականը՝ երկխոսություններում: Այդպի-
սի ստեղծագործություններից կարեփ է նշել Ցու սու ֆ Իղրիսի, ԷԼբղ ւսռ-
Ո-ահման ալ-Հւսմիսիի ստեղծագործություններ]^ 

ՈՒշագրավ է, որ Մուհամմագ Թեյմուրը հանդիսանում է խոսակցա-
կան արաբերեն խզվի կիրառման կողմնւսկիցր պիեսներում և զբտկան 
արաբհրենինր՝ նովելներում (ինչպես հեղինակի խոսքում, այնպես էյ եր-
իտսությաններամ): Հետաքրքիր է. այն փաստը, որ իր առաջին իը դրա-
մատիկական ստեղծագործությունը՝ «Թռչնակը վանդակում» («ՈՒսֆուս 
Ֆի- լ ֊ քիֆս») , նա գրել է գրական արաբերեն լեզվով: Սակայն հետագա-
յում հասկանալով, որ պիեսը պետք է մատչելի փնի ժողովրդական րսյն 
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խոսքին և հատկապես մոտ |]iü]i իրական կյանքին ա]ւտապւե| Ւ. այն՛ 
||ւս]]ձնև|այ միմիայն բարբառով գրվւսծ: Ըստ Ս՜ահամմեւյ Թեյմարի՜բար-
բւսոն ավեփ ցայտուն արտահայտում իրականությանը, քան գյսսկան 
|ևցան. քանի որ հեղինակը պւստկերամ Է եգիպտական կյանքի իրական 
դխուպւկամները, ցույց I. տայիս մարդկանց, ոյանք խոսում են իրենց լեզ-
վով ե սայրում են իրենց միջավայրում, նկարագրում Ւ. իրողությանը, ւսյլ 
ոչ |)ե երևակայությանը:1 

1;վ իյտք պիեսում, նովե|ում թե պատմվածքում, երկխոսությունը հան-
ւյիսանամ I. ոեյիստակւսն արվեստի հիմնւսկան արտահայտչական մի-
ջոցնեըից մեկլւ: Եթե երկխոսությունը գրված Ւ. դինամիկ, կենւրսնի ոճով, 
ապա այն նպաստամ Ւ: զյւական կերպարի պայծառ ուրվագծմանր, որը 
ցանվում I. իրադարձությունների կենտյանամ, ե նրւս կազմավորումը տե-
ւյի I. ունենամ կյանքի խոսկան պայմաննեյսսմ: և՜ւ] հասարակ եգիպտա-
ցի րնթերցւպ|ւ կերպարներին ակամայից ընդունում Է իրեն շատ հւպսս-
զասւ չ1. ոյւ նրանք իւոսամ են այն նայն լեզվով ե օգտագործում այն 
նույն դարձվածներն, որոնք օգտագոյւծամ է: հենց ինքը՝ ընթեըցւպ|ւ: Բե-
մականացված պիեսր ւլիտեյիս՝ հերոսների մեջ նւս գտնում Ւ. իր մեբձա-
վորներից շատերին՛ նույնանման իրադարձություններ ե երկխոստթյսւն-
նե|1 ւինամ են նւսև իր միջավայրում: Եվ Սույովյորս-խոսակցակւպ լեգվի 
կիււաասմյւ և գյսսկան ւսյւաբերենի ու բսդւբառի այս կատայւյալ սինթե-
զամն ի վեյւջո հանգեցնում են ստեղծագործության ճանաչման ձեռքբեր-
մւսնր, և նլոս՝ հւսսւպոսկաթյւսն կայմից ընդունված յինելա փաստին: 
Միւսժամանակ գրական արաբերեն լեզվի պահպանումը հեղինակի 
խոսքի շարադրանքում օգնում հ տալւբեըակեյու հեղինակի ստեղծագոր-
ծւսկան մտքի վեհ թռիչքր ցածլսղսսկ գրվածքնևյվւց: ե՜րևի թե հենց այս 
սինթեզն 1. ւսյն գւսղտնիք|1. ոյւ նովեյ|1 X X գարի I կեսին Եգիպտոսում 
սկսվեց յայն ճանաչում ստւսնսղ և ոյոսկավորեց իբրև ամենահարւսզատ 
ժւպովյւդին: 

1920-ական թվականնեյւի Սախաշեմին և սկգբին ստեղծափդւծող նո-
վե|ագիյւնևրր հանղես հին գւս|իս լիովին նոր հայացքնեյավ գրականութ-
յան, գրական ստեղծագործության նշանակության և բնույթի վեըաբեբ-
յսղ: Նրանք նոբւսցյւևցին այոսբական բւսգմադարյա ավանդական մո-
տեցա մը պատմվածքին' այն ողողելով նոր արտահայտչական միջոցնե-
րով և համաշխարհային գրականության մեջ կիրառվող մի շարք մեթոդ-
նեյավ: Ինչ վերաբերվում Ւ. արաբերեն լեգվովշարադրւսնքին, ապա այն 
նույնպես կրել 1; մի շւսյւք վտվտխսւթյաններ: Դրական արաբերենը ձեր-
բազատվել էյւ կարծրացած, պայմանական, ավնդական արտահայտչա-
կան միջոցներից, արհեստածին մագդիրնեերից և ոչ պետքական գանա-
գարւրոմից, մի խոսքով՝ այն ամենից ինչ հեռվացնում էր գրականաթյա-
նյւ իյսսկւսն կյւսնքից: Շատ հեղինականեր դիմում հին աըևմտաեվրուգա-
կւսն և ռուսական արձակագիրների փորձին: Իսւս 11Ւրեյդն, օրինակ, կոչ 
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անելով գրական ստեղծագործություններում օգտագործել է այնպիսի լե-
գսւ որն ւսռւսվել համոզիչ և կոնկրետ կփոխանցի գաղափարը, նշում Էր 
Մոպասանից սովորելու անհրաժհշտությունը, իսկ Մահմւսգ Թեյմարր 
հիանում Էր Չեխովի ստեղծագործությունների պարզունակ ւսրտահայտ-
չակւսնությամբ: Ամեն դեպքում, թե գրական արաբերեն լեզվի նորաոճ 
շարադրանքի, թե գրակւսն-խոսակցւսկան սինթեզի կիրառումը հեղի-
նակների պարտադրում Էր լինել ւսռւսվել զսպված և ճշգրիտ լեզվով:՜1 

Գրական արձակի լեզվի հարցն ունի երկու կողմ՝ գեղարվեստական 
ե քաղաքական: Գեղարվեստական տեսանկյունից սխսդ կլիներ եզրսւ-
փակվել գրական արաբերեն լեզվով՝ մոռացության մատնելով ժոդովր-
դա-խոսակցականը, ե ընդհակառակը՝ կիրառել միայն բւսրբսա թե նկա-
րագրություններում, թե հեղինակի խոսքում ե թե երկխոսություններում: 
Հեղինակը պետք Է հավասարւսչավւ տիրապետի լեզվի այս երկու դրսևո-
րումներին, որպեսզի գեղարվեստորեն ե ճշմարիտ արտահայտի ժողովր-
դի կյանքը, իսկ ստեղծագործությունը դարձնի հարուստ: Արդյունքում 
տեղի Է ունենում լեզվի երկու դրսևորումների համատեղ զարգացում: 
Քաղաքական ասպեկտն Էլ կայանում Է հետևյալում: Դարեր շարունակ 
արւսբ ժողովուրդը ձգտել Է միասնական պետության ստեղծմանը, և այս 
հանգամանքն պարտադրում Է լեզվական միասնության, իսկ դրւս հա-
մար պետք Է ունենալ միասնական գրականություն, սրա պայմւսններից 
Է գրական արաբերեն լեզուն: Արդյունքում արւսբ հեղինակները փորձում 
Էին զարգացնել «երկակի» մի լեզու,որը նման Էր համւսարաբական մի 
լեզվի իր մեջ պարունակում Էր խոսակցական լեզուն և տեղական բար-
բառները, բայց նույն ժամանակ Էլ ւսյդ լեզուն մոտ Էր գրական արաբե-
րեն լեզվին և բխում Էր հենց նրանից: 

Գրական արաբերեն լեզվի և ժալովրդա-խոսակցական բարբառի 
առկա զգափ տարբերությունը ւսկւսմւս հւսնգհցնսւմ Է մի հարցի, արդյո՛՞ք 
ժողովյսլա-խոսակցական բարբառը չի իշխի գրական արաբերենին, չկա 
" արդյոք լուրջ վտանգ, որ գրական արաբերենը հետզհետե սկսի թուլա-
նալ, լճանալ և վերջիվերո կվերանա: Երևի թե ամենաճշմարիտ պատաս-
խանը կլինի այն, որ ոչ գրական աբւսբերենը և ոչ թե բարբառը ոչնչով 
չեն սւգառնում միմյանց: Եւ| պատասխանի հիմնավորումը ււլեսւք I: փնի 
այն փաստը, որ ժողովրդա-խոսակցական բարբառն բխում Է, ինչպես 
արդեն նշել ենք, գրական արաբերենից: 

Այս ամենը նշանակում Է, որ գոյություն ունի միայն մեկ արաբերեն 
լեզու, որը պահպանում Է միասնական բառապաշարը և քերականությա-
նը: Սակայն մի քանի դարերի ընթացքում գերիշխող ըսյնատւսըւսծ անգ-
րագիտությունը սոցիալական լայն շերտերում նպաստել են շատ բառե-
րի ադավւալմանը, քերականական որոշ կանոնների փաիոխմւսնը և ւսյ-
ւգես կոչված նոր՝ ժողովրդական լեզվի ստեղծմանը: Բառերի աղավա-
ղումը ձեռք Է բերել տեղական երանգավորում: Այսպիսով յուրաքանչյուր 
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երկւփ խոսակցական խզան, չնայած որ նույն արաբերենն է, տարբեր-
վում Ւ. մայր |եզվից ե կոչվում Ւ. բարբառ: Սակայն ոչ մի դեպքում այն չի 
կարելի համարե] առանձին լեզու դիտական առումով: 

XX դարի I կեսին եգիպտացի հեղինակները, օգտագործեր^ բոլոր 
արտահայտչական միջոցները ե առավելապես ժոդովրդա-խոսակցա-
կան խցվի կիրառումը, ջանամ էին իրենց ստեղծագործությունները ավե-
|ի մատչեւ]ւ ե ընդորնել1ւ դարձնել եգիպտացի ժողովրդի լայն խավերին, 
ե երկխոսաթյունների սւվեփ պարգ դայւձնելը առավելագույնս նպաստեց 
այդ խնդրի յուծմանը: 

Սակայն գրական արաբերեն խզվի ե ժոդովրդա-խոսակցական բառ-
բառի սինթեգումը չի կարելի հւսմարե] գրական ստեղծագործության լեզ-
վի ընտրության խնդրի լիարժեք լուծում: ճիշտ Է, գրական արաբերենը 
բեմականացված պիեսնամ մեծ հավանություն չէր վայելում, կաարելի է 
նաև ասել, որ գրե թե անընդունելի էր, բայց ժալովրդա-խոսակցական լե-
զուն է) աղքատիկ էր և չէր կարողանում աըտահայտեւ այն իմաստային 
նրբերանգները, որոնք հեղինակները ձգտում էին ներդնել ստեղծագոր-
ծության մեջ: 

Վերձնենք, օրինակ. Թաուֆիկ ալ-Հաքիմի ստեղծագործությունները, 
նրա պիեսները մեծ մասամբ արտահայտում են հոգեբանական և սո-
ցիաըսկւսն խնդիրներ, հիմնականում մենք ականատեսն ենք սրտի և 
բանականության, ճշմարտության ե իրականության արվեստի ե իրակա-
նության բախումննհրի: Իր «Պիգմալիոն» պ]ւես, «Շահրազադեն»,«Քա-
րանձավի մարդիկ»(«Ահլուլ-քաֆ») պիեսները փիլիսոփայական են, և 
դժվւսը է նման ստեղծագործություններն գրել ժողովրդա-խոսակցակա-
նով: ճիշտ է ալ-Հաքիմն ունի՛ն այսպես կոչված«սոցիա]ական թատրո-
նի» պիեսներ որոնք արտահայտում են նրա ժամանակի իրական կյան-
քի խնդիրները, սակայն միշտ չէ, որ գրական արաբերեն և ժողովրդա-
խոսակցական բարբառ սինթեզի կիրառումը տեղին է: Լեզվի ընտրութ-
յան հարցն առավելապես բարդ է բեմականւսցման համար գրվող ստեդ-
ծագործություններում:Այստեղ գրեթե բացակայում են հեղինակի խոսքը, 
նկարագըություննեըր ցուցադրվում են բեմում և մնամ են միայն երկխո-
սությունները, ուստի և դըամատուըգ-արձակագիրներից այս հարցում 
պահանջվում է առավել հմտություն: 

Ընդհանրապես,խոսելիս X X դարի I կեսին Եգիպտական գրական 
արձակի կիրառման հարցի մասին, պետք է նշել, որ այս խնդրին լու-
ծումն վերոհիշյալ ժամանակաշրջանի գրեթե բոլոր հեղինակները նւսյն-
կերպ են տեսել, բացառության մեկ-երկու հեղինակների: նրանք մեկը 
մյուսին հաջռըդեըւվ և վեըձնելով կուտակված թե արևմտյան, թե ռուսա-
կան և թե արաբական փորձի լավագույն ւսըտահայտումններր, յուրա-
քանչյուրն իր չափով ավելացնելով կամ պակասեցնելով արաբերեն լեզ-
վի այս կամ այն դրսևորման դռմինանտությանը՝ ստեղծել են ինքնատիպ 
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միոճ.ոըն արտահայտվել է հենց այդ ղոմինանտության աստիճանի մի-
ջոցով: Եւ] հասարակ եգիպտացի ֆելլահը, և քաղաքաբնակ եգիպտացին 
այս ստեղծագործությունները ընկալել և ընդունել են՝ յուրաքանչյուրն իր 
նախընտրահեղինակին ավեփ հոգեհարազատ համարելով: Եթե Տահա 
Հուսեյնը հավասարաչափ էր գրավում նրանց, ապա Թաուֆիկ ալ-Հաքի-
մը ֆելլահներին ավեփ մոտ Ւ.ր. իսկ. օրինակ. Յաաոֆ Իդրիսն քաղաքա-
յին կյանքին էը մոտ: Սակայն նրանք բոլորն էլ արտահայտում էին նայն 
եգիպտացի ժողովրդի բագմագան սոցիալական խնդիրների ներառումը, 
տարբեր սոցիալական խավերի պատկերումը: Է1յս ստեղծագործություն-
ների հերոսների շարքում տեսնամ ենք և հասարակ ժողովրդի ներկայա-
ցուցիչների՝ աղքատ քաղաքացիների քաղաքի աշխատավորների, գյու-
ղացիների և հասարակության կտրված խւսվի ներկայացուցիչների ե 
բուրժուազիայի տարբեր դրսևորումների: Այստեղ հայտնվում են կենդա-
նի մարդկային կերպարներ՝ կանայք և տղամարդիկ, ծերեր ե երեխա-
ներ, գիտնականներ և բանվորներ, և հեղինակները արտահայտում են ի-
րենց վերաբերմունքը յուրաքանչյուրին: Եվ յուրաքանչյուրի խոսակցա-
կան լեզվի յուրահատկությունները հաշվի առնելով՝ կառուցում են 
նրանց երկխոսություններր՝ ջանալով ինչքան հնարավոր է շատ մոտե-
նալ իրականությանը: Թաուֆիկ ւպ-Հաքիմի «Գավառական քննչի օ-
ըագըամ» («Ցումիյաթ-իլ-նաիբ-ֆի-լ-առյաֆ») գյուղական քւսդիի՝ դա-
տավորի և հասարակ գյուղացու երկխոսության մեջ, օրինակ, հեղինակը 
պահպանում է դատավորին բնորոշ խոսակցական բառերի կիրառումը, 
որն, սակայն, չի օգտագործում իրավական համակարգից անտեղյակ 
ֆելլահը: 

Նշենք նւսև, որ այս ստեղծագործություններում հեղինակները պատ-
կերում էին հիմնականում եգիպտացիների կենցաղի, բարքերի, հոգեբա-
նության պատկերները, իսկ սոցիալական բևեռվածության հակասակա-
նությանը ավելի մեղմացված էր: Եգիպտացի արձակագիրների նոր սե-
րունդը նախապատվությունը տափս էր պատմվածքի ժանրի կարճ ծա-
վալին: Սա ընթերցողի հետ շփման ամենաօպերւստիվ միջոցն էր: 

20-րդ դարի 20-ական թվականների սկիզբը կարելի է որակավորել 
իբրև եգիպտական գրականության մեջ պատմվածքի ժանրի ձևավոր-
ման և ամրապնդման ժամանակաշրջան: Ինչպես նշում են Ի.Յա.Կըաչ-
կովսկին. «Նովելը դարձավ Եգիպտոսում ժամանակակից գրականութ-
յան առավել հանրահայտ ժւսնր, ւսյն գտավ իրեն նմանակողների մի 
բազմություն այլ արաբական երկրներում»:5 

Պետք է նշել նաև արաբերեն լեզվի կիրառման մասին թարգմանված 
ստեդսագործաթյաննելաւմ: Արաբ հեղինակները բացի գրական թարգ-
մանություններից կիրառման մեջ էին դրել նաև այսպես կոչված «սւ-
զատ» թարգմանությունների գադափարը:Ինչ էը սա ներկայացնում իրե-
նից: Հեղինակը, ծանոթանալով թարգմանվելիք ստեղծագործության բո-
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վանդւսկաթյանը սկսում էր այն շարադրել յուրովի: Լ?վ, իհարկե. յ ուրու] ի 
շարադրանքը նույնպես նշանակում էր, որ արաբերեն լեզուն թարգմա-
նության մեջ կիբւսովերււ է ոչ զասական գթական արտահայտմամբ: 0 -
|փնակ. Մուստաֆա Սոաֆի ալ - Մանֆալուտիի թարգմանություններում 
հեղինակը ոչ միայն փոխում է ստեղծագործության ւխրնսւգիրր (է. Սա-
տանի «Սիրսւնո գե Բերժերակ» պիեսի թա]ւգմանվւսծ տարբերակը կոչ-
վում I. «Բանաստեղծը կամ Ս|ւյւանո ղե Բերժերակ» («Աշ - Շախւ աու 
Սիոանա ղե Բերժերակ»)), աղե ավելացնում կամ կյւճատում պարբե-
րաթյաններ' նրւսնք դարձնելով եգիպտացի ընթերցափն աոավել հոգե-
հարազատ: Այղ նպատակով նա օգտագործում է ոչ միայն արաբերեն 
լեզվի ճիշտ կիրաոմւսն հնարքը, աղե վերափոխում ստեղծագործության 
իրադարձությունների կատարման վայրը, գւխավոը հերոսների անան-
նև]ւր ե այխ: ՚ 

Եվ պատահական չէ, որ գրական արձակի ժանրերի զարգացման իր 
յուրովի մոտեցման համար, ինչպես նաե իր ստեղծագործություններում 
արտահայտեըւվ եգիպտացի ընթերցափ պահանջը՝ ստանալու կարճ, 
ըսկոնիկ, ժողովրղւսկւսն փզվով գ]ւվւսծ պատմություններ, Մուսթաֆա 
[.աթֆ]ւ ալ Մանֆաւուտին աըժանացե] է Տամիլ Տւսբառի հետևյալ 
իւոսքերին. «... նա ճանապարհ է հարթել այսօրվա նովելի համար»:7 

Մեծ գործ է կատաըե| ւսլ Մւսնֆւպատին նաև լեզվական նոր ոճի 
մշակաման համար: Նրա ստեղծագործություններում զգալիորեն հեշ-
տացված էր գրական արաբերեն խզան, հատկապես հեղինակի խոսքի 
շարադրման մեջ: Ն ա հրաշարվում էր լճացած գրական կանոններից, 
հատջկապես ոիֆմավորված արձակից, և գրամ էր մի լեզվով, որն ընդա-
նևփ I. և հասկանալի ընթերցողների րսյն շրջւսնականեըին, որոնց հա-
մար ե, ըստ իր խոսքերի, նա գրամ էր իր ստեղծագործությունները:* 

ԱւսամՍւսսիըեւով գրական արաբերենի և ժողովրդա - խոսակցական 
բարբառի սինթեզի կիրառումը եգիպտական գրական արձակում՝ երևի 
թե հանդամ ևս այն եզրակացության, որ երկխոսություն է հանւփսանամ 
գրական ստեղծագործության ընտրման չափանիշը: Ոչինչ այդքան չի 
փչացնում պատմվածքի գեղարվեստական կողմը, որքան երկխոսութ-
յան համար րնտրվւսծ անհաջող լեգամ: Անհրաժեշտ է, որ ընթերցողը 
ճանաչի հերոսին իր խոսելաձևով: Երկխոսությունը պետք է ունենա կեն-
սւսշկան ւսյն ուժը, որն ստիպում է լսել հերոսի ձայնը իր արած արտա-
հայտությունների միջոցով, զգալ նրա շունչը, տեսնել աչքերը: Այս ամեը 
պետք է վտխւսնցվի երկխոսության լեզվի միջոցով: Եվ քանի դեռ արա-
բերեն գրական խզան չի հւսնդիսւսնամ հասարակության լւսյն խավին 
հասկւսնւսփ խզա, ժողովրդի միջից դուրս եկած կերպարը պետք է որ 
խոսի ժողովրդական լեզվով: Ըստ Հուսեյն Մաաովվիի. «Մենք պետք է 
հաշվի նստենք ներկա իրավիճակի հետ և թույլ տանք ինքներս մեզ 
պատմվածքի, նովեփ և պիեսի երկխոսության մեջ կիրառել խոսակցա-
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կան լեզուն, ւլա մեզ եանարավոլաըթյուՕ կտա գրել առանց որևէ բան 
գունազարդելու, հակւսռւսկ դեպքում մենք կճնշենք կերպարի ժողովրդա-
կան ոգին և գրական հերոսին» : 

NA1RA KARAPETYAN 

THE LANGUAGE OF THE FIRST HALF 
OF ТПЕ XX CENTURY'S EGYPTIAN LITERARY PROSE: 

THE USAGE OF THE LITERARY ARAB 1С LANGUAGE AND THE 
DLYLECT 

Though the Literary Arabic is the same official language in many eountries. it has 
many dialects for various nations.An Egyptian understands what Iraqee writes. but he 
doesn't understand what he says. Even in the same countrv there is a huge number of 
people who doesn't understand Literary Arabic. So it is a big problem for writers how 
to write a novel in order to такс it clear for wide mass of people. If they write in the 
Literary, it will be unelcarable for usual people. If they write in the dialect, it will 
make novels simple. So, at the beginning of the 20th Century there were a movement 
which helped to synthcse these two displays of the same language. The writers began 
to write dialogues in dialect and the author's speech in the Literary. It makes dialects 
more up-lo -life and understandable for Egyptians. who does not know the Literary 
language. They thought that a hero from common people must speak a language of 
common people - that is to say in dialect. 
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աշոտ ս տ ե փ ա ն յ ա ն 

ՄԵԿ ԿՅԱՆՔԻ ԵՐԵՔ ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒՄՆԵՐԸ 

18-րդ դարի վերջի ե 19-րդ դարի սկզբի Կարկասում կատարվող բուռն 
քաղաքական իրադարձությունների հենքի վրա առանձնանում է վրաց 
արքա Հերակլ Բ-ի որդի Ալեքսանդրի (1770/1-1844) ինքնատիպ ե մա-
սամբ ողբերգական կերպարը: Նախնական կրթությունը ստացել էր կա-
թւդիկ հայրերի մոտ: Բանիմաց էր, գրագետ, տիրապետում էր լեզուների, 
ակտիվ մասնակցում երկրի քաղաքական կյանքին, վայելում իշխանա-
կան տոհմերի բարյացակամ վերաբերմունքը: Արքայի մահից հետո, ար-
քունական սադրանքների հետևանքով, Ալեքսանդրը կհեռացվի պալա-
տից ե ժամանակ անց, իր մի խումբ համախոհների հետ կհեռանա Ի-
րւսն. որտեղ ստանալով Ֆեթհ-Ալի շահի հովանավորությունը, կձեռնար-
կի պայքար Վըաստանամ արքունիքի վերաձևավորման և իր վերադար-
ձի համար, անգամ մասնակցելով 1826-1828թթ. ոուս-իրանական պատե-
րազմին: Սակայն 1832թ. Կովկասում հաստատված ռուսական իշխա-
նության դեմ կազմակերպված դավադրության մասնակից վրաց մեծա-
տոհմիկ վերնախավի ձերբակալմամբ վերջնականապես կանէանա Ա-
խքսանդրի վերադարձի հույսը՛: Պատմա-քաղաքական այս համառոտ 
հենքին կմիահյուսվեն նաև պատմա-գեդարվեստական բնույթի վատ-
տեր, որոնց շարքում յուրօրինակ արժեքավորում կստանան վրաց ար-
քայազնի երեք դիմանկարչական աշխատանքները, կատարված Իրա-
նամ դեռևս նրա կենդանության օրոք, որոնցից առավե] նշանակալիցը 
կպատկանի արքայազնի մերձավոր, նրա կյանքի դժվարին պահերին 
նրան սատարող հայ նկարիչ Եսայի Ջանջուդազյանցի վյւձնին: 

Ախքսանդր արքայազնի առաջին գեղանկար պատկերումը գտնվում 
է Թեհըանի Նեգարեսթան պալատի ընդունելության սրահի պատերից 
մեկի վրա կատարված խմբանկարի մեջ: Այս որմնանկարի ստեղծման 
վերաբերյալ, հայ իրականության մեջ առաջին հիշատակումը պատկա-
նում է հայ ականավոր գրող Րաֆֆուն (Հակոբ Սելիք-Հակոբյւսն), որն 
այդ մասին հիշատակում է իր «Վրաց իշխան արքայազն Ալեքսանդրի 
կյանքից Պարսկաստանում» հոդված-հուշագրության մեջ2: Հեղինակի 
հոդվածը արժեքավորվում է և պատմագրական առումով, քանի որ շա-
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րադրված փաստերը հիմնվում ես ականատեսների պատմածների փոս. 
երբ Ալեքսանդրը բնակվում էը Սալմասա գավառի Խոսրովա հայաբնակ 
գյուղում, որը նրան էր նվիրել Ֆեթհ-Ափ շահը: Ըստ հեգինւսկի «Ֆեթհ-Ա-
փ շահը սիրում էր իշխան Ալեքսանդրին: Ն ա շնորհեց նրւսն Վւսլիի 
Գուրջիսթան (Վըւսստանի նւսհանգապետ-Ա.Ս.) տիտղոսը:...Ֆհթհ-Ափ 
շահը այնքան պատվեց նրան, որ մի անգամ, երբ նսւ աներ մեծահանդես 
Սալամ (ընդունելություն-Ա.Ս.) Նիգարիսթանի այգու ապարանքում, ըն-
դունեց իշխան Ալեքսանդրին իր ամենաբարձր դրանիկների թվում....: 
Շւսհը հրամայեց նույն հանդեսի պատկերը նկարել ապարանքի դահլի-
ճի պատի վրա, որի մեջ առաջին տեղը բոնում է իշիսսն Ալեքսանդրի 
պատկերը»: Հեղինակը, տուրք տալով մեծանուն վրաց իշխանավորի 
անվանը, նրա կերպարի վերարտադրությունը նշում է առաջնային: Իրա-
կանամ ւսյդ պատկերագրումը կատարված է յոթ մեծածավալ կտավնե-
րից մեկի վրւս, որտեղ շահի մերձավորների և հրավիրված հյուրերի դի-
մանկարները զետեղված են ըստ զբաղեցրած պաշտոնների հաջորդա-
կանության (մոտ 80 կեըպւսր)3, յուրաքանչյուրի ազնվական կոչման ու 
զբւսդեցյւած պաշտոնի գրությամբ: Ալեքսանդրը պատկերված է Իրանի 
թագաժառանգ Աբբաս-Սիրզայի կողքին, 10-րդ տեղում, «Ալեքսանդր 
Միրզա Վափ-ե Գ-որջեսթան» (Ալեքսանդր Սիրզա՝ Վրաստւսնի նահան-
գապետ) գրաոմամբ, որի կողքին են նւսև Երևանի նահանգապետը, մի 
քանի եվրոպացի հյուրեր են: Նկարի կոմպոզիցիոն ողջ համակարգը 
կառուցված է 19-րդ դ. Ղւսջարական ոճի առավել տիպական նկարչութ-
յան սկզբունքների դեկորատիվ մոտեցումներով, որոնք ծառայում են 
կերպարների պաշտոնւսկւսն աստիճանավորումն ընդգծելու համար: Հի-
շենք, որ Նեգարեսթան պալատի կառուցման ե ներքին հարդարման աշ-
խատանքները ղեկավարում էր ժամանակի հայտնի պալատական նկա-
րիչ Աղաջան էսֆահանին, որին հետագայում կվախարինի գլխավոր 
ճարտարապետի և նկարչական արհեստանոցի ղեկավարի պաշտոնը 
ստւսնձնած Աբդոլլահ խանը, որի օրոք էլ կստեղծվի այս նկարաշարքը: 
Հետաքրքրական է նաև այն հանգամանքը, որ նկարիչը ևս պատկերված 
է արքայազն Ալեքսանդրի հարևանությամբ. Մեծ վեզիր Սիրզա Մահմաղ 
Շաֆիհի կողքին (հնարավոր է, որ որմնւսնկւսընեըի ստևդծմանր մասնա-
կից լիներ և ժամանակի հայտնի նկարիչ՝ Ղոլամ-Ափ Մեհըր, որի վրձնին 
պատկանող Ֆաթհ-Ափ շահի մի քանի դիմանկարները պահպանվում են 
Թբիփսիի Վրացական արվեստի թանգարանում4): 

Ալեքսանդրի հաջորդ դիմանկարը կստեղծվի Թավրիգամ, հայազգի 
նկարիչ Եսայի Ջանջտղւսզյանցի կողմից, անմիջապես բնորդից: Ջրա-
ներկ այս աշխատանքում Ալեքսանդրը պատկերված է սւտրպւթավոր 
ծառի տակ նստւսծ, գլխահւսկ, կողքին կւսնգնած ձիու սւսնձը ձեռքին: 
Աշխատանքում նկարիչը ինքնատիպ վարպետությամբ կւսրարսցեւ է վե-
րարտադրել հոգեկան իաովւսհտյզ վիճակում գսւնվսդ մի մւսրդա կեր-
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պար, որը բախտի ու. ճակատագրի քմահաճույքով հայտնվել է օտա-
րության մեջ, անհեռանկար կյանքով, առանց մերձավորների, միայն 
երևակայական «արքայազնի» տիտղոսով, ապյաւմ է մեծագույն հիաս-
թափություն, բայց ե միևնույն ժամանակ ունի կյանքի անկատար մի 
նպատակ՝ վերաղաոնալ հայրենիք: 

Նկարի հեղինակի՝ Եսայի Ջանջուղազյանցի անունը ղուրս է մնացել 
հայ արվեստի 19-րդ պատմությունից, չնայած այն հանգամանքին, որ 
նա զգալի հետք է թալել ինչպես հայ, նույնպես և վրաց արվեստի պատ-
մության մեջ, ստեղծագործելով Թիֆլիսում, որտեղ նա կատարել է տեղի 
ազնվականների բազմաթիվ դիմանկարներ: Հնարավոր է, որ վրացական 
արքունիքում գտնվելու ժամանակ նլւա և երիտասարդ ու ալւվեստով 
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հրապուրվող Ալեքսանդրի միջև ստեղծվել էին բարեկամական հարաբե-
րություններ. պանք շարունակվեցին նւսև Իրանում, երբ Ջւսնջուղազյան-
ցը, դարի 40-ական թթ. կտեղափոխվի Թավլփզ. մնալով արքայազն Ա-
լեքսանդրի կողքին, վերջինիս կյանքի դժվարին օրերին: 

Նկարչի առանձնահատուկ և ջերմ վերաբերմունքի մասին է վկայում 
նույն նկարի ցածում նկարչի ձեռքով գրված քառյակի տողերը՝ հայերեն, 
վրացերեն և պարսկերեն լեզուներով. 

Սա Ալեքսանւրւն է, որը թշնամիների վրւս սարսավւ է տարածում, 
Հերակլ երկյարդի պպին, որ առյուծի է նմանվում, 
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Օր ու գիշեր անխոնջ ցանկությամբ 
Քաթթւին ե Կախերն է նա փափագում: 
Նկարի ւ|րա կա նաե նկարչի կողմից կատարված եռալեզու ինքնա-

ցիր!]. «Նկարել է ծառան ի հուշ սխրաքակցի, 24 դեկտեմբերի 1840 թիվ: 
Նկարել Ւ. Եսայի Ջանջոսլազյանցը»: 

Հետագայում հեգինակը նկարը կնվիրի թավրիզաբնակ հայեր Սա-
գինյանների ընտանիքին, որոնց հետ մոտ Ւ.ր նաև ինքը՝ Ալեքսանդրը: 
Այս անվանի ընտանիքին մոտ կլինի և հայ մեծանուն Հովնւսթանյան 
նկարչական տոհմի շառավիդ Հակոբ Հովնաթանյանը: Տեդ]ւն է նշել, որ 
արքայազնր մտերիմ էր ԹավրիզիՆ Թեհբանի հայ համայնքի բազմա-
թիվ ընտանիքների հետ, որը բացատրվում էր մասամբ այն հանգաման-
քով, որ Ալեքսանդրի առաջին կինը, Երևանի մեփք Սահակ Աղամալյան-
ցի դուստր Աարիամն էր, որից ե ուներ որդի՝ Իրսւկլին: Ֆաթհ-Ալի շահի 
մահից հեստ (1834թ.), արքունական բանսարկությունների պատճառով, 
զւսհին հավակնող նրա հետնորդների կողմից Ալեքսանդրը կշնորհազրկ-
վի և հեռացվելով պալատից կտրվի մոռացության և, ըստ Րաֆֆու հիշա-
տակման, «....կորցնելով իր իղձերի իրականացման հույսերը, ապրում 
էր ծայրահեղ աղքատության մեջ»5 : 19-րդ դարի 70-ական թթ., Թիֆլի-
սում հրատարակվող «ԸԱՑօ, րՏոՐՈվվօպ ԱՈՉՍՈջրԱՏ' ՈՐւպՏչ-
ՐՈՒՌփպրՍՏ' ՍՏՎՌրրՌպ'» բազմահատորյակի 5-րդ հատորում կզե-
տեղվի արքայազն Ալեքսանդրի դիմանկարը, որի վերաբերյալ, հրատա-
րակիչ Ադոլֆ Բերժեն կնշի, որ այն կատարել է Ջանջտղազով նկարիչը և 
այն լուսանկարվել է Թավրիզում, սակայն գեղանկարչական առումով 
թույլ աշխատանք է6: Պետք է հստակեցնել, որ տպագրված օրինակում 
Ալեքսանդրը ւգատկերված է կոմպոզիցիոն այլ լուծումներով, գոտկատե-
դից, ճանապարհւդպական հագուստով, ձեռքը դաշույնի վրա, հագին 
հասարակ արխալոսլ և փափախ: Կերպարի մոդելավորումները և դեմքի 
ռեալիստական ու ծավալային նուրբ մշակումները հուշում են 19-լպ դ. 
Թիֆփսում տարածված դիմանկարչական արվեստի սկզբունքներով 
ստեղծագործաւ, ժամանակի դիմապատկերի ակնառու դեմքերից մեկի՝ 
Հակոբ Հովնաթանյանի կողմից կատարված որևէ օրինակի ընդօրինակ-
ման փաստը: Աշխատանքը շրջերիզված է բուսական զարդանախշով 
կատարված եզրաշերտով, որի մշակումները մոտ են իրանական ման-
րանկարչական ոճական առանձնահատկություններին: Հաշվի առնելով 
արքայազն Ալեքսանդրի նկարի իրական գեղարվեստական մեկնաբա-
նումները, ակնհայտ է, որ այս դիմանկարչական պատկերը մտացածին 
աշխատանք է, իսկ կերպարի իսկությանը հավաստի ւրսրձնելա համար, 
հրատարակիչը օգտագործում է հայ նկարչի անունը: Տպագրված օրի-
նակը անտարակույս եվրոպացի վիմագրի կատարած է և չի կարոդ լինել 
Ջանջոսլազյանցի աշխատանքի տարբերակ անգամ մտքային հորին-
վածքի անհամապատասխանությամբ: 
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Արքայազն Ալեքսանդրը իր նամակներից մեկում կգրի. «Հավատա-
ցեք, որ եթե ես լինեմ իմ հայրենի հողում, դա կլինի իմ հանգիստն ու ե-
րանությունը, իսկ եթե չլինեմ իմ հայրենիքում, ապա երբեք չեմ ունենա 
հանգիստ»: 

Ալեքսանդրը մահացավ Թհհրանում, 1844թ., 73 տւսրեկւսն հասա-
կում՛, որի կապակցությամբ Րաֆֆին կգրի. «Նորա վերջին կտակը եդւսվ 
այն, որ յուր մարմինը տարվի Վրաստան ե այդ պատճառով նոլսս դա-
գաղը երկար, անթաղ դրված էր Թեհրւսնի Շահ Աբդուլ-Ագիմի դերվազւս-
յի հայոց եկեղեցում: Բայց կտակը չկատարվեցավ»8: Ալեքսանդրի մտե-
րիմ, հայազգի հասարակական և քաղաքական գործիչ Յւսղաք-խանը 
(Հակոբ) նույնպես չկարողացավ կատարել Ալեքսանդրի կւսմքը և նայն 
եկեղեցու գավթում, Րաֆֆտ վկայությամբ «....դուսն հանդեպ թաղեց իշ-
խանի մարմինը»: Աբ. Բւսրդուղիմեոս եկեղեցու մուտքի ւսոջև այսօր էլ 
դեռևս նկատելի է վրաց արքայազն Ալեքսանդրի մասւսմբ հողածածկ և 
ժամանակին չդիմակայած համեստ շիրմաքւսբը: 

Վրւսց արքայազն, հայ բարեկամ, օտարության մեջ լքւիսծ կյւսնք ե ե-
րեք պատկերագրված հուշ: 

ASHOT STEPANYAN 

THKEE PORTRAITS OF ONE LIFE 

At the end of 18й՝ - at the beginning of the 19й1 centuries in the Georgian royal 
court should be distinguished the original image of Prince Alexander (1770/1 - 1844), 
who later will be expelled from the Palace, finding a refuge in Iran along with fcw 
adherents, among them - Armenian painter Esayi Janjughazyants. who had supported 
the Prince in difficult timcs of his life. The name of E. Janjughazyants remained 
outside the history of the 19ül Century Art, in spite of the fact that he left a tracc both 
in the history of Armenian and Georgian Arts. operating in Tiflis and Iran. 

Three portraits of Prince Alexander are known, among them a picturc made by the 
Armenian painter, is estimated as the ultimate chord of the tragical life of the 
Georgian Prince. 
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ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ 

տիգրան մ ի ք ա յ ե լ յ ա ն 

ԽՈՑԱԿԵՐՊ ՏԱՊԱՆԱՔԱՐԵՐ ՍԻՍԻԱՆԻՑ 

Սիսիանի թանգարանն ունի քարակերտ մեմորիալ հուշարձանների 
բավականին հարուստ հավաքածու, թանգարանի բակում ցուցադրված 
են հնւսգայն մենհիրներ, ժայռապատկերներ, տարբեր ժամանակսւշբ-
ջաններին վերաբերող խաչքարեր ու տապանաքարեր: 

Այստեգ կան Սիսիանի մերձակա բնակավայրերից թանգարան բեր-
ված շուրջ մեկ տասնյակ խոյակերպ տապանաքարեր, որոնց վրա վտ-
րագրված են արաբատառ արձանագրություններ1: Դրանք ունեն հիշա-
տակագրային բովանդակություն: 

Նրանցից ամենավաղը թվագրվում է 1585թ. (հիջրի 993 թ.): Այն իրե-
նից ներկայացնում է մոտավորապես 107սմ X 6Լսմ միջին չավաեր ունե-
ցող խոյի բազալտե քանդակ: Տապանաքարի հակառակ նիստին պատ-
կերված է որսի տեսարան: Ննջեցյալի անունը՝ Սւսֆար Կուլի, կամ Սւս-
ֆար Ղալի է, իսկ թվականր փորագրված է ելնդավոր գրերով (Նկ. 1): 

534 



b j i j i -

2) 

Հւսջպպ խոյւսկերպ տապանաքարը կերտված է դեղնավուն քարից 
(Նկ. 2): Նրա չափերն են 102սմ x 72 սմ: Այն ակ եփ ոճավորված է: Նրա 
վերին, թեք կւպերի վրա արված են շեղանկյուն փորագիր զարդապատ-
կերներ: Խոյի նիստերից մեկը ունի չորս տոդանոց արաբերեն նախս 
ցրատեսակով հետևյալ արձանագրությունը. 

1) 

2)jlU I . ֊ . I / N l j J ^ l j i ձկյ 

3) [ > • • • ] J t f l j J i & J I j j ü J I յ ձ 

4) H • Գ Ai* 

թարգմանություն. 

1) Ամեն ոք, ով սրա վրա է և կմնա պատկերը 
2) Քո տիրոջ փառքով և արժանապատվությամբ: Այս է տապանը 

* Ղուրանի հատվածների ե մահմեդական տասլանագրային բանաձևերի հայերեն թարգ-
մանությունը՝ հոդվածի հեղինսւկինն է: 
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3) ներված, թողություն ստացած Իսքանղար իբն [.. .ղ/ij 
4) 1109 տւսրի (1697-9Տթթ.) 

Թանգարանի հավաքածուի մեկ այլ համեմատաբար փոքր չափերի 
խոյը (81.5սմ X 45սմ) պատրաստված է մոխրագույն բազալտից (Նկ. 3): 
Պարանոցին քանգւսկված է շղթա, իրանը օբոբոցաձե է: Կորալի մակե-
րեսը ծածկված է ելնդավոր երկու տոդ արաբերեն նասխ գրատեսակով 
արված տապանագրով: 

1) o l ^ l c - o b L e J-олл 1_տԼթ 

2) jJüSL-l & \ • \ • 

1) Ով Տե՛ր, օրհնիր Մուհամմադին, քանի դեռ կա քո 
բարեգթությունը 

2) Մուհամմադ իբն Իսքանդար 1010 (1602թ.) 
Աոաջին տալը իրենից ներկայացնում է մահմեդական հաճախ գոր-

ծածվող տապանւսգրային բանաձև: Դրանք հատկապես հաճախ են 
հանդիպում տարածաշրջանի Որոտն գյաւփ մահմեդական գերեզմանա-
տան կոթողների հիշատակագրերում3: Արձանագրության շարունակութ-
յունը հաղորդում է ննջեցյալի անունը և մահվան տարեթիվը: 
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Կոթողի մյուս նիստը ունի ^Js. j u * * J J I - Ալլահ, Ալի, Մուհամմադ 

նույնպես լայնորեն տարածված տապանագրային բանաձևը: 

Թանգարանի բակում տեղադրված խոյերից մեկի (նրա չափերն են՝ 
]04uմx 76սմ) նիստը պատկերում է երեք՝ ձեռք ձեոքի տված մարդկանց, 
իսկ մյուսը՛ միհրաբը խորհրդանշող երկու պատկերներ (Նկ. 4): Այս 
նշանների վերևի մասում փորագրված է արաբերեն տապանագիր, սա-
կայն, քանի որ այն արվել է ոչ խորը, ուստի խիստ հալմնահսղւվել է և 
դարձել անընթեռնեփ: 

Սյուս խոյը պատկերում է թամբած ձի: Ձիուց վերև փորագրված է 
ելնդավոր արձանագրություն, որը նույնպես խիստ հողմնահարված է: 

Ինչպես պալպեցինք, այս խոյակերպ տապանաքարերի մի մասը 
բերված է Որոտն գյուղից, իսկ մյուսները՝ մոտակա բնակավայրերից: 
Մեգ հայտնի չէ, սակայն, թե կոնկրետ ո՞ր կոթողը, որտեղից է բերված: 

Թանգարանի բակում կան նաև հայերեն արձանագրությամբ իտյա-
կերսլ տապանաքարեր, որոնցից մեկը ունի Ռ ճ ժ (1651թ.) թվականը: 

Խոյակերպ տապանաքարերը, նկատի ունենք նաև հայկականները, 
տարածված են այժմյան Հայաստանի Հանրապետության հարավային 
շրջաննեյտւմ և, հատկապես, Սյունիքի ու Վայոց Ձորի մարգերում, ինչ-
պես նաև Նախիջևանում: Նրանցից մի քանիսի վրա եղած հայերեն ար-
ձանագրությունները վերծանել և հրատարակել է Ս.Գ. Բաբխաղաբյա-
նը4: 
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Ավեփ ուշ շրջանի հայկական բազմաթիվ խոյակերպ տապանաքա-
րեր են հանդիպում Զոպայում, օրինակ Մելիքզւստի հիշատակին՜ 1583թ. 
քանդակվածը՜: 

Թուրք հեղինակ Աբդուլհալուք Չւսյը Անաաոլիայում խոյակերպ տա-
պանաքարերին նվիրված մի ւսմբալջ դիրք է հրատարակել, ուր պնդում 
է. թե ի սկզբանե խոլակերպ տապանաքարերը միայն թյաքալեզու ժողո-
վուրդների մշակույթին պատկւսնւպ կոթողներ են: Նա գրում է. «Որոշ 
հայկական գերեզմանատներում հանդիպում են խաչով ոչխարակերսլ. 
խոյակերպ և ձիակերպ հուշարձաններ: Հազիվ թե թուրքերի Անաւագիւս 
գալուց աոաջ տարածաշրջանին տիրող բյուգանդացինհրի մոտ այսպի-
սի ավանդույթ լիներ: Մյուս կողմից տարածաշրջանի հին բնակի՝ների' 
վրացիների ե հայերի մոտ այսպիսի ավանդույթ չկար: Այս տիպի ւոա-
պւսնաքայւերը ամենայն հավանականությամբ թուրքերի ազդեցությամբ 
կամ քրիստոնյա դարձած, սւսկւսյն ւսզգւսյին մշակույթը չկորցրած, թուր-
քերի միջոցով անցած կարող է լինեն հայերին կամ վրացիներին»8: 

Ընդունելով թյուրքալեզու ե ընդհանուր աոմւսմբ խաշնարած Կողո-
վուրդների կիրառական մշակույթում և կենցաղում խոյի ունեցած 
կարևոր դերը, այսուհանդերձ կարելի է ասել, որ թուրք հեղինակի եզրա-
կացություններն անապացուցելի և վաղաժամ են, քւսնի որ ինչպես 
ստորև կտեսնենք, հայերեն արձանագւտւթյւոն պարունակող ամենահին 
թվագրություն ունեցայ խոյակերպ տապանաքարերը մի երկա-երեք 
հարյուր տարով ավեփ հին են քան մահմեդականները: 

Ըստ Չայի մանրւսմւսսն հաշվարկների՛ Անատոլիայամ խոյակերպ 
տապանաքարերի թիվը չի անցնում 30-ից, ընդ որում, դրւսնցից մի քանի-
սը ակնհայտորեն հայկական են, քանի որ դրանց վրա խւսչ է փորագր-
ված9: Ըստ թուրք հեղինակի, Անւստոփայում գտնվող ամենահին խոյա-
կերպ երկու տապանաքարերը վերաբերում են 1401-1402 թթ"': Ընդհա-
նուր առմամբ, Հայաստանի արաբւստառ խոյակերպ տւսպանանքաբե-
րը թվագրվում են 16-18 դդ.: 

Հայ գիտնականների ուսումնասիրություններից պարզվում է, որ եւս-
յերեն արձանագրությամբ նույնատիպ տապանանքարերն ունեն շւսա 
ւսվեփ վաղ թվագրություն: Նրանցից հնագույնները ստեղծվել են 13-րդ. 
գարում, ինչպես ոմն Փիրղուլիի տապանաքարը11: 

Վայոց Ձորի հուշարձանների ու արձանագրությունների հմուտ ու-
սումնասիրող Քւսջբերանին (Գաբրիել Տեր-Հովհաննիսյւսնը) հայոց մեջ 
առաջինն էր, որ փորձեց տալ տապանաքարերի տիպաբանությանը, 
նրանց մեջ ընդգծելով խոյակերպ մեմորիալ հուշարձանները: Իր « ճ ա -
նապարհորդական նկատողություններում»12 նա գրում է. «Աոաջին և ա-
մենահին տեսակը՝ բարակ է ու լայնութեամբ /տավւակ/ դլոսծ է գերեզմա-
նի վերայ: Երկրորդը նոյն և առաջինն է, բայց միայն կանգնեցրած է եր-
կայն կողքի վերայ, ինչպես այժմ ես սովորութիւն է: Սա պատկանում է 
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ամենավերջին դարերուն: Երրորդ /իսկապես /երկրորդ/ տեսակը, թե ըստ 
ձեուն ե թե ըստ ժամանակին թոնում է առաջին ե երկու տեսակների մէջ-
տեդը: Նա օրոըոցաձե է ե ունի համարելս առաջինի լայնութիւնը ու երկ-
ըպոյի բարձրութիւնը, որ եբկու կայքից ես վերը աստ]ւճանաբար նեդա-
նամ է... Այս գյ]ոավոր տեսակներից յետոյ կրկին առաջ է գափս այլ ես -
շատ հսպվագիւտ չորրորդ տեսակը, որ միապէս գործադրտւմ է տաճիկ-
նեյւից ե հայերից, ե պատկանում է վեյւջին դարերուն: Դա ոչխարաձե 
տապանաքայւր իւր բոյորուն Խլջւիրներռվ և ծանրակշիռ դմակով»13: 

Սիսիանի թանգայւանի բակում ե այլ հնավայրերում գտնվոդ տապա-
նաքաբերն ու նրանց հիշատակագրերը ուշագրավ են Հայաստանի տա-
յւածքի որոշակի շրջանների պատմության ոտսմնասիրություն առումով: 
Դրանց ամբողջական քննությունը կարոդ է լույս սփռել տապանաքարե-
րի այս տիպի ժամանակագյտւթյան և տարածման արեափ վրա: 

TIGRAN MIKAYELYAN 

RAM-SIIAPED TOMBSTONES FROM SISIAN 

Museum of Sisian (administrative center of Syunik Marz of Republic ofArmenia) 
possesses a colleclion of Muslim ram-shaթcd tombslones. Some of them was brought 
to lhe Museum from village of Vorotn and another part from lhe near villages. The 
oldcsL of them conlains an inscription in Arabic mcntioning the name of the deceased 
- Salar Quli and lhc datc orhis dealh - 993 year of Hijra (1585). 

Another tombstone has a four line inscription consisting of a passage from 
Qur'an, the name of the deceased - Iskandar b. f...ghrj and the date of his death -
1109 year of Hijra (1697-1698). 

A smaller ram stone has a iradilional tombstone formula widcspread on Muslim 
tombslones of Vorotn and the name of the deceased, as well as the year when he 
passcd away cut in has-relief inscription - Muhammad b. Iskandar, 1010 of Hijra 
(1602). 

The aulhor also referring to the works of the Armenian famous Epigrapher Sedrak 
Barkhudaryan, Garegin Hovsepyan shows that the most ancient Armenian ram stones 
conlaining inscriptions date back to the 13l1' c. and thus are much older than the 
Muslim ones. The article a!so criticizes Turkish author AbdulhalQk Qay and his 
Anadoluda Türk Damgas• , Код Heykel-Mezar Та• lan ve Tiirkler'de Код-Коуип 
Meselesi, (Ankara, 1983), where he attempts attributing the emerging of die ram-
slones lo the original culture of Turkic tribes, pointing out that this cannot be provcd 
yet and lhe issue needs a deeper and а тоге detailed study. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Մհր շնորհակալությունն ենք հայտնում Աիսիանի Պետական Թանդարւսնի 
տնօրեն Ծովինար Պետրոսյանին՝ աջակցության համար: 

2. Ղուրան, 55/26-27: 
539 



3. I I . Խ ա չ ա տ ր յ ա ն . Դ ի վ ա ն Հ ա յ ա ս տ ա ն ի արաբերեն Վիմագրության. VII1-XVI 
դդ., պրակ Ա. ե ր և ա ն 1987. էջ 34: 

4. Դ ի վ ա ն հ ա յ վիմագրության, պրակ III, Վայոց Ձոր Եւլեգնւսձորի և 
Ավիվրեկովի շրջաններ, կազմեց Ս. Բւսրխոպարյան. Երևան. 1967, էօ 140. 
200: 

5. Ա. Այվազյան. Ջուղա. Երևան. 1984. Ն կ . 98: 
6. Դիվան հայ վիմագրության, պրակ III, էջ 199: 
7. Գարեգին Հովսեփյան, Խւսղբակյանք կամ Պռոշյանը հայոց պատմության 

մեջ. Պ ա տ մ ա գ ի տ ա կ ա ն ուսումնասիրություն. Մասն աոաջին. 
Վ ա ղ ա ր շ ա պ ա տ , 1928, էջ 49-50: 

8. Dr. Abdulhalük Qay, Anadoluda Türk D a m g a s * . К о ? Heykel-Mezar Та * lar* 
ve Türkler 'de K o ? - K o y u n Meseles i . Ankara. 1983. 

9. Նու յն տեղում, էջ 39: 
10. Նու յն տեղում, էջ 1 4 , 1 9 : 
11. Դ ի վ ա ն հայ վիմագրության, պրակ III, Վայոց Ձոր Եղեւ)1՜սսւ\որի և 

Ազիզբեկովի շրջաններ, կազմեց Ս. Բարխուդարյան, Երևան, 1967, էջ 199-
200: 

12. Քւսջբերունի (Գւսբրիել Տեր-Հովհաննիսյւսնը), ճ ա ն ա պ ա ր հ ո ր դ ա կ ա ն 
նկատողություններ. Երևան, 2 0 0 3 , 

13. Նու յն տեղում, Ա. Ղ ա զ ի յ ա ն . Հ . Մելքոնյան, «Քւսջբերունին ե նրւս 
« ճ ա ն ա պ ա ր հ ո ր դ ա կ ա ն նկատալութիւնքը». էջ 11: 

5 4 0 



РУБЕН НАЗАРЬЯН 

и з и с т о р и и а р м я н с р е д н е й а з и и 

М а с с о в о е п е р е с е л е н и е а р м я н в С р е д н ю ю А з и ю н а ч а л о с ь в с к о р е 
п о с л е п р и с о е д и н е н и я э т о й о б ш и р н о й т е р р и т о р и и к Р о с с и и . У ж е в 
7 0 - х г о д а х X I X в е к а ж и т е л и З а н г е з у р а , К а р а б а х а и о б л а с т е й З а п а д -
н о й А р м е н и и г р у п п а м и и в о д и н о ч к у п е р е с е к а л и К а с п и й с к о е м о р е , 
д в и г а я с ь н а в о с т о к . С ю д а и х г н а л и р а з н ы е п р и ч и н ы - э к о н о м и ч е с к и е , 
с о ц и а л ь н ы е и п о л и т и ч е с к и е . Э т и к р е с т ь я н е , р е м е с л е н н и к и и к у п ц ы и 
с т а л и п е р в ы м и п е р е с е л е н ц а м и с р е д и к а в к а з с к и х н а р о д о в . В с л е д з а 
н и м и в С р е д н ю ю А з и ю п о т я н у л и с ь и д р у г и е э т н о с ы : « В м е с т е с а р -
м я н а м и , - д о к л а д ы в а л п о з д н е е (в 1 8 9 1 г о д у ) в с в о е м о т ч е т е р о с с и й с к о -
м у и м п е р а т о р у н а ч а л ь н и к З а к а с п и й с к о й о б л а с т и Т у р к е с т а н с к о г о 
к р а я г е н е р а л А . Н . К у р о п а т к и н , - п р и ш л и с К а в к а з а п е р с ы , к а в к а з с к и е 
т а т а р ы , г р у з и н ы и п р о ч и е - в с е о н и ш л и п о с л е д а м а р м я н » . 

Н а п е р в ы х п о р а х р о с с и й с к и е в л а с т и п о о щ р я л и а р м я н , с т р е м и в -
ш и х с я п е р е с е л и т ь с я в а з и а т с к у ю ч а с т ь и м п е р и и . О д н а и з м о с к о в с к и х 
г а з е т п и с а л а о п о с е л и в ш и х с я в С р е д н е й А з и и а р м я н а х , ч т о « э т о т 
ч е с т о л ю б и в ы й и о ч е н ь с п о с о б н ы й н а р о д , н е с м о т р я н а с в о ю с р а в н и -
т е л ь н о с д р у г и м и ж и т е л я м и к р а я м а л о ч и с л е н н о с т ь , и г р а е т в ы д а ю -
щ у ю с я р о л ь к а к в э к о н о м и ч е с к о м , т а к и к у л ь т у р н о м о т н о ш е н и и » . 
О д н а к о н е в с е р а з д е л я л и э т о м н е н и е : н а ч а л ь н и к З а к а с п и й с к о й о б -
л а с т и г е н е р а л К у р о п а т к и н д а ж е п ы т а л с я о с т а н о в и т ь п о т о к п е р е с е -
л е н ц е в , м о т и в и р у я с в о е р е ш е н и е т е м , ч т о « а р м я н с к и й э л е м е н т в о б -
л а с т и ( н ы н е ш н я я т е р р и т о р и я Т у р к м е н и и - Р . Н . ) п р е д с т а в л я е т с я к р а й -
н е о п а с н ы м к о н к у р е н т о м д л я р у с с к о г о э л е м е н т а . В 1 8 9 0 г о д у в о б -
л а с т и п р о ж и в а л и 2 8 9 3 а р м я н и н а и 4 8 1 5 р у с с к и х . К 1 - м у я н в а р я 1 8 9 4 
г о д а а р м я н б ы л о 3 4 3 8 и р у с с к и х 9 0 8 2 , п р и о б щ е м к о л и ч е с т в е н а с е -
л е н и я 3 8 7 т ы с я ч ч е л о в е к » . 

Н е с м о т р я н а ч и н и м ы е м е с т н ы м и п р е д с т а в и т е л я м и ц а р с к о й , а д м и -
н и с т р а ц и и п р е п о н ы , « а р м я н с к и й э л е м е н т » п р о д о л ж а л р а с т и . П е р в о -
н а ч а л ь н о м е с т а м и их м а с с о в о г о п о с е л е н и я с т а л и г о р о д а З а к а с п и я -
А с х а б а д ( А ш х а б а д ) , М е р в ( М а р ы ) , К р а с н о в о д с к , К ы з ы л - А р в а т и 
У з у н - А д а . Э т о о б ъ я с н я л о с ь т е м , ч т о р у к и у м е л ы х а р м я н с к и х р е м е с -
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ленников пришлись здесь очень кстати при строительстве мостов, 
вокзалов, паровозных депо, таможен, пограничных постов, правос-
лавных церквей, школ, больниц, каменных домов и других объектов, 
возводимых новыми правителями края при строительстве железной 
дороги. 

В отличие от других переселенцев, армяне селились лишь в об-
ластных и уездных городах, на железнодорожных станциях и в 
пунктах приграничной торговли с Ираном, Афганистаном, Бухарой. 
По переписи населения 1897 года в Закаспийской области прожива-
ло 4206 армян, а во всех других регионах Средней Азии - 597, из 
которых в Самаркандской области - 366 человек. «Закаспийский 
край,-сетовал в своем докладе военному министру Российской импе-
рии все тот же генерал Куропаткин,-оказался в 10 лет времени в 
значительной мере армянским углом». По данным же 1909 года чис-
ло армян в Средней Азии значительно выросло и составило около 
13,5 тысяч человек (в Самаркандской области - 774 человека). По 
приблизительным подсчетам к 1917 году армянское население Тур-
кестана превысило 20 тысячный рубеж. 

Несмотря на перипетии судьбы, разбросанные по всему миру ар-
мяне всегда и везде стремились сохранить свою самобытную культу-
ру, язык и веру. И потому они и на чужбине создавали очаги прос-
вещения - строили церкви и школы. Не стала исключением и Сред-
няя Азия - уже к концу XIX века были возведены церкви, а затем и 
национальные школы в Асхабаде, Кызыл-Арвате и Мерве. 

Церковь для армянской диаспоры играла значительную роль -
она стремилась объединить народ, дать детям переселенцев хотя бы 
начальное образование; в то же время она была как бы официаль-
ным представителем армян в чужом краю, единственной их защит-
ницей и опорой. И хотя церковь не могла повлиять на установления 
светских властей, для многих неустроенных и гонимых нуждой лю-
дей она стала покровительницей и заступницей. 

Первые армянские церкви в Средней Азии, как и поселения, воз-
никли в городах Закаспийской области - Мерве, Асхабаде и Кызыл-
Арвате - в последнее десятилетие XIX века. Несколько позднее мо-
литвенные дома появились и в других городах Туркестанского края 
- Самарканде, Коканде и Ташкенте. Однако существование храмов 
армян в этом регионе было недолгим - советская власть исповедо-
вала атеизм и потому повсеместно началось разрушение церквей и 
мечетей, осуществлялась травля священнослужителей всех конфес-
сий. 

И лишь в конце XX столетия, после распада Советского Союза, 
началось возрождение духовных ценностей: верующие получили 
возможность открыто исповедовать свою религию. И теперь, в нача-
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ле XXI века, армянская церковь святой Богородицы в Самарканде 
отмечает столетие своего существования. В связи с этим юбилеем 
небезынтересно обратиться к архивным материалам, позволяющим 
узнать нечто новое о ее вековой истории. 

В 1Ց97 году, когда в самом Самарканде проживало всего 149 ар-
мян: 123 мужчины и 26 женщин. Представители этой малочисленной 
колонии обратились к военному губернатору области с ходатайст-
вом об открытии в городе молитвенного дома. Просьба была уваже-
на и 31 октября 1898 года священник Кеворк Захарьянц получил 
соответствующее разрешение. 

С той поры сохранился уникальный документ о крещении ар-
мянского ребенка. Это выписка из метрической книги армяно-григо-
рианского временного молитвенного дома под №6, свидетельствую-
щая, «что тысяча восемьсот девяносто восьмого года октября седь-
мого дня от законного брака жителя села Кятук Елизаветпольской 
губернии Шушинского уезда Иоанеса Даниеляна Товмасянц с Пеб-
ронией Саркисян родился сын, который четырнадцатого ноября того 
же года крещен Самаркандским армянским священником Кеворком 
Захарьянц и по святому крещению наречено имя ему Григорий. 
Восприемником был житель села Аликули Елизаветпольской губер-
нии Зангезурского уезда Айрапет Аветикян Акопжанянц.Что настоя-
щая выпись и подлинность метрической записи верна в том под-
писью и приложением именной печати свидетельствую. 

Ноября 19 дня 1898 года. г. Самарканд. Туркестан. 
Самаркандский армяно-григорианский священник К.Захарьянц». 
Становится ясным, что до младенца Григория в новом молитвен-

ном доме было уже крещено пять армянских детей, родившихся, ви-
димо, еще до его официального открытия. 

Прихожан было немного и потому молитвенный дом помещался 
в специально арендованном небольшом помещении. Однако уже до-
вольно скоро армяне решили построить собственное здание и изб-
рали для этого авторитетный попечительский совет. Но прежде все-
го требовалось получить согласие церковных властей. Самаркандцы 
вступили в переписку с руководством Астраханской армянской епар-
хиальной консистории, в подчинении которой с 1894 года находи-
лись все церкви Азиатской России. 

В ташкентском архиве сохранился документ той поры, гласящий, 
«...что по приговору Самаркандского армянского общества 3-го сен-
тября 1900 г. избраны на должность попечительства постройки ар-
мянского молитвенного дома для живущих в Самарканде и округах 
его армян: священник Рубен Бекгульянц и ктитор по должности и 
г.г. Аветис Ахумянц, Багдасар Авакян и Мкртич Сетян, а по жур-
нальному постановлению консистории, состоявшемуся 22-го того ж е 
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месяца, они утверждены и имеют полное право быть представителя-
ми со стороны армянского общества в Самаркандской городской 
управе и вообще у правительственных должностных лиц по покупке 
места для означенной постройки и на заключение условий. В чем 
удостоверяет епархиальная консистория подписью и приложением 
казенной печати. 

Июля 9 дня 1903 г. Астрахань». 
Однако, несмотря на то, что консистория довольно быстро дала 

свое согласие и приняла соответствующее постановление, самар-
кандцы очень долго дожидались письменного свидетельства астра-
ханской епархии. Об этом свидетельствует и обнаруженная в одном 
из архивов копия телеграммы, отправленной в Астрахань из Самар-
канда: « Прошу ускорить высылку удостоверения, просимого рапор-
том моим 48.-Священник Бекгульянц». 

Еще не дождавшись этого основополагающего документа, энер-
гичный и напористый священник, сменивший на должности духовно-
го пастыря своего предшественника Захарьянца, обратился с проше-
нием к местным властям. Уже 19 мая 1903 года на заседание Са-
маркандского городского хозяйственного управления, в котором 
приняли участие и депутаты от города, были приглашены также го-
родской архитектор Нелле и армянский священник Рубен Бек-
гульянц. О принятом на заседании решении свидетельствует сохра-
нившийся текст постановления з а номером 24. В нем сказано: « 
Слушали: Начальник уезда передал на обсуждение прошение попе-
чительства постройки армянского молитвенного дома в городе Са-
марканде, следующего содержания: Самаркандскому уездному на-
чальнику: От имени Самаркандского армянского общества Попечи-
тельство убедительнейше просит Ваше высокоблагородие сделать 
зависящее распоряжение об отводе участка земли для постройки 
армянского молитвенного дома. Причем Попечительство желало бы 
иметь участок земли, приблизительно мерою от 600 до 800 кв.саж., 
и просило бы Вас отвести для просимого участок, находящийся по 
Черняевскому проспекту возле нового базарчика, напротив будуще-
го Самаркандского отделения Государственного банка. 

Справка: 1-я. Указанный выше участок земли находится по Чер-
няевскому проспекту против Каршинской улицы русской части горо-
да Самарканда, ничем не занятый, пустопорожний, принадлежит го-
роду, как приобретенный покупкою у местных жителей при основа-
нии русской части города Самарканда на средства, отпущенные из 
бывших Зарафшанских сумм на скупку для того земли, имел длины 
42,87, ширины 15 с. и 643 кв.саж. и пока городом не предназначен 
для каких- либо целей и застроек» . 
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Хозяйственное управление согласилось продать самаркандским 
армянам необходимый участок земли. Уже через несколько дней 
соответствующие бумаги поступили в Ташкент на утверждение гене-
рал-губернатору Туркестанского края. Среди документов был и ра-
порт военного губернатора Самаркандской области: 

« Господину Туркестанскому Генерал-Губернатору 
Рапорт 

Самаркандское городское хозяйственное управление, рассмотрев 
прошение попечительства постройки армянского молитвенного дома 
в городе Самарканде, об отводе участка земли под постройку помя-
нутого дома, постановило отвести для этой цели з а плату свободный 
городской участок, имеющий объем 643 кв. саж. и примыкающий к 
Черняевскому проспекту; назначенную з а участок, в пользу городс-
кой казны, плату 3000 рублей рассрочить на 10 лет. 

Предоставляя копию с состоявшегося по сему делу постановле-
ния городского хозяйственного Управления и признавая с своей сто-
роны необходимым уважить ходатайство армянского общества, 
имею честь покорнейше просить разрешения Вашего Высокопревос-
ходительства на отвод этому обществу, на изложенных в постанов-
лении условиях, городского участка земли под постройку молитвен-
ного дома, а впоследствии, с надлежащего разрешения, и церкви. 

Военный губернатор Самаркандской области генерал-лейтенант 
Мединский». 

Казалось бы, дело сделано и цель достигнута. Тем не менее, ре-
шив подстраховаться на всякий случай, Рубен Бекгульянц обращает-
ся с письмом о содействии к своему знакомому из канцелярии пра-
вителя края: 

« Многоуважаемый полковник Андрей Венедиктович! 
Прошу заранее прощения за то беспокойство, какое доставлю 

Вам своим письмом. Дело вот в чем. Из Самаркандского Областного 
Правления на днях поступило или поступит в канцелярию Его Пре-
восходительства Господина Начальника Края дело об отводе участ-
ка земли под постройку армянского молитвенного дома в Самаркан-
де. Дело это, подробности которого Вы узнаете, передано Самар-
кандским военным губернатором на утверждение Начальника Края. 
Я лично не сомневаюсь в положительном исходе дела, так как о 
благосклонном отношении к подобному делу со стороны Начальни-
ка Края мне говорил неоднократно Георгий Павлович, с которым я 
виделся лишь накануне его отъезда за границу. 

Ныне, любезный полковник, моя крайняя просьба в том, чтобы и 
Вы со своей стороны оказали возможное содействие и представили 
дело на утверждение Его Превосходительства, по возможности ско-
рее. Конечно, я не стал бы Вас беспокоить, если бы не крайняя 
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необходимость. Временный армянский молитвенный дом помещает-
ся в нанятом помещении, срок контракта коему кончается 1-го ок-
тября текущего года. Мы платим за помещение 450 р. в год. Владе-
лица дома теперь уже требует 600 р., а при приближении срока тем 
более не станет церемониться. Поэтому, если утверждение после-
дует в самом скорейшем времени, мы можем воспользоваться 
оставшимся впереди строительным периодом и выстроим себе вре-
менное помещение, где будем совершать богослужение и тем изба-
вимся от тяжелого бремени платежа 600 р. в год. 

В виду вышеизложенного, любезный Андрей Венедиктович, про-
шу Вас убедительно посодействовать с Вашей стороны в скорейшем 
представлении Его Превосходительству на утверждение нашего де-
ла, чем окажете огромную услугу Богоугодному делу. 

Надеясь на Ваше содействие, остаюсь Вас благословляющий свя-
щенник Самаркандского армянского молитвенного дома Рубен Бек-
гульянц. 

1903 года июня 13-го дня. 
г. Самарканд». 
Положительное решение действительно было принято Тур-

кестанским генерал-губернатором уже 28 июня, о чем в тот же день 
сообщили военному губернатору Самаркандской области. Таким об-
разом уже в июле 1903 года попечительский совет получил все 
необходимые документы как самаркандских, так и ташкентских 
властей. В это время пришла и долгожданная бумага из Астрахани. 
Армянская община с огромным энтузиазмом взялась за строи-
тельство своего молитвенного дома. 

К концу того же, 1903, года здание было возведено и прихожане 
Армянской апостольской церкви получили возможность молиться в 
собственном помещении, выстроенном своими руками. Первым свя-
щенником этого молитвенного дома стал, естественно, Рубен Бек-
гульянц, внесший наибольший вклад в осуществление проекта. 

Тем не менее в официальном журнале Эчмиадзина « Арарат» 
(1904 год, № 7-8) был опубликован кондак (высочайший указ) като-
ликоса Мкртича (Хримян Айрик) с поздравлением «господина Тате-
воса Овсепянца, усилиями и надзором которого построена армянс-
кая церковь св. Богородицы в Самарканде». 

Первого августа 1905 года император Николай издал указ, тре-
тий пункт которого гласил: 

«Предоставить наместнику нашему впредь до выработки нового 
положения об армянских церковных школах, разрешать в пределах 
Кавказского наместничества открывать при церквах, монастырях 
церковно-приходские школы на основании правил, Высочайше ут-
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вержденных 19 июля 1874 [-.».Действие документа распространялось 
и на церкви Азиатской России. 

Использовав этот указ, самаркандская армянская община сразу 
же приступает к строительству школы на церковной территории, ко-
торая вскоре приняла первых учеников. По официальному статисти-
ческому отчету за 1906 год в армянском приходском училище обу-
чались уже 26 мальчиков и 30 девочек. Однако радость армян была 
омрачена трагическими событиями на Кавказе, которые отразились 
и на жизни самаркандской диаспоры. 

В самом начале 1906 года община в лице своего пастора обра-
щается в городское хозяйственное управление с просьбой об отс-
рочке платежа за приобретенный участок земли. Просьба армян бы-
ла удовлетворена и нашла поддержку у военного губернатора Са-
марканда. Требовалось лишь узаконить эти документы подписью 
краевого начальства. Однако генерал-лейтенант Сахаров, исполняв-
ший в то время обязанности Туркестанского генерал-губернатора, 
не пожелал помочь армянам. В своем письме (от 22 января 1906 го-
да) самаркандскому военному губернатору он категорично заявляет: 

«.. . я не нахожу оснований к разрешению отсрочки попечительст-
ву по постройке армянского молитвенного дома платежа денег за 
приобретенный от города земельный участок». 

Однако буквально через несколько дней после этого Сахарова 
освобождают от временно занимаемой им должности и назначают 
нового генерал-губернатора Туркестанского края - Суботича. У ар-
мян вновь появилась надежда на отсрочку и в первые весенние дни 
неутомимый священник Бекгульянц отправляется в Ташкент с про-
шением к начальнику края: 

«Его Высокопревосходительству Господину Туркестанскому 
Генерал - Губернатору Самаркандского армянского священника 

Рубена Бекгульянца 

Прошение 
В 1903 году Самаркандское армянское общество, желая пост-

роить молитвенный дом, с разрешения покойного Начальника Края 
Генерал - Лейтенанта Иванова, купило участок земли у города за 
3000 рублей с рассрочкой платежа на десять лет. Два взноса з а 
1904 и 1905-й годы в сумме 600 рублей обществом уже сделаны. 

Постройка молитвенного дома совершалась на постепенно соби-
раемые деньги. Но чтобы скорее докончить начатое здание, Попечи-
тельство о постройке решило занять деньги, так как рассчитывало 
покрыть этот заем вторичным сбором с общества. Однако это ока-
залось не легко. Кавказские события, т.е. армяно-татарская резня 
сильно отразилась и на небольшой Самаркандской армянской коло-
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нии. Почти все прихожане мои вынуждены теперь помогать своим 
оставшимся на родине и разорившимся родственникам. 

Милостивый Указ Государя Императора об открытии армянских 
школ вызвал у самаркандских армян желание иметь свою школу, 
каковая и была открыта. 

Расходы на родине, расходы на школу, расходы по помощь 
приезжающим в этот край новых разоренных от погромов армян 
как бы затмили пред обществом долг по постройке молитвенного 
дома. 

Видя, что при нынешних условиях у почти обессиленной и не-
большой колонии, состоящей всего из 80 семей, невозможно сде-
лать вторичный сбор для покрытия вышеупомянутого долга, я обра-
тился к Самаркандскому военному губернатору с просьбой об отс-
рочке платежей на четыре года, т.е. до 1910 года, с которого об-
щество вновь начнет уплачивать свой долг. Самаркандский городс-
кой хозяйственный комитет согласился на эту отсрочку, но времен-
но исполняющий обязанности Начальника Края Генерал - Лейтенант 
Сахаров не нашел нужным удовлетворить нашего ходатайства. Ны-
не, представляя на усмотрение Вашего Высокопревосходительства 

Это прошение, прошу Вас принять во внимание безвыходное по-
ложение небольшой колонии и дать возможность, отсрочив долг го-
роду, уплатить долги по постройке молитвенного дома, тем более, 
что город согласился уже на это и ничего не потеряет от такой ком-
бинации. 

1906 г. марта 3. г. Ташкент. 
Самаркандский армянский священник Рубен Бекгульянц». 
Надо полагать, что автор этого прошения был знаком с офи-

циальным отчетом о вступлении Д.И.Суботича в должность генерал-
губернатора Туркестана, опубликованным в газете «Туркестанские 
ведомости» (№14 от 24 января 1906 г.). Там сообщалось, что на 
торжественной церемонии нового главу края приветствовали 
представители различных конфессий. В ответ на поздравление таш-
кентского коммерсанта И.А.Бекназарова, представлявшего армянс-
кое общество Туркестана, Суботич отметил, что, будучи начальни-
ком Закаспийской области, он имел случай ознакомиться с армянс-
ким обществом и оказать содействие асхабадским и красноводским 
армянам «в удовлетворении их церковных и просветительских 
нужд». Возможно, Р.Бекгульянц знал и о том, что генералу Д.И.Су-
ботичу принадлежит и весьма лестный отзыв об армянах, высказан-
ный им, тогда еще начальником Закаспийской области, во время 
встречи с представителями национальных общин Асхабада: «Армяне 
всегда были культурной нацией, и я всегда относился к ним с осо-
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бенным уважением, ценя в них ревностное стремление к просвеще-
нию и развитию своих культурных способностей». 

Генерал-лейтенант Суботич поставил на прошении Бекгульянца 
следующую резолюцию: « Если губернатор (Самарканда - Р.Н.) сог-
ласился, как это ходатайствовал хозяйственный комитет, то и я сог-
ласен на отсрочку». Уже в середине марта самаркандские армяне 
получили желанное решение об отсрочке платежа до 1910 года. 

Некоторое время спустя община значительно увеличилась, упро-
чилось и материальное положение населения. Эти обстоятельства 
позволили превратить заурядный молитвенный дом в настоящую 
церковь - была пристроена колокольня, воздвигнут новый алтарь, 
проведены необходимые ремонтные работы. 

Не подлежит сомнению, что наиболее значительную роль в 
строительстве самаркандской армянской церкви сыграл деятельный 
и неутомимый священник Рубен Бекгульянц. И потому личность это-
го незаурядного человека, вписавшего свое имя в «армянскую» 
историю среднеазиатского города, не могла не привлечь внимания. 

Кто он, откуда родом, как сложилась его судьба, и где завер-
шился его жизненный путь? 

Длительные поиски в архивах Самарканда и Ташкента позволили 
обнаружить некоторые документы, проливающие свет на страницы 
биографии священнослужителя. Сведения эти сохранились в секрет-
ных бумагах охранного отделения. Первый из найденных докумен-
тов, датируемый 20 маем 1905 года з а № 619, имеет гриф « Совер-
шенно секретно». Написан он неизвестным тайным агентом и адре-
сован Н.И.Королькову, военному губернатору Сыр - Дарьинской об-
ласти Туркестана: 

« Милостивый государь Николай Иванович! 
Священник армяно-григорианского молитвенного дома в г. Са-

марканде Рубен Варфоломеевич Бекгульянц по частным сведениям 
в конце апреля или в начале текущего мая месяца переплыл реку 
Сыр- Дарью и направился по линии Ташкентско-Оренбургской же-
лезной дороги, но с какой целью не известно. 

Так как священник Бекгульянц заподозрен в неблагонадежности, 
то о вышеизложенном нахожу необходимым сообщить Вашему Пре-
восходительству для сведения. 

Прошу принять уверение в совершенном почтении и предан-
ности». 

Слежка з а духовным пастырем самаркандских армян продолжа-
лась, о чем свидетельствует запрос военного губернатора Самар-
кандской области начальнику Самаркандского отделения жандармс-
кого полицейского управления Среднеазиатской железной дороги. 
На небольшом, всего в несколько строк документе, датированном 
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апрелем 1906 года, красуются целых четыре подписи: самого губер-
натора, его помощника, советника и делопроизводителя. Вот его 
текст: « Секретно. В дополнение к представлению Вашему от 15 се-
го апреля з а N° 39, прошу вас собрать и сообщить мне сведения о 
деятельности армянского священника Бекгульянца по делу о приоб-
ретении армянами оружия в 1905 и 1906 годах». 

Становится понятным, что после известных трагических событий 
1905 года в Закавказье, самаркандские армяне, напуганные турец-
кой резней не могли надеяться на защиту российских властей. И по-
тому, как и в других городах Туркестана, населенных армянами, 
землячество принимает решение о самообороне. Но, дабы защитить 
себя от резни и погромов, малочисленная армянская диаспора 
должна была вооружиться. И кто же мог ей в этом помочь, как не 
авторитетный и уважаемый всеми тертер Рубен. 

Очередная архивная находка гласит: 
«Постановление №36. 1909 года февраля 9 дня. Я, исполняющий 

должность полицеймейстера гор. Самарканда капитан Шведов на 
основании 21 статьи Положения о чрезвычайной охране 

П о с т а н о в и л : 
Армянского священника Бекгульянца и Афанасия Першина, как 

политических неблагонадежных, заключить под стражу в Самар-
кандскую областную тюрьму...» Удалось разыскать и фотографию 
«неблагонадежного» священника, сделанную, предположительно, 
уже после его ареста. 

А затем был суд. И документы его приоткрывают завесу над не-
которыми другими страницами биографии Бекгульянца. Рубен Вар-
фоломеевич (подлинное отчество - Тер - Бартугимеосянович) родил-
ся в 1875 году в семье священнослужителя - протоиерея. В Самар-
канде жил с 1900 года, имел жену Софию Степановну, которая ро-
дила ему пятерых детей. Первый раз обвиненный в неблагонадеж-
ности священник был арестован 10 июля 1908 года, вторичный 
арест последовал 9 февраля 1909 года. 

Судебное заседание завершилось 31 мая 1910 года: Самаркандс-
кий окружной суд вынес приговор 35-летнему священнику, «социа-
листу - революционеру и дашнаку» - два года тюрьмы. Однако учи-
тывая, что Рубен Бекгульянц со дня своего ареста уже отсидел в 
Самаркандской крепости 15 месяцев, судьи «благословили» его на 
оставшиеся девять месяцев. Этот срок Бекгульянц отбывал в Нико-
лаевской тюрьме Херсонской губернии. Выйдя на свободу, он полу-
чил от властей предписание о запрещении в течение ближайших 
трех лет возврата в Туркестанский край или на Кавказ. 

Последний найденный мною архивный документ является запро-
сом градоначальника города Ростова-на-Дону, адресованным самар-

550 



кандским властям. Автор послания сообщает, что Рубен Бекгульянц 
(естественно, после своего освобождения из тюрьмы) претендует на 
должность священника Нахичеванского армянского собора Ростова 
и прежде, чем принять его на службу, тамошние отцы города реши-
ли «запросить сведения о его благонадежности». О содержании от-
ветного письма из Самарканда нетрудно догадаться. 

Как сложилась дальнейшая судьба создателя самаркандского 
храма - неизвестно, однако его детище-церковь и приходская школа 
- продолжали функционировать и в советское время - и сейчас в на-
шем городе живут люди, которых здесь крестили и венчали, кото-
рые преподавали или учились сами в названной школе. О том, как 
выглядел этот уголок Самарканда в 1930-е годы, дает представле-
ние сохранившийся чертеж. «Армянская территория» имела длину 
50 метров и ширину 25. Кроме церкви и школы, здесь находились 
летняя эстрада, дом священника и комната сторожа. Весь участок 
был огражден забором высотой в 4,5 метра. 

Последний по времени документ, связанный с историей этой 
церкви, также сохранился в архиве. Принадлежит он Самаркандско-
му горсовету и датируется 1 августа 1939 года. Этот протокол имеет 
номер 33. Приводим его полностью: 

Протокол №33 от 1.08.39г. 
«О закрытии Армянской церкви 
Имея в виду, что в 1938 г. до момента ареста руководители об-

щины - попа - в церковь ходили не более 10 человек, и что с мо-
мента его ареста прошло более 7 месяцев, в который срок не 
производится культ обрядов, поэтому Президиум Горсовета поста-
новляет: 

1. Армянскую церковь по ул. Энгельса закрыть ввиду того, что 
церковь не была зарегистрирована в Горсовете и община распалась. 

2. Считать целесообразным помещение церкви (один зал разме-
ром до 100 кв. м.) передать под общежитие сельхоз. института. 

3. Просить Верховный Совет УзССР утвердить данное решение». 
С тех пор прошли десятилетия. У здания бывшей армянской 

церкви сменилось много хозяев и вывесок с названиями располагав-
шихся здесь организаций. Но вот распалась некогда могущественная 
империя. Узбекистан, как и другие входившие в нее республики, об-
рел суверенитет и национальную независимость. 

В то время в Самаркандской области проживала довольно значи-
тельная армянская диаспора, насчитывавшая более 10 тысяч чело-
век. И потому создание национального культурного центра «Луйс» 
(«Светоч») явилось делом актуальным и необходимым. Именно тог-
да у членов его правления и возникла мысль о возвращении церкви 
верующим. Правление «Луйса» обратилось с просьбой к католикосу 
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Вазгену I о возможности прислать в Самарканд священнослужите-
лей. Просьба была уважена и уже весной 1991 года сюда прибыли 
два посланника Эчмиадзина - священники Тер - Артак и Тер - Аве-
тис. Они крестили детей, проводили обряды венчания, отпевания, 
справляли религиозные праздники, знакомили местных армян с ка-
нонами Армянской апостольской церкви. 

Общение с духовными отцами после полувекового перерыва спо-
собствовало приобщению самаркандцев к жизни и традициям своей 
исторической родины. Тогда же мысли о возрождении собственной 
церкви овладели массовым сознанием. Католикос Вазген I направил 
в Самарканд на постоянную службу нового священника - архиманд-
рита Серовпэ. Армянская община Самарканда обратилась к властям 
с просьбой о возвращении прихожанам здания бывшей церкви. 
Просьба эта была удовлетворена. Сотни самаркандских патриотов 
внесли свой вклад в дело восстановления храма: кто-то помогал 
деньгами, кто-то строительными материалами, кто-то транспортными 
средствами. Одни трудились на самом строительстве, другие пропа-
гандировали идею и освещали этапы реконструкции церкви в газе-
тах, на радио и TV, третьи помогали советами. 

Два с лишним года ушло на реконструкцию молельни и прист-
ройку колокольни, отделку интерьера и благоустройство окрестной 
территории. Из Армении были привезены хрустальные люстры, из 
российского города Воронежа комплект колоколов. На одном из са-
маркандских заводов был отлит стокилограммовый бронзовый 
крест. Интерьер храма оформили местные художники Павел Араке-
лян и Анатолий Полянцев. Для соблюдения церковных канонов в 
ходе строительства в Самарканд прибыл священник Тер-Григор (Ар-
мен Маркосян), сменивший переведенного в другую епархию архи-
мандрита Серовпэ. Город готовился к торжественному событию. Тер 
- Григор, в прошлом профессиональный музыкант, з а короткий срок 
сумел создать и обучить церковный хор для армянского храма. 23 
мая 1995 года на колокольне был установлен крест и подвешены 
колокола. 

Торжественная церемония освящения и открытия церкви святой 
Богородицы состоялась 20 августа того же года. Армения прислала 
в Самарканд специальную делегацию из 70 человек во главе с ар-
хиепископом Нерсесом Позапаляном. В ее составе были заместите-
ли министров иностранных дел Вардан Осканян и культуры Микаэл 
Стамболцян, вице - президент АН академик Гагик Саркисян, предсе-
датель Союза композиторов Армении Роберт Амирханян, ректор 
Ереванского университета академик Радик Мартиросян, священнос-
лужители из Эчмиадзина, представители президента Армении, пра-
вительства, журналисты, писатели и артисты. 
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Своих представителей на торжества прислали армянские общины 
России, Украины, Казахстана, Туркмении, стран Прибалтики, горо-
дов Узбекистана - Ташкента, Андижана, Бухары, Коканда и Джиза-
ка. Открытие церкви стало подлинным праздником для всех мест-
ных армян: единственный во всей Центральной Азии храм обрел са-
маркандскую прописку. С тех пор и по настоящее время церковь св. 
Богородицы достойно выполняет свои функции, став духовным до-
мом армян целого региона. 

Весьма символическими стали слова заместителя министра куль-
туры Армении Микаэла Стамболцяна, сказанные им после празднич-
ных торжеств: «Мы присутствовали при волнующем событии - отк-
рытии армянской церкви. Не сочтите з а преувеличение - это событие 
историческое. Многие поколения самаркандских армян будут с бла-
годарностью вспоминать день 20 августа 1995 год, день возрожде-
ния духовного дома. 

Дом - это одна из святынь армянина. Дом - это символ мира и 
благополучия, это символ безопасности. Вы построили общий дом 
для всех армян города, но я уверен, что он будет гостеприимным и 
для представителей других конфессий, всех людей, строящих свой 
общий дом - Самарканд, свой общий дом - Узбекистан. 

Армянский народ никогда не забудет и ту огромную помощь и 
понимание, которую он встретил у руководства города, области и 
республики. Такое не забывается, ибо это вписывается в историчес-
кую летопись золотыми буквами». 

Церковь св. Богородицы готовится отметить свое столетие. 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

Բաբայան Նւսիրա 
Ադանայի 1909p. կոտորածը Օսմանյան խորհրդարանի քննարկումներում. 
հայ երեսփոխանների դիրքորոշումը Տ 

Բսւյբոլրդ)ան Վահւսն 
Քեմալակսւն շարժման շրջանում թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների 
պատմությունից՝ կապված հայկական հարցի զւսրցացամների հետ 20 

Բաղդասարյան Սուրեն 
Արդիականացման ե իսլամի հւսմատեղեյիությւսն հարցի շուրջ (Թուրքիայի 
մոդելը) 39 

4-ասպարյան Արւսմ 
Օսմանյան կայսրաթյան սիրիական վիլայեթներում արաբերեն լեդվի վիճա-
կը երիտթուրքերի կաոավւսրման օրոք Տ1 

ԳՎարւլյան Գոռ 
1982p. իսրայելյան ադրեսիան Լիբանանում և Եգիպտոսի դիրքորոշումը ... 59 

Ձ ո տ ա բ յ ա ն Լևոն 
Պաղեստինի հարցը Հուսեյն-ՄւսկԱահոն նւսմակադրության մեջ ե Լոնդոնի 
կոնֆերանսը 72 

Իսկանդարյան Գոհար 
Իրանը՝ Պարսից ծոցի ազդեցիկ զործոն ( i960-1970-ական թթ.) 86 

Իսրայել յան Արման 
Ահաբեկչության փոփոխվող բնույթը ե Հնդկաստանի Հանրապետության հա-
կաահաբեկչական քաղաքականությունը 97 

հւոսրոնա Անահիտ 
Ասորիներն Աոաջին համաշխարհային պատերազմից հետո I I I ՝ ՝ / 

Կարապետյան Ո-ուբեն 
Իրաքում ճ ա պ ո ն ի ա յ ի ուսզմական ներկայության վերաբերյալ 119 

Հարությունյան Աղավնի 
Լիբանանյան «Հիզբալյսւհը» որպես տարածաշրջանային ոազմաքաղաքւս-
կան գործոն 124 

Հարությունյան Լիլիթ 
Լիբանանում շիական գործոնի ուժեղացման հարցի շուրջ (1970-1980-ակւսն 
թթ) •՝• 133 

Հովհաննիսյան Անուշ 
Թուրք ազգայնական գաղափարախոսության ւզրոբլեմների պւստմազրութ-
յ ա ն գնահատման շուրջ 148 -
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Հովհաննիսյան Ն ի կոլայ 
Արաբական երկրների նկատմամբ Թուրքիայի տ ա ր ա ծ ք ա յ ի ն հավակնութ-
յ ո ւ ն ն ե ր նորագույն շրջանում 158 

Ղսւրիբ$>անյան Դ-ևորդ 
Սիրիայում ուղղիչ շարժման սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության որոշ 
առանձնահատկություններ (1970-ական րր.) 175 

Ս՜աիլյսւն Ր-ենիւսմին 
Ս|վսւսցիւսյի կարգավիճակի (Աւաւխրամը խորհրդային ս|ետականությւսն 
պայմաններում (1921 -1931 րր.) 188 

Մանուկյան Սուրեն 
1'-ւսշար ւսլ-Ասադի կւսոավւսրմւսն առաջին չորս տարիներին Սիրիւսյամ հսւ-
սարակւսկւսն ն քաղւսքւսկւսն որոշ տեղւսշարժերի մասին (2000-2004թթ. ) .204 

Սսւնուկյւսն Տաթևիկ 
Քրդերի սոցիւսլ-քւսղաքակէսն վիճակը Թուրքիւսյում (1920-1930-ական թթ.)...216 

1)՝ուրւսղ|ւսն Սսւմվել 
Էջեր Հ.Տեր-Աստվւսծաւորյւսնցի «Աղետների Յուշւսգիրը» նորահւսյտ օրագ-
րից (191 Xp.) 2 2 6 I / 

Սամվել|սւն Կարինե 
ՍԱԿ-հ գործողությունները Իրարում (2003ր. մարտ - 2004p . հունիս) ե հա-
սարւսկւսկան կւսրծիրի ձևավորումը 2 4 2 

Սաֆրւսստյւսն Օ-ուբեն 
« Դ ո ր շ чւսյլերի» վերադւսրձը. Պ ա հ պ ա ն ո ղ ա կ ա ն կուսակցությունը Թուրքիա-
յի քաղաքական կյանքում (1983-1985րր. ) 2 5 4 

Սւոեփսւնյսւն Լուսինե 
Իրանւսկւսն բւսնւսկը որւղես երկրի կենտրոնացման քւսղւսքւսկւսնությւսն 
կւսր1տրւսղույն երաշխիք X X - ր դ ղւսրի առւսջին կեսին 2 7 7 

Փւսշայւսն Արաքս 
Վւսհւսբւսկւսն ւոսրոգչուրյւսն մի քւսնի դրսևորումների շուրջ 290 

ՀԻՆ ԵՎ ՍԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Բոզոյւսն Ազատ 
Հւսյոց եկեղեցին և Բյուգանդական կւսյսրությունը Ժ Ա ղւսրի վերջին ն Ժ Բ -
դարի ընթացքում 303 

Դ-րե1լ|լսն Երվանդ 
Ուրւսրսսսկւսն աստվւսծաւգետաթյւսն ւսռանձնահւստկաթյունների շուրջ. 
Ուրարտուի « ա ր ք ա ն ե ր ը » (նւսխնւսկւսն ղիաարկումներ) 315 

ւսւսնւլաւլյան Մ՜ւսր իա մ 
Իսոււիսյի արքան ե Թուդխւսլիյաս IV-ը ( К В о X X X I 68) 339 

Խ ա չ ա տ ր յ ա ն Վալերի 
Ն ո ր վաատեր ուրւսրտացիների եկվոր լինելու մասին 347 

Կոաոիկյւսն Բրիաոինե 
Թահմւսսււլ 11-ի հայերին ուղղւիսծ հրովւսրտւսկները և 1730-31թթ. նրւս արշա-
վանքը դեպի Երևան 356 

Հարությունյան Նիկոլւսյ 
Ն ո ր ընթերցումներ և մեկնաբւսնություններ ռւրարտակւսն սեւցագրերում. .372 
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Հմսւյսւ1լ|սւն Հասմիկ 
Հայասական üU.GUR-n և Արա Գեղեցիկը 381 

Մաթևոսյան Արթուր 
Քրիստոնեական իմաստության սինթետիկ բնույթի մասին 395 

Մւսրւոոյան Թեհմինե 
Կւսրմելյան միաբանության ներթւսվււսնցումն Իրան 418 у 

Ս՜ովսիսյան (1րւոակ 
Թվերի նշման սկզբունքները նւսխամաշտոցյան Հայաստանի գրւսհւսմւս-
կարզերում 430 

Շաքւսրյան Արւուսկ 
Դեւլշիրմե համակարգի սկզբնավորման հարցերի շուրջ 440՝Հ^ 

Չոբւսնյան Պւսվել 
Հայ-ոոսւական եկեղեցական հարաբերությունները XVIII դարի երկրորդ կե-
սին 450 

Սաբգսյան Դւէիտրի 
Ուրարտական պետության կազմավորման զփււսվոր փուլերը 462 

Քոսյան Արւսմ 
Խեթական K U B X X V I 62 սեպագիր տեքստը և Վերին Եփրատի ավազանի 
պատմական աշխարհագրության խնդիրները 472 

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

Խ ա մ ո յ ա ն Մաքսիմ 
Լեզվանյութի դրսևորումների դասւսկւսրզումային և բնութագրական տիւդա-
բւսնաթյւսն շուրջ (քրդերեն լեււվի նյութերի հիման վրւս) 485 
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Այս հատորը պատրւսար էր, երբ ստացվեց «Արմեն և Բհրսաբհ Ջհ-
րեջյան Հիմնադրամի» Վարչության անդամ. Հիմնադրամի հանգուցյալ 
պրեզիդենտ Արււեն Ջերեջյանի տիկնոջ, պատվարժան Ռոզ Ջհրեջյանի 
մահվան տխուր լուրը: Հանգուցյալը մեծ ծառայություններ ունի Հիմ-
նադրամի և Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 
Արևելագիտության ինստիտոպփ միջև համագործակցության հաս-
ւրատման հ զարգացման մեջ: Նա վայելում էր հայ արևելագետների 
ււերն ու համակրանքը: 

Անկեղծորեն ցւսվակցում ենք «Արմեն և Բերսաբհ Ջհրեջյան Հիմ-
նադրամի» Վարչությանը և պրեզիդենտ էդվւսրդ ԱՋերեջյանին: 

Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 
Արևե/տգիտության ինստիտուտի տնօրինություն 

This volume was ready when we received the sacl news on passing of lhe 
honourahle member of llie Administrative Board of the "Armen and Bersabe 
Jerejian Foundation ", wife of the late President ofthe Foundation Mrs.Rose 
Jerejian. She had made great contrihution in establishing and developing of 
Cooperation between the Foundation and the Institute of Oriental Studies, 
National Academy of Sciences ofArmenia. For that she won the love and 
respect ofthe Armenian Orientalists. 

We take the opportun!ty of expressing to the Administrative Board of 
"Armen and Bersabe Jerejian Foundation" and its honourable President 
Edward A. Jerejian oursincere condolence. 

Institute of Oriental Studies 
of the National Academy of Sciences of Arntenia 
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