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Տպագրվում է ՀՀ Գ11Ա Արևելագիտության ինստիտուտի 
գիտական խորհրդի որոշմամբ 
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Հովհաննիսյան Ն.Հ., Չոբանյան Պ.Ա. (նախագահի տեղակալ) 

Տեխնիկական համակարգող՝ Ն.Վ. Կարախանյան 

ՍԵԿԵՆԱՍՈԻԹՅԱՍԲ «ՆՍՌ-ԱՌ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 
ՏՆՕՐԵՆ ԱՐԱՄ ՇԱՀԻՆՑԱՆԻ 

Մ 663 Մերձավոր ե Միջին Արեելքի երկրներ ե Ժողովուրղնհր.-Եր.: Ասողիկ, 
2007,- 316 էջ: 

«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ» մատենաշարի 
X X V I հատորը բ ա ղ կ ա ց ա ծ է հինգ բաժիններից , որոնք ընդգրկում են Մերձավոր ե 
Սիջին Արևելքի հրկրների հին և միջին դարերի պատմության, նոր և նորագույն ժա-
մանակների, ինչպես նաև մշակույթի և բանասիրության հարցեր ու բնագրային 
հրապարակումներ: Զ գ ա լ ի տեղ է հ ա տ կ ա ց վ ա ծ տ ա ր ա ծ ա շ ր ջ ա ն ի ներքաղաքական 
զարգացումների, միջազգային հարաբերությունների և այլ հիմնախնդիրների լու-
սաբանությանը: 

Ն ա խ ա տ ե ս վ ո ւ մ է արևելագետների, միջազգայնագետների, պ ա տ մ ա բ ա ն -
ների, բանասիրության ու մշակույթի հարցերով զբաղվողների, ինչպես նաև բարձ-
րագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների համար: 

I S B N 978-9939-50-048-5 
ԳՄԴ- 63.3 (5) 
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Հ Ի Ն Ե Վ Մ Ի Ջ Ի Ն Դ Ա Ր Ե Ր Ի 
Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ 6 Ո Ւ Ն 

ՍՈՒՇԵՂ ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

ԱՐԱՐԻՉ ԱՍՏԾՈ Կ Ե Ր Պ Ա Ր Ն ԱՀԼ-Ե-ՀԱՂՂԵՐԻ 
ՀԱՎԱՏԱԼԻՔՆԵՐՈՒՄ 

Ահլ-ե հաղղը հանդիսանում է այսպես կոչված «ծայրահեղ շիա-
կան» աղանդներից մեկը, որ ի տարբերություն «չափավոր» (կամ, այլ կերպ 
ասած՝ ուդդափաո, կամ իմամական) շիաների, Մուհամմադ մարգարեի եղ-
բորորդի Ափի պաշտամունքը հասցնում է ծայրահեղության, համարելով 
(տան Աստված, կամ Աստծո մարմնավորում՛: Այս է պատճառը, որ օտար-
ների կողմից (հատկապես՝ նրանց շրջապատող ուղղափառ շիաների) 
աղանդի ներկայացուցիչները հաճախ կոչվել են Ալի Իլահի՝ Ալիին 
աստվածացնողներ: Համարվելով շիական աղանդ ե պարունակելով զգալի 
քանակությամբ շիական տարրեր, ահլ-ե հաղղականության տարբերութ-
յունները, սակայն, ուղղափառ շիականությունից այնքան զգալի են, որ 
թույլ են տալիս այն համարել առանձին կրոն: 

Ահլ-ե հաղղերը հիմնականում ապրում են արևմտյան Իրանում ե 
Իրւսքի հյուսիսային շրջաններում: Իրանում նրանց հիմնական բնակատե-
ղիներն են Քերմնաշսւհը, Քուրդիստանը, Աղրբեջանը և Լորեստանը: Ահլե 
հաղղերը2 հիմնականում խոսում են գուրանիով, որը հյուսիս-արևմտյան ի-
րանական բարբառների խումբ է: 

Ահլ-ե հաղղերը բաժանված են երկու խմբի կամ կաստայի՝ սայյքպ-
ներ և հասարակներ Սայյիդ-ճնըդ ներկայացնում են կրոնական վերնա-
խավը և բաժանված են տասներկու քսաճդան֊սեբի «ընտանիքների», որոն-
ցից յուրաքանչյուրը գլխավորում է փիր֊դ՝. Հասարակների խավի ներկայա-
ցուցիչները նույնպես կարոդ են հասնել որոշակի հասարակական դիրքի, 
ծառայելով որպես բարս մ խան֊նհբ՝ կրոնական տաղերի՝ քաչամ-ühp]} ըն-
թերցողներ, են3: 

Կրոնական ծեսերից կարևորագույնը ահլ-ե հաղղերի կյանքում 
հանդիսանում է «ժողովը»՝ ջամ, որին մասնակցում են տղամարդիկ, և որի 
նպատակն է Աստծո հետ միստիկ կապի հաստատումը ճիգածեսի (էքստա-
զի) միջոցով, որին հասնում են քալամների ռիթմիկ կրկնության շնորհիվ: 
Ըստ որոշ արևմտյան ճանապարհորդների թողած նկարագրությունների, 
ծեսի մասնակիցների ոգևորությունը հասնում է հաճախ այն աստիճանի, 
որ նրանք քայլում էին վառվող ածուխների վրայով ու դնում դրանք իրենց 
բերանը, առանց դույզն ինչ վնասվելու4: Ահլ-ե հաղղերի կրոնական ծեսե-
րից կարևոր նշանակություն ունի նաև եռօրյա ծոմը, որը պահում են ձմեռ-
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վա երկրորդ կեսին5: 
Դարեր շարունակ գոյատևելով զանազան կրոնների խաչուղում. Ահլ-ե 
հաղղերի հավատալիքները հանդիսանում են իսլամական ե ոչ իսլամական 
տարրերի խառնուրդ: Բացի շիական հավատալիք ներից, սույն կրոնի 
պատկերացումների համակարգում կարելի է բազում զուգահեռներ գտնել 
ժամանակին տարածաշրջանում գոյություն ունեցած իրանական ծագում 
ունեցող կրոններին՝ զրադաշտականությանն ու մանիքեականությանը. 
ինչպես նաև գնոստիկական աղանդների հավատալիքներին՞: Թեև ւսհլ-ե 
հաղղերը միաստվածական են ու ընդունում են միակ Աստծո, միակ Արարչի 
գաղափարը, նրանց պատկերացումները Աստծո և աշխարհի հետ նրա ու-
նեցած կապի մասին զգալի կեպով տարբերվում են միաստվածական 
կրոնների ներկայացրած պատկերից, հանդիսանալով հետաքրքրական մի 
խառնուրդ՝ իսլամական և նախախնամական հավատալիքների: 

Ստորև վարձ է արվում ահլ-ե հաղղական սկզբնաղբյուրների տե-
ղեկությունների հիման վրա վերծանել և վերլուծել այս կրոնի պատկերա-
ցումն Աստծո, և նրա ու աշխարհի միջև հարաբերության մասին: 

Ահլ-ե հաղղերի կրոնական տեքստերը մեծ մասամբ փոխանցվել 
են բանավոր ճանապարհով ե բաղկացած են հիմնականում կրոնական թե-
մաներով կարճ տաղերից կամ քաշս/մ-ներից: Սակայն կան նւսե մեծ քա-
նակությամբ գրավոր հուշարձաններ, որոնց մեծ մասը դեռ հրատարակված 
չէ: Հրատարակված գործերից կարևորագույններն են, Թւսզքերե-յե Ալա-ն՝7 

պարսկերենով գրված ահլ-ե հաղղերի առասպելական պատմությունը, որը 
պարունակում է նաև արարչագործության մասին նրանց առասպելը և 
Շահնամե-յե Հադիղաթ-ը (ճշմարտության Շահնամե). թերևս ամենաըն-
դարձակ ստեղծագործությունը՝ գրված այս կրոնի հետևորդների կողմից 
(պարունակում է 11 116 տուն), որ հանդիսանում է Ահլ-ե հաղղերի առաս-
պելական պատմության ու հիմնական կրոնական ուսմունքների չափածո 
շարադրումը՝ գրված քսաներորդ դարի սկզբին պարսկերեն լեզվով՝ Հւսջ 
Նեմաթոըւսհ Մոջրեմ Մոքրիի կողմից: Նրա որդի Նուր Ալի Շահ էղսւհին 
հեղինակել է հարց ու պատասխանի ձևով գրված մեկ այլ աշխատություն, 
որն անդրադառնում է Ահլ-ե հաղղերի կրոնի հիմնական աստվածաբանա-
կան խնդիրներին8: Նրանց կրոնական ուսմունքին նվիրված մեկ այլ աշ-
խատություն է գուրանիով գրված Դաֆթար-ե Խազանա-յե Փիրդիվսւրին, 
բաղկացած 221 բանաստեղծական տնից9: 
Արարիչ Աստծո գաղափարը Ահլ-ե հաղղերի աստվածաբանության մեջ 

Փորձենք վերլուծել ահլ-ե հաղղակնությւսն մեջ Աստծո գաղափա-
րը: Սրա հիմնական առանձնահատկություններից մեկը, որն էլ հենց այս 
կրոնն այդ աստիճան հեռացնում է իսլամից, այն է, որ Աստված այստեղ 
ծայրաստիճան պասիվ դեր է խաղում իր կողմից արարված աշխարհում, 
անջատված լինելով դրանից, ճիշտ ինչպես հինդուականնեբի Բրահմանը, 
զրադաշտականների Զուրվանը կամ մանիքեականների Լույսի Հայրը : 
Աստծո արարածները կարող են նրան ընկալել լոկ իր մարմնավորումների 
(ինկարնացխսների) միջոցով, որոնք էլ հանդիսանում են պաշտամունքի 
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հիմնական առարկան, մինչդեռ Արարիչ Աստվածը մնում է հեռու, խորհր-
դավոր մի Ւ.ակ, որի մասին հաճախ չի էլ հիշվում: Միայն «ժամանակի 
սկզբում« էր, մինչե աշխարհի արարումը, որ Աստված գոյություն ուներ որ-
պես բացարձակ էություն, առանց սահմանների, աննկարագրելի ու ա-
նըմբռնելի, Աստված, որը, ըստ, Նուր Ալի Շահ Ելսւհիի, «չունի իրեն հավա-
սար ու իրեն նման... չունի ոչ ընկերակից, ոչ հավասար: Նա անտեսանելի 
է, չունի մարմին, բաղկացած չէ նյութից... [ու] ոչ ոք նրա գաղտնիքը չգի-
տի»" : Ահա թե ինչպես է ներկայացնում արարչագործության պատկերը 
Թազքերե-յե Ալան. 

jzk Հ-хлл. ՀչՆձ jlaul I յ j J l t Հձ յ-уд J a . A£ J j I j j j 
jä. ՝՝•<•• "> j l - j i i Յ1 ՜ ՚ ' ՚ ' - jä . 

J —«IÄ J '." "N '-Ճ1 J J I ЦЬАЛ ՅՅ \j J J Ä . (JLAS J I Ä J J J ^ Յ 

- յ ճ . (JAJ -1.0 - շ՛՜՝ ՛ | յ j j i , « . l u J յ • " ֊ -

l a j j l J j « и1» յ JAiLo: V ՝: ' ՝ ' • - J^- J " - JA. յ J j J J j ä . յ 2 յ յ 

J l i ä i J S J c ^ l < £ i . ! մ^շԱյձյ 

л £ J j ä . կ յ J ^ a յ diuil Г ч л t-Jjll-in յ Cujil J j i . u j L L Л£ 

յ ^ Ա յ j J i j j j ( j S j j ä . j j c . 

«.Ulli j»L«J ( J J J ^CiUll " Л . I 2;Jill J ä 

«Առաջին օրը (այսինքն' մինչև աշխարհի արարումը), երբ Ա-
մենաբարձրյալը ցանկացավ աշխարեն արարել, իրեն փառա-
բանողներին լցրեց իրեն փառաբանելու ցանկությամբ, և երբ 
իր կատարյալ հայացքը դեպի իր իսկ գեղեցկությունն ուղղեց, 
հասկացավ, որ փառքը, փառաբանողն ու փառաբանումը հենց 
ինքն է: Եւ ուրեմն ինքն էր ու ինքն էր տեսնում, ինքն էր խոսում 
ու ինքն էլ լսում: Եւ անշուշտ ճիշտ կլիներ, եթե լիներ մեկ այլ 
ոք, ով կվկայեր, որ Աստված, ամենի Արարիչը, Փառավոր է: 
Ինքն էր փնտրողն ու փնտրյալը, սիրահարն ու սիրեցյալը, 
քանզի իրենից բացի ոչինչ չկայւ»: 

Ինչպես երևում է բերված հատվածից, միայն ժամանակի սկզբում 
է, երբ Աստծուց «բացի ոչինչ չկար», որ Նա հանդես է գալիս որպես բա-
ցարձակ էություն (այսպես կոչված' Աբսոլյուտ): Արարումը սկսվելուն պես, 
Աստված նյութեղենանում է, մարմնավորվելով իրերի, իսկ մարդուն արարե-
լուց հետո՝ անձանց մեջ: Աստված, այսպիսով, դադարում է լինել միաստ-
վածական կրոնների անվերջանալի ու անսահման խորհուրդը, նյութեղեն 
կերպարանք առնում, ե այսպիսով սահմանափակում իրեն դրա մեջ: Առա-
ջին անգամ Աստված նյութեղեն տեսք է առնում մարգարտի ձևով: Ահա թե 
ինչ է գրում այդ մասին Շահնամե-յե Հադիղաթ-ի հեղինակը. 
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Որևէ էակ գոյություն չուներ Աստծուց բացի, որը միակն էր. 
հավիտենականը, կենդանին ու սիրողը, նա մարգարտի մեջ էր, 
իր էությունը՝ թաքնված, մարգարիտն էլ այն ժամանակ խեցու 
մեջ էր: 

Ըստ Թազքերեյի՝ Աստված արարեց մարգարիտը՝ իր էությունը ի 
հայտ բերելու համար: «Մի քանի հազար տարի ինքն իր հետ խոսելուց ու 
ինքն իր հետ շրջելուց հետո. Նա ցանկացավ իրեն ցույց տալ բոլոր արա-
րածներին»14: Սրան հետևում են արարչագործության վեց փուլեր, որոնց 
ընթացքում Աստված ինքն իրեն ի հայտ է բերում մարգարտի մեջ՝ մի շարք 
մարդկանց կերպարանքով: Աոաջին փուլի ընթացքում Նւս հիմք է դնում 
սւհլ-ե հաղղերի հիմնական ծեսերին՝ զոհաբերությանը, կրոնական հավա-
քին (ջամ) և ընկույզ կոտրելու ծեսին, որը կատարվում է երեխային անուն 
տալու ժամանակ,5 ինչպես նաև ստեղծում է «անասելի գաղտնիքի տախ-
տակը» {qabäle-ye serr-e magit)\ Այսպիսով, Աստված ի հայտ է գւսփս մար-
գարիտում հինգ մարդկանց կերպարի տեսքով և ստեղծում զոհաբերվելիք 
այծն ու ջուրը: Հինգ անձանցից մեկը բոնում է կենդանուն, մնացածը 
կարում են նրա կոկորդը, պատրաստում ու մատուցում հավաքին: Հավաքն 
էլ իր հերթին բաղկացած էր հազար մարդուց, որոնք ի հւսյտ էին եկել ւսյդ 
ժամանակ: Ընկույզը հայտնվում է անձանցից մեկի ճակատի արձակած 
ճառագայթից: Վերջապես, Արարիչը ի հայտ է բերում Անասելի Գաղտնիքի 
տախտակը՝ հազար ու մի կնիքով ծածկված: Սակայն սրանից հետո էլ 
ամենն անհետանում է և Աստված դարձյալ մնում է մենակ16: Սրան 
հետևում են արարման ևս չորս շրջան՝ նման առաջինին: Դրանք իրար են 
վախարինում յոթանասուն հազար տարին մեկ. և յուրաքանչյուրի ընթաց-
քում Աստված արարում է մարգարիտ և տեսնում իրեն դրանում տարբեր 
մարդկանց տեսքով: Այնուհետև ամենն անհետանում է, ու Աստված դարձ-
յալ մնում է մենակ1 : 

Այս ամբողջ պատմության մեջ ակնառու է թվերի սիմվոլիզմը: 
Նշենք միայն, որ հատկապես կարևոր է այստեղ յոթ թիվը (յոթանասուն 
հազար տարի, յոթ անձ. երրորդ շրջանում Արարիչը բացահայտում է իրեն 
տասնյոթ, երեսուն յոթ, քառասուն յոթ և յոթանասուներկու անձի տեսքով): 
Արարման երկրորդ շրջանում կան ակնհայտ շիական տարրեր: Օրինակ՝ 
այստեղ Աստված հայտնվում է տասներկու, իսկ այնուհետև՝ տասնչորս 
անձի տեսքով, ինչը հստակորեն շիական տասներկու իմամների և տասն-
չորս Անաղարտների (այն է՝ տասներկու իմամներն ու Մուհամմադ մարգա-
րեն ու իր դուստր Ֆատիման միասին վերցրած) գաղափարի արձագանքն 
է: 

Վեցերորդ շրջանում է, որ Աստված արարում է աշխարհը այնպի-
սին, ինչպիսին որ այն կա այսօր, և մարդուն: Մարգարտի մեջ դարձյալ ի 
հայտ գալուց հետո նա ստեղծում է չորս հրեշտակներին՝ Ջաբրւսիլին, Սի-
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քայիլին, Իսրաֆիլին ե Ազրայխին, պատմում է Թւսզքերեն: Այնուհետև Նա 
արարում է ջուրը, իսկ եռացող ջրի Փրփուրից՛ ամպերն ու երկիրը18: Շահ-
նամե-յե Հաղիղաթը արարչագործությունը ներկայացնում է փոքր-ինչ այլ 
կերպ, սակայն արարման տրամաբանությունն ու Արարչի հարաբերությու-
նը իր արարածների նկատմամբ նույնն են: Այս փուլում Աստված մարմնա-
նում է Խավսւնդեգար անունով անձի մեջ19: Այսպիսով, մինչև աշխարի ա-
րարումը դեռ լիովին աբստրակտ ու խորհրդավոր Աստվածն այս փուլում 
կոնկրետանում է և ձև առնում անձի տեսքով. 

յ և jA ß j J լիձ Հյ^ռ յձձյՆԼ J j S յ ճ յ 
՚ ՜ ^ J l ^ ^ j i j a » .^ j j I j j ' ՜ " " ք . ' յ ^ j l j l j l j j u լ յ յ յ ^ ձ յ 

ilili j j j ձւկ I j J j A լ £ յ j l j A j a . յ j A j £ Հյկ 
«Առաջինը Խավանդեգարը նայեց այդ մարգարտին. այդ մար-
գարտից մի թեժ կայծ դուրս թռավ, փայլեց, եռաց ու կիսվեց, 
դրանից անջատվեցին գոհարներ, ու Աստծո էությունը երևան 
եկավ»: 

Սրան հետևում է երկրի ու երկնքի արարման պատմությունը: Շահ 
նամե-յե Հադիղաթ-ում Արարչի բաժանումն աշխարհից էլ ավելի ակնառու 
կերպով է ներկայացվում քան Թւսզքերե-յե Ալայում, ուր Աստված արարում 
է հենց ինքը, առանց մարմնավորվելու անձանց մեջ. 

. . .A j j ä l ՀձԱձ j A l j a , J S j i j յ յ i e A j b j l j a . [i_il] j l j | 

«Այն լույսից Նա արարեց լույսի չորս շող՝ չծակված մարգար-
տի տեսքով», 

2 2 . . . ^ ւ յ տ 1 1 յ ճ յ <_Л յ ^ I j A j l յ v . . j b p l j l I յ j l j l i u յ 

«Այնուոհետե նա հանդարտեցրեց փրվտւրը, իսկ այդ ջրի գո-
լորշիներից ստեղծեց քամին...» 
Շահնամեում, սակայն, Աստված ստեղծում է աշխարհը Խավանդե-

գարի՝ իր մարմնավորման, օգնությամբ: Այն ստեղծվում է, երբ վերջինս իր 
հայացքն ուղղում է մարգարտին: 

Աստծո հեռացումն ու անջատումն աշխարհից էլ ավելի են մեծա-
նում, երբ Նա որոշում է ստեղծել Ադամին, քանգի Նա դա անում է ոչ թե 
ինքնուրույն, այլ իր հրեշտակների միջոցով: Ըստ Թազքերեյի ու Շահնսւ-
մեի, Աստված իր հրեշտակներին հերթով ուղարկում է երկրից հող բերելու, 
որպեսզի ստեղծի առաջին մարդուն, սակայն այն լայիս է ու մերժում,23 

պատճառաբանելով, որ վախենում է, թե Ադամի ժառանգները չար ու մեղ-
սագործ կդառնան2 : Վերջապես, հրեշտակներից մեկին՝ Ագրայիլին հա-
ջողվում է բերել հողը, և Աստված հրամայում է Ջաբրայիլին ստեղծել դրա-
նից Ադամին՝ իր նմանությամբ. 

( .йJJJJ ( յ չ գ յ I յ л Д £ J J J J j a J J A ! J j I j ( J j j j i a . ւձ յ i j j J aa J I յ tjUä. 
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«Նա տվեց հողը Ջաբրայիփն ու հրամայեց՝ գնա և ստեղծիր 
Ադամի մարմինը մեր նմանությամբ, այնպես, որ նսւ մեր 
տեսքն ունենա... նրա ճակատը Աստծո անունն Է. նրա շուրթե-
րը՝ Սահամմադի անունը, աչքերը՝ Ափի. աջ հոնքը' Իմամ Հա-
սանի անունն Է, ձախը՝ Իմւսմ Հուսեյնի. իսկ նրւս դեմքը Ֆա-
տիմայի անունն Է. այդ պատճառով Է. որ նրւս մեջ Է Աստծո 
լույսը:» 

Այսպիսով. ահլ-ե հաղղերի Արարիչ Աստվածը, որն ամենասկզ-
բում, մինչև արարումը, գոյություն ուներ որպես ւսնձև ու աննյութ Էություն, 
ժամանակի հետ դառնում Է ավեփ ու ավեփ կոկրեա. սահմանափակ, կորց-
նելով իր բացարձակությունը: Աշխարհի արարումից հհտո Նա էլ սւվեփ է 
նութեղենանում ու կոնկրետանում, ի հայտ գալով այլևս բացառապես իր 
մարմնավորումների տեսքով, որոնք թվով յոթն են և որոնք աշխարհում 
հանդես են գափս որպես մարդկային գծեր ունեցող անձինք, մինչդեռ Աստ-
ված, որպես այդպիսին այլևս աշխարհի անցուդարձին չի մասնակցում, 
թողնելով դրա կառավարումը այդ յոթ անձանց՜6: 

MUSHEGH ASATRYAN 

THE 1DEA OF THE CREATOR GOD IN THE AHL-E 
HAQQ COSMOLOGY 

The article deals with the notion of the Creator God in rhe Ahl-e Haqq 
cosmology, basing on several important written treatises written by followers of this 
religion. One of the main characteristics of this idea is that the Creator God, as an 
absolute transcendental reality exists only in the beginning of time With time He 
materializes Himself. becoming more and more concrete. First, He appears in a Pearl. 
Then he becomes even more concrete, manifesting Himself in the image of Khävandegär, 
who, although considered one of His incarnations, is still devoid of any persona! features 
and is rather abstract. After tlie creation of the world, however, God becomes even more 
materialized, manifesting Himself in His incarnations, seven in number, and henceforth 
rules the world through them. These incarnations, though of divine origin, are 
nevertheless utterly human in their behavior and passions, and have nothing in common 
with the idea of the transcendental God of the monotheistic religions. Whereas the 
transcendental God per se, takes no more part in the aftairs of this world, withdrawing 
from it and leaving it to be governed by His manifestations. Thus, here we witness the 
process of the gradual "concretization" of the Divinity, from the utterly abstract and 
transcendental, to the more materialized and personal manifestations 
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ԽԵԹԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Ա Ր Տ Ա Ք Ի Ն ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

Պետության առաջացման առաջին իսկ պահերից նրա զարգաց-
ման մեջ ուրվագծվում է որոշակի օրինաչափություն: Ցանկացած պետա-
կան միավորի կազմավորում, որքան էլ որ այն յուրօրինակ ե առանձնահա-
տուկ պայմանների արդյունք լինի, այդուհանդերձ ենթադրում է զարգաց-
ման որոշակի ալգորիթմ, տվյալ պետության աշխարհագրական և քաղա-
քական պայմաններն արդեն իսկ կանխորոշում են այն արտաքին ե ներքին 
քաղաքական չսւփորոշիչները, որոնց հետեելը հետագայում անհրաժեշտ է 
դառնում նրա արդյունավետ կենսագործման համար: էթնիկ, տարածքա-
յին կամ մեկ այլ հատկանիշով միավորված խմբի կամային ե նպատա-
կամղված գործողությունները առկա տեղանքային, կլիմայական, տարա-
ծաշրջանային պայմանները հաղթահարելու կամ հնարավորինս արդյու-
նավետ օգտագործելու նպատակով, ի վերջո ստեղծում են միայն այդ մոդե-
լին հատուկ պետական, մշակութային կամ քաղաքական համակարգ: Այս 
համատեքստում աշխարհագրական գործոնը (կլիմայական պայմանները, 
տեղանքի կամ տարածաշրջանի առանձնահատկությունները ե այլն) կա-
րող է ճակատագրական դեր խաղալ, մանավանդ վաղ հասարակություն-
ներում, երբ դեռ չի կարելի խոսել գիտական կամ ռազմական՝ երկրի ըն-
դերքից, ռեսուրսներից, կլիմայական ե աշխարհագրական պայմաններից 
վեր կամ դուրս գտնվող պոտենցիալի գերակայության մասին: «Պատմութ-
յան բեմին հայտնված յուրաքանչյուր նոր էթնոս վերաձևում է լանդշաֆտը՝ 
բնության պայմաններին հարմարվելու նոր միջոցների օգնությամբ»1: Այդ 
վերաձեումները կարող են պայմանավորված լինել տարաբնույթ հանգա-
մանքներով. պետությունը հուսալի պաշտպանական օղակնեյտվ շրջապսւ-
տելու թելադրանքով, նրա արդյունավետ կենսագործունեության համար 
ռազմավարական կարևորություն ներկայացնող հումքի՝ մետաղների, հան-
քանյութի, սննդի ադբյուրնեյփ մատչելիությունը կամ ներպետական կայու-
նությունն ապահովելու անհրաժեշտությամբ ե այլն: Սակայն միևնույն ժա-
մանակ միանգամայն պատճառաբանված և հաճախ անխուսափելի ար-
տաքին և ներքին քաղաքական այս ձեռնարկներն ունենում են հետադարձ 
ազդեցություն այդ պետության ներքին կառուցվածքի, կիրառվող քաղա-
քական մեթոդների և գործելաոճի վրա2, ավեյին, որոշ դեպքերում դա իր 
արտահայտությունն է գտնում այդ պետության թե' գաղափարախոսութ-
յան, թե' բնակչության արժեքային համակարգի վրա, առաջացնելով մշակ-
ված և արդյունավետ գործարկվող մի մոդել, որը բնորոշվում է արտաքին 
քաղաքական ոլորտում մանրամասն հաշվարկված կառույցի կամային 
ստեղծմամբ, որի մշտական կիրառումն էլ (իհարկե, հաշվի առնելով տա-
րաբնույթ քաղաքական հանգամանքների պատճառով առաջացած ոչ 
«պլանավորված» դեպքերը) դառնում է տվյալ պետության ստտաքին քա-
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ղաքականության հիմքը՝ իր հերթին կանխորոշելով այղ պետության կամ 
կայսրության հետագա ճակատագիրը: 

Ստորե առավել մանրամասն դիտարկենք Փոքր Ասիտյի այն հատ-
վածի պատմությունը, որտեղ սկգբւսնվորվհլ ու զարգացել է Խեթական պե-
տությունը: Իր բնույթով այն պատկանում է հինարեելյան պետությունների 
ձևավորման երկրորդ՝ «ոչ ոռոգելի» քաղաքակրթությունների մոդելին, որի 
հիմքում ընկած է տվյալ աշխարհագրական տարածքի ընձեոսւծ հնարա-
վորությունների առավելագույնս արդյունավետ օգտագործման հանգա-
մանքը, օրինակ, որոշ բնամթերքների (ձիթապտուղ, խւսղոդ) վերամշակու-
մը, քարերի և մետաղների (մանավանդ Փոքր Ասիւսն հայտնի է պղնձի, եր-
կաթի, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի և ւսյլ հանքանյութերի 
առատությամբ) արդյունահանումը, կամ էլ ընդհանրապես կարևոր 
առևտրական ուղիների խաչմերուկներին գտնվելու գործոնի շահագործու-
մը: Այս վերջինն ամենաէական դերը խաղաց արևմտյան Փոքր Ասիտյում 
խոշոր պետությունների ձևավորման գործընթացի մեջ. որն այս տարածք-
ներում Ք.ա. 3-րդ հազարամյակում բավականին դանդսպ էր ընթանում, 
քանի դեռ այն չէր ներառվել Միջագեաքից ներթափանցող քաղաքական, 
առևտրական և մշակութային ազդակների մեջ: Ահւս այդ ազդակների 
հետևանքով ձևավորված պետական միավորների առջև ծառացան հար-
ցեր, որոնց լուծման ուղիների, ձևերի, մեթոդների արդյունավետությունն ու 
հրատապությունը դարձավ նրսւնց հետագա կենսագործման հիմքը: 
Խեթական պետական համակարգի հիմնական կանխորոշիչներն էին. 

1. աշխարհագրական ստանձ նահսւտկություննեյփ հաղթահարումը 
2. ռազմավարական հումքի աղբյուրները՝ մետաղներ, հանքանյութեր, 

հացահատիկ և այլն, տնօրինելու և շահսւգործելու անհրաժեշտությու-
նը և, որպես արդյունք՝ խեթական տարածքներով կւսմ մերձակա 
շրջաննեյտվ անցնող առևտրական ուղիների վերահսկողությունը 

3. բազմաէթնիկությունը 

• Աշխարհագրական պայմանները. Խաթթիի աշխարհագրական 
պայմանները նրա ռազմական և տնտեսական խնդիրների անկյունաքարն 
էին: Բնական որևէ պատնեշ չունենալով, բացի Հւսփս (խեթ. Սսւրասանտի-
յա, այժմ՝ Կըզըլ-Ըրմակ՝ թուրքերեն՝ Կարմիր գետ. ջրերի կարմրավուն 
նստվածքի պատճառով ) գետից, որը ծանծաղուտ էր և ոչ դժվսւրանցանե-
փ, իր ամբողջ տրամագծով Խեթական պետությունը շրջապատված էր հա-
կառակորդներով4: Հյուսիսում, մայրաքաղաք Խաթուսասին շատ մոտ տա-
րածված էին կասկական ցեղերը, որոնց տարեկան մեկ անգւսմ էլ իրսւկա-
նացվող արշավանքը բավարար էր մայրաքաղաքի անվտանգությունն ւս 
մատակարարումը խափանելու համար՜, նրանցից այւևելք ընկնում էր ոչ 
միշտ լոյալ տրամադյւված Հայասա-Ազզիի տարածքը, արևելքն ու հայւավ-
արեեյքը վիճարկելի գոտի էին XVII-XV^. Խաթթիի ե Սիտաննիի, 
XIV-XIII դդ.՝ Խաթթիի և Ասորեստանի միջե, արևմուտքում՝ մշտական 
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ապստամբությունների հակված ե տարանջատված Արցավա երկրներն 
էին, որոնց հետագայում ավելացավ ԱԼխխիյավայից սպառնացող վտանգը: 
Որեէ հիմնավոր հուսալի պատնեշի բացակայությունը ե զարգացման տար-
բեր մակարդակի վրա գտնվող ե ռազմատենչ հարեանների առկայությունը 
ռազմական ագրեսիայի ենթարկվելու մշտական սպառնալիք էին ստեղ-
ծում' խեթական քաղաքական պատմությունը վերածելով ոչ այլ ինչի, եթե 
ոչ «շարունակական պատերազմների շարքի» : Դա իր հերթին պարտավո-
րեցնում էր ունենալ մշտապես պատրաստ, ռազմունակ ե մեծաքանակ բա-
նակ' այն միանգամից մի քանի ճակատով օգտագործելու համար: 

• Ռազմավարական հումքի աղբյուրները՝ մետաղներ, հանքանյու-
թեր, հացահատիկ, ինչպես նշեցինք, Փոքր Ասիա թերակղզին ընդհանրա-
պես հարուստ է մետաղներով, փայտով ե օգտակար հանածոներով, նրա 
արեմտյան մասում առավելապես հայտնի են ոսկու հանքերը, հյուսիս-
արեելքում՝ երկաթի հանքերը, արևելյան շրջաններում՝ պղնձի: Սակայն 
այս բոլոր հանքավայրերն ըստ էության դուրս էին բուն խեթական տա-
րածքներից' Հալիսի ոլորանից, Լ հիմնականում կենտրոնացած էին փոք-
րասիական Տավրոսի փեշերին և Վերին Եփրատի ավազանում: Եվ քանի 
դեռ տվյալ ժամանակաշրջանի համար տիրապետող շարունակում էր մնալ 
բրոնզը թե' որպես զենքի, և թե' որպես աշխատանքային գործիքների հիմ-
նական նյութ, պետության համար կենսական նշանակություն ուներ այն 
կազմող երկու բաղադրիչների ապահովումը՝ պղնձի բավարար քանակն ու 
անագի (Ք.ա.11 հազարամյակից պղնձա-մկնդեղային ձուլվածքին փոխա-
րինելու է գափս պղնձա-անագայինը, որն իր տեխնիկական հատկանիշնե-
րով շատ ավեփ նախընտրելի էր) ներկրումը: Պղնձի առավել հայտնի հան-
քերը տեղակայված էին (և են) Վերին Եփրատի ավազանում (էրգանի մա-
ղեն), իսկ անագը հասանելի էր միայն որպես ներկրվող ապրանք: III հա-
զարամյակում անագ ներկրվում էր միայն այժմյան Աֆղանստանի և հյու-
սիսարևելյան Իրանի տարածքներից, (ընդ որում նրա առևտրով ըստ ասո-
րեստանյան աղբյուրների, զբաղվել են նաև Հայկական լեռնաշխարհի 
բնակիչները1), իսկ XIV դարից սկսած փյունիկեցիների միջոցով սկսվեց 
իսպանական անագի ներկրումը Փոքր Ասիա, ինչն էլ ևս մեկ անգամ շեշ-
տադրեց Արևելյան Սիջերկրականի ռազմավարական նշանակությունը 
Խաթթիի համար: Կարծիք է հայտնվել այժմյան Բոհեմիայից Արցավայի 
տարածքով անագի ներկրման մասին, ինչպես նաև Անդրկովկասից Վերին 
Եփրատի ավազանով անագի վտխանակման հնարավոր առևտրային 
ուդու մասին8: Բացի պղնձից և անագից, պատմագիտության մեջ շատ է 
արծարծվել խեթերի ենթակայության տակ գտնվող երկաթահանքերի և 
նրանց նշանակության հարցը": Նշենք սակայն, որ երկաթն ավեփ շատ օգ-
տագործվում էր խորհրդանշական նշանակություն ունեցող իրեր պատրաս-
տելու համար, և հազիվ թե երկաթե զենքն ունենար այն տարածվածութ-
յունն ու նշանակությունը, որն ուներ բրոնզը, ոչ այնքան իր արժեքի, որքան 
իր տեխնիկական որակների պատճառով, մինչև Ք.ա. IX դարը օգտագործ-
վող երկաթը դյուրաբեկ էր և իր տեխնիկական որակներով զիջում էր ան-
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գամ պղնձին, այս երկաթի առավելությունը նրւս մատչելիությանն ու էժա-
նությունն էր, ինչպես նաև երկաթե իրերը վերանորոգելու ավելի մեծ հնա-
րավորությունը: Իսկ կոփման ենթակա, ե հետևաբար աուսվել թանկարժեք 
երկաթը Առաջավոր Ասիայում և Եվրոպայում հայտնագործվեց միայն IX 
դարում ': Ինչևիցէ, բոլոր դեպքերում բրոնզի արտադրության համար անհ-
րաժեշտ անագը տեղական չէր. և դրա հուսալի պաշարներ ունենալու հա-
մար կենսականորեն անհրաժեշտ էր վերահսկել առևտրական այն ուղինե-
րը. որոնք ապահովում էին դրա ներկրումը: Ոչ պակաս, եթե ոչ ավելի մեծ 
գործոն էր այն հսկայական շահույթը, որը գոյանում էր քարավաններից 
գանձվող հարկերի և տուրքերի շնորհիվ: Առևտրական ճանապարհների 
այս համակարգում խեթերի համար առավել կենսական նշանակություն ու-
ներ Բաբելոնից Տիգրիսով վերև և Տավրո սի ու Զագրոսի լեռնանցքներով 
դեպի Փոքր Ասիա ձգվող մայրուղին. Նինվեից մի ճանապարհը Ջեբել-Սին-
ջար լեռնաշղթայով ձգվում էր դեպի Խսւբուր գետի ակունքները: մյուսը՝ 
Խաբուր և Բսւլիխ գետերով դեպի Վերին Եփրատ. այնուհետև թեքվում էր 
Սիրիա և Փոքր Ասիա, ըստ որում XVI-XFViy}. այս ճանապարհն անցնում 
էր Սիաաննիի բուն տարածքով: Այս նույն ճանապարհը վերինեվւրատյան 
հովիտը կտրելով դուրս էր գափս Տիգրիսի ակունքների մոտ և շարունակ-
վում մինչև Անդրկովկաս, իսկ դեպի Սիրիա տանող հատվածը անցնում էր 
Օրոնտհս գետի հովտով: Վերջինս ըստ էության հյուսիսից հարավ ձգվող 
ճանապարհի ամենակարևոր մասն էր կազմում, այստեղից կարելի էր հաս-
նել Ուգարիտ, որը ժամանակի ընթացքում մեծ կարևորություն ձեռք բերեց՝ 
որպես Եգիպտոսից ներկրվող հացահատիկի տարանցիկ կետ". Տյուրոս, 
Բիբլոս, Վերին Հորդանան և Պաղեսսփն: Այս համատեքստում պարզորեն 
ուրվագծվում է խեթական արտաքին ձեռնարկների հիմնական երկու ուղ-
ղությունները՛ դեպի Վերին Եփրատի ավազան և դեպի Հյուսիսային Սի-
րիա: 

Լոկ Խաթթիի տարածքը - պատմական Կապադովկիան, որն այժմ 
պատված է աղի նստվածքներով, ժամանակին երկրագործության հնսւ-
գույն օջախներից մեկն էր, և բնակչության հիմնական զանգվածը զբաղ-
ված էր երկրագործությամբ ու անասնապահությամբ, II հազարամյակի կե-
սերից' նաև ձիաբուծությամբ, տարածված էր խաղողագործությունն ու ձի-
թենու մշակումը: Ընդհանուր առմամբ, ռազմավարական միակ ապրանքը, 
որը խեթերը ստիպված էին հայթայթել ոչ Փոքր Ասիայում, դա անսւգն էր, ե-
թե չհաշվենք Բաբելոնից, Ասորեստանից, Աֆղանստանից, Եգիպտոսից 
ներկրվող թանկարժեք քարերն ու պերճանքի առարկաները (լյապիս-լա-
զուրիտ, գործվածքներ և այլն): 

• ԲազմաէթԸիկաթյասը. Փոքր Ասիան աչքի էր ընկնում բազմւսէթնի-
կությամբ: Բնիկ խաթերին փոխարինելու եկան հնդեվրոպացի խեթերը, լու-
վիացիները և պալայցիները, որոնց միացան խուռիները՝ հարավ-ւսրևեւքից 
և սեմական տարրը՝ Հյուսիսային Սիրիայում: Պետք է նշել, որ նման խառ-
նածին կազմ ունենալով հանդերձ, Խաթթիում, ինչպես և ընդհանրապես Ա-
ռաջավոր Ասիայում, էթնիկ հողի վրա կոնֆլիկտներ չէին առաջանում, 
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նախ' մերօրյա «էթնոս» գաղափարի բացակայության պատճառով, այնու-
հետև՛ տարածքային ինտեգրացիոն գործողություններով պայմանավոր-
ված համահարթեցման շնորհիվ, երբ միևնույն համայնքում ապրող տար-
բեր էթնիկ խմբերի ներկայացուցիչներն ըստ էության կարող են միմյանց 
հետ ավելի սերտ կապեր ունենալ, քան էթնիկ խեթը' խեթի հետ: Մանա-
վանդ խեթական պետության մայրամուտին շատ դժվար է հստակ առանձ-
նացնել խեթական տերության էթնիկ շերտերը: Վերաբերմունքի տարբե-
րություն կարող էր նկատվել քաղաքակրթական ցածր մակարդակ ունեցող 
ցեղերի նկատմամբ, civitas-barbaria հակադրության մոդելի համապատաս-
խան, մանավանդ որ փոքրասիական քաղաքական-մշակութային աշխար-
հը, թե' պետականության զարգացման փուլերի համատեքստում, թե' էթնո-
մշակութային առումով երբևէ միատարր չի եղել12: Իսկ ընդհանուր առմամբ, 
խեթական քաղաքակրթությանը բնորոշ է տարբեր էթնիկ և քաղաքակրթա-
կան շերտեր իր մեջ հաջողությամբ ինտեգրելու և վերամշակելու մեծ ունա-
կություն՛ թե' լեզվի, մշակույթի և կրոնի (որտեղ կարելի է առանձնացնել 
առնվազն երեք շերտ՝ խաթական, հնդեվրոպական և խուոիական), թե' 
ոագմարվեստի և բանակի, թե' կիրառվող քաղաքական մեթոդների և այլնի 
մեջ: 

Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ Խեթական տերությունն իր 
սկզբնավորումից ևեթ ստիպված էր գոյատևել որպես մշտապես ռազմա-
կան վիճակում գտնվող պետություն, և նման պայմաններում անկախութ-
յունը պահպանելուն կարող էր օգնել միայն հանգամանալից և մանրա-
մասն մշակված քաղաքական կոնցեպցիան, որի առանցքը կազմված լիներ 
երեք փոխլյւացնոդ սկզբունքներից. 
1. մշտական ռազմական պատրաստ վիճակ՝ հակահարված տալու կամ 

պատասխան ագրեսիա, նաև էքսպանսիա իրականացնելու համար 
2. ներպետական կայունություն 
3. դիվանագիտական բարդ համակարգ 

Վերոհիշյալ երեք սկզբունքներից առավել բարդը մշտական ռազ-
մական վիճակն է: Նման իրողությանը պետությունը կարող է դիմանալ 
միայն բավարար մարդկային և անտեսական ռեսուրսների առկայության 
պարագայում, պատերազմ վարելը մեր թվարկությունից առաջ էլ ծախսա-
տար և թանկ "հաճույք" էր: Պետական գանձապետարանի ծախսերի հիմ-
նական մասն ըստ էության, կլանելու էր բանակը: Չնայած խեթական բա-
նակի կազմի մասին համալիր տվյալների բացակայությանը, մասնագետ-
ները ենթադրում են, որ պատմական նման ճակատագիր ունեցող պետութ-
յունը պետք է որ ունենար մշտապես պատերազմի պատրաստ զորամիա-
վորումներ, որոնք ցանկացած պահի կարող էին ռազմական գործողութ-
յուններ սկսել13: Այդ մշտական բանակում զգալի տեղ էր հատկացված 
մարտակառքերին՝ իրավիճակին արագ արձագանքելու կարողության 
շնորհիվ: Նրա հիմնական խնդյտները սահմաններն հսկելն ու ծագած 
ապստամբությունները ճնշելն էր : Հնարավոր է, 
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միավորման կազմում օւսռայէփն նաև կախյալ պետությունների ջոկւստնե-
րը1?: Լիովին պարզ չէ նաև. թե ինչպես է անցկացվել ընդհանուր բանակի 
հավաքագրումը (խոսքը մշտական բանակի մասին է. այլ ոչ աշխարհազո-
րի): Ըստ ուսումնասիրողների, զինվորական պարհակը ազատ համայնա-
կանների համապետական լռւցցիր մի ձև էր. շինարարական աշխա-
տանքներին (ճանապարհներ, ամրություններ, պարիսպներ) մասնակցելուն 
զուգընթաց՛7: Սակայն հողագործներին մշտապես աշխատանքից չկտրելու 
համար յուրաքանչյուր համայնք առանձնացնում էր իր անդամներից մե-
կին (բառացի՝ человек палицы), սովորաբար արհեստավորի (ըստ երևույ-
թին նրա բացակայությունը ամենաքիչ վնասը կարոդ էր պատճառէդ հողա-
գործական աշխատանքների տարեկան ցիկլին), որն անցնում Էր զինվորա-
կան ծառայության՛ համայնքի լուցցիի վախարեն. նրւս հողակտորն Էլ նրւս 
բացակայության ժամանակ վտխանցվում Էր մեկ ուրիշի՝ այն մշակելու հա-
մար: Համայնական այս «զինապարտներից» բացի, բանակը կարոդ Էր 
ժամանակ առ ժամանակ համալրվել խապիրուներով Ll'hapiris՝ համայն-
քից այս կամ այն պատճառով վտարված, բայց իրավապես ազատ հպա-
տակներով. ինչպես նաե այն գերեվարվածներով կամ օտարականներով, 
ովքեր անցել Էին զինվորական ծառայության՝ amuwalas և Iulahhis18: Այ-
նուհանդերձ, զինապարտների. խապիրռւՕերի ու նախկին գերիների թիվը 
քիչ հավանական Է, որ բավականացներ երբեմն մի քանի ճակատով պայ-
քարող խեթական բանակի պահանջներին, և ըստ ամենայնի, վարձկաննե-
րի թիվը նույնպես պետք Է զգալի լիներ : Խեթական օրենքները պահպա-
նել են վարձկաններին վերաբերող երկու հալված. 
«§54. Նախկինում Մանդա (ցեղի) ռազմիկները, Սալւս (ցեղի) ռազմիկները. 
Տամալկիա, Խաւորա. Ցալպա. Տասխինիա, Խեմուվւս քաղաքների նետա-
ձիգները, հյուսներն, ախոռապաններն ու նրանց կարուխալա (ռազմիկների 
մի կատեգորիա) մարդիկ պարհակներ հ տույժեր չէին կրում: 
«§55. երբ Խաթթի քաղաքի որդիները՝ սախխանի մարդիկ՝ եկան ու 
խնդրեցին արքայի հորը, նրանք ասում էին նրան. «Սեզ համար ոշ ոք շի 
վճարում, և մեզ մերժում են, ասելով՝ դուք միակն եք. տխեր ասխխան են 
կրում»: Եվ արքան ւապիա եկւսվ և ասաց. «Դուք էլ... այդպիսին եղեք:»՜՝՝ 

Այս քաղաքները կամ շրջանները, որոնցից Մանդա ն : ' և Սալան" 
ուսումնասիրողները տեղադրում են Հայկական լեռնաշխարհի արևմտյան 
մասերում, Խեմուվան' Փոքր Հայքում կամ Իսուվայից արևմուտք, հարավ-
արևմուտք23, իսկ Խատրան՝ միանշանակ Իսուվայի տարածքում (հետա-
գայում այն հանդիսացել Է Իսուվայի կարևոր կրոնական կենտրոններից 
մեկը24). Խեթական տերությանը սահմանակից օտար ցեղեր Էին, որոնք ան-
միջականորեն չէին ենթարկվում խեթերին, բայց գտնվում էին նրւս քաղա-
քական ազդեցության ոլորտում2 : Հատկանշականն այն է, որ Հալիսից 
արևելք մինչև Արածանիի միջին հոսանքն ընկած շրջանների բնակիչներն, 
ինչպես նաև ռազմական ոլորտի համար օգտակար որոշ մասնագիտութ-
յուն ունեցողները ազատված էին որևէ պարհակից - հնարավոր է այն 
պատճառով, որ նրանց զինվորական ծառայությունն իրականացվում էր ա-
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զատ վարձկանության սկզբունքներով: Իսկ նույն տարածաշրջանում 
գտնվող մայրաքաղաք Խաթթուսասի բնակիչները մշտապես ենթարկվում 
էին զինվորական պարհակության, որը նրանց սախխանն էր համարվում: 
Նշե]ով արտոնյալ գոտու այլ բնակիչների ծաղրանքները, նրանք խնդրում 
են իրենց նույնպես վճարել զինվորական ծառայության համար: Իսկ ար-
դեն Նոր թագավորության շրջանում վարձկանների մեջ, ըստ որոշ կարծիք-
ների, մեծ պետք է լիներ նաե լուվիացիները թիվը : 

Այս մշտական բանակը ամեն տարի ենթարկվում էր ռազմահավա-
քի վաղ գարնանը: Նախապես քրմերը գուշակություններ էին անցկացնում, 
Լ դրական պատասխանի դեպքում բանակը արքայի անմիջական ղեկա-
վարությամբ մինչև վաղ աշուն մասնակցում էր տարբեր բնույթի տեղական 
նշանակության արշավանքների27: 

Ռազմական մեծ գործողությունների ժամանակ ընդհանուր զորա-
կոչ էր հայտարարվում, մասնակցում էին նաև կախյալ պետությունների և 
փոխարքայությունների զորսւջոկատները28, որոնք պայմանագրային պար-
տավորություններ էին ստանձնել խեթերի հանդեպ 9: Ամենամեծ թվաքա-
նակը խեթական բանակն արձանագրեց Քադեշի ճակատամարտի ժամա-
նակ, որին խեթական կողմը ներկայացել էր 35000 հետևակով և 2500 մար-
տակառքով3", ներառյալ բոլոր դաշնակիցների ու կախյալ երկրների՝ Ար-
ցավայի, Պիտասսայի, դարդանցիների (Տրոյա), Լուկկայի, Կասկայի, Կի-
ցուվաւոնայի, Կարգամիսի, Ուգարիտի և այլնի զորաջոկատները31: Սա-
կայն զորքի նման քանակությունն ավեփ շատ բացառություն էր, քան օրի-
նաչափություն, որին որպես անուղղակի ապացույց կարող է ծառայել ե-
գիպտացիների հեգնանքը. «Նա (Մուվատալփսը) Խաթթի երկրռւմ արծաթ 
և ոսկի չթողեց' զորք հավաքելու և եգիպտացիների դեմ դուրս գալու հա-
մար»՜2: Այնուհանդերձ, թե' խաղաղ պայմաններում և թե' տեղական հակա-
մարտություններ լուծելու ժամանակ էլ պարենը, վարձկանների ջոկատնե-
րը, ռազմական հանդերձանքը, մարտակառքերը հսկայական ծախսեր էին 
պահանջում, մանավանդ որ խեթերը երկու մշտական "գլխացավանք" ու-
նեին՛ կասկերը, որտեղ խեթերի «քաղաքակիրթ» ագրեսիան բախվում էր ի-
րենցից անհամեմատ ցածր մակարդակի վրա գտնվող անհնազանդ ցեղե-
րին, որոնք պատերազմ վարելու սեփական, ուրույն և այդ իսկ պատճառով 
անկանխատեսեփ ձևեր ունեին ու Արցավա երկրները, որոնք վերջնակա-
նապես հնազանդեցնելու ջանքերը մեծամասամբ ապարդյուն էին մինչև 
Խաթթիի անկումը: Ընդ որում, մշտական խնդիրներ առկա էին պետության 
բոլոր սահմաններում, և խեթական բանակը հաճախ երկատվելու անհրա-
ժեշտություն էր ունենում: Այդ իսկ պատճառով խեթական ռազմավարութ-
յան առանցքը արագ պատերազմն էր, թե' ձմռան ամիսներին փոքրասիա-
կան թերակղզում պատերազմ վարելու անհնարինության, և թե' որևէ հակա-
մարտության մեջ երկարատև խրվելու անցանկափ հետևանքներից խուսա-
փելու պատճառով: Հիմնական շեշտը դրվում էր մարտակառքերի սրընթալ 
գործողությունների վրա33, ինչը սակայն խուռիական նորամուծություն էր , 
ինչպես և Խաթթուսիփս 1-ից վկայված պաշարման մեթոդները : Պերմա-
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նենտ պատերազմների առաջացրած ֆինանսական բարդությունները ոլտշ 
չափով թուլացան Հյուսիսային Սիրիայում հաստատվելուց հետո, չնայած 
հետագայում էլ ռազմական արշավանքների ե ֆինանսական խնդիրների 
մեջ ներգրւսվված Մուրսխիս 11-ը խիստ բացասական վերաբերմունք ցու-
ցաբերեց խորթ մոր չպատճառաբանված առատաձեռնության հանդեպ, 
վերջինս ամուսնու մահից հետո թե իր ազդեցությունը որպես տավանանմա 
պահպանելու, թե բնակչության լայն շրջաններում ժողովրդականություն 
վայելելու նպատակով ամուսնու ողջ ունեցվածքը (ամենայն հավանակա-
նությամբ՝ անձնական) նվիրաբերեց Աղվանի աստվածուհու տաճարին ե 
բաժանեց հասարակ մարդկանց: Նրա այս արարքը խիստ վրդովմունք ա-
ռաջացրեց արքայի մոտ, ե հետո էլ մետաղականի մի մւսս դարձավ կազ-
մակերպված դատավարության ժամանակ՜ : 

Տարբերակ կարոդ էր լիներ ֆինանսական խնդիրները գրավված 
երկրներխ դաշնակիցների ե կախյալ երկրների հաշվին լուծելը: Արդեն 
Խաթուսիւիս 1-ից սկսած, խեթական բանակը վերադառնում էր հսկայական 
ավարով ու գերեվարվածների մեծ թվով, նրա սիրիական արշավանքը զու-
գորդված էր ավերածություններով, հրդեհներով և թալանով, իսկ Խախխում 
քաղաքն (Եփրատի միջին հոսանքների շրջան՜՝7) ավերակների վերածելն 
ընդհանրապես ներկայացվում էր որպես Սարգոն Աքքւսդացու սխրանքնե-
րը գերազանցող քայլ. «Չնայած Սւսրրուգինան (Սարգոնը) ջախջախեց 
Խախխայի զորքերը, բայց Խախխան նսւ չայրեց...» Տարեգրություններ. 
III 29-40, թարգմ. Güterbock, 1964)Տ: Չնայած Նոր թագավորության շրջա-
նում այս ոճն արդեն տեղի է տալիս, ե խեթական արքաները, սկսած Սուպ-
պիլուլիումասից, աշխատում են իրենց արշավանքներին իրավաբանական 
հիմնավորում տալն հաղթանակներն էլ նշելիս հեռու են ւսյն դաժան մւսն-
րամասներից, որոնցով լեցուն են ասորեստանյան աղբյուրները3®: Նշենք, 
սակայն, որ մարզերը, պետությունները կամ կախյալ երկրներն անընդհատ 
թալանելն իմաստ ուներ այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանք տալիք ու-
նեին, ռեսուրսների սպառմանը զուգընթաց այդ միավորը ավելի շուտ գլխա-
ցավանքի էր վերածվում, քան շահութաբեր մարզի՝ այնտեղ առաջացող 
դժգոհության, ապստամբությունների Ա խռովությունների, ե հետո նւսե սւյդ 
արդեն ոչ շահութաբեր տարածքում ավելորդ զորք պահելու պատճառով: 
Առաջավոր Ասիայի պատմության մեջ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ նման 
անհեռատես քաղաքականությունը անդառնալիորեն խափանել է ակտիվ, 
ինտենսիվ առևտրական ու մշակութային կապերը. Խեթական պետության 
ակունքների մոտ կանգնած Անիտտասի նման գործողությունները ժամա-
նակին կաթվածահար արեցին ասորեստանյան կարումների (առևտրական 
գաղութներ) արդյունավետ համակարգը: Նույն արդյունքն ունեցավ Ասո-
րեստանի նման քաղաքականությունը Հյուսիսային Ասորիքում ե Եգիպտո-
սի քաղաքականությունը Արևելյան Միջերկրականում, ինչը մեծապես 
նպաստեց հյուսիսսիրիական պետությունների՝ խեթական կողմն անցնե-
լուն: Նման քաղաքականությունը անխուսափելիորեն իր տեղը պետք է զի-
ջեր առավել մտածված և հեռատեսորեն հաշվարկված գործելաոճի: Ըստ 
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որում, դա պայմանավորված էր ոչ միայն տնտեսական նպատակահարմա-
րությամբ, այլև ներպետական բարդ հանգամանքներով: Տևական ռազմա-
կան արշավանքներում արքայի ներգրավվածության գործոնը մեծապես ւս-
պակայունացնում էր պետության ներքին կյանքը: Օրինակ' Խաթթուսիփս I 
Լ Սուր սիլիս 1-ի հաջող սիրիական արշավանքները այնպիսի ապակայու-
նացում առաջացրին ներխեթական կյանքում, որ մոտ դարակես պահանջ-
վեց այն վերջնականապես հաղթահարելու համար: Իսկ Մուվատալլիսի 
ակտիվ գործողությունները հյուսիսային Սիրիայում և եգիպտական հարցը 
լուծելուն ուղղված նրա ջանքերը անուղղակիորեն նպաստեցին պետության 
մեջ ի դեմս Խաթթուսիլիս 111-ի «ծանրության երկրորդ կենտրոնի» առա-
ջացմանը' այդ իրավիճակից բխող բոլոր բարդություններով, երկպառա-
կություններով և ապստամբություններով հանդերձ: Պետությունն ի վիճակի 
չէր միևնույն ժամանակահատվածում և՛ արտաքին ագրեսիա իրականաց-
նել, ե՛ ներքին կարգուկանոն ապահովել: Գործոնների այս համալիրը ի 
վերջո շեշտադրեց խեթական արտաքին քաղաքականության մեջ հիմ-
նախնդիրների լուծման ոչ ուժային, դիվանագիտական մոտեցումը: Սուպ-
պիլուլիումաս 1-ից սկսած, խեթերը ձեռնամուխ եղան դիվանագիտական 
հաշվարկված համակարգի ստեղծմանը, այնպիսի մի համակարգի, որն ու-
նակ կլիներ թե՛ ապահովելու պետության անկախությունը, և թե' իր ծավա-
լապաշտական ծրագրերն իրականացնելիս պերմանենտ կերպով իր մեջ 
ներմուծելու նոր միավորներ, ե ավելին՛ դրանք իր մեջ ինտեգրելու : Ըստ 
էության, խեթերին, կամ այն սիմբիոզին, որին տվել են խեթեր անվանումը, 
դա հաջողվեց, մոտ 500 տարվա ընթացքում նրանք իրականացրեցին ոչ 
միայն ռազմական, այլ նպատակասլաց քաղաքակրթական էքսպանսիա՝ 
իրենց բարդ Լ մշակված դիվանագիտական համակարգի շնորհիվ: Որպես 
մոտավոր սխեմա ուրվագծվում է ագրեսիա-կայուԸացում֊քւսղաքւսկրթռւմ 
մոդելը, կամ այլ բառերով ասած' գրավված միավորի ներգրավումը սեփա-
կան համակարգի մեջ, և, որպես շարունակություն՝ սեփական մոդելի բաղ-
կացուցիչ տարրերի ներմուծում այդ երկիր: Հետագայում այս գործելաոճը 
վւայլուն կերպով կրկնվեց հռոմեական արտաքին քաղաքականության մեջ, 
երբ գրավված պրովինցիաները զենքի ուժով «յուրացնելու» գործընթացը 
զուգորդվում էր այնտեղ հռոմեական քաղաքակրթության առավել ցայտուն 
ատրիբուտների արմատավորմամբ. դա թե՛ հռոմեական պոլիսի բնորոշիչ 
«ճարտարապետական-հասարակական» տարրերն էին՝ ֆորումը, թերմա-
ները, տաճարները, թե՛ լեզուն, գրականությունը, թատրոնը, և թե' ճանա-
պարհների զարգացած համակարգը, մի խոսքով, այն ամենը, ինչը ակն-
հայւո հռոմեական էր ե դրանով իսկ' քարոզչական տեսակետից առավել 
բարձր, առավել քաղաքակիրթ: Խեթերի դեպքում, կարող ենք նշել նրանց 
քաղաքականության մեջ առկա (և հետագա հռոմեականի նախակարապե-
տը հանդիսացող) արդարացի իրավական դրույթներին և աստվածային 
նորմերին հետևելու քարոզչական սկզբունքների մշտական հռչակումը, ի-
րենց վերահսկողության տակ եղած տարածքներում գբային երկու համա-
կարգերի մշակույթի, կրոնի4 տարածումը, զարգացած դինաստիկ կապե-
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րը, վասալ պետությունների արքունիքի պարտադիր "խեթացումը" գւսհը 
խեթական արքայագստեր ժառանգներին փոխանցելու պարտադրանքով և 
այլն: Նշենք, սակայն, որ խեթական դիվանագիտության գոնե համառոտ 
քննարկումը դուրս է տվյալ հոդվածի սահմաններից, և առավել մանրա-
մասն վերլուծման կւպվւք ունի: 

Ամփովւելով, կարող ենք ասել հետնյալը. 
• Իր առաջացման սկզբից ևեթ, խեթական պետությունը ստիպված էր 
գոյատևել որպես ակտիվ ռազմական գործողություններ իրականացնող 
պետական մոդել, որի համար նվաճողական քաղաքականությունը միջոց 
էր թե' իր սեփական անվտանգությունն ապահովելու, և թե' իր ռազմավա-
րական կարիքները հոգալու համար: Նման ընթացքը շղթայական ռեակ-
ցիայի պես առաջացրեց նորանոր տարածքներ գրավելու, և մերթ ընդ մերթ 
ծագող հակամարտությունների ժամանակ հակառակորդից (որոնց թվում 
Միտւսննին, Եգիպտոսը, Ասորեստանը) գոնե ետ չընկնելու անհրաժեշ-
տություն: Այս շրջանը հասնում է մինչև Սուպպիլուլիումաս 1-ի գահակալ-
ման վերջը (Ք.ա. ХГУ դարի 2 կես): 
• Երկրաչափական պրոգրեսիայով աճող նորանոր խնդիրներն ի վիճա-
կի չլինելով լուծել միայն ռազմական ճանապարհով, խեթական պետութ-
յան արտաքին քաղաքականության մեջ աստիճանաբար սկսում է շեշ-
տադրվել դիվանագիտական մեթոդներին ավելի մեծ նախապատվություն 
տալու քաղաքականությունը: Այդ մեթոդներն են' կախյալ պետությունների 
զարգացած համակարգը, բուֆերային գոտիների ստեղծումը, դինաստիա-
կան ամուսնությունների լայն տարածումը, տնտեսական պայմանագրերը 
և այլն: Այս գործելաոճն իր գագաթնակետին հասավ Խաթթուսիփս Ш-ի 
գահակալման ժամանակ (Ք.ա. XIII դարի կեսեր): 
• Այդուհանդերձ, խեթական պետության ներքին զարգացումները, մաս-
նավորապես տերության ռազմավարական տեսանկյունից կարևոր (դեպի 
հարավ և հարավ-արևեյք՝ Հյուսիսային Սիրիա և Վերին Եփրատի ավա-
զան) և մշտական պաշտպանության կարիք ունեցող (Խաթթիի հյուսիս, 
հյուսիս-արևմուտք և հյուսիս-արևելք) գոտիների տրամագծորեն հակառակ 
ուղղությունների վրա գտնվելը և այդ տարածքներում առաջացող խնդիրնե-
րի մհաժամանակռբեն և մհ անձհ կողմից լուծելու անհնարինությունը ար-
դեն Սուպպիլուփումաս 1-ին ստիպեցին Հյուսիսային Սիրիայի սահմաննե-
րին ստեղծել երկու փոխարքայություն՛ Կարգամիսի և Հալեպի, իր որդինե-
րին հաստատելով այդ թագավորությունների գահերին, իսկ Մուվատափս 
11-ի օրոք, ինչպես վերը նշեցինք, արդեն ի հայտ եկավ պետության հազիվ 
ուրվագծվող տրոհումը՝ Թարխունտասսա և Խաթթուսաս կենտրոններով: 
Պահի գերխնդիրը՝ եգիպտական հարցը լուծելով հանդերձ, այդ իրողությու-
նը հետագա տասնամյակներին վերափոխվեց պետության հետագա տրոհ-
ման առաջին քայփն, իսկ գահակալական պայքարը, որը վերսկսվեց Խաթ-
թուսիփսի 111-ի կառավարմամբ, էլ ավեփ խորացրեց այդ միտումը: Ի վերջո, 
այս և բազմաթիվ այլ գործոնների հետևանքով ՜՝ XIII դարի վերջում прах 
helhilica»-ü փլուզվեց՝ առաջացնելով այսպես կոչված Նոր կամ Ետխեթա-
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կան թագավորություն ների (Կարգամիս, Սելիդ, Թաբալ, Դուրգում) մի շարք 
(ըստ որում հենց վերոհիշյալ ռազմավարական նշանակություն ունեցող 
երկրամասերում), որոնք իրենց ուժերի ներածին չափով շարունակեցին 
խեթական կայսրության ավանդույթները: 

MARIA [VI KHANZADYAN 

ON THE ISSUE OF THE FOREIGN POLICY OF THE HITTITE 
EMPIRE 

The article deals with the concept o f foreign policy o f the Hittite Empire. The 
permanent military activities, large territory and aggress ive neighbors at all boundaries o f 
the homeland dictated a stnicture o f Hittite foreign policy. It was based on permanent 
availability o f suff icient military forces, on the gradual 'Integration o f the buffer states 
into the pax heihilicci and wide potitical, economic, military, and diplomatic ties with 
other great powers o f the ancient Near East. However these conditions have stipulated 
ultimate changes in structure o f the State: endless military incursions o f warlike 
neighbors and internal problems have eventually caused decentralization of the Empire 
and further split o f the pax hethitica. 
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԽՈՐԻԿՑԱՆ 

ԱՔԵՄԵՆՅԱՆ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ XVIII ՍԱՏՐԱՊՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՏԻԵՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ 

Պատմահայր Հէւրւպոտոսը գրում Է. «Մատիենների, սասպեյրնհրի 
և ալարոդների վրա սահմանված Էր երկու հարյուր տաղանդ հարկ, սա 
տասնութերորդ նահանգն Էր»1: Պատմահայրը տարբեր առիթներով մի քա-
նի անգամ ես անդրադառնում Է նշված ցեղերին: Ստորև մենք կքննենք մա-
աիեններին վերաբերվող անտիկ աղբյուրների տեղեկությունները: 

Սատիենների վերաբերյալ սկզբնաղբյուրները տալիս են տարբեր 
տեղադրություններ: Այսպես, Հերոդոտոսը հաղորդում Է, որ Սեդիայի և 
Լյուդիայի սահմանը կազմում Էր Հափս գետը, որը հոսում Է Հայկական լեռ-
ներից սկզբում Կիփկիայով, «այնուհետև թողնում Է ւսջից մատիեններին, 
ձախից՜ փռյուգիացիներին: Անցնելով այս երկրները, գետը թեքվում Է դեպի 
հյուսիս և անցնում աջում՝ սիրիական կապադովկիացիների և ձախում՝ 
պափլագոնսւցիների միջով»՜: Այս տեղեկությունից երեում Է, որ մատիեն-
ներին և փռյուգիացիներին պետք Է տեղադրել կիփկեցիներից (իմա՛ Կեսա-
րիա - Մաժւսկի շրջանը) հյուսիս և արևմուտք, իսկ սիրիացիներին և պափ-
լագոնացիներին՝ մատիեններից հյուսիս և հյուսիս-արևմուտք: Ըստ Պատ-
մահոր մեկ ւսյլ տեղեկության, հույն-պարսկական կռիվներին մատիենները 
մասնակցել են պավւլագոնացիների հետ մեկտեղ և «փգիացիների, մա-
տիենների, մւսրիանդինների և սիրիացիների հանդերձանքը նույնական Էր 
պավղւսգոնականի հետ: Այս սիրիացիներին պարսիկներն անվանում են 
կւսպադովկիացինհր: Պւսվւլագոնացիներին և մատիեններին առաջնորդում 
Էր Դոտոսը, Սեգասիդրոսի որդին, իսկ մարիանդիններին, փգիացիներին և 
սիրիացիներին առաջնորդում Էր Դարեհի և Արտյուստոնեի որդի Գոբրյուե-
սը» : Դատելով այս տեղեկությունից, մատիենները մտել են III սատրա-
պության մեջ և գտնվել են լիդիացիներից հյուսիս, որոնք թերևս նույն փ-
կաոնիացիներն են: Այսպիսով, համաձայն բերված երկու տեղեկություննե-
րի. մատիենների մի հատվածը բնակվել Է Փոքր Ասիայում, Հափսի ոլորա-
նի շրջանում, արևմուտքում՝ Հափսի ձախ ափին, սահմանակցելով փռյու-
գիացիներին: Այս մատիենները չէին կարող մտնել XVIII սատրապության 
մեջ, քանի որ XIII սատրապությունը չէր կարող դուրս գալ Սև ծով: 

Հերոդոտոսի հաջորդ տեղեկությունները մատիեններին կապում են 
բոլորովին այլ աշխարհագրական միջավայրի հետ: Հեղինակը գրում է. « . . . 
Կիփկեցիներին հաջորդում են արմենները, որոնք նույնպես առատ հոտեր 
ունեն, արմեններից հետո, ահա այստեղ, բնակվում են մատիենները: Հա-
ջորդը. ահա, Կիսսիա երկիրն է, որտեղ Քոասպես գետի վրա գտնվում է ա-
հա Սուսա (քաղաքը), որտեղ ապրում է մեծ արքան և որտեղ գտնվում են 
նրա գանձերը» : Այս տեղեկության հետ առնչվում է Պատմահոր հետևյալ 
հիշատակությունը. «Կիփկիայի և Արմենիայի սահմանը նավարկեփ գետն 
է, անունը Եփրատ: Արմենիայում հիսունվեց և կես փարսախ տարածութ-
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յան վրա կա տասնհինգ կայան իջևանատներով, այնտեղ կա նաև պահա-
կակետ: Այս Արմենիայից ճանապարհը մտնում է Մւստիենե, որտեղ կա 
երեսունչորս կայան, հարյուր երեսունյոթ փարսախի վրա: Այս երկրի միջով 
հոսում են չորս նավարկելի գետեր, որոնք անհրաժեշտ է նավով անցնել: 
Այդ գետերից աոաջինը Տիգրիսն է. երկրորդը և երրորդը համանուն են, 
բայց նույն գետերը չեն և նույն վայրից չեն բխում, քանզի հիշյալ գետերից 
աոաջինը բխում է Արմենիայից, իսկ երկրորդը' Մատիենեից: Չորրորդ գե-
տը կոչվում է Գյունդես, որը Կյուրոսը բաժանել էր երեք հարյուր վաթսուն 
ջրանցքների: Այս երկիրն անցնելուց հետո ճանապարհը մտնում է Կիսսի-
յան երկիրը, որտեղ քառասուներկու և կես փարսախի վրա կա տասնմեկ 
կայան, մինչև Քոասպես գետը, որը նույնպես նավարկելի է: Այս գետի վրա 
է գտնվում Սուսա (իմա՛ Շոշ-4- Ь . ) քաղաքը»6: Երկու նույնանուն գետերն 
ուսումնասիրողներն իրավացիորեն նույնացնում են Մեծ ու Փոքր Զար գե-
տերի հետ : Վերոբերյալ տեղեկությունը մեզ է հասել աղճատված վիճա-
կում և հետազօտողները փորձել են վերականգնել մեջբերված հատվածի 
տեքստը: «Народы нашей страны в «Истории» Геродота» գրքի կազմողնե-
րի և ծանոթագրողների կողմից տեքստի տվյալ հատվածի վերականգնումն 
ունի որոշ ներքին հակասություններ: Ստացվել է այնպես, որ բոլոր չորս 
նավարկելի գետերն էլ Տիգրիսը, Մեծ ու Փոքր Ջաբերը, Գյունդեսը, հոսել 
են Հայաստանից : Սակայն եթե Տիգրիսի ու Մեծ Ջաբի պարագայում, ի-
րոք, երկու գետերն էլ հոսել են Հայաստանից, ապա Փոքր Ջաբը և Գյունդե-
սը իրենց ակունքներն ունեցել են Մատիենեում և հոսել են այս երկրի մի-
ջով: Մեր կարծիքով, Մատիենեն չի կարող նույնանալ Ասորեստանին, քա-
նի որ Հերոդոտոսի մոտ Մատիենե երկիրը հստակ տեղորոշվում է ՈՒրմիո 
լճից հարավ: Ընդ որում, Հերոդոտոսը տեղեկություններ է հաղորդում հենց 
Ասորեստանի վերաբերյալ: Այսպես, Ասորեստանը ասորեստանցիներով 
բնակեցված երկիր է, Հայաստանին հարևան, և Ասորեստանի մի մասը 
Բաբելոնի հետ միասին կազմել են IX սատրապությունը9: Հերոդոտոսը 
նշում է նաև, որ Նինոսը (իմա՛ Նինվե) Ասորեստանի քաղաքն էր" : Այս տե-
ղեկություններից կարելի է եզրակացնել, որ Մատիենեն և Ասորեստանը չեն 
կալտղ նույնանալ և' աշխարհագրական, և' վարչական առումներով: 
Հետևաբար, մեր կարծիքով, ւխրոբերյալ տեղեկության մեջ պետք է վերա-
կանգնել Ասորեստանի անունը, քանի որ պարսից արքայական ճանա-
պարհը Հայաստանից մտնում էր Ասորեստան և հետո միայն Մատիենե: 

Հերոդոտոսի մոտ մատիենների վերաբերյալ կան նաև այլ հաղոր-
դումներ: Ըստ Հերոդոտոսի, Գյունդեսը բխում է Մատիենական լեոներից, 
հոսում Դարդանների երկրի միջով ու թափվում մեկ այլ՜ Տիգրիս գետը : 
Դարդանները գտնվել են, հավանաբար, Գյունդեսի միջին և ստորին հո-
սանքի շրջաններում: Կարծիք կա, որ նրանք թրակա-փռյուգական ցեղ 
են12: Մատիենական լեռները համապատասխանում են Զագրոսի լեռներին, 
որտեդից սկիզբ է առնում Գյունդեսը, ներկայիս Դիալան: Պատմահայրը 
հիշատակում է նաև. «Արաքս գետը բխում է մատիենների երկրից, որտեղից 
և Գյունդես գետը, որը Կյուրոսը բաժանեց երեք հարյուր վաթսուն ջրսւնցք-
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ների, բաժանվում է քառասուն բերանների, որոնք բոլորը, մեկից բացի, 
դուրս են գալիս ճահիճների ե խրուտների մեջ: Պատմում են, որ այդ ճահ-
ճուտներում ապրում են հում ձուկ ուտող մարդիկ, որոնք սովորաբար օգ-
տագործում են փոկի կաշուց պատրաստած հագուստ: Իսկ Արսւքսի բե-
րաններից մեկը բաց տեղանքով հոսում է դեպի Կասպից ծով» : Նկատի 
ունենալով այն տեղեկությունը, որ Արաքսն ու Գյունդեսը բխում են մա-
տիենների երկրից ե Արաքսը թափվում է Կասպից ծովը, ապա Արաքսն այս 
դեպքում համապատասխանում է Ամարդոս (ներկայիս Սեֆիդ-ռուդը) գե-
տին. որի ակունքները բխում են Մատիենական լեռնհրի (իմա՛ Զագրոսի) 
արևելյան լանջերից: Հերոդոտոսի բերված տեղեկությանն անդրադառնում 
է նաև Ստրւսբոնը. ոյւը գրում է. «Նա (իմա Հերոդոտոսը - Հ. Խ.) ասում Է, թե 
այս գետը (իմւս Արւսքսը - Հ. Խ.) Մատիենների երկրից դուրս հոսելով՜ ճյու-
դւսվոյւվում է քառասուն գետերի և բաժանում սկյութացիներին բակտյւիա-
ց ի ներից: Կալիսթենեսլւ, նույնպես, հետևում Է Հեյտդոտոսին»14: Սստարո-
նը. որ նախորդ նախադասություններում խոսում Էր հայկական Արաքսի 
մասին. Հերոդոտոսի պատմածը համարում Է անհավանական և գանում, որ 
հայկական Արաքսը և Հերոդուոոսի Արաքսը չեն նույնանում: Անկասկած, 
Ստրաբոնն իրավացի Է այս հարցում, քանի որ Հերոդոտոսի տվյալ հիշա-
տակության մեջ Արաքսը պատմական Օքսոսն Է, ներկայիս Ամու-Դարյան, 
քանի որ Պատմւսհայյւը տվյալ պարբերության առաջին մասում՝ «ոմանք 
ասում են. թե Արաքսն Իստրոսհց (իմա՛ Դանուբ գետը - Հ. Խ.) ավեփ խոշոր 
Է, ուրիշները թե՜ ավեփ փոքր»1' և նախորդ պարբերությունում՜ «...Կյուրոսը 
ցանկացավ իրեն հււյատւսկեցնել նաև մասսագետներին... Մասսագետնե-
րը բնակվում են արևելքում, ւ^եսլի արևածագ, Արաքս գետից այն կողմ, իս-
սեդոններին հանդիպակաց»1", ինքն Է հենց բացառում հայկական Արաքսի 
հետ որևէ նույնացում: Հետևաբար, Հերոդոտոսի վերոբերյալ տեղեկության 
(I. 202) Արաքսի նույնացումն ուսումնասիրողների կողմից հայկական Ե-
րւսսխ-Արաքսին քննություն չի բռնում և փնտրել հրասխի վերին ու միջին 
հոսանքների շրջանում մատիեններին ոչ մի դեպքում հիմնավորված չէ : 
Հեյադոտոսի տեղեկությունները ցույց են տափս, որ Մատիենե երկիրը 
գտնվել է Ռւրմիո լճից հարավ ընկած շրջանում, որտեղից սկիզբ էին առ-
նում Փոքր Զաբը, Գյունդեսը և Սեֆիդ-ռուդը: Մատիենե երկիրն աշխար-
հագրորեն ընդգրկում էր նախկին Մանայի և հարակից որոշ շրջաններ և 
վարչական առումով մտել է X՜ մարական սատրապության մեջ: 

Անտիկ աղբյուրներում Մատիենե երկրի և մատիենների մասին 
պահպանվել են նաև այլ տեղեկություններ: Ստրաբոնի մոտ Մատիենեի 
հիշատակությունը Հայաստանի, Ստորին Փռյուգիայի հետ միասին՝ կապ-
ված երաշտի հետ, ցոււց է տափս, որ այստեղ խոսքը վերստերում է հալ-
յուսյան մատիեններին : Այդուհանդերձ, Մատիենեն' որպես Մարաստանի 
երկրամաս, Ստրաբոնը հիշատակում է երկու անգամ. «Ասում են, թե Հյուր-
կանիայում մի որթատունկը տայիս է մի մետրետ գինի, մի թզենին 60 մե-
դիմնոս թուզ, իսկ հասկից ընկած մի ցորենը նորից է բուսնում, մեղուները 
ծառի մեջ փեթակ են շինում և մեղրը տերևներից հոսում է: Նույնպես է Մա-
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տիանեում՝ Մարաստան, ե Սակասենեում ե Արաքսենեում՝ Հայաստան: 
Բայց այդ տեղերում այնքան զարմանալ]: չէ այդ, որովհետև ավելի հարավ 
են, քան Հյուրկւսնիան, ե մյուս երկրներից տարբերվում են չափավոր բարե-
խառնությամբ»19: Եվ երկրորդը գրեթե նույն բովանդակությամբ. «Նշաններ 
Հյուրկանից աշխարհի փարթամության, խաղողի մի որթը բերում է մի մետ-
րետ գինի, մի թզենին 60 մեղիմնոս. հասկից ընկած ցորենը նոր բերք է տա-
լիս. ծառերի մեջ մեղուները փեթակ են շինում ե մեղրը հոսում է տերևներից: 
Նույնը լինում է Մարաստանում՜ Մատիանեի մեջ ե Հայաստանում Սակա-
սենեի և Աբաքսենեի մեջ»20: Ստրաբոնը Մատիանեն և մատիեններին հի-
շատւսկում է նաե այլ տեղեկություններում: 

Նա գրում է. «Վրկաններից հետո ծովի շրջագծով բնակվում են ա-
մարդները, անարիակները, կադուսիները, ալբանները, կասպերը, վիտինե-
րը և, հնարավոր է, ընդհուպ մինչև սկյութներ, այլ ժողովուրդներ: Վրկաննե-
յփ մյուս կողմում ապրում են դերբիկները, իսկ կադուսիները սահմանակ-
ցում են մեդացիներին և մատիաններին Պարաքոաթրես լեռան ստորո-
տին»21: Հույն աշխարհագետը Մեդիա-ԼԼտրոպատենեն տեղադրում է Հա-
յաստանից և Մատիանեից արևելք, Մեծ Մարաստանից արևմուտք և Մա-
տիանեից ու Մեծ Մարաստանից հյուսիս, իսկ հարավում հարակից Լ հա-
մարում Վրկանից ծովի խորշին մերձակա մարգերին և Մատիանեին22: Հե-
ղինակը նաև հայտնում է, որ Մարաստանը բարձրալեռնային և ցուրտ եր-
կիր է, և նրա լեռներն էկբատսւնայից. Ռագայից և Կասպիական դռներից 
ձգվում են մինչև Մատիանե և Հայաստան 3: Պարաքոաթրես լեոան տակ 
պետք է հասկանալ, ելնելով հենց իսկ Ստրաբոնի տեղեկություններից24, ոչ 
միայն Թալիշի և Գիլանի լէտները, այլ նաև էլբուրսն ամբողջությամբ և, 
ընդհանրապես. Իրանական սարահարթի հյուսիս-արևմտյան լեռնաշղթա-
ները: Պարաքոաթրես անունն որոշակիորեն պետք է տարածվեր նաե 
Զագրոսի հյուսիս-արևելյան մասի վրա: Կադուսիները (հայկական աղբ-
յուրների կատիշնեյւը) սկզբնաղբյուրներում ոյտշ դեպքերում նույնացվել են 
գելերի հետ: Նրանք բնակվել են Կասպից ծովի հարավ-արևմտյան շրջա-
նում, հյուսիսում հասնելով Կուր գետի ստորին հոսանքի հատվածը: Եթե 
մատիենների տակ նկատի ունենանք Մատիենե երկրի բնակիչներին, ապա 
նրանք չէին կարող սահմանակցել կադուսիներին: Սակայն մեր կարծիքով, 
Ստրաբոնի տվյալ տեղեկության մատիեններին պետք է համարել Ուրմիո 
լճի արևելյան ափամերձ շրջանների բնակիչներ, որոնցից արևելք՛ դեպի 
Կարասու գետի վերնագավառն, արևմուտքում հասնում էին կադուսիները: 
Որպես երկիր Ստրաբոնի Մատիանեն իր տեղադրությամբ համապատաս-
խանում է Հերոդոտոսի Մատիենեին, որը գտնվում էր Ուրմիո լճից հարավ: 
Հայաստանի և Մատիանեի համատեղ հիշատակությունը ցույց է տալիս 
նաև, որ այս երկու երկրները պետք է սահմանակից յինեին և Մատիանեի 
հետ Հայաստանը կարող էր սահմանակից յինել Ուրմիո լճի հարավ-
արևմտյան ափի շրջանում: 

Ստրաբոնը Հայաստանի մեծ լճերից է համարում Մանտիանեն, 
որն, ըստ հեղինակի, թարգմանաբար նշանակում է «կապույտ»25: Աշխար-
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հագետը փճը հիշատակում է նաև Մարաստանի կազմում' Еленка անունով, 
որն ուսումնասիրողներն իրավացիորեն սրբագրել են՝ Катсаша կամ 
Калайтау28: Կապուտան անունն ]ղւ կաոուցվածքով իրանական է, սակայն 
շատ հավանական է, որ լճին Կապուտան անունը տվել էին հայերը' «կա-
պույտ» գույնանունը շատ ավեփ հին ժամանակներում փոխառած լինելով 
իրանցիներից27: Այս եզրակացությունն ամրապնդվում է, թերևս, այն փաս-
տով. որ իրանախոս Ատրպատականի նկարագրության առիթով լճանունը 
հիշատւսկվում է ոչ թե Կապուտան, ւսյլ Մանտիանե գրությամբ, և այսպես 
են ծնվել Ուրմիո լճի անունները, թե ոչ, շատ էլ կարևոր չէ, բայց անտարա-
կույս է մի բան, որ «կապույտի» գաղափարը գալիս էր հենց մատիեն կամ 
մատիան ցեղանունից : 

Խնդրո առարկայի մասին տեղեկություններ է հաղորդում նաև 
Պտղոմեոսդ որի մոտ Մարտիանե կոչվող Ուրմիո լիճը տեղադրվում է Կա-
դուսլացում՜®, այն դեպքում, երբ, ըստ Ստրաբոնի, կադուսիները սահմա-
նակցում էին մարերին և մատիաններին Պարաքոաթրես լեռան ստորոտին: 
Պտղոմեոսը գրում է նաև. «Մեդիայի՜ Հայաստանին մոտ արևմտյան մասը, 
զբաղեցնում են կասպերը, որոնցից ներքև գտնվում է Մարգիանան՝ Ասո-
րեստանի ողջ կողքի երկայնքով, իսկ ծովամերձ մարզերը՝ կադուսիները, 
գելերը և դրիբիկները. որոնցից հետո մինչև երկրի խորքերը տարածվում են 
ամարիակների և մւսրդերի հողերը: Կադոաիների շրջանին հարևան հողե-
րը զբաղեցնում են կարդուխները...»30: Մարգիանան պետք է սրբագրել 
Մարտիանա-Մատիանա: Հակառակ դեպքում, այն կնույնանա միջինա-
սիական Մարգիանա երկրամասին, իսկ կասպերն էլ կհամապատասխա-
նեն Մարգիանւսյից արևմուտք ընկած վրկաններին: Սակայն քանի որ 
Մարգիանան ընկած է Ասորեստանի հարևանությամբ, ապա այն հենց 
Մարտիանա-Մատիանան է: Պտղոմեոսի վերոբերյալ տեղեկությունը և 
նրա շարունակությունը Բ. Հարությունյանի մոտ ունի հետևյալ պատկերը. 
«Մեդիայի մոտ. Հայքին մոտ գտնվող մասում, բնակվում են կասպիացինե-
րը (իմա՛ կասպերը - Հ. Բ.), որոնցից ներքև գտնվում է Մարտիանեն՝ Ասո-
րեստանի ողջ կողքի երկայնքով: Ծովամերձ շրջաններում կադուսիացինե-
րը, որոնք կոչվում են նաև լեգեր (իմա՛ գելեր - Հ. Բ.), և դրիբյուկներ, որոն-
ցից հետո մինչև երկրի խորքերը տարածվում են ամարիակները (իմա՛ ա-
նարիակները֊Հ. Բ.) և տմարդները (կամ մարդերը): Ներսի՝ դեպի կադու-
սիացիների գավառն ընկած մասերը զբաղեցնում են կարդուքները և Մա-
րունդները՝ մինչև Մարտիանե փճը: Գելերից ներքև մարգասներն են, որոն-
ցից հետո Տրոպատենեն, որը տարածվում է մինչև ամարիակները (իմա՛ ա-
նարիակները֊Հ. Բ.)»31: Ինչպես իրավացիորեն նկատում է Բ. Հարություն-
յանը. Մարաստանի պտղոմեոսյան նկարագրությունն անհամեմատ հին է, 
քան հեղինակի ապրած ժամանակաշրջանը, քանի որ մ. թ. II դարում Մա-
րաստանն արդեն որպես ինքնուրույն պետություն գոյություն չուներ, իսկ 
եթե գոյություն էլ ունենար, ապա նրա կազմում չէր գտնվի Կասպքը, որը, 
բոլոր սկզբնաղբյուրների համաձայն, Արտաշես Ա - ից (մ. թ. ա. 189 - 160 
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թթ.) սկսած Մեծ Հայքի թագավորության մասն էր կազմում՛՜: Մ. թ. II դա-
րում ՈՒրմիո լճի ավազանը ոչ մի կերպ չէր կարող պաւոկանել Մեդիա-Մա-
յւաստանին, քանի որ հայ Արշակունիները տիրում էին Ատրպատականի 
ձեռական իշխանության երկրին , իսկ կարդուքները Մարաստանի մեջ 
կարոդ էին մտնել Անտոնիոսի Արևելքում գտնվելու տարիներին, ուստի ե 
Պտղոմեոսը օգտագործել է Մարաստանի մի հին նկարագրություն, որը նա 
փորձել է հարմարեցնել այլ երկրների նկարագրությանը ե մուծել է աշխա-
տության մեջ34: Պտղոմեոսի վերոհիշյալ տեղեկության մեջ աշխարհագ-
րության տեսանկյունից բավականաչափ խառնաշփոթություն կա: Օրի-
նակ, դրիբիկները, որոնք մյուս հեղինակների դերբիկներն են, Պտղոմեոսի 
մոտ հիշատակվում են գելերից հետո, այն դեպքում, երբ դերբիկները 
գտնվել են Կասպից ծովի հարավ-արեելյան ափին, իսկ մարդերը (կամ ա-
մարդները) և ամարիակները (= անարիակները), որոնք հիշատակված են 
դերբիկնհրից հետո, իրականում գտնվել են վերջիններիցս արևմուտք: 
Մարդերը զբաղեցրել են ներկայիս Կըզըլ-Ուզեն գետի (պատմական Ա-
մարդոսի) միջին և ստորին հոսանքի շրջանները մինչև գետաբերան, իսկ 
անարիակները կոնկրետ ցեղի անվանում չէ և նշանակում է «ոչ արիացի», 
այսինքն Կասպից ծովի հարավային, հարավ-արևմտյան և հարավ-արևել-
յան շրջանների ոչ իրանախոս բնակչությունը: Կասպերը գտնվել են Փայ-
տակարանում, իսկ նրանցից ներքև, այսինքն հարավ, գտնվել է Մարտիա-
նան' Ասորեստանի ողջ սահմանի երկայնքով: Ուրեմն, Պտղոմեոսի Մար-
տիանեն համապատասխանում է Հերոդոտոսի Մատիենե երկրին, Ուրմիո 
լճից հարավ: Ինչ վերաբերում է մարունդներին, որոնք հասնում էին մինչև 
Մարտիանե լիճը, ապա սրանք թերևս Պտղոմեոսի այն մարդերն են , ո-
րոնք տեղադրվում են Վասպուրականի արևելյան մասում՝ Մարդպետակա-
նում: Գելերից ներքև՜ հարավ, հիշատակված մարգասներն էլ, հավանա-
բար, մարդերն են, որոնցից հետո նշված Տրոպատենեն Ատրպատականն է, 
որը տարածվել է մինչև անարիակները: Պտղոմեոսի մոտ մատիենական 
հողերը կոչվում են MaxouaTotva (mati - և stan - ից)38: 

Մ. թ. ա. II դարի պատմիչ Պոյիբիոսը գրում է. «Մեդիայի դեպի հյու-
սիս նայող մասերը, որ շրջապատում են ելյումայները, անիարակները (ի-
մա' անարիակներ - Հ. Խ.) ու նաև կադուսիները և մատիանները՝ գտնվում 
են Պոնտոսի այն մասերի վերևում, որոնք սահմանակից են Մայոտիսին (ի-
մա՚Ազովի ծովը - Հ. Խ.)»3 : Իսկ Պլինիոս Ավագը նշում է. «...մարոտիան-
ներ, աորսնեո, գելեր, որոնց հույներն անվանում էին կադուսիներ, մա-
տիաններ...» 8: Բ. Հարությունյանը կարծում է, որ մարոտիանները մա-
տիեններին կամ մարտիեններին ազգակից ցեղ է, որը զբաղեցրել է Պարա-
քոաթրես (հայկական աղբյուրների Պատիժահար լեռը) լեոան մերձակայ-
քը՝ դաոնալով հույն հեղինակների հակասական ընկալումների պատճառ : 
Մեր կարծիքով, մարոտիաններն ընդհանրապես ոչ մի կապ չունեն մա-
տիենների հետ և, հնարավոր է, որ նույնիսկ նման ցեղ չի էլ եղել: Մարո-
տիանների մյուս տարընթերցումն է Nasotiani40, որն այս դեպքում կհամե-
մատեինք այնքան հայտնի Նիսեական դաշտի հետ: Կամ էլ Հերոդոտոսի 
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մոա լիդիացիներ, մատիեններ, մարիսւնդիներ, սիրիացիներ շարքը41 կա-
րող էր ծնել մարիանդիններ - մարոտիաններ նմանությունը: Սակայն սա 
քիչ հավանական է. քանի որ մարոտիանների աոաջինը հիշատակվելը 
թույլ չի տալիս տարածքային առումով նույնիսկ նրանց փնտրել մատիեն-
ների հարևանությամբ: Իսկ մարոտիաններին տեղագրել Պարաքոաթրես 
լեռւսն մերձակայքում ոչ մի դեպքում չի հիմնավորվում: Ընդհանրապես մա-
րոտիաններին (գուցե մարունդե°ր) վւնտրել Ատրպատւսկանի սահմաննե-
րում կասկածել]! է. քանի որ, օրինակ, նրանցից հետո հիշատակված աորս-
ներին Ստրաբոնը տեղադրում է Ազովի և Կասպից ծովերի միջև : Պարա-
քոաթրես լեռների (Գեղմանց լեռներ) շրջանում տեդադրելու դեպքում մւս-
րոտիանները թերևս ավեփ շատ կնույնացվեն մարգերի հետ: Պոփբիոսի և 
Պլինիոս Ավագի կողմից կադուսիների և մատիենների հիշատակությունը 
կրկին վկայում է նրանց սահմանակիցներ փնելու հանգամանքը: Քանի որ 
հին հեղինակների մոտ Ուրմիո լիճը կոչվում է Մարտիանե - Մանտիանե (և՛ 
«ր»-ն, և' «ն»-ն աճական են), ապա, կարծում ենք, որ ավեփ ընդունելի կլինի 
այն ենթադրությունը, որ լճի անունը հետագայում տարածվել է արևելյան և 
հարավային ափամերձ շրջանների բնակչության վյւա, որոնք էլ կոչվել են 
մատիեններ. սակայն այս իրողությունն ավեփ ուշ ժամանակներին է վերա-
բերում: Կարևոր է նկատի ունենալ, որ Հերոդոտոսն Ուրմիո լճի ավագա-
նում գրեթե մատիեններին չի հիշատակում և խոսում է միայն Մատիենե 
երկրի մւսսին: Այս իրողությունը ցույց է տափս, որ մատիեններն այլևս գո-
յություն չունեին ե իրենց անունը տվել էին երկրին: Անշուշտ, նկատի ունե-
նալով. որ մատիեննեյւը հին սկզբնաղբյուրներում հիշատակվում են աշ-
խայւհագրական առումով տարբեր վայրերում, կարեփ է մտածել, որ այս 
ցեղը կարող էր հայտնվել կադուսիների հարևանությամբ ևս, բայց հենց հին 
սկզբնաղբյուրները բացառում են նման հավանականությունը: Համեմա-
տության համար նշենք, որ ինչպես Սև ծովի ծովափնյա բնակչությունը կոչ-
վում էր պոնտացիներ, այնպես էլ Մանտիանե լճի հարավային և արևելյան 
ւսվւամերձ բնակչությունը երբեմն կարող էր կոչվել մատիեններ ուշ ժամա-
նակներում: Միաժամանակ նշենք, որ Մատիենե երկրի բնակչությունը կա-
րող էր կոչվել մատիեններ անունով, բայց միայն այն պարագայում, եթե 
նրանք տեղորոշվում են Ուրմիո լճից հարավ ընկած Մատիենե երկրռւմ43: 

Այսպիսով, ո՛չ հալյուսյան մատիենները և ո՛չ էլ Ուրմիո լճի մերձա-
կայքում գտնվող Մատիենե երկիրը չէին կարող մտնել XVIII սատրապութ-
յան մեջ: Եթե առաջինը պարզապես անհնար է, ապա երկրորդի դեպքում, 
հաշվի առնելով սասպեյրների՜ Սպերի շրջանում մինչ այսօր ընդունված 
տեղադրությունը44, դժվար թե Սպերից մինչև Ուրմիո լճի շրջանը ընկած 
տարածքում այլ ցեղեր չգտնվեին և ալւսրոդները, որոնք պետք է զբաղեց-
նեին այդ տարածքը, անհետանում են տարածաշրջանի էթնիկական քար-
տեզից: Սակայն Հեկատեոս Սիլետացու մոտ պահպանվել է տեղեկություն, 
որը մատիեններին տեղորոշում է աշխարհագրական բոլորովին այլ միջա-
վայրում: 
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Հեկատեոսը մատիենների մասին ունի մի քանի տեղեկություններ: 
Նա գրում է. «Հիոպեն մատիենների քաղաքն է, Գորդիոնի հարևանութ-
յամբ»: Այս մատիենները տարածքային առումով կապվում են պսւփլագո-
նացիների հետ և հեղի Ո ակր շարունակում է. «Հիոպե քաղաքում բնակիչնե-
րը հագնվում էին պափլագոնսւցիների նման»4՜: Ինչպես տեսնում ենք, Հե-
կատեոսը երկու տեղեկություններում էլ նկատի ունի հւսլյուսյան մատիեն-
ներին: Սակայն Հեկաւոեոսի այն տեղեկությունը, թե մոսքերը կոլիւական 
ցեղ են և հարևան մատիեններին4'', անհրաժեշտ է այլ տեսանկյունից 
քննել: Ն. Վ. Խազսւրաձեն առանց լուրջ հիմնավորման այս մատիեններին 
նույնացրել է Հեկատեոսի վերը հիշատակված մատիենների հետ և տեղադ-
րել Հափս գետի ավազանի ներսում, ներկայիս Չորում-Զիլե-Թոքատ գծից 
հարավ, իսկ մոսքերին էլ հատկացրել է ներկայիս Թոքատ -Կ արահիսար-
Գյռւմուշխւսնեի շրջանը : Սակայն ուսումնասիրողը նման պատմա-աշ-
խարհսւգրական վերաձևման դեպքում հաշվի չի առել, որ XIII սատրա-
պությունը չէր կարող ղուրս գալ Սև ծով, որը հակասում էր Հերոդոտոսի տե-
ղեկություններին : Հարկ է նշել, որ անտիկ աղբյուրները բացառում են 
նշված շրջանում մոսքերի տեղադրությունը, քանի որ մոսքերը նույնանում 
են «Անաբասիս»-ում հիշատակված արևելյան խալյուբների հետ, որոնք 
զբաղեցրել են արևմտյան Գուգայւքի կամ Կատւսրզա-Կղարջքի տարած-
քը49: Նկատենք, որ Ն. Վ. Խազարաձհի կողմից մոսքերի նման տեղադրութ-
յունը հակասում է Հերոդոտոսի տեղեկություններին նաև այն առումով, որ 
նախ XIX սատրապությունը հարավային ուղղությամբ դուրս էր գափս իր 
բնական և վարչական սահմաններից' Պոնտական լեռներից և ընդարձակ-
վում էր ի հաշիվ XIII սատրապության տարածքների, երկրորդ՝ աոանց 
լուրջ վւաստարկման, ընդարձակվում էր կոփւերի' որպես հավաքական ամ-
բողջության, աշխարհագրական սահմանները' հասցվելով մինչև Թոքատ-
Կւսրահիսար-Գյումուշխանե ": Այս տեղեկությունն, ըստ Բ. Հարությունյա-
նի քննության, հաստատում է, որ Մատիենական ցեղախմբի մի հատվածը 
բնակվել է Այսրկովկասում, ներկայիս Վրաստանի Հանրապետության հա-
րավ-արևմտյան շրջաններում հաստատված մոսխերի կամ մոսքերի 
հարևանությամբ և այս մատիեններին չի կարեփ նույնացնել փոքրասիա-
կան մատիեններին, որովհետև նրանց հարևան մոսքերը կոյխական ցեղ են 
և նրանց պետք է տեղադրել մոսքերից հյուսիս51: Փասիանները գտնվել են 
էյրսախ գետի վերին հոսանքի և Ուդթիս գետի ակունքների շրջանում և փա-
սիաններից, որոնք մտնում էին XIII սատրապության մեջ, հարավ մատիեն-
ներ փնտրելը ծիծաղելի է, ընդ որում Երասխի ակունքը հնում ոչ թե Բյու-
րակնյան լեռներից կամ Սերմանցից սկիզբ առնող գետն էր, այլ Բասենի 
դաշտով հոսողը, հետևաբար ստացվում է, որ փասիանների երկիրը նույնա-
նում է մատիենների երկրին, պւը ոչ մի հիմք չունի52: Իսկ քանի որ Սպերը' 
Քսենոփոնի հեսպերիտների երկիրը, նույնպես ենթակա էր Տիրիբազոսին, 
ապա այն չէր կարող մտնել XVIII սատրապության մեջ և մատիեններին 
պետք է փնտրել մոսքերից հյուսիս53: Մատիեններին Այսրկովկասում տե-
ղադրելու վերաբերյալ մեր կարծիքով, կարող է վկայել նաև Պոմպոնիոս 
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Սելասի, թեկուզև ոչ այնքան որոշակի տեղեկությունը: Թվարկելով տարբեր 
ցեղերի, որոնց աշխարհագրությունը շատ խճճված է, նա գրում է.«...իսկ 
որտեղ երկիրը (իմա՛ Ասիան - Հ. Խ.) մոտենում է մեր ծովերին (նկատի ունի 
Սև ծովը և Մեյոտիս ւ]ւճը - Հ. Խ.) ապրում են մատիանները, տիբ արանները 
և ավեփ հայտնի մեդացիները, հայերը...»54: Մատիենները, թերևս, պսւտ-
կանել են սկյութական աշխարհին և Այսրկովկասում նրանց գոյությունը 
ցույց է տափս, որ այս ցեղախումբն իր շարժումը սկսել էր Կովկասից: 

Այսպիսով, դատելով աղբյուրների տեղեկություններից, կարեփ է 
XVIII սատրապության մատիեններին տեղսւդրել Հայկական լեռնաշխար-
հից դուրս. Կուր գետից հյուսիս, Արգվեթի լեռների արևելյան փեշերին, 
նույն լեռներով բաժանված լինելով XIX սատրապությունից: 

HOVHANNES KHORIKYAN 

ON THE LOCATION OF THE XVIIITH SATRAPY MATIENIANS 
OF ACHAEMENIAN PERSIA 

The comprehensive investigation o f the ancient sources shows that neither the 
Matienians, who inhabited the region o f the Halys twist, nor the land of Matiene to the 
south of L a k e Urmia belonged to the X V n i t h satrapy. T h e X V m t h satrapy Matienians 
are located on the eastem s lopes o f the Argueti mountains, in Trancaucasia. 
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ՆԻԿՈԼԱՅ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՃՇԳՐՏՈՒՍՆԵՐ ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ ՍԵՊԱԳՐԵՐԻ 
ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ Ե Վ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

1. i z i d u s e գ ո յ ա կ ա ն ը Ii iz iduni բ ա յ ը 

Միևնույն izid- արմատով կազմված այս բառերից iziduse գոյակա-
նը ըստ էության հստակ ենթադրվում է Արգիշտի 11-ի Հաղիի և Չելեբի-բա-
դիի իդենտիկ արձանագրություններում: Սակայն ուրարտական գրագրի 
անփութության պատճառով մասնագիտական գրականության մեջ դրանք 
փաստորեն երկու դեպքում էլ թյուրիմացաբար մատուցված և դիտարկված 
են iziduni բայական գրությամբ: Ահա այդ տեքստերը. 

1. ...KIMES qu-ul-di-i-ni ma-a-nu ü-i gi-e-i ab-si-e-[i G]ÄN G l S ä A M §E 
C,,SGE§TIN §a-a-r[i i]s-ti-ni ша-nu-ri ü-i P[A5 i]ä-ti-ni a-ga-a-ü-r[i §ü]-
ü-ki dT al-di-se i-zi-du-n[i] (?!) a-ru-med V al-di-se (?!) za-du-ü-b[i §]u-e 
a-su-a-*f-i-n[a]... (КУКН, 406, երեսի կողմ, տողեր 38-45) 

2. ...KIMES qu-ul-di-ni ma-nu ü-i gi-i ab-si-i GAN S A M§E ul-di §a-a-ri is-
ti-ni ma-nu-ri ü-i PA5 is-ti-ni a-ga-ü-ri sü-ü-ki dTaJ-di-i-se i-zi-du-ni 
(?!) a-ru-me d У al-di-se (?!) za-du-bi i-ni §u-e a-su-a-'f-na... (КУКН, 
407, երեսի կողմ, տողեր 28-33) 

Այժմ անդրադառնանք գրագրի մատուցած խեղաթյուրումներին և 
մասնագիտական գրականության մեջ տեղ գտած տարակարծություննե-
րին: 

Գ.Ա. Սելիքիշվիլին, օրինակ, КУКН, 406 արձանագրության 
iziduni-ի մասամբ տուժած n[i] վերջավորության փոխարեն, ըստ երևույթին, 
ելնելով կոնտեքստի թելադրանքից, լիովին վերականգնել է se: Ուստի իր ա-
ռաջարկած izidu[se]-0, բնականաբար համարել գոյական1: Ի դեպ Հաղիի և 
Չելեբի-բադիի իդենտիկ արձանագրությունների բայական տեսքով iziduni-
ն «հրահանգ» գոյական է համարում նաև Ե. Հ. Գրեկյանը՝ այնինչ առանց 
անդրադառնալու ուրարտական գրագրի խեղաթյուրմանը : Իսկ Ֆ.Վ. Քյո-
նիգը, չգիտես ինչու, երկու դեպքում էլ գրագրի կողմից թյուրիմացաբար բայ 
մատուցված, սակայն ըստ էության գոյական ենթադրվող, iziduni-ն, միան-
շանակ բայ՛ Verb է համարում : 

Այստեղ նաև ավելացնենք, որ վերոհիշյալ երկու տեքստերում 
iziduse գոյականի վտխարեն iziduni բայի անհարկի մատուցումը, ցավոք, 
ուրարտական գրագրի կողմից մատուցված միակ կոպիտ սայթաքումը չէ: 
Տեքստի suki dTaldise iziduni (?!) aru-me d'i'aldise (?!) zadubi §ue asua*ma... 
մատուցման պարագայում ստացվում է, որ Խալդիի կարգադրությունը՝ 
iziduse-ն իբր թե պետք է կատարի հենց ինքը՝ գերագույն աստվածը: Այ-
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նինչ, ''ialdise iziduse (!) aru-me «Խալդին կարգադրություն ւսրեց-ինձ» 
տեքստի համաձայն, սոսկ կարգադրողն է գերագույն աստվածը, իսկ կա-
տարողը ուրարտական թագավորն է: Ուստի ինքնին հասկանալի է, որ 
d V aldise zadubi-ի փոխարեն անկասկած պետք է փնի iesc zadubi «ես կա-
տարեցի»: Եվ բոլորովին էլ պատահական չէ, որ տողերիս հեղինակը ար-
դեն նկատել ե շտկել է այն: Հմմտ. Ռուսա 11-ի Արծկեի КУКН, 427а արձա-
նագրության իդենտիկ տեքստը, suki d ialdise iziduni iese zadubi «Հենց 
Խալդի աստվածը կարգադրեց, ես կատարեցի»4: 

Հետևաբար, ելնելով Արգիշտի 11-ի Հաղիի КУКН, 406 և Չելեբի-բա-
ղիի КУКН, 407 իդենտիկ արձանագրությունների վերոհիշյալ հատվածների 
խեղաթյուրումներից, ստորև բերում ենք նրանց հավաստի նոր ընթերցում-
ները և թարգմանությունները. 

1. . . .KIM , ; S qu-ul-di-i-ni ma-a-nu ü-i gi-e-i ab-si-e-[i G]ÄN 0 , 5 S A M § E 
CISGE§TIN §a -a-r[i i]s-ti-ni nia-nu-ri ü-i P[A5 i]s-ti-ni a-ga-a-ü-r[i sü]-
ü-ki dTal-di-se i-zi-du-s[e] (!) a-ru-me i-e-se (!) za-du-ü-b[i §]u-e a-su-
a-՛f-n[a]... (КУКН, 406, երեսի կողմ, տողեր 38^5) 

Հողը ամայի է եղել, ոչինչ երբեք (?) ցանքադաշտ, խաղոդի (ու) 
պտղատու այգի այստեղ չի եղել, ոչ էլ ջրանցք է այստեղ անցկացվել: Հենց 
Խալդի-աստվածը կարգադրություն (!) ւսրեց-ինձ, ես (!) ստեղծեցի ծով ար-
հեստական: 

2. . . .KIK i r S qu-ul-di-ni ma-nu ü-i gi-i ab-si-i GÄN S A M SE ul-di §a-a-ri iS-
ti-ni ma-nu-ri ü-i PA5 is-ti-ni a-ga-ü-ri sü-ü-kiմTal-di-i-se i-zi-du-se (!) 
a-ru-me i-e-se (!) za-du-bi i-ni §u-e a-su-a-* r-na... (КУКН, 407, երեսի 
կողմ, տողեր 28-33) 
Հողը ամայի է եղել, ոչինչ երբեք (?), ցանքադաշտ, խաղողի (ու) 

պտղատու այգի այստեղ չի եղել, ոչ էլ ջրանցք է այստեղ անցկացվել: Հենց 
Խալդի-ւսստվածը կարգադրություն (!) արեց-ինձ, ես (!) ստեղծեցի այս ծո-
վը արհեստական: 

Հետևաբար, հետազոտված իդենտիկ տեքստերից հստակ երևում 
է, որ գրագրի կողմից խեղաթյուրված di'aldise iziduni (?!) aru-me հատվածի 
կողք-կողքի հիշատակված «կարգարդրեց» (?!) խեղաթյուրված և «տվեց-
ինձ» իրական բայերից ամենևին չի նշմարվում, թե ի՞նչ է, արդյոք, միաժա-
մանակ կարգադրել (?!) և տվել ուրարտական թագավորին գերագույն 
աստված Խալդին: Սակայն կարծեցյալ iziduni (?!)-ի շտկված iziduse (?!)-
ից հետո բացւսհայտվում է, որ Խալդին պարզապես հրաման է արձակել 
կամ կարգադրություն արել: Այնպես որ հիշյալ նախադասության ստորոգ-
յալը (բայը) սոսկ aruni-ն է, իսկ շտկված iziduse(!)-0' «կարգադրություն» գո-
յականը: Հմմտ. Г aldise iziduse (!) aru-me «Խալդին կարգադրություն (!) ւս-
րեց-ինձ» (КУКН, 406, երեսի կողմ, տողեր 43-44 և 407, երեսի կողմ, տողեր 
31-32) և d'f aldise iziduni «Խալդին կարգադրեց» (КУКН, 427а, տող 3) իդեն-
տիկ տեքստերը: 
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* * * 

Ինչ վերաբերում է միևնույն izid- արմատով կազմված izid(u)- բա-
յին, ապա այն հիշատակվում է Ռուսա 11-ի Արծկեի և Ռուսա 111-ի Գյովելե-
քի նորագյուտ արձանագրություններում՛ մի դեպքում յիակատար i-zi-du-ü-
ni, իսկ մյուսում՝ խեղաթյուրված i-zi-ü-ni մատուցումներով՝ գրագրի մեղքով 
du նշանի անտեսումով: Կարծում ենք, որ խեղաթյուրման մասին վկայում 
են izid- արմատով միանշանակ կազմված վերոհիշյալ iziduAe գոյականի, 
ինչպես նաև iziduni բայի ստորև բերվող հիշատակությունները. 

1. mRu-sa-a-se "Ar-gis-te-* f-ni-se i-ni ca-si-* н-si-e za-du-ni qar-bi-e sü-Ii 
ma-nu ü-i a-i-se-e-i LUGAL-se za-da-la-ni sü-ki di'al-di-i-se i-zi-du-ü-
ni i-e-se za-du-bi (КУКН, 427a, տողեր 1-3) 
Ռուսան, Արգիշտիի որդին, այս (տունը) զոհաբերության՝ պատ-

րաստեց: ժայոը լքված է եղել, երբեք արքաները (այն) չեն կառուցւսպա-
տել: Հենց Խալդի աստվածը կարգադրեց, ես կատարեցի: 

2. mRu-sa-se "E-ri-me-na-՛ f-ni-se a-li KLRQi-il-ba-ni-ka-i KITIM qu-ul-di-
ni ma-nu ü-i gi-e-i [ab-si-e-i GÄN C,LÄ FIAM§E] ma-nu-r[i ü-i PA5 is-ti-ni] 
a-ga-ü-ri sü-ki [d Г al-di-se] i-zi-<du!>-ü-ni i-e-s[e PA5 a-gu-bi] 
DAN.NUm e S ar-ni-ü-[si-ni-li za-du-bi i]s-ti-ni (SMEA, XLIV/1, Roma, 
2002, էջ 117, տողեր 18-26) 
Ռուսան, էրիմենայի որդին, ասում է, Կիլբանի երկրի դիմացի հողը 

ամայի է եղել, ոչինչ երբեք, ցանքադաշտ չի եղել, ոչ էլ ջրանցք է այստեղ 
անցկացվել: Հենց Խալդի աստվածը կարգադրեց, ես ջրանցք անցկացրի, 
հզոր սխրագործություններ կատարեցի այստեղ: 

Ի դեպ, iziduse-iziduni-ի նման միևնույն արմատով կազմված գոյա-
կանների և բայերի առկայությունը ուրարտական սեպագլւերում ըստ ամե-
նայնի համատարած և օրինաչափ երևույթ է: Հմմտ. aruse «նվեր» ե ar(u) 
«նվիրել», as'astese «զոհաբերություն» և as* ast(u) «զոհել», «զոհաբերել», 
biduiase «վերադարձ» ե bid(u) «վերադառնալ», sidistuse «կառույց» ե 
sidist(u) «կառուցել», zaduse «կատարում», «իրագործում» և zad(u) «կատա-
րել», mese «հարկ» և mes(u) «հարկահանել» և այլն: 

Եվ, վերջապես, iziduni բայիմաստի բացահայտման համար յուրա-
հատուկ նշանակություն ունի ubarduduni-ն, որյւ, Ֆ.Վ. Քյոնիգի եզրահանգ-
մամբ, իրոք հանդիսանում է նրա §Synonym|^ : Սակայն ավստրիացի ա-
կանավոր ուրարտագետը տվյալ դեպքում անզգուշորեն նկատի է ունեցել 
Արգիշտի 11-ի КУКН, 406 և 407 իդենտիկ արձանագրություններում գրագրի 
մեղքով թյուրիմացաբար iziduni (?!) մատուցված, այնինչ Գ.Ա. Սեյիքիշվի-
լու ջանքերով իրավամբ iziduse (!) ճշգրտված նույնարմատ գոյականը6: 
Ինչ վերաբերում է իրական iziduni բային, ապա այն գիտությանը հայտնի է 
մի վտքր ավելի ուշ՝ Ռուսա П-ի КУКН, 427а արձանագրությունից : Ահա 
iziduni-ի ն համանիշ ubarduduni բայով օժտված ուրարտական իդենտիկ 
արձանագրությունների մեզ հետաքրքրող հատվածները. 
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1. mRu-sa-se mAr-gis-te-՛ f-ni-se a-Ii qar-bi sal-zi ma-nu ü-i gi-e-i is-ti-ni 
si-da-ü-ri Sü-kid i al-di-äe ü-bar-du-du-ni i-e-se si-di-is-tii-bi te-ru-bi ti-
ni mRu-sa-a-i URU TUR (КУКН, 419, տողեր 3-7) 
Ռուսան, Արգիշտիի որդին, ասում է. ժայռը գահավեժ է եղել, ոչինչ 

այստեղ չի կառուցվել: Հենց Խալդի աստվածը հրամայեց, ես կառուցեցի, 
դրեցի անունը Ռասայի քւսդաք փոքր: 

2. "'Ru-sa-a-se mAr-giä-te-* f-ni-se a-li KURQu-är-li-ni • n-bi-i qi-ü-ra-a-ni 
sü-li-e ma-nu ւ՚ւ-i gi-e-i is-ti-ni ma-nu-rfi] sü-ki dT al-di-se ü-bar-du-du-
ni i-e-se ini 0Iäul-di-e te-ru-bi GAN O I S S A M §E GlS§a-ri sü-'F-e is-ti-ni te-
ru-ü-bi (КУКН, 421, տողեր 5-12) 
Ռուսան, Արգիշտիի որդին, ասում է. Կուառփնի հովիտ երկրի հողը 

անմշակ է եղել, ոչինչ այստեղ չի եղել: Հենց Խալդի աստվածը հրամայեց, 
ես այս խաղողի այգին հիմնեցի, ցանքադաշտ, պտղատու այգի նոր այս-
տեղ հիմնեցի: 

2. dAniqu դիցանվան ե նրա սեռի ճշգրտումը 
Ուրարտական իր դիվանի հրատարակության պահին Գ.Ա. Մելի-

քիշվիլին Անիկու դիցանվան միակ հիշատակությունը Ռուսա 11-ի Զվարթ-
նոցի արձանագրության մեջ չի նկատել, այդ պատճառով էլ նրա փոխարեն 
առաջարկել է DINGIR a-ni-qu gi-e խեղաթյուրված ընթերցումը : Իսկ մի 
փոքր ավեփ ուշ Ֆ.Վ. Քյոնիգը հիշյալ արձանագրության dA-ni-qu-gi-e9, հե-
տագայում նաե Մ. Սալվինին Ռուսա 111-ի Գյովելեքի նորահայտ արձա-
նագրության dA-ni-qu-gi0 դիցանունը սխալմամբ ընկալել են որպես Անի-
կուգի: Այնինչ տողերիս հեղինակը, ի տարբերություն Ֆ.Վ. Քյոնիգի և Մ. 
Սալվինիի, dAniqugi(e)-0 արդեն մատուցել է որպես Անիկու՝ -gi(e) վերջա-
վորությունը դիտարկելով ուրարտերենի եզակի տրականի հոլովական ցու-
ցիչ": Իսկ մեր այս տեսակետին համամիտ է Ե.Հ. Գրեկյւսնը Գյովելեքի 
արձանագրության իր վերահրատարակության մեջ12: 

Ինչ վերաբերում է dAniqu դիցանվան սեռին, ապա սակա փաստա-
կան նյութի արտակարգ սղության հետեանքով երկար ժամանակ այն շա-
րունակել է մնալ ուրարտագիտության պրոբլեմատիկ խնդիրների շարքում: 
Դեռ ւսվեփն, ինչպես ներկայումս բացահայավել է, ամենուրեք սխալմամբ 
այն կարգվել է աստված ների շարքը: Իսկ վերջերս, ելնելով Ռուսա 111-ի 
Գյովելեքի արձանագրության աոաջին հայացքից հակասական թվացող 
տվյալներից. Մ. Սալվինին հապճեպ այն համարում է մերթ աստված՝ (dio), 
մերթ էլ դիցուհի (dea)' հաշվի առնելով նրա պատվին և օսռճ13-կովի, և 
UDU-ոչխարի զոհաբերությունը՛3: 

Սույն հակիրճ նախաբանից հետո, կարծում ենք, և Անիկու դիցան-
վան, և նրա սեռի առթիվ մասնագիտական գրականության մեջ առայժմ 
արծարծված տեսակետները ինչպես հին, այնպես էլ նորահայտ փաստա-
կան նյութի հիման վրա զգալի վերանայման կարիք ունեն: Ի դեպ առա-
ջարկվող նոր եզրահանգումները ընթերցողին ըստ ամենայնի տեսանեփ 
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դարձնելու համար նպատակահարմար ենք գտնում նախօրոք գիտական 
տառադարձմամբ մատուցել այստեղ հենց խնդրո առարկա Զվարթնոցի ե 
Գյովելեքի սեպագիր արձանագրությունների փաստական նյութը՜ հոլովա-
կան վերջավորությունների ընդգծված տրոհումով. 

1. ikuka*mi-e '"Rusaini-e »nbi-gi ase pili nikidulfi] UDU.MÄS.TUR 
d Г aldi-e nipsidulini UDU d i aldi-e TAG UDU dIM-a ÜDU dUTU-ni-e 
se* adie dAniqu-gie ase A*®8 esia§iuli MÄS.TUR di'aldi-e nipsiduli 
UDU d i aldi-e TAG UDU dIM-a UDU dUTU-ni-e se« adi dAniq[u] 
(КУКН, 421, տողեր 16-25): 

2. mRusase ali guni telzuse terubi ase A m f S §uini-ni nikiduli 
UDU.MÄS.TURd Г aldi-e nipsidulini.... 
GUD mRusaini-e DINGIR-gi14 G U DÄB mRusaini-e ''NIN o u d Ä B dAniqu-
gi ... III UDU ÄAUÜbabana-ue atqanana-ue (SMEA, XLIV/1, Roma, 
2002, էջ 117, տողեր 2-3, էջ 122, տողեր 4-5,9-11,14-15): 
Եվ, այսպես, ներկայացված տեքստերից, կարծում ենք, ակներե է, 

որ Զվարթնոցի արձանագրության մեջ եզակի տրականի հոլովական վեր-
ջավորություններից են ikukani-ի տրոհված e-ն, »nbi-ի նույն հոլովի 
տարբերակ gi-ն, d i ' a l d ^ e-ն, ինչպես նաե d Aniqu-ի gie-ն և ''UTU-ni-ի 
Օ՚Տայա-ի) e-ն: Այնուհետև, d I M ^ a-ն, d T e i s e b a ^ վերջավորությունն է՝ 
առանց տրական հոլովի ցուցիչի, քանի որ ուրարտերենում a-ով ավարտ-
վող բառերը (նաև հատուկ անունները) սովորաբար հոլովական վերջավո-
րությամբ չեն օժտվում (հմմտ., թերևս, dIM-a EN-gie «Թեյշեբա աստծուն' 
տիրոջը» - КУКН, 390, տող 1): Իսկ կրկնակի հիշատակության դեպքում 
dAniqu-ի gie հոլովական ցուցիչի անտեսումը պայմանավորված է տողա-
վերջում ազատ հատվածի բացակայությամբ (տողադարձը, որպես կանոն, 
սեպագրում բացառված է): 

Ինչ վերաբերում է Գյովելեքի արձանագրությանը, ապա այնտեղ 
«uinini-ի վերջին ni-ն եզակի բացառականի ցուցիչն է , d T aldi-ի և ' "Rusa in^ 
e-ն, ինչպես նաև DINGIR-ի ե '՛Aniqu-ի gi-ն' եզակի տրականի, իսկ 
^ babanaue-ի և atqananaue-ի ue-ն՝ հոգնակի տրականի: 

Հետեաբար, ելնելով հիշյալ հիմնավորումներից, ստորև բերում ենք 
Զվարթնոցի և Գյովելեքի արձանագրությունների մեզ հետաքրքրող հատ-
վածների թարգմանությունը. 
1. Այս Ռուսայան հովտին երբ ջրանցքը nikiduli, ուլ Խալդի աստծու 

(պատվին) թող մորթվի, ոչխար Խալդիին զոհաբերվի, ոչխար' Թեյշե-
բային, ոչխար՝ Շիվինիին, se՛ adi՝ Անիկոփն: 

2. Ռուսան ասում է. իսկապես հրաման արձակեցի, երբ ջրերը ծովից հո-
սեն, ուլ Խալդի աստծո (պատվին) թող մորթվի, ցուլ՝ Ռուսայան աստ-
ծուն, կով՝ Ռուսայան դիցուհ(ուն), կով՝ Անիկուին III ոչխար՝ լեռ-
նային զոհաբերություններին: 

Ահա այսքանը, Անիկու (բայց ոչ Անիկուգի՝ ըստ Ֆ.Վ. Քյոնիգի և Մ. 

40 



Սալվինիի) դիցանվան, կարծում ենք համոզիչ, հորջորջման մասին: Հմմտ., 
թերևս, նաև նման վերջավորությամբ ուրարտական Ispiliuqu անձնանունը և 
Buqu, Gurqu, euluqu տեղանունները: 

Ինչ վերաբերում է Անիկուի սեռի բացահայտմանը, ապա, ճիշտ է, 
անցյալում, վաւստական նյութի բացակայության պարագայամ, մասնագի-
տական գրականության մեջ այն համարվել է աստված: Սակայն այժմ 
հենց սոսկ Ո-ուսա 111-ի Գյովելեքի նորահայտ արձանագրության տվյալնե-
րի համաձայն, երբ Անիկուին զոհաբերվում է ÄB «կով», այլևս ոչ մի 
կասկած չի հարուցում, որ նրան միանշանակ պետք է դասել ուրարտական 
դիցուհիների շարքը: Հանրահայտ է, որ պաշտամունքային արարողութ-
յունների ժամանակ <5ւաճ6-կովը զոհաբերվում է բացառապես դիցուհիների 
պատվին՝ սկսած գերագույն դիցուհի Վարուբանիից: 

Սյուս կողմից, ակնառու է նաև որոշ դեպքերում դիցուհիների, այդ 
թվում առաջին հերթին Վարուբանիի, պատվին ÄB-կովի հետ միասին 
նսւև ոչխարների զոհաբերումը: Այդպիսին Լ իրերի վիճակը, օրինակ, Վա-
րուբանիի. Բաբայի ու Տուշպուեայի պարագայում Մհերի դռան պաշտա-
մունքային արձանագրության դիցարանում15: Դեռ ավելին, բացառիկ դեպ-
քերում էլ ուրարտական դիցուհիների, ներառյալ Վարուբանիի, պատվին 
զոհաբերվում են սոսկ ոչխարներ (կովերի անտեսումով) 6: Սակայն դրա-
նից, միևնույն է, իրերի վիճակը ամենևին չի փոխվում: 

Հետևաբար, նորագյուտ սեպագիր արձանագրությունների փաս-
տական նյութի շնորհիվ ներկայումս ուրարտական աստվածների սակա-
վաթիվ դիցարանը աստիճանաբար համայրվում է նոր դիցուհիներով՝ 
հայտնի Անիկուի հետ միասին, նաև առայժմ անհայտ էյդուրուով և Ինուա-
նիով: Եվ դա այն դեպքում, որ եթե Անիկուին դասում ենք դիցուհիների շար-
քը Զվարթնոցի և Գյովելեքի արձանագրություններում նրա պատվին զոհա-
բերվող կովերի շնորհիվ, ապա էյդուրուն և Ինուանին Այանիսի նորահայտ 
արձանագրության մեջ նույնպես հանդես են գափս դիցուհիների շարքում՝ 
թեև նրանց պատվին զոհաբերվող այւդեն ոչխարների պարագայում: Դրւսն 
այւժե ավելացնել նաև այն ցնցող նորույթը, որ նրանցից Ինուանին միաժա-
մանակ խոսուն անուն է՝ հենց «Դիցուհի» ստուգաբանությամբ, որից սերում 
են dinuanaue-0 կամ dNINM E S-ue-ü: 

3. se*adi բառի ստուգաբանությունը 

Այս բաոը ուրարտագիտությանը հայտնի է ավեփ քան մեկ հարյու-
րամայակ առաջ, ըստ որում սոսկ Ռուսա 11-ի Զվարթնոցի արձանագրութ-
յունից: Եվ չնայած այդ արձանագրությունը զանազան լեզուներով բազ-
միցս հրատարակվել է մի շարք երկրներում1 , այնուամենայնիվ se*adi բա-
ռիմաստի բացահայտումը առայժմ շարունակում է մնալ ուրարտերենի բա-
ոապաշարի ծայրահեղ պրոբլեմատիկ խնդիրների շարքում: 

Գ.Ա. Սեփքիշվիփն, օրինակ, ուրարտական արձանագրություննե-
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րի իր դիվանում խնդրո առարկա բառի մեկնաբանությանը ընդհանրապես 
չի անդրադարձել14: Ֆ.Վ. Քյոնիգը se՛adi-ի համար ենթադրաբար առաջար-
կել է "Opfer" «զոհ» թարգմանությունը՜0: Իսկ Ի.LT. Դյակոնովը և Ս՜.Լ. Խա-
չիկյանը փորձել են ուրարտերեն Ae՛edi-ն համադրել խուրրիերեն se* «(а) 
li-ի հետ, որը նշանակում է «ծիսականորեն անաղարտ»21: Սակայն այդ ա-
մենը սոսկ հիպոթեզներ են, որոնք սեպագիր տեքստում առանձին վստա-
հություն չեն ներշնչում: 

Սույն հակիրճ նախաբանից հետո նշենք, որ չնայած se*adi բւսոը 
հիշատակվում է սոսկ Զվարթնոցի КУКН, 421 արձանագրության մեջ, սա-
կայն մեր ուշադրությունը ակամայից գրավում է վողուց հայտնի սեպագիր 
այդ տեքստի և Գյովելեքի նորահայտ սեպագիր արձանագրության իդեն-
տիկ հատվածների, մասնավորապես նրանցում առկա se* adi dAniqu-gi և 

Aniqu-gi դարձվածքների փոխադարձ կապը: Ուստի խնդրո առար-
կա հարցի էությունը ընթերցողին առավել տեսանելի դարձնելու համար 
նպատակահարմար ենք գտնում առաջին հերթին ստորև բերելու հիշյալ սե-
պագիր տեքստերի մեզ հհտաքրքրող իդենտիկ հատվածների գիտական 
տառադարձումը ե թարգմանությունը՝ զոհաբերվող կենդանի - աստվա-
ծություն դարձվածքների փոխադարձ շարահյուսական կապի մեջ. 

ա) Ռուսա 11-հ Ջմաոթնոցհ աոձանացոոաւունո՜ 

UDU.MÄS.TUR dTaldie nipsidulini «Ուլ Խալդի աստծո (պատվին) թող 
մորթվի» 
UDU T aldie TAG «Ոչխար Խալդիին զոհաբերվի» 
UDU dlM-a «Ոչխար՝ Թեյշեբային» 
UDU dUTU-nie «Ոչխար՝ Շիվինիին» 
se* adi dAniqu-gi «se* adi՝ Անիկու դիցուհուն» 

UDU.MÄS.TURd T aldie nipsiduli «Ուլ Խալդի աստծո (պատվին) թող մորթ-
վի» 

UDU d V aldie TAG «Ոչխար Խալդիին զոհաբերվի» 
UDU dIM-a «Ոչխար՝ Թեյշեբային» 
UDU dUTU-nie «Ոչխար՝ Շիվինիին» 
se* adi dAniq[u] «Ae*adi՝ Անիկու(ին)» 

բ) Ռուսա III-ի Գավեյհբհ աոձանացաււԹաւնո23 

UDU.MÄS.TUR d'i aldie nipsidulini «Ուլ Խալդի աստծո (պատվին) թող 
մորթվի» 
GUD V UDU d Г aldie TAG «Ցուլ (և) 5 ոչխար Խալդիին զոհաբերվի» 
UDU.SE UDU dIM «Ոչխար գեր (և) ոչխար՝ Թեյշեբա(յին)» 
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UDU.SE UDU dUTU «Ոչխար գեր (և) ոչխար՜ Շիվինի(ին)» 
UDU.SE UDU d'Anibanie «Ոչխար գեր (և) ոչխար' Վարուբանիին» 
UDU.SE UDU DINGIRMtS «Ոչխար գեր (և) ոչխար՝ աստվածներ(ին)» 
UDU.SE UDU dNIN «Ոչխար գեր (և) ոչխար՝ դիցուհի(ներին)» 
GUD mRusainie DINGIR-gi «Ցուլ՝ Ո-ուսայան աստծուն» 
0 U DÄB '"Rusainie dNIN «Կով՝ Ռուսայան դիցուհ(ուն)» 
0 U D ÄB dAniqu-gi «Կով՝ Անիկու դիցուհուն» 

Այսպիսով. ինչպես հստակ երեում է հիշատակված տեքստերի գի-
տական տաուսդարձումներից ե թարգմանություններից, Գյովելեքի արձա-
նագրության մեջ ըստ ամենայնի պարզ են՝ ե աստվածությունները ե նրանց 
հասցեագրված զոհաբերվող կենդանիների տեսականին: Ինչ վերաբերում 
է Զվարթնոցի արձանագրությանը, ապա այստեղ միակ բացառությունը 
հանդիսանում է զոհաբերվող կենդանիների շարքում առկա se* adi ուրար-
տական անհայտ բառը, որը առնչվում է dAniqu դիցանվան հետ: Եվ դա այն 
դեպքում, երբ Զվարթնոցի արձանագրության se-adi dAniqu-gi դարձվածքի 
դիմաց Գյովելեքի արձանագրության իդենտիկ տեքստում սակա է 0 U D ÄB 
dAniqu-gi «կով՝ Անիկու դիցուհուն» դարձվածքը: Ըստ որում հատկանշա-
կան է. որ 0 1 "'AB dAniqu-gi և se*adi dAniqu-gi դարձվածքները համընկնում 
են ոչ միայն ըստ էության, այլև շարահյուսորեն: Այստեղ սոսկ ավելաց-
նենք, որ Զվարթնոցի արձանագրության se՛adie-ի -e վերջավորությունը 
(հմմտ. 25-րդ տողի se՛adi-ն) ունի սոսկ գրաֆիկ նշանակություն՝ տողի ա-
զատ հատվածը լրացնելու համար (հմմտ. նաե նույն տողի ''Aniqu-gie-ի ա-
վելորդ e-ն՝ dAniqu-gi-[i փոխարեն): 

Հետևաբար, սույն CiUDÄB - se* adi «կով» ըստ ամենայնի հետաքր-
քիր բացահայտումը, ւսվելի քան հարյուրամյա անհայտությունից հետո, ա-
ներկբա լրացնում է ուրարտական արձանագրությունների առայժմ հայտ-
նի GUD - pa*rni «ցուլ», UDU - suse «ոչխար», ANSU.A.AB.BA - ultuni 
«ուղտ»24. UDU.MÄS-li - niqali «այծ» և UDU.MÄS.TUR - sali «ուլ»25 շումե-
րա-ուրարտական համադրությունների շարքը: 

NICOLAY HARUTYUNYAN 

CORRECTIONS AND INTERPRETATIONS IN THE READINGS 
OF URARTIAN TEXTS 

T h e paper o b s e r v e s and g i v e s p rec i s e read ings and m e a n i n g s o f Urartian noun 
iziduSe ' o rder ' , and the verb iziduni *to order ' , the n a m e and g e n u s o f divinity Aniqu and 
the e t y m o l o g v o f the w o r d Se •adi ' c o w ' . 
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ՀԱՍՄԻԿ ՀՍԱ5ԱԿ5ԱՆ 

Խ Ե Թ Ե Ր Ե Ն marnuwa ԲԱՌԸ 

Հնդեվրոպական լեզուներում 'mer- *mor- բազմիմաստ արմատով 
կազմվում են մի շարք համանուններ: Խեթերենը, ի թիվս այլ հնդեվրոպա-
կան լեզուների, ես ունի վերոնշյալ արմատով կազմված բառեր: Մենք փոր-
ձել ենք առանձնացնել խեթերենում բառերի մի շարք, որն իմաստային ա-
ռումով համընկնում է հնդեվրոպական *mer- *mor- արմատի ունեցած որոշ 
իմաստներին: Ստորե ներկայացվող աղյուսակի վերջին շարքում մենք դի-
տարկել ենք խեթ. marnuwa բառը (խմիչքի անվանում), որն էլ հանդիսանում 
է մեր հոդվածի նյութը: Այն հնչոդությամբ նման է խեթ. mer/mar - «անհե-
տանալ» բառին՛, որն, ամենայն հավանականությամբ, ևս հանգում է 
հնդեվրոպական *mer- *mor- բազմիմաստ արմատին ե համապատասխա-
նում վերջինիս «սևացնել, մութ գույն, բիծ» նշանակությանը: Հնարավոր է 
նաև, որ հայերեն մաոն (մառախուղ, մեգ, մշուշ), բարբռ. մոռ, (մորի, մոշ) 
մառի (լրթագույն, մուգ մանուշակագույն) բառերը ևս ծագում են նույն ար-
մատից: Եվ պատկերն ավեփ հասկանալի դարձնելու համար հնդեվրոպա-
կան արմատին զուգահեռ կբերենք խեթերեն և հայերեն օրինակները: Ի 
դեպ. այս աղյուսակում հնչյունաիմաստական համընկումներ են դիտարկ-
վում խեթերենի և հայերենի բարբառային տարբերակների միջև: (Խեթերեն 
օրինակների ընտրությունը մերն է՜, իսկ հնդեվրոպական և հայերեն զուգա-
հեռները բերվում են ըստ Գ. Ջահուկյանի)3: 

Հնդեվրոպա-
կան 

Խեթերեն Հայերեն 

'mcr - հյուսել, 
կապել թել. թոկ 

marra -(նշանակությունների շար-
քում)-սւրձակել, հանգույց քանդել _ 

nier-առկայօել mamuwala - (նշ. շարքում)-
անտեսանելի 

— 

mcr- մեռնել т а т и , т е т и - անհետանալ, 
չքանալ, մեռնել 

marnuwala-մահվան գնալ, 
մահկանացու 

մհոանիմ, մարդ «մահկանացու» 

т е г - արորել marra - ջարդել, բաժանել, 
կտրտել, մանրել 

«մարտ»-պայքար 
մուրճ, մաշեմ 

впвп. մեո. մաո «փայտի ծեղ», մա-
ռել «ցորենը մանրել, կալսել» 

mcr-սնաց նել. 
մութ դույն. բիծ 

marnuwa - խմիչքի անվանում մռայլ, մաո-ա-խուդ 
(Գ. Ջահուկյանի բերած այս օրի-
նակին մենք կհավհլենք բրբռ. մա-
ռի «լրթագույն, մուգ, մանուշակա-

գույն) 
տառ. մոռ. (մո?. մորի, մորենի): 
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Ինչպես նշվեց, հոդվածի բուն նյութն է marnuwa բառը: 
Սակայն մինչ լեզվաբանական վերլուծություն կատարելը, ներկա-

յացնենք marnuwa խմիչքի կիրառությունն ու հատկանիշներն ըստ խեթա-
կան տեքստերի: Այն հաճախ է հանդիպում հատկապես ծիսպաշտամուն-
քային տեքստերում: Marnuwa-ն խմիչք է, որ մատուցվում է աստվածներին, 
թագավորական ընտանիքի անդամներին, խմվում ծիսակարգի մասնակից-
ների կողմից, անգամ ծիսական արարողակարգի հիմնական բաղկացուցիչ 
մասն է կազմում (տե՛ս ստորև): 

Օրինակ' Խւսթթի Երկրի ՍԼմպրոպի աստծուն նվիրված ծիսակա-
տարության ժամանակ, այլ խմիչքների շարքում, քարե կոթողի առջև հեղ-
վում է նաև marnuwa-ն : 

Խեթ (EZEN» assuinas)5 տոնի ժամանակ արքայազնը այցելելով տար-
բեր պալատականների տներ, մասնակցում է ծիսական ճաշկերույթների, 
որոնց ընթացքում, գարեջրի և ուտեստեղենի հետ մատուցվում է նաև 
mamuwa-u : 

Իլլույանկա օձի և Ամպրոպի աստծո հակամարտությանը նվիր-
ված առասպելույթի առաջին տարբերակում, երբ Ինարա (Inara) աստվա-
ծուհին Իլլույանկայի և նրա որդիների համար ընդունելություն է կազմա-
կերպում, նրանց հյուրասիրած խմիչքների շարքում հիշատակվում է 
marnuwa-ն, որը խմելուց հետո օձերն այլևս չեն կարողանում հետ սողալ 
իրենց բույնը, ինչի շնորհիվ էլ Ամպրոպի աստվածը հաղթում է նրան7: Այս 
տեքստից ակնհայտ է, որ marnuwa-ն հավանաբար ոգելից խմիչք է, քանզի 
օձը հարբում է: 

mamuwa-ն ունի նաև չարախափան նշանակություն: Այս մասին է 
խոսվում տեքստերից մեկում, որում ասվում է, որ marnuwa-ն կարող է ստի-
պել չարին հեռանալ (անհետանալ), իսկ լավ բաներին (բարուն) ի հայտ 

8. 

գալ : 
Սակայն ամենաուշագրավը խեթական մի ծես է՝ կապված Տի-

տիուսափ աստվածուհու հետ: Mamuwa-ով լցված ավազանում խորանի 
առջև ծնկաչոք և մերկ նստում են աչաճցա9 երկու մարդիկ (ծիսակարգի 
մասնակիցների անվանում): Տիտիուտտի աստվածուհու քրմուհին և պոռն-
կուհիների վերակացուհին երեք անգամ վազում են mamuwa-ով լի ավազա-
նի միջով: Վերակացուհու ձեռքին փայտե դանակ է, որի առջևից ավազանի 
միջով վազում է Տիտիուտտի աստվածուհու քուրմը՛ ձեռքին գավազան, 
վերջինիս դիմաց էլ կապում են sipartin10: Քուրմը աչաճցա մարդկանց մեջ-
քին երեք անգամ լցնում է marnuwa և նրանք երիցս վտղ փչելով՝ դուրս են 
գալիս ավազանից: Ծեսի վերջում թագավորը մոտենում է Ամպրոպի աստծո 
կոթողին, խոնարհւխւմ և գնում աղոթատեղի: 

Ըստ Վ. Արձինբայի, ծեսում ի հայտ է գալիս խորանի (օջախի 
կրակի) և ավազանի (ջուր) այս երկու խորհրդանիշների հակադրությունը": 

Ծեսն ինքնին շատ խորհրդապաշտական է, թատերականացված 
և, քանի որ նրանում դերակատարում ունեն նաև պոռնկուհիները, կարելի է 
ենթադրել, որ այստեղ տեղի էին ունենում էին նաև օրգիաներ, ինչը կարող 
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էր կապված յինել պտղաբերության պաշտամունքի հետ: Փաստերեն 
marnuwa-ն այստեղ ներկայանում Է կարծես օծող, խորանի աոջե մաքրա-
զերծող, ինչպես նաե պտղաբերության պաշտամունքի հետ առնչվող 
խմիչք: Ավելացնենք, որ marnuwa-ն մատուցվում Է նաև այլ աստվածութ-
յուններին և նրանց հետ կապված ծեսերամ (Տելեպինուս, Սրեի աստվա-
ծուհի, Տաուրի աստծուն և այլն): 

Խեթական սեպագիր տեքստերում mamuwa-ն հիշատակվում Է թե' 
աոանձին, թե' գինու, գարեջրի ե այլ խմիչքների հետ, որից կարելի Է են-
թադրել. որ այն. համենայն դեպս, խադոդի գինուց և սովորական գարեջրից 
տարբերվող մի խմիչք Է կամ նրանց առանձնահատուկ տեսակ: 

Ա. ֆոն Շուլերը նկատել Է, որ Կապադովկիայի հին ասորեստան-
յան տեքստերում հանդիպում Է marnuwatum անվւսնմամբ խմիչք, որը 
պատրաստվել Է գարուց և նա ենթադրում Է, որ վերջինս գարեջուր Է եղել: 
Հաշվի առնելով խեթ. marnuwa-ի հետ marnuwatum-ի ունեցած հնչյունական 
նմանությունը, ինչպես նաե այն հանգամանքը, որ խեթ. mamuwa-ն մա-
տուցվում Է lüAGRIC-li'՜ կողմից, Շուլերը ենթադրել Է, որ խեթ. marnuwa-ն ես 
գարեջրի տեսակ Է1"՝: 

marnuwa խմիչքին անդրադարձել Է նաև Ն. Սկրտչյանը, որը վեր-
լուծելով տեքստերում նրա կիրառությունը, եկել Է այն եզրակացության, որ 
խեթ. marnuwa (marnuwanta) բաոի արմատն Է niarnu-ն և այն պահպանվել Է 
հայերենի մառ կամ մառն բառերում, որը նշանակում Է «մէգ և մշուշ», ինչ-
պես նաև «գինու երեսին բռնած թաղանթ», նա եզրակացնում Է, որ 
marnuwa-ն հողի տակ պահվող գինու հատուկ տեսակ Է՛ : 

Փաստորեն, խնդրո առարկա խմիչքի վերաբերյալ արտահայտ-
ված Է երկու կարծիք՝ ա) որ այն գարեջուր Է, բ) որ այն հոդում պահվող գի-
նու հատուկ տեսակ Է: 

Այնուհանդերձ, փորձենք բառակազմական վերլուծության ենթար-
կել marnuwa խմիչքի անվանումը: Այն տեքստերում հանդիպում Է marnu, 
marnuwa, marnuwan, mamuwant ձևերով: 

Վերջին երկու ձևերի մասին կարելի Է ասել հետևյալը, marnuwan -
կարծում ենք. որ կազմված է « тага» արմատից և խեթ. -uwan վերջածան-
ցից15, որը նշանակում Է «ինչ-որ բանից ստեղծված, առաջացած» (тага - к 
uwan): Այսինքն, կարելի Է ենթադրել, որ marnuwan նշանակում Է. mam-ից 

պատրաստված (խմիչք): Ինչ վերաբերում Է mamuwant ձևին, ապա այս 
դեպքում արմատը «marn» Է ,որին ավելացել Է -(ս^8ոէխեթ. վերջածանցը16 

(տես օրինակ խեթ. kast- «սով», kist(u)want- «սոված»): Նույն ձևով marn > 
marn(u)want: 

Փաստորեն, թե' marnuwan, թե' mamuwant ձեերում արմատը հան-
դիսանում Է «тагпл-ը, որը բխեցվում Է խեթ՝. *mer, 'mar - չքանալ, անհե-
տանալ, մահանալ արմատից17: 

Ինչպես տեսանք, այս նույն արմատն Էր ընկած նաև վերը բերված 
աղյուսակի մի շարք խեթ. բառերում: Այդ աղյուսակում marnuwa խեթերեն 
բսաը մենք ենթադրում ենք, որ կարելի Է բխեցնել հնդեվրոպական *mer, 
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*mor բազմիմաստ արմատի «սև, մութ գույն, բիծ» իմաստից: Փորձենք 
վւաստարկել մեր այս մոտեցումը. 

Հայտնի է, որ ցանկացած խմիչք պատրաստվում Է ինչ-որ բույսից 
կամ մրգից ե ուսումնասիրելով մրգերի և բույսերի հնդեվրոպական անվա-
նումները պարզվեց, որ «սե թթենու» կամ «սե թթենու պտղի» ինչպես նւսե 
«մորու» կամ «մոշի» հնդեվրոպական անվանման համար վերականգնվում 
Է "rnöro - արմատը, որն Էլ ծագումնաբանորեն կապված Է վերոնշյւսլ 'mer-, 
*mor- (սե, մուգ գույն) արմատի հետ18: Հնդեվրոպական լեզուներում «սե 
թթենու պտուղների» ե «մորու», «մոշի» անվանումների իմաստային առու-
մով միախառնումը պայմանավորված Է հավանաբար նրանց ունեցած ար-
տաքին և գունային նմանությամբ: Հունարեն цброу - թթենու պտուղ, թութ, 
մոշ, լատ. mörus - թթենի, шбшш - թթենու պտուղ, մոշ, վալլ. - merwydden -
թթենու պտուղ19: 

Հայերենում ես այդ արմատը պահպանվել Է մոր «մոշ. մորենու 
պտուղ» ձևով Հայերենում ունենք նաե Մորեաս «թութ» ձեը, որը պահ-
պանված Է միայն Երեմիա Մեղրեց ու մոտ21, որը ըստ Հ. Աճաոյանի համար-
վում Է փոխառություն հունարենից: Ինչ վերաբերում Է «թութ» բառին, ապա 
այն հայերենում համարվում Է փոխառություն արամեերենից՜ : 

Հնարավոր Է ենթադրել, որ խեթ. marnuwa-խմիչքը կարող Է պատ-
րաստված լինել «սև թթից» կամ «մորուց ե մոշից», քանի որ նրա արմատը 
«marnw-ը ես կարելի Է հանգեցնել հնդեվրոպական վերոնշյւսլ արմատին: 
Ենթադրելի Է, որ նման արմատով ծառի կամ թփի հիշատակություն ևս 
պետք Է լիներ խեթական տեքստերում: Իրոք marn an կոչվող ծառի անվա-
նում պահպանվել Է խեթական տեքստերում, որը սակայն, հանդիպում Է 
առանց gis գաղափարագրի (ծառերի ե բույսերի համար դրվող գաղափա-
րագիր), ինչն Էլ կասկածների տեղիք Է տափս, որ խոսքն իրավամբ ծառի 
մասին Է՜: Սակայն վերլուծելով տեքստը, որում հանդիպում Է բառը, կար-
ծում ենք, կարեփ Է ենթադրել, որ խոսքը ծառի մասին Է: Տեքստը հետևյալն 
Է. « 0 , իմ Հայր, դօւ կառուցեցիր քեզ համար տուն այնքան բարձր, որքան 
maman-ը...» : Իհարկե, միանշանակորեն չի կարեփ պնդել, որ տեքստում 
խոսվում Է հենց թթենու ծսաի մասին՝ փաստերի բացակայության պատճա-
ռով: 

Ինչ վերաբերում Է «Սև թթենու ծառին» (Morus nigra), ապա այն 
տարածված Է Միջերկրածովյան ե Հարավ-արևելյան Ասիայի երկրներում, 
սակայն նրա հնագույն հայրենիքը համարվում Է Առաջավոր Ասիան: Նրա 
մեծ պտուղները բնութագրվում են մուգ մանուշակագույն, գրեթե սե գույ-
նով25: Ավելացնենք, որ Եգիպտոսում այս թթենու տեսակին մոտ մեկ այլ 
տեսակ համարվում Է «աստվածների սրբազան ծառ», որ մեծ ծիսական և 
առասպելական նշանակություն ուներ (հիշենք marnuwa-ի ունեցած ծիսա-
կան նշանակությունը)26: 

Փաստերի սակավությունը հնարավորություն չի տափս պնդել նաև, 
որ marnuwa-ն կապված Է marnan - ծառի անվանման հետ, սակայն հնչյու-
նական նմանությունը և բերված նյութը, կարծում ենք մտորումների տեղիք 
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են տալիս: 
Մեր առաջադրած վարկածներին օգնության կարող է գալ նաև հա-

յերեն բարբառներում պահպանված նյութը: Ինչպես նշվեց վերը, Ն. 
Մկրտչյանը ենթադրում էր, որ marnuwa բառի marnu արմատը պահպան-
ված է հայ. «մառն»՝ ա) «մեգ, մշուշ, մառախուղ», բ) «գինու երեսին բռնած 
թաղանթ» բառերում: Մենք այս տեսակետին կավելացնենք հետևյալը. Հր. 
Աճաոյանը հայ. «մառն» (ն. հլ. գործ մսւռամբ» - մշուշ, մէգ, մառախոպ»՝ 
ծագում է հնդեվրոպական նախալեզվի Vier-, *inor- արմատից) բառի հոդ-
վածում ենթադրում է, որ սրանից է կազմված Ղարաբադի բարբառի մռա-
մօշ < մառամռշ «մի տեսակ մոշ, որի վրայ մշուշի բարակ մի խաւ է պա-
տած», ինչպես նաև Մաշկերտի բարբառի մառի «լրթագույն, մուգ մանիշա-
կագույն» բառերը {մառի բառի իմաստը, ի դեպ, շատ հիշեցնում է սև թթի 
վերոնշյւսլ նկարագրությունը)2 : 

Հայտնի է, որ մի շարք դեպքերում բւսրբառները գրաբարի համե-
մատությամբ հանդես են բերում արմատական-բառակագմական զգալի 
տարբերություններ, որոնց հիմքերը, ըստ Գ. Ջահուկյանի, թերես հասել են 
մինչև վաղնջսւհայերենի շրջանը: Եվ նմանատիպ օրինակներ թվարկելիս, 
գրաբարյան արմատական ձևի դիմաց աճականով կամ հին ածանցով 
ձևեր ունեցող բառերի շարքում նա հիշատակում է նաև մոր (h.b -*mor) և 
բարբառային (մոռ, մոշ (*մորշ) (հ.ե *mor-s) ձևերը28: Կարելի է ենթադրել, որ 
խեթ. marnuwa-ի marn- արմատը, եթե իսկապես նշանակում է սե թութ կամ 
մորի, մոշ, ապա այն կարող է պահպանված լինել հայերեն բարբառային 
մոոՆ վերը նշված iftw/0 բառերում: 

Բացի այդ, հայերեն մառան բստը ևս ստույգ ստուգաբանության 
չունի: Մառանը -ա հոլովման է և նշանակում է «շտեմարան» (գինու, կե-
րակրեղենի, մթերքի են). Նոր Հայկազյան բառարանում բխեցվում է մառ 
«մութ» բառից և մեկնվում է «ներքին և մթին սենեակ»29: Փաստորեն, կարե-
լի է ենթադրել, որ մառան բսւռլւ ևս հանգում է մառն արմատին, որն էլ ծա-
գում է հնդեվրոպական *mer, mor արմատից: Միգուցե հայերեն մառան 
բառն էլ ծագումնաբանորեն կապված է խեթ marnuwa-խմիչքի անվանման 
հետ. հատկապես, եթե հաշվի առնենք, որ Ն. Մկրտչյանը marnuwa-ն հա-
մարում է հոդի տակ պահվող խմիչք: Հիշենք նաև, որ mamuwa-ն, բացի 
հարբեցնելուց, ուներ չքացնելու, անհետացնելու հատկություն (օրինակ՝ 
չարը), որը իմաստային առումով կապվում է հողում թաղելու, պահելու 
հատկանիշի հետ: 

Ի մի բերելով վերը գրվածը՝ մենք առաջադրում ենք հետևյալ վար-
կածները. 

ա) marnuwa բառի т а га արմատը հավանաբար ծագում է հնդեվրո-
պական "mer-, mor- արմատի «սևացնել, մութ գույն, բիծ» իմաստից, որի 
հետ ծագումնաբանորեն կապվում է սև թթենու պաղի, ինչպես նաև մորու 
կամ մոշի հնդեվրոպական անվանման համար վերականգնվող того ար-
մատը: 
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բ ) Խ ե թ . տ ե ք ս տ ե ր ո ւ մ հ ա ն դ ի պ ո ղ m a r n u w a - ն հ ա վ ա ն ա բ ա ր ո գ ե լ ի ց 
խ մ ի չ ք է, ո ւնի ծ ի ս ա կ ա ն , չ ա ր ա խ ա փ ա ն ն շ ա ն ա կ ո ւ թ յ ո ւ ն և հ ն ա ր ա վ ո ր է 
պ ա տ ր ա ս տ վ ո ւ մ է ր սև թ թ ի ց , մորուց կ ա մ մ ո շ ի ց : Ի դ ե պ , մ ի շ տ պ ե տ ք է հիշել , 
ո ր ա յ ս տ ա ր բ ե ր բ ո ւ յ ս ե ր ի ա ն վ ա ն ո ւ մ ն ե ր ը մ ի ա խ ա ռ ն վ ա ծ ե ն հ ա ն դ ե ս եկել 
հ ն դ ե վ ր ո պ ա կ ա ն լ ե զ ո ւ ն ե ր ո ւ մ : 

զ ) Հ ա յ ե ր ե ն ո ւ մ ա յ ն հ ն ա ր ա վ ո ր է պ ա հ պ ա ն վ ե լ է բ ա ր բ ա ռ ա յ ի ն մոռ 
( մ ո ր ի ) , մառի ( լ ր թ ա գ ո ւ յ ն , մ ո ւ գ մ ա ն ո ւ շ ա կ ա գ ո ւ յ ն ) , ի ն չ պ ե ս ն ա և հ ա յ ե ր ե ն 
մառան ( գ ի ն ո ւ պ ա հ ե ս տ , շ տ ե մ ա ր ա ն ) բ ա ռ ե ր ո ւ մ : 

HASMIK HMAYAKYAN 

HITTITE MARNUWA 

The author attempts to etymologize Hittite marnuwa from 1-Е *mer- , * m o r -
(meaning blacken, dark color) that entomologically relates to 1-Е reconstructed stem 
*möro for b lack mulbeny or black raspberry. 

The author supposes that marnuwa found in Hittite texts is an alcoholic drink 
having ritual evil preventing function and probably was prepared from black mulberry or 
black raspberry. It should b e remembered that in 1-Е languages names for these different 
plants always has been mixed. 

In Annenian it probably was preserved in dialectical words mor (raspberry), 
man (dark lilac, dark magenta), as well as in Armenien maran (wine storage). 
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ՌՈԲԵՐՏ ՂԱԶ ԱՐՅԱՆ 

ԿԱՍԿՍ ԵՐԿԻՐՆ ԸՍՏ ՍԵՊԱԳԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ 

Ք.ա. XVI-VII դդ. մերձավորար1ւե|յան պատմության թատերաբե-
մում հանդես է եկելկասկա ժողովուրդը, որն իր ուրույն տեղն է գրավել ժա-
մանակաշրջանի ռազմաքաղաքական պատմության մեջ: Նրանք մեծ ազ-
դեցություն ե դերակատարում են ունեցել հատկապես տարածաշրջանի 
կարևորագույն պետություններից մեկի՝ խեթական տերության՝ իրադար-
ձություններով լի պատմության մեջ: 

Կասկա երկրին վերաբերող համեմատաբար մեծաքանակ և արժե-
քավոր տեղեկությունների հիմնական աղբյուրը միջինխեթական ե նորխե-
թական ժամանակաշրջանի սեպագիր արձանագրություններն են: Կասկե-
րի մասին որոշ տվյալներ են պարունակում նաև Ք.ա. Ճ11դ. և VHIq. ասո-
րեստանյան սեպագիր արձանագրությունները: 

Կասկա երկրի սահմանները նշելիս պետք է հաշվի առնել, որ այն 
ընդգրկել է Արեելապոնտական լեռների զգալի հատվածը: Սակայն հար-
կավոր է տարանջատել կասկերի բուն երկրի սահմանները և նրանց տա-
րածման գոտին տարածաշրջանում, որը երբեմն ընդգրկել է բավականին 
լայն արեալ: Հարկ է նշել, որ Արեելապոնտական լեռները բնական ապաս-
տան էին կասկերի ցեղերի համար: Այստեղ նրանք պաշտպանվում էին խե-
թական բանակի հարձակումներից և այստեղից էին սկսում իրենց ավերիչ 
արշավանքները դեպի Խաթթիի կենտրոնական շրջաններ և այլ տարածք-
ներ: Կասկական ցեղերը Ք.ա. II հազարամյակում բնակվում էին Հյուսիս-
արևելյան Փոքր Ասիայում և հարավային Սերձսեծովյան գոտում (Պոն-
տոս)՝ սկսած Հալիս (IGzil Irmak) գետի վերին ավազանից մինչև Վերին 
Եփրատ՝ ներկայիս Երզնկայից արևմուտք, ներառյալ Իրիս (Ye§il Irmak) ե 
Լիկոս (Գայլ-գետ, Կելկիթ) գետերի հովիտները: Բացառված չէ նաե, որ 
Հալիս ե Լիկոս գետերի ակունքների շրջանից հյուսիս-արեեյք՝ ներկայիս 
Տրապիզոնի ե Բաթումիի շրջանները նույնպես բնակեցված են եղել կաս-
կական ցեղերով: Հալիսի ներքին ավազանից արևմուտք ընկած տարածք-
ներում որևէ հիշատակություն չկա կասկերի մասին: 

Սինչ օրս պարզված չէ՝ արդյոք կասկերը բնիկ ժողովուրդ էին այդ 
տարածքներում, թե եկվոր: Համենայն դեպս, մինչև Ք.ա. II հազարամյակի 
կեսերը նրանց մասին որևէ գրավոր վկայություն չի պահպանվել, չկա նաև 
հնագիտական վառ արտահայտված կասկական մշակույթի հետքեր: 

Կասկերի լեզվի մասին կարող ենք դատողություններ անել հիմնա-
կանում խեթական տեքստերում պահպանված կասկական տեղանունների 
ե անձնանունների հիման վրա: 

Կասկերի անվանումը վաղուց արդեն մոտեցնում են հյուսիսկով-
կասյան չերքեզների անվանը: Ք.ա. II հազարամյակի վերջի ասորեստան-
յան աղբյուրները կասկերի անվան համարժեք օգտագործել են նաև ապիշ-
լու (աբեշլա) ցեղանունը1, որը նույնանամ է կովկասյան ավւշուա ցեղանվա-
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նը: Այսպիսով, էթնոնիմների միջոցով կապ է հաստատվում փոքրասիական 
կասկերի և հյոաիսկովկւսսյան ցեղերի միջև: 

Կասկերի լեզուն մերձեցվել է նաե խաթհրենի հետ2: Խաթերեն 
ուսումնասիրող մասնագետներն իրենց հերթին նշում են խաթերենի ազգա-
կից լինելը հյուսիսկովկասյան լեզուներին, մասնավորապես՝ ուբիխերենին, 
չերքեզերենին կամ ւսդըղերենին և աբխազերենին3: 

Կասկերն ապրում էին համայնքային կյանքով, հավանաբար, 
ունեին ցեղային ժողով, ավագանու խորհուրդ, ցեղի առաջնորդ, որի իշխա-
նությունը ժառանգական չի եղել: Սակայն արդեն Մուրսիլիս 11-ի օրոք ի 
հայտ է գւպիս նոր երևույթ կասկերի մոտ, երբ ցեղի առաջնորդը դառնում է 
թագավոր4, այսինքն' նաե ժառանգական իշխանության համակարգ է 
ձևավորվում: 

Կասկերի տնտեսության գլխավոր ճյուղը հանդիսացել է անասնա-
պահությունը: Խեթական տեքստերից մհնք տեղեկանում ենք, որ կասկերի 
դեմ արշավանքների ժամանակ խեթերը մեծ քանակությամբ խոշոր և մանր 
եղջերավոր անասուններ են ավար վերցրել: Կասկական ցեդերը զբաղվել 
են նաև խոզապահությամբ5: Կասկերի հիմնական մասը նստակյաց կյանք 
է վւսրել: Խեթական տեքստերում բազմիցս հիշատակվել են նրանց բնակա-
վայրերը, նույնիսկ ւսմրացված քաղւսքները: Կասկերի անվան տակ խեթե-
րը հասկացել են ոչ թե մեկ ամբողջական քաղաքական միավոր, այլ բազ-
մաթիվ. զարգացման տարբեր մակարդակների վրա գտնվող ցեղային միա-
վորումներ, որոնք հաճախ միավորվել են դեպի Խաթթի ավարառուական 
հարձակումներ իրականացնելու, կամ խեթական բանակի արշավանքնե-
րին դիմագրավելու համար: 

Կասկերի ռազմունակության և հմուտ պատերազմական գործո-
ղություններ վարելու մասին են խոսում նրանց՝ տարիներ շարունակ տևած 
ռազմական գործողությունները ժամանակաշրջանի խոշորագույն տերութ-
յուններից մեկի՝ Խաթթիի դեմ: Բացի ղրանից, հաշվի առնելով նաև նրանց 
բարձր մարտական հատկանիշները՝ խեթերը վարձում էին կասկ զինվոր-
ների: Կասկերը նաև տիրապետում էին ժամանակի հզոր ռազմական տեխ-
նիկային՝ մարտակաոքերին, որը խոսում է այն մասին, որ նրանք, հավա-
նաբար. նաև ձիաբուծությամբ են զբաղվել: Կասկերն ունեցել են նաև քա-
ղաքները գրավելու համար պաշարողական մեքենաներ, հակառակ դեպ-
քում՝ դժվար է բացատրել խեթական ամրացված քաղաքների (նաև մայրա-
քաղաք Խաթթուսասի) գրավումը առանց հատուկ ռազմական տեխնիկայի: 

Որևէ փաստ չկա այն մասին, որ դեռևս Աշշուրի առևտրական գա-
ղութների ժամանակաշրջանում (Ք.ա. Ш հազ. վերջ-Ii հազ. սկիզբ) կասկե-
րը ակտիվություն են ցուցաբերել Փոքր Ասիայում: Ամենայն հավանակա-
նությամբ, որևէ սպառնալիքի բացակայությունը հարևան քաղաքական 
միավորների կողմից դեռևս չէր ուղղորդել այս ցեղերի ռազմունակ ակտի-
վությունը հարևանների դեմ, կամ, եթե նրանք եկվոր են եղել, ապա դեռ չէին 
հաստատվել իրենց հետագա բնօրրանում: 

Կենտրոնական Փոքր Ասիայում Ք.ւս. XDüj. կեսերին գերիշխող է 
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դ ա ռ ն ո ւ մ Կ ո ւ ս ս ա ր ք ա ղ ա ք - պ ե տ ո ւ թ յ ւ ս ն կ ա ռ ա վ ա ր ի չ Ա ն ի ա տ ա ս ը , ո ր ը խ ե -
թ ա կ ա ն պ ե տ ո ւ թ յ ա ն ի ր ա կ ա ն հ ի մ ն ա դ ի ր ն է: Ն ր ա օ ր ո ք խ ե թ ե ր ն ի ր ե ն ց ե ն -
թ ա ր կ ե ց ի ն բուն խ ա թ ա կ ա ն տ ա ր ա ծ ք ն ե ր ը ' Խ ա թ թ ո ւ ս ա ս ք ա ղ ա ք ո վ ' դ ր ա -
նով, հ ա վ ա ն ա բ ա ր , ա ռ ա ջ ի ն ա ն գ ա մ հ ա ր և ա ն դ ա ռ ն ա լ ո վ ա յ ս ք ա ղ ա ք ի ց 
հ յ ո ւ ս ի ս ա պ ր ո ղ կ ա ս կ ե ր ի ն : 

Հին խեթական թագավորության հզորացումը կապված է Խսւթթու-
ս ի լ ի ս 1-ի կառավարման հետ (Ք.ա. 1650-1620թթ.)6, որի օրոք Խեթական 
պետությունը նվաճեց Փոքր Ասիայի մեծ մասը: Խաթթուսիլիսը մայրաքա-
ղաքը Կասսարից տեղափոխեց Խաթթուսաս, որն էլ մնաց որպես այդպի-
սին մինչև Խեթական պետության տրոհումը: Նրա օրոք էր, որ խեթերը հյու-
սիսում ղուրս եկան դեպի Սե ծովի ափերը: Սակայն նոր մայրաքաղաքի 
դ ի ր ք ը ռազմավարական առումով այդքան էլ հաջող չէր ընտրված: Այն բա-
վականին մոտ էր գտնվում վատ պաշտպանված և հաճախ փոփոխվող պե-
տության հյուսիսային սահմանին, և մայրաքաղաքը մշտապես հարվածի 
տակ էր ռազմատենչ կասկական ցեղերի հարձակումների ժամանակ: Այս 
ցեղերը խեթական պետության պատմության ընթացքում բազմաթիվ ան-
գամ են անարգել ավերել և ամայացրել խեթերի մայրաքաղաքը և նրա 
շրջակայքը: 

Խեթական առաջին գրավոր վկայությունը կասկերի ցեղերի մասին 
վերաբերում է խեթական արքա Խանտիլիսի կառավարման ժամանա-
կաշրջանին (Ք.ա. 1590-1560թթ.)7: Խանտիլիս 1-ը ստիպված էր պատե-
րազմներ մղել երկու ճակատով՝ սիրիական խուրրիների և հյուսիսի կասկե-
րի դեմ: Այդ ընթացքում կասկերը նվաճեցին և ավերեցին խեթերի կարևո-
րագույն պաշտամունքային կենտրոններից մեկը՝ Ներիկը և Տիլիուռա քա-
ղաքները8 (Հալիսի ստորին հոսանքներում՝ մերձսևծովյան գոտում), որի 
հետևանքով խեթական պետությունը կտրվեց սևծովյան ափամերձ տա-
րածքներից: Խանտիլիսը հրամայեց նոր ամրություններ կառուցել Խաթթու-
սասի և հարակից քաղաքների շուրջ՛ հիմնականում հյուսիսից սպասվող 
վտանգի դեմ: 

Խեթական արքա Տելեպինուսի (Ք.ա. 1525-1500թթ.) կառավարման 
նախօրեին խեթական պետությունը գերազանցապես սահմանափակվում 
էր Խաթթիի բնօրրանով՛ մայրաքաղաքի շրջակայքով և որոշ այլ տարածք-
ներով: Հարավ-արևելքից խուրրիները, հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից կաս-
կական ցեղերը, իսկ արևմուտքից Ասսուվա հավաքական անվանումը կրող 
մանր պետականությունները պարբերաբար ասպատակում և ավերում էին 
երկիրը: Այժմ խեթերը չէին կարողանում պահպանել իրենց գերիշխանութ-
յանը ենթակա տարածքներում, ավելին՝ նրանց պետության բնօրրանը 
նույնպես վտանգի տակ էր գտնվում: Տելեպինուսին հաջողվեց վերականգ-
նել Խեթական պետության թուլացած դիրքերը և որոշ չափով ամրապնդել 
պետությունը: 

Թուդխալիյաս I/11-ը (Ք.ա. XTV^ I կես) կարողացավ նվաճել գրեթե 
ողջ Փոքր Ասիան: Սակայն այն ժամանակ, երբ խեթական հիմնական զոր-
քերը գտնվում էին թերակղզու արևմուտքում, հյուսիսից կասկական ուժերը 
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ներխուժեցին և ավերեցին խեթական պետության կենտրոնական շրջան-
ները: Թուդխալիյասը ստիպված էր վերադառնալ Խաթթուսաս: Խեթական 
զորքերին հաջողվեց մաքրել երկիրը կասկերից, այնուհետե հետապնդելով 
նրանց' ներխուժել Կասկա, որտեղ նրանց դեմ դուրս եկավ կասկերի միաց-
յալ բանակը: ճակատամարտը տեղի ունեցավ Տիվարա բնակավայրի մոտ, 
որտեղ խեթերը հաղթանակ տարան և սկսեցին գրավել լեոներում գտնվող 
կասկերի դժվարամատչ ամրությունները: Հաջորդ տարի Թուդխալիյասը 
կրկնեց իր արշավանքը և նվաճեց Կասկա երկիրը9: 

Թուդխալիյասին հաջորդած Առնուվանդաս 1-ի օրոք (Ք.ա. I 
կես) կասկերն սկսել էին ասպատակել խեթսւհպատակ շրջանները՝ ավերե-
լով նույնիսկ մայրաքաղաքին հարող բուն խեթական բնակավայրերը: Ա-
վերվել ե ամւսյացվել էին մի շարք խեթական հոգեոր կենտրոններ' Ներիկը, 
Խուրսամսւն, Կաստաման, Սերիսան, Խիմուվան, Տագգաստան, Կամմա-
ման և այլ բնակավայրեր (Հալիսի ստորին հոսանքներում՝ մերձսևծովյան 
գոտում, իւեթա-կասկական սահմանային գոտում): Այդտեդի տաճարնեը 
թալանվել էին, իսկ սպասարկող անձնակազմը գերեվարվել էր: Առնուվան-
դասը ջանքեր էր գործադրում ամրապնդել ե ապահով դարձնել իր թագա-
վորության հյուսիսային սահմանը: Նա պայմանագրեր կնքեց կասկական 
ցեղերի հետ Առնուվանդասը ուժերի գերագույն լարումով կարողացավ 
վերահսկողության տակ առնել իրավիճակը: Սակայն նրանից հետո այն 
կրկին սրվեց: 

Ք.ա. XIIIi], Խաթթուսիփս 111-ի օրոք կազմված տեքստում11 նկա-
րագրվում է Առնուվանդասից հետո Խեթական տերությունում տիրող ծայ-
րաստիճան ծանր վիճակը: Խաթթիին հարևան մի շարք երկրներ հարձակ-
վել էին և նվաճել խեթական բազմաթիվ տարածքներ: Այսպես, կասկերը ա-
վերել էին պետության կենտրոնական շրջանները՛ մայրաքաղաք Խաթթու-
սասով հանդերձ, իսկ Նենասսա քաղաքն ՜ իրենց սահմանն էին դարձրել: 

Հնարավոր է, որ կասկերի լայնածավալ հարձակման պատճառով 
խեթական հիմնական ուժերը կենտրոնացել էին հյուսիսային ուղղության 
վրա, հատկապես որ վտանգված էր մայրաքաղաքը, ինչն անպաշտպան էր 
թալել խեթերին ենթակա տարածքները մյուս հարձակումներից: 

Թուդխափյաս 111-ից (Ք.ա. 1360-1344 թթ.) մեծ ջանքեր են պա-
հանջվել կորցրած տարածքները ետ գրավելու համար: Այդ պայքարում 
նրան օգնում էր պպին՛ արքայազն Սուպպիլուփումասը: Խեթական արքան 
իր հետագա գործողությունների համար հենակետ դարձրեց Վերին երկի-
րը13: Սակայն նախ և առաջ հարկավոր էր Վերին երկիրը անվտանգ դարձ-
նել Կասկա և Հայասւս երկրների հարձակումներից: Այդ երկրների դեմ ար-
շավանքը ղեկավարել է Սուպպիլուփումասը, որը չհանդիպելով այդ երկ-
րռւմ (երկրի անունը բաց է թողնված) Հայասայի զորքին' այնտեղ բախվել է 
Կասկա երկրի ուժերին և հաղթել նրանց: Ավելի ուշ արշավանքը կրկնվել է, 
և Սուպպիլուլիումասի զորքը նորից հանդիպել է կասկերի մեծաքանակ ու-
ժերին, ռլանց օգնության էին եկել օգնական զորքեր (հավանաբար դաշնա-
կից): Խեթերին հաջողվել է ծուղակը գցել նրանց և ջախջախել՛ մեծ քանա-
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կությամբ գերիներ վերցնելով: Այնուհետև կռիվները շարունակվել են բուն 
Խաթթիում: Այստեղ կասկական ուժերն առժամանակ նահանջել են՝ հնա-
րավորություն տալով խեթերին վերականգնել իրենց ավերված քաղաքնե-
րը: Թուդխափյասն դրանից հետո իր ուժերն ուղղել է դեպի Փոքր Ասիսւյի 
արևմուտք: Օգտվելով խեթական բանակի հեռացումից՝ կասկերի ցեղերը 
Կատխարիյւս և Գազզապա բնակավայրերի կողմից (Հափսի ստորին հո-
սանքներում, խեթակասկական սահմանային գոտում) հարձակվել և նորից 
ավերել են արքայազն Սռւպպիլուփռւմասի ամրացրած խեթական քաղաք-
ները: Թուդխալիյասը վերադարձավ և գրավեց դրանք, իսկ օգնության ե-
կած կասկական ուժերին պարտության մատնեց: Սակայն Թուդխափյա-
սին չհաջողվեց երկար ճաշակել իր հաղթանակի պտուղները, խեթակաս-
կական պատերազմը դեռ ավարտված չէր: Շուտով կասկերի տասներկու 
ցեղերից բաղկացած աշխարհազորը ներխուժեց Խաթթի: Արքայազն 
Սուպպիլուփումասը մեկ անգամ ևս հաղթեց նրանց և ետ խլեց վերցրած ա-
վարը : Կասկական ցեղերի ուժերը ջախջախելուց հետո միայն խեթերը 
կարողացան իրենց ուշադրությունը դարձնել պետության մյուս հատված-
ների վրա: 

Թուղխափյաս Ш-ին հաջորդած Սուպպիլուփումաս 1-ի օրոք (Ք.ա. 
1344-1322թթ.) սկսվեց Խաթթիի նոր վերելքը: Օգտվելով խաղաղությունից՝ 
խեթական բնակչությունը սկսեց վերադառնալ իր նախկին բնակավայրերը, 
որոնք գտնվում էին կասկական տարածքների մոտ: Սակայն այն բանից 
հետո, երբ կասկերին հայտնի դարձավ, որ խեթական բանակում համաճա-
րակ է տարածված, նրանք հարձակվեցին ե գերեվարեցին վերաբնակիչնե-
րին: Կասկերը մթության քողի տակ գրոհեցին նաև այդտեղ գտնվող խեթա-
կան զորքերի ամրացված ճամբարների վրա: Սակայն խեթերին հաջողվեց 
ետ շպրտել կասկերի գրոհը և ստիպել նրանց հեռանալ այդ տարածքնե-
րից: Սուպպիլուփումասին հաջողվեց նաև կասկերին քշել Իստախառա 
երկրից15 և այնտեղ վերականգնել խեթական տիրապետությունը: Նա նույ-
նիսկ իրեն ենթարկեց կասկերի «հանրահայտ Տիմուխալա քաղաքը»16: 

Ս՚ուրսիփս 11-ն իր տարեգրության մեջ նշում է, որ այն ժամանակ, 
երբ իր հայրը (Սուպպիլուփումաս 1-ը) կռիվներ էր մղում խուրրիական 
երկրներում, Խաթթիի թշնամի Կասկա երկիրը թիկունքից հարվածեց և ա-
վերեց տերության տարածքների մի մասը, իսկ մի մասն էլզավթեց: Այստեղ 
առաջին անգամ հիշատակվում է Տիբիյա երկրի առաջնորդ Պիխխունիյան, 
որի կասկական ուժերը հարձակում էին գործել Վերին երկրի վրա և գրավել 
Իստխոինա երկիրը, այնուհետև հասել մինչև Զազիսա երկիր1 : 

Խեթակասկական մի հերթական բախում էլ տեղի է ունեցել նախ-
կինում խեթերին պատկանող սրբազան Ներիկ քաղաքի մոտ18: Ըստ խե-
թական աղբյուրի՝ խեթերն այստեղ հաղթանակ են տարել, բայց Ներիկն 
այդ ժամանակ չի ներառվել Խաթթիի կազմի մեջ: Դա տեղի ունեցավ 
միայն Սուպպիլուփումասի թոռան՝ Խաթթուսիփս Ш-օրոք: 

Սուպպիլուփու մասի օրոք թեև Խաթթին ջախջախեց Սիտաննիին, 
նվաճեց Սիրիան ու սկսեց մրցակցել Եգիպտոսի հետ, սակայն կասկերի 
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հարցն այդպես էլ մնաց չլուծված: Այն ժամանակ, երր հիմնական խեթա-
կան ռազմական ուժերը բացակայում էին բուն Խսւթթիից, կասկերը վերսկ-
սեցին իրենց հարձակումները խեթական տարածքների վրա, ե խեթերը 
հարկադրված եդան շատ տարիներ վատնել նրանց ասպատակություննե-
րի հետևանքները վերացնելու համար: 

Հարևան երկրները սկսեցին թշնամանալ Խեթական տերության 
դեմ դեռևս Սուպպիլուլիումաս 1-ի կենդանության վերջին տարիներիս, երբ 
համաճարակ էր տարածվել Խաթթիում: Այնուհետև թշնամիների թիվը 
գնալով աճեց՝ պայմանավորված այդ արքայի և հաջորդ գահակալի՝ Աո-
ն ուվան դսւս 11-ի (Ք.ա. 1322-1321թթ.) մահով: Իսկ երբ խեթական գահը փո-
խանցվեց դեռահաս Սուրսիլիսին, քաղաքական իրավիճակը երկրռւմ 
չկարգավորվեց '՝': 

Մուր սիլիս 11-ը (Ք.ա. 1321-1295թթ.) իր տարեգրություններում հա-
ղորդելէ այն մասին, որ թշնամի երկրները՝ այդ թվում նաև Կասկան, հար-
ձակվել էին խեթական տարածքների վրա ե ավերել դրանք: Իր կառավար-
ման առաջին երկու տարիներին Մուրսիլիսը, այլ երկրների ապստամբութ-
յունները ճնշելուց զատ, զբաղված էր նաև կասկերի արշավանքների 
հետևանքները վերացնելով և նրանց դեմ պատժիչ գործողություններ ձեռ-
նարկելով: Իր թագավորության միայն երրորդ տարում նրան հաջողվեց 
հաղթել կասկերին և իր ուժերը ուղղել դեպի Արծավա երկիր : 

Իր գահակալության հինգերորդ տարում Մուրսիլիս 11-ը լեռնային 
Աշխարպւսյա երկրռւմ գրոհեց կասկական ուժերի վրա և հաղթելով նրանց՝ 
ազատագրեց դեպի Պալա երկիր տանող ճանապարհները: Հաջորդ տարի 
խեթերը նոր պատժիչ արշավանք ձեռնարկեցին Զիխւսրիյա երկրի կասկե-
րի դեմ, որոնց մեղադրեցին դեռևս Թուդխալիյաս 111-ի ժամանակ Տար-
(ւՅիկարիմու լեռնային երկրի կողմից Խաթթուսասի վրա արշավելու համար: 
Հավանաբար, սա միայն պատճառ էր, որպեսզի արդարացվեին խեթերի 
կողմից պատժիչ արշավանքի ընթացքում կասկերի դեմ գործադրված դա-
ժանությունները. Զիխարիյա երկիրը Տար(լ)իկարիմու լեռնային երկրի հետ 
նվաճվեց, բնակչությունը սրի քաշվեց, իսկ բնակավայրերն ավերվեցին21: 
Այս երկիրը, հավանաբար, մոտ էր գտնվում մայրաքաղաքին, այդ պատ-
ճառով Մուրսիլիսն ավերեց այն, որպեսզի կասկերի հերթական արշավան-
քի համար այն հենակետ չդառնա: 

Սակայն Վերին երկրի անվտանգության հարցն այդպես էլ մնաց 
չլուծված, քանի որ այն սահմանակից էր ոչ միայն Կասկա երկրին, այլ նաև 
Խաթթիի մեկ այլ վտանգավոր թշնամուն՝ Հայասային, որը նույնպես 
սպառնում էր այս խեթական երկրամասին և ժամանակ աո ժամանակ նաև 
համագործակցելով կասկերի հետ՝ ներխուժում այդ տարածքներ22: 
Վտանգն առավել ցայտուն դարձավ, երբ կասկական Տիբիյա երկրի առաջ-
նորդ Պիխխունիյան իրեն հռչակեց թագավոր: Եթե նախկինում խեթերը 
բախվում էին լեռնաբնակ կասկական տարբեր ցեղերի հարձակումներին, 
որոնք, հավանաբար, միավորվում էին միայն խեթերի դեմ արշավանքների 
ժամանակ, ապա այժմ, Պիխխունիյայի ի հայտ գալով, վտանգ ստեղծվեց, 

57 



որ կասկական ցրված ցեղերը կարող են միավորվել մեկ թսւգավոր-առաջ-
նորդի իշխանության ներքո և ավելի կազմակերպված արշավանքներ ձեռ-
նարկել խեթական տարածքների վրա: Խեթերի համար վտանգավոր էր 
հյուսիսում ունենալ կասկերի նման ռազմատենչ ցեղերի միացյալ-կենտրո-
նացված թագավորություն: Այդ պատճառով Մուրսիլիս 11-ն անմիջապես 
միջոցներ ձեռնարկեց՝ վերացնելու այդ վտանգը: Պատերազմի համար ւս-
ռիթ հանդիսացավ Պիխխունիյայի հանդուգն պատասխանը խեթական 
արքայի պահանջին՝ վերադարձնել կասկերի կողմից գերված խեթահպա-
տակներին և ազատել խեթական տարածքները: Խեթական զորքը ներխու-
ժեց Տիբիյա, որտեղ տեղի ունեցած ճակատամարտում կասկական զորքը 
պարտություն կրեց, երկիրն ամւսյացվեց, իսկ Պիխխունիյան գերվեց: Այ-
նուհետև խեթերն իրենց իշխանությունը վերահաստատեցին Իստիտինա 
երկրռւմ, որը մինչ այդ նվաճվել էր Պիխխունիյայի կողմից23: Կասկերի 
առաջնորդի հետագա ճակատագիրը մեգ հայտնի չէ: Հավանաբար, խեթա-
կան արքան նրան կա՛մ մահապատժի է ենթարկել, կա՛մ պատանդ է պա-
հել՝ Տիբիյա երկիրը հնազանդ պահելու համար: 

Սակայն կասկական խնդիրն այդպես էլ մնաց չլուծված: Իր թա-
գավորման տասնիններորդ տարում Մուրսիլիսը կրկին արշավեց դեպի 
Կասկա երկիր: Կասկական Կապուպուվա բնակավայրի24 մոտ տեղի ունե-
ցած ճակատամարտում խեթական արքան հաղթանակ տարավ: Այս ար-
շավանքի ընթացքում Մուրսիլիսը հավաստիացնում էր, որ իրեն հաջողվել է 
հասնել այնտեղ, որտեղ մինչ այդ ոչ մի խեթական արքա աոք չէր դրել, 
խոսքը վերաբերում է Տակկուվախինա և Տախանւոաւոիպա երկրների 
նվաճմանը 5: Իսկ իր թագավորման քսաներկուերորդ տարում Մուրսիլիս 
11-ը նորից արշավել է Կասկա երկիր, հաղթել կասկերի միացյալ բանակին, 
գրավել Տապապանուվա երկիրը՜, այնուհետե շարժվել դեպի Խաթենցու-
վա երկիր27 և նվաճել Զիթխարիյա բնակավայրը: Մուրսիլիսը նշում է, որ 
Տելիպինուս թագավորից հետո ինքն առաջինն էր, ով հասել է մինչ Խաթեն-
ցուվա երկիրը և նվաճել այն28: 

Մուրսիլիս արքան շարունակեց քայլեր ձեռնարկել պետության 
հյուսիսային սահմանները ամրացնելու ուղղությամբ: Նա իր կառավարման 
քսանչորսերորդ տարում նվաճեց և ավերեց կասկական մի շարք բնակա-
վայրեր, որտեղից մեծ քանակությամբ ավար վերցրեց: Հաջորդ տարի 
Մուրսիլիսի զորքերը կրկին արշավանքի ելան ե մի քանի կասկական բնա-
կավայրերից բացի նվաճեցին նաե Կապեռի ե Խուռնա սրբավայրերը, 
որոնք չնայած չթալանվեցին, սակայն հարկատու դարձան խեթերին: Մուր-
սիլիսի կառավարման քսանվեցերորդ տարում խեթակասկական պատե-
րազմները վերսկսվեցին: Խեթական արքան գրավեց և ավերեց կասկական 
Տագաստա, Իստալուբա, Կաբուբուվա, Խութպա քաղաքները: Խութպայի 
մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտում խեթերը հաղթանակ տարան: Այ-
նուհետև Մուրսիլիսը գրավեց Զագապուռա, Կասիպա բնակավայրերը, 
բարձրացավ Կապադապա լեռները, գրավեց Տախանւոաւոիպա ն և Տակ ֊ 
կուվախինան29: Մուրսիլիս արքան ձեռնարկեց նաև կասկական տարածք-
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ներին հարող ավերված բնակավայրերի վերաբնակեցման միջոցառումներ, 
որպեսզի ամրապնդելով դրանք' ամուր պատնեշ ստեղծի կասկական ներ-
խուժումների դեմ (մասնավորապես, նա վերականգնեց դեռևս Խանտիփս 
արքայի օրոք լքված Տիլիուռա քաղաքը, փորձ արեց նաև վերականգնել 
խեթական իշխանությունը սրբազան Ներիկ քաղաքի վրա): Այդ նպատա-
կով հազարավոր մարդիկ նվաճված երկրներից ե հենց Խաթթիի տարբեր 
շրջաններից վերաբնակեցվեցին այստեղ: 

Մուրսիփսին հաջորդած Մուվատալփս 11-ի օրոք (Ք.ա. 1295-
1272թթ.) նորից ծառացավ կասկական խնդիրը: Սուպպիլուլիումասի և 
Մհւրսիլիսի կողմից իրականացված ռազմական նվաճումները և վերաբնա-
կեցման քաղաքականությունը բավարար չէին կասկական խնդրի վերջնա-
կան լուծման համար: Սհւվատալլիսի թագավորման տարիներին նորից 
տեղի ունեցան կասկական ներխուժումներ դեպի տերության մայրաքաղա-
քից հյուսիս և հյուսիս-արեելք ընկած տարածքներ: Եգիպտոսի դեմ պատե-
րազմի նախօրեին Մուվատալլիսը Խաթթիի մայրաքաղաքը տեղափոխեց 
հարավային Փոքր Ասիայում գտնվող երկրորդական նշանակություն ունե-
ցող Թարխունտասսա բնակավայր: Այս ձեռնարկման պատճառները հիմ-
նականում երկուսն էին: Արքան նպատակ ուներ նստավայր դարձնել Սի-
րիային շատ ավելի մոտ գտնվող քաղաքը, որտեղից հեշտ էր ղեկավարել 
Եգիպտոսի դեմ սպասվող պատերազմը: Սակայն այս քայլին դիմելու 
առավել հիմնավոր պատճառ էր մայրաքաղաք Խաթթուսասին մշտապես 
սպառնացող կասկական վտանգը: Մինչ այդ տեղի էր ունեցել հերթական 
ասպատակություն, որի ժամանակ կասկական միացյալ զորքերը (բաղկա-
ցած 800 մարտակառքից և մեծ քանակությամբ հետևազորից), անցնելով 
Մարրասսանտիյա (Հափս) գետը, հասել էին մինչև Կանեշ (ներկայիս 
Քյուլթեփե, Կայսերիի մոտ "): Կասկական երկրներից հիշատակվել են ա-
ռավել հզոր երեքը՝ Իսխուպիտտան, Պիսխուրուն և Տաիսաիպան որոնց 
առաջնորդներն էլ. հավանաբար, ղեկավարել են այս արշավանքը32: 

Կասկերի վտանգավոր ավարառուական արշավանքները չեզո-
քացնելու համար Մուվատալփսը նրանց երկրին հարող ողջ սահմանամերձ 
գոտին, այդ թվում՝ Վերին երկիրը, հանձնեց իր վարձառու եղբորը՝ Խաթ-
թուսիփսին: Նրան հանձնված տարածքներում կազմակերպվում էր յուրա-
հատուկ ռազմականացված գոտի: Այն արևմուտքից արևելք ձգվում էր մո-
տավորապես ժամանակակից Մերգիֆոնից մինչև Միվաս-Մեբաստիա՝ 
ընդգրկելով կասկական ցեղերին հարող մի շարք առանցքային շրջաններ 
(Իսխուպիտտա, Մարիստա, Խիսասխապա, Կատապա, Խանխանա, Դա-
ոախնա, Խաթթենա, Դուրմիտտա, Պալա, Տռւմմանա, Գասսիյա, Սապպա, 
Խ ուլան գետի երկիրը33): Մուվատալփսը Խաթթուսիփսին նշանակեց նաև 
Խակպիս երկրի թագավոր: Փաստորեն, խեթական արքան կասկական 
խնդրի լուծումը փորձեց գտնել սահմանամերձ թագավորության ստեղծու-
մով՛ : Այժմ տերության կենտրոնական նահանգներին վտանգ չէր Ապառ-
նում, և Մուվատալփսը սկսեց ազատ գործել հարավում: Համենայն դեպս, 
Ք.ա. 1274թ. Սիրիայի Քադեշ քաղաքի մոտ տեղի ունեցած խոշոր ճակա-
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տամարտում, ի թիվս այլ երկրների, որոնք ճակատամարտին մասնակցել 
են խեթական կողմից, եգիպտական տեքստում նշվել է նաե Կասկա երկի-
րը3 : Սա կարող է փաստել միայն այն մասին, որ կա՛մ այդ ժամանակ կաս-
կական որոշ ցեղեր ենթարկվում էին Խաթթիին, կա՛մ ճակատամարտին 
մասնակցել են վարձկան կասկ զինվորներ, ինչն ավեփ հավանական է: Այս 
գործում, հավանաբար, կարևոր դեր է ունեցել Խւսթթուսիփսը: Մուվատալ-
փսին հաջորդեց նրա որդին՝ Ուրխի-Թեշուբը (Ք.ա. 1272 ֊լ267թթ.). որի կա-
ռավարման տարիներն անցան հորեղբոր' Խաթթուսիփսի հետ հակամար-
տության պայմաններում: Այս առճակատմւսն ընթացքում մի շարք կասկա-
կան ցեղեր օժանդակեցին Խաթթուսիփսին՝ խեթական տարածքներում 
բնակվելու իրավունք ստանալու դիմաց՜6: Խաթթուսիփսի (Ք.ա. 1267-
1237թթ.)՝ արքա Խւչսւկվելուց հետո ոչ մի հիշատակություն չկա այն մասին, 
որ կասկերն արշավել են Խաթթիի վրա. նույնը նաև նրա հաջորդ Թուդխա-
փյասի օրոք: Ավելին, եգիպտական մի արձանագրությունում նշվում է, որ 
Խաթթիի տիրակալը (Խաթթուսիփսը), փարավոնին կնության տալով իր 
դստերը, նաև հարուստ ընծաներ է ուղարկել Կասկա (տեքստում տրված է 
Կեշկեշ) և Արծավա երկրներից 7: Սա կարող է փաստել այն մասին, որ 
կասկերի մի մասը այդ ժամանակ ենթակա էր խեթերին: 

Կասկերի վերաբերյալ ժամանակագրորեն վերջին հիշատակութ-
յունը3" խեթերի մոտ հանդիպում ենք Խաթթիի արքա Թուդխալիյաս IV-ի 
(Ք.ա. 1237-1209թթ.) կառավարման շրջանից: Այս հաղորդումը տեղեկութ-
յուն է պարունակում Թուդխալիյաս IV-ի կողմից Խաթթիի սահմանային 
նահանգների կառավարիչներին տրված հրահանգների մասին: Խաթթիի 
արքան, հավանաբար, ցանկացել է նախազգուշական միջոցներ ձեռք առ-
նել ընդդեմ Ազգի, Կասկա և Լուկկա երկրների: Ուրեմն, նշված ժամանա-
կաշրջանում Խաթթին բարիդրացիական հարաբերությունների մեջ չի եղել 
Կասկայի հետ: Թուդխափյւսսին հաջողվեց ժամանակավորապես կայու-
նացնել իրավիճակը, սակայն նրա հաջորդ Առնուվանդաս 111-ի կարճատև 
կառավարումից հետո իշխանության եկած մյուս որդու՝ Սուպպիլուփումաս 
11-ի օրոք Ք.ա. ՃՈդ. սկգբներին Խեթական տերությունը հեռացավ պատ-
մական ասպարեզից, ինչի վկայությունը խեթական գրավոր ավանդույթի 
ընդհատումն է և մայրաքաղաք Խաթթուսասի ու կենտրոնական Փոքր 
Ասիայի մի շարք քաղաքների ավերածությունները և ապաբնակեցումը: 

Հաշվի առնելով խեթերի հյուսիսային, հյուսիս-արևելյան հարևան 
կասկական ցեղերի կողմից Խաթթուսասի և շրջակա քաղաքների վրա 
մշտապես կատարվող ավերիչ արշավանքների մասին բազմաթիվ հիշա-
տակությունները խեթական աղբյուրներում՝ մասնագետների մի մասը հենց 
նրանց կամ միաժամանակ մի քանի ժողովուրդների հարձակմանն է վե-
րագրում կենտրոնական Փոքր Ասիայի' Ք.ա. Ճ11դ. սկզբի ավերածություն-
ները39: 

Կասկերի ե թերակղզու այլ ժողովուրդների մասնակցությունը 
նշված իրադարձություններին տրամաբանական է ոչ միայն նախորդ ժա-
մանակաշրջանի նմանատիպ դեպքերի, այլև Ք.ա. Ճ11դ. կեսերին կասկերի՝ 
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մեկ այլ ուղղությամբ ընթացած տեղաշարժերի տեսանկյունից: Խոսքը վե-
րաբերում է Թիգլաթպալասար 1-ի կողմից Հայկական լեռնաշխարհի 
արեմուտքում կասկերի և այլ ժողովուրդների շարժումների հիշատակութ-
յանը: 

Ասորեստանի քատսվոր Թիգլաթպալասար 1-ը (Ք.ա. 1115-
1077թթ.) հայտնում է. որ 4000 կասկեր և ուրումեացիներ ներխուժել են Ասո-
րեստանին ենթակա Սուբարտու երկիր և գրավել նրա քաղաքները, այնու-
հետև. հավանաբար, տեղի տալով ասորեստանյան գերազանցող ուժերին՝ 
հնազանդվել ե ենթարկվել են Ասորեստանի արքային: Նույն իրադարձութ-
յան մասին են պատմում Թիգլաթպալասարի ևս երկու տեքստեր, որտեղ 
կասկերի փոխարեն հիշատակվում են ապիշլուները : 

Կասկերի առաջխաղացումը Ք.ա. Ճ11դ., հավանաբար, աշխար-
հագրական ավեփ լայն բնույթ է կրել և տարածվել Սև ծովի հարավային 
ափերից մինչև Հյուսիսային Սիջագետք: Այդ արշավանքներն, ինչպես և 
նախկինում, կրել են ավեփ շատ ավարառուական բնույթ: 

Ասորեստանի արքա Թիգլաթպալասար 111-ը (Ք.ա. 744-727թթ.) 
տեքստերից մեկում տափս է այն մարդկանց ցանկը, որոնք տարբեր երկր-
ներից նվերներ էին բերել իրեն: Դրանց մեջ բազմաթիվ երկրների շարքում 
նշվում է նաև Կասկայից Դադիլուն ւ: Կասկա երկիրը նշվել է Սեփդ (հետա-
գայի Մալաթիայի շրջան) և Թաբալ (հետագայի Կապադովկիւսյի տարած-
քը) երկրների մոտ: Այսինքն՝ այդ ժամանակաշրջանում կասկերը ստեղծել 
էին մի քաղաքական միավոր' Հափսի մեծ ոլորանից հարավ-արեելք, որի 
մասին, կցկտուր տեղեկությունները, սակայն, հնարավոլտւթյուն չեն տալիս 
կարծիք կազմելու դրա պետական կառուցվածքի և հարևանների հետ քա-
ղաքական-տնտեսական հարաբերությունների մասին: Հավաստի է այն, որ 
կասկերը հարկատու են եղել ասորեստանցիներին և այլևս իրենցից չեն 
ներկայացրել ռազմական հզոր ուժ: Ավեփն՝ նրանք, արդեն Ք.ա. Villip 
վերջում թուլանալով, նվաճվում են ասորեստանցիների կողմից: 

Ք.ա. Villip երկրորդ կեսին Առաջավոր Ասիայի քաղաքական 
կյանքում տեղի ունեցած գփւավոր իրադարձությունը երկու խոշորագույն 
տերություն ների՝ Ասորեստանի և Վանի թագավորության մրցակցությունն 
էր արևելյան Փոքր Ասիայի և Հյուսիսային Սիրիայի համար: Ասորեստանի 
արքա Սարգոն 11-ը (Ք.ա. 721-705թթ.), տարեգրություններից մեկում նշելով 
իր հադթանակնեյփ մասին, հայտնում է, որ Կասկու, Թաբալու, Խիլակկու 
երկրների բնակիչներին նա տարհանել է, իսկ մուշկերի երկրի Միտտային՝ 
վտարել իր երկրից4՜: Սեկ այլ տեքստում Ասորեստանի արքան տափս է 
այն երկրների ցանկը, որոնք նա նվաճել էր. այստեղ հիշատակվել է նաև 
Կասկու երկիրը43: Կասկուն նշվել է Ուրարտու և Թաբալ երկրների միջև: 
Սարգոնն ակնհայտորեն ձգտում էր վտփոխել ժողովրդագրական վիճակը 
արևելյան Փոքր Ասիայում, ինչը կատարվում էր բռնի և դաժան միջոցնե-
րով՝ տեղական բնակչության ոչնչացմամբ և Ասորեստանից սեմական 
բնակչության բնակեցմամբ այդ տարածաշրջանում: Ասորեստանյան աղբ-
յուրների հիշատակած Կասկու երկրի տարածքում Ք.ա. \411դ. վերջում նաև 
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հայտնվում են ռազմունակ կիմմերական ցեղերը: Սարգոն-11-ի՝ Կասկու 
երկրի հիշատակումը վերջինն է. որից հետո որևէ այլ հիշատակություն չկա 
այս երկրի և ժողովրդի մասին: 

Հ ա վ ա ն ա կ ա ն է կարծել , որ կասկերի մի մասը ձուլվեց կամ զոհ 
դարձավ ասորեստանյան և կիմմերական արշավանքներին, իսկ մյուս 
մասն, ա ն բ ա ր ե ն պ ա ս տ ք ա ղ ա ք ա կ ա ն պայմաններից ելնելով, վերադար-
ձավ ն ա խ ն ա կ ա ն բնակության վայրերը (Արեելապոնտական լեռներ), կամ 
Փոքր Ասիայից ա ն ց ա վ դեպի Կովկաս: Հ ե տ ա գ ա յ ո ւ մ նրանք հ ա յ տ ն ի դար-
ձան՜ որպես ւսդըղա-չերքեզական ցեղեր (հին հայ . գւսշք. հին վրաց. քսւ-
շագ, բյուզ., հուն, կ ա ս ա խ խ ա , ա ր ա բ , կաշակ, հին ռուս, կոսոգ) : 

R O B E R T G H A Z A R Y A N 

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

The main sources of valuable data about the land ot'Kaska are Hittite and some 
Assyrian cuneiform texts. 

In the II c. B.C. the Kaska tribes inhabited mainly the area of Pontus 
Mountains. Until now it is not discovered whether the Kaska people were autochthon to 
the area or newcomers. Nevertheless, there were no written data about them and no 
brightly expressed archaeological Kaskan culture until the middle of the II c. B.C. 

The name of the Kaskans has long been assimilated with the name of the 
North-Caucasian Cherkess. Instead of Kaska the Assyrian sources of the end of the П c. 
B.C. used the tribal name apishlu (abeshla), which is similar to the Caucasian tribal name 
apshua. Thus, through ethnonyms a comiectian is established between the Asia Minor 
Kaskans and north Caucasian tribes. By saying Kaska the Hittites meant not one total 
political union, but numerous tribal unions that had different stages of development, who 
often united in order to make attacks on Hatti or to defend themselves from the raids of 
the Hittite army. 

For centuries the Hittite kings made great efforts to put an end to the Kaskan 
attacks on the central parts of the State, but they failed to do that. The Kaskans had а 
great role in the fall of the Hittite Kingdom. 

After the VII c. B.C. there is no mention of Kaskans in the texts that teil about 
the historical events of Asia Minor. It can be supposed that part of the Kaskans were 
assimilated or feil victim to the Assyrian and Cimmerian raids. Taking into account the 
inauspicious political Situation some of them retumed to the former habitat (Pontus 
Mountains), or went from Asia Minor to Caucasus where they became known to us as 
Adyghe-cherkess tribes (gashq, qashag, kasakha, kashak, kosog): 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. ARI, II, 9, 26 . АВИИУ, 10 (II, 89), 11. 12, 13. Հին հայ. գաչբլւ. հին վրաց. բաշագը, 
բյուզ., հուն, կասախխան, արաբ, կւսշսլկը, հին ասս. կոսոգը ադըդ-չերք եզների 
անվանումն է: Հուն. 'АпшХл, լատ. Absilae, հին հայ. սւվւշեղք, վրաց. ավւշիփ ձևերը 
ներկայիս Աբխագիւսյի տարածքում Կոդոր գետի շրջանում բնակված հնագույն ցեղերի 
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ն նրանց տարածման վայրի անվանումներն են: Հմմտ.. աբխազներ, ա-ափ՝-ս-ուս. ա-
ավւ՚-շ-ուա ինքնանվսւն հետ: Նրանք նույնպես աբխագաադըղական ծագում ունեին: 
Տե՛ս Меликишвили Г., Наири-Урарту, Тбилиси, 1954, с. 75-76; նույնի՝ К истории 
древней Грузии, Тбилиси, 1959, с. 120-121; Երեմյան Ս., Հայաստանը ըստ 
«Աշխարհացոյց»-ի. Երևան. 1963, Էջ42, 101, 129: 

2. Меликишвили Г., Наири-Урарту, Тбилиси, 1954, с. 73, 410 ; Гиоргадзе Г., К 
вопросу о локализации и языковой структуре каскских этнических и 
географических названий, ПАСб, Москва, 1961. .4» 1, о. 161ff.; Schuler E.von, Die 
Kaskäcr, Ein Beilrag zur Ethnographie dos alten Klomasicn, Berlin, 1965, S. lOOfT, 
Дьяконов И., Предыстория армянского народа . История Армянского нагорья с 
1500 по 500 г. до н.э. Хурриты, лувийцы, протоармяне, Ереван, 1968, с. 12. 

3. Меликишвили Г., К истории древней Грузии, Тбилиси, 1959, с. 168-169; 
Дьяконов И., О языках древней Передней Азии, Вопросы Языкознания, 1954, № 
5, с. 47 ; Дунаевская И., О характере и связях языков древней Малой Азии, 
Вопросы Языкознания, 1954, № 6, с. 76-78. 

4. Göt/c А„ Die Annalcn des Murifflii, MVAG, 1933, № 38, S. 88-89. 
5. Schüler E.von. Die Kaskircr, Ein Beitrag zur Ethnographie des alten Klcinasien, Berlin. 1965. 

S. 75-78. 
6. Խեթական արքաների թագավորման տարեթվերը տրված են ըստ Թրեվր Բրայսի 

աշխատության մեջ նշված ժամանակագրության՝ Вгусе Т., The Kingdom of the Hittites. 
Oxford. 1999, p. X1II-XIV. 

7. KUB XXI 29 (Schuler E.von. Die Kaäkäer. S. 145-148) (Այս խեթական տեքստում 
Խաթթուսիւիս 111-ը (-Ц.Ш. 1267-1237թթ.) հիշատակում է, որ ՏիլիոտաՕ կասկերը ավհրել 
էին դեռևս Խանտիլիսի օրոք). 11րոշ հետագուոռդնեբ գտնում են, որ կասկերի մասին 
գրավոր առաջին վկայությունը վերաբերում է Խանտիլիս П-ի ժամանակաշրջանին 
(Ք.ա. XVipuiO. տես' Schuler E.von, Die Kaäkäer, S. 24-27; Вгусе Т., The Kingdom of 
HiUilcs. p. 121. 

8. RGTC. VI. 286-289.421-422. 
9. KUB XXIII II III 9-26 (Garstang J., Gumey O., The Geograph)՛ of the Hittite Empire, 

London. 1959, p. 122-123; Այստեղ սխալմամբ այս դեպքերը վերագրվել են ավեփ ուշ 
(Ք.ա. XIII դարի վերջ) թագավորած Թուդխալիյաս Ր/-ին): 

10. CTH 375 (Schüler E.von, Die Kaäkäer, S. 152-167). 
11. KBo VI 28+KUB X X V I 4 8 (CTH 88). 
12. RGTC VI. 282-283 (Հավանաբար գտնվել է Հալիս գետի ափին, նրա հարավային 

ոլորանի մոտ. տես՛ Вгусе Т.. The Kingdom öf Hittites. p. 158-159). 
13. Վերին երկիրը (խեթ. KUR ™ " U G U n ) գտնվել է Խեթական տերության հյուսիս-

արևելքում՛ Հալիսի վերին հոսանքներից մինչև վերին Եվւրատի մեծ ոլորանն ընկած 
տարածքում՝ հյուսիսում հասնելով մինչև Դայլ գետի ավազանը (ահս՛ RGTC. VI, 293-
294): 

14. Gütcrbock H.. The Dccds of Suppiluliuma as lold by his Son, Mursiii П, JCS, 1956, № 10, p. 
62-67. 

15. RGTC VI, 150-151. 
16. Gütcrbock H., The Dccds of Suppiluliuma as told by his Son, Muisili П. p. 90-92, 110 

(RGTC VI. 423-424. Հավանաբար գտնվել Հափսի ստորին ավազանում): 
17. Götze A „ Die Annalen des Muisüiä, MVAG, 1933, № 38, S. 86-89,152-153. 
18. Güterbock H.. նշվ. աշխ., էջ 117-118: 
19. Götze A., նշվ. աշխ., էջ 14-21: 
20. Götze A., նշվ. աշխ., էջ 22-29 ,42-45 : 
21. KBo III 4 = 2BoTU 48; 2 BoTU 53 (GöUe A.. նշվ. աշխ.,էջ 76-81; RGTC VI, 46-47,406). 
22. Դայլ գետի վերին ավազանը հանդիսացել է կասկերի և հայասացիների շփման գոտին: 

Տես՛ Yakar J.. Beyond the Eastem Borders of the Hittite Empire: an Archaeological 
Assessmcnt. In: Hittite and Other Anatolian and Near Eastem Studics in Honour of Sadat 
Alp, Ankara. 1992. p. 510. 
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23. Götze A., նշվ. աշխ., էջ 88-95: 
24. RGTC VI, 176-177. 
25. Götze A., նշվ. աշխ.. Էջ 150-151: RGTC VI, 376-377,388. 
26. RGTC VI, 162-1ЙЗ. 
27. RGTC VI, 102-103. 
28. Götze A., նշվ. աշխ.. Էջ 162-165: 
29. Götze A „ նշվ. աշխ.. Էջ 166-189: 
30. RGTC VI, 169-170. 
31. RGTC, VI, 146-147.316-317,382. 
32. Ollen H„ Die Apologie HatluäiliS III. Das Bild der Überlieferung. Wiesbaden. 1981. SlBoT 

24, § 6, II 2-10. §7 , II 34-37. 
33. Otlen H., Die Apologie HaltuäiliS III. p. 56-60. 
34. CTH 81; Friedrich J „ Hcthilischcs Elcmentaibuch, II Т., Hoildelboig. 1946, S. 10-14. 
35. Gardiner A., The Kadesh Inscriptions of Rainesses II, Oxford, 1965. 
36. Вгусе Т., The Kingdom of Hittites, Oxford, 1999, p. 287-288. 
37. Biyce Т., The Kingdom of Hittites, p. 315. 
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ԱՐԹՈՒՐ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 

ՍՈՎՍ ԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ «ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ Խ Ո Ր Հ Ր Դ Ի ՍԱՍԻՆ» 
ՃԱՌԸ ՈՐՊԵՍ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՄՏՔԻ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ 

Պատմահայր Մովսես Խորենացու գրական ժառանգությունը միշտ 
գտնվել է հայագետների ուշադրության կենտրոնում: Ուսումնասիրության 
առարկա են դարձել հիմնականում Խորենացու «Հայոց պատմության» 
հետ առնչվող գիտական հիմնախնդիրները, մինչդեռ նրա մեծարժեք աստ-
վածաբանական ժառանգության վրա պատշաճ ուշադրություն չի դարձվել: 
Այս առումով մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում նրա անվան տակ մեզ 
հասած «Վարդավառի խորհրդի մասին» ճառը: Սույն հոդվածում փորձ է 
արվելու իմաստավորելու ե արժևորելու այս ճառը որպես աստվածաբանա-
կան մտքի հուշարձան, չանդրադառնալով նրա վավերականության ե հեղի-
նակային պատկանելիության բանասիրական կնճռոտ խնդիրներին: 

Վարդավառը՜ Քրիստոսի Պայծառակերպության տոնը հնուց ի վեր 
առանձնահատուկ նշանակություն է ունեցել եկեղեցու համար: Հատկապես 
մեծ էր նրա կարևորությունը արևելյան եկեղեցիների համար: Այս տոնը 
կապված է Քրիստոսի կյանքի կարևորագույն իրադարձություներից մեկի 
հետ. երբ Նա, Իր երեք ընտրյալ աշակերտների՝ Պետրոսի, Հակոբոսի և 
Հովհաննեսի հետ միասին բարձրացավ լեռ, (ըստ ավանդության, դա Թա-
բոր լեռն էր) և այնտեղ հրաշք կատարվեց: «Եվ Նրա դեմքը փայլեց ինչպես 
արեգակը, և Նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը: Եվ ահա 
նրանց երևացին Մովսեսն ու ու Եդիան, որ խոսում էին Նրա հետ»: (Մատ. 
ժ է 2-3) Քրիստոնեական ավանդույթի համաձայն, Քրիստոսից Թաբոր լե-
ռան վրա ճաոագսւծ լույսը ոչ թե նյութական մի երևույթ էր, այլ Աստծո 
անեղ ներգործություն, և, ըստ այդմ, այդ լույսը տեսած առաքյալները տե-
սան Աստծուն: Ուստի Վարդավառը կարեփ է Աստվածատեսության տոն 
անվանել, և դա չափազանցում չէ: Աստվածատեսության հոգևոր փորձը 
քրիստոնեական հոգևոր կյանքի առանցքն է կազմում, քանզի Նոր Կտա-
կարանում ասված է. «Գիտենք, որ երբ Նա հայտնվի, փնելու ենք նրա 
նման, քանի որ Նրան տեսնելու ենք այնպես, ինչպես նա կա»: (Ա Հովհ.Գ 
2) Սակայն նույն Նոր Կտակարանում ասված է նաև, որ Աստված անճա-
նաչելի է, որ «Աստծուն ոչ ոք երբեք չի տեսել»: (Ա Հովհ. Դ.12) 

Առաջին հայացքից այստեղ առկա է ակնհայտ հակասություն, սա-
կայն պետք չէ մոռանալ, որ գերզգայական, հոգևոր իրողությոսները պար-
տավոր չեն ենթարկվել ձևական տրամաբանության օրենքներին, որոնք 
ամբողջապես արտածված են նյութական, զգայական աշխարհի երևույթ-
ներից և օրենքներից: Սույն հակօրինության (անտինոմիայի) պատճառը 
ճիշտ ըմբռնելու համար նախ անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչ էր իրենից 
ներկայացնում առաքյալների Թաբոր լեռան վրա տեսած լույսը: Դա, ան-
շուշտ, նյութական կամ զգայական երևույթ չէր: Ըստ Խորենացու, «Եվ 
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դարձել էր Թաբորը որպես նոր Սինա սուրբ լեո և լուսեղեն աստվածաբնակ 
վայր՝ հրավառ և ամպով պատված, նաև՝ նոր երկինք՛ Աստվածության ճա-
ռագայթներով բարձրացած երկրի վրա և պայծառազգեստ պսակված ար-
փիափայլ հրաշքով»1: Հետևաբար, Քրիստոսից ճառագած լույսն աստվա-
ծային էր, և որևէ աոնչութուն չուներ համապատասխան ֆիզիկական 
երևույթի հետ: Հարկ է նշել, որ թեև այդ լույսն, աննյութական լինելով, չպի-
տի շփոթվի սովորական լույսի հետ. սակայն այն չպիտի համարվի նաև մի 
սոսկական այլաբանություն: Այդ լույսը գերզգայական հայեցողության 
առարկա է, և հոգևոր զգայարանների վրա ներգործում է ճիշտ այնպես, 
ինչպես արեգակի լույսը ներազդում է աչքի վրա: Փաստորեն, դա ոչ այլ ինչ 
էր քան աստվածային շնորհի լույսը, որի ներընդունումն ընկած է քրիստո-
նեական հոգևոր կյանքի հիմքում: Արևելաքրիստոնեական աստվածաբա-
նությունը ավանդաբար նույնացնում էր այն Աստծո անեղ ներգործության 
հետ, որի շնորհիվ Ս. Երրորդության անդրանցական անճանաչելի էութ-
յունն ի հայտ է գափս աշխարհին: Աստծո անեղ լույսի մասին վարդապե-
տությունը սերտորեն կապված է այդպես կոչված «ապոֆատիկ»՝ 
անճաոեփ աստվածաբանության հետ, որ իր դասական դրսևորումն է գտել 
Արեոպագիտիկաներում: Այս աստվածաբանության համաձայն, Աստծո 
էությունը միանգամայն անճանաչեփ ե անճաոեփ է, և նրան չի կարեփ վե-
րագրել որևէ կոնկրետ հատկություններ: Սակայն եկեղեցու Հայրերը դրա-
նից չէին եզրակացնում, որ արարածները Արարչի մասին առհասարակ 
որևէ բան իմանալ չեն կարող: Ըստ Աստծո պատկերի և նմանության 
ստեղծված մարդկային բնությունը թեև խաթարված է մեդքով, սակայն Ս. 
Հոգու շնորհի և առաքինասեր վարքի միջոցով կարող է նորոգվել և սրբա-
գործվել, և մարդը հնարավորություն է ստանում վերագտնելու աստվածա-
գիտության իր կարողությունը: Ըստ Խորենացու «Իսկ մեր բանական 
բնության երկիրը լուսազարդված ցնծում է Աստուծո գալստեամբ՝ զարդար-
ված մշտազվարճ առաքինության նորափետուր ծաղիկներով, և բարձրա-
նալով հավատքի լեռը, տոնասերներին պսակում է ոսկեճաճանչ իմաս-
տության ծաղիկներով, և աստվածագիտության բուրումը երկնախոհների 
միտքը ամբողջապես լցնում է անուշահոտությամբ»2: 

Խորենացու սույն ճառում իր վառ դրսևորումը ստացած արևելաք-
րիստոնեական աստվածաբանության կարևորագույն գաղափարներից 
մեկն այն է, որ Աստված, մի կողմից, բացարձակապես անդրանացական է 
և անմատչելի, իսկ մյուս կողմից' Նա ի հայտ է գափս աշխարհին, և Նրա 
ներկայությունը կարոդ են անմիջականորեն ընկալվել արարածների կող-
մից: Աստվածային էությունը վեր է ոչ միայն մարդկային, այլև հրեշտակա-
յին ճանաչողությունից: Աստված գերիվերո է բոլոր իմաստասիրական կա-
տեգորիաներից, և աստվածային էության կամ գոյության մասին խոսեփս, 
մենք երբեք չպիտի մոռանանք մարդկային լեզվի աստվածային գոյը նկա-
րագրելու անկարողության մասին: Սակայն դրա հետ մեկտեղ Աստված, 
բնավ չկորցնելով Իր խորհրդավորությունը, դրսևորվում է աշխարհում Իր 
ներգործությունների միջոցով: Աստծո ներգործությունը ոչ Նրա մասն է, ոչ 
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էլ արարված մի բան: Այն նույնքան անեղական է, որքան Աստծո էությունը: 
Վերջինս ամբողջապես դրսեորվում է ներգործության մեջ, միաժամանակ 
մնալով սքողված ե խորհրդավոր: Լոկ Աստծո ներգործությունն է ճանաչե-
լի, ուստի աստվածագիտությունը կարող է վերաբերել միայն նրան, այլ ոչ 
թե էությանը: Աստծո ներգործությունները բազմազան են ու բազմապիսի, 
Արեոպագիտիկաներում նրանք աստվածային անուններ են անվանվում, 
սակայն նրանց բազմակիությունը բնւսվ չի հակասում Աստծո միեդինութ-
յանը: Ներգործությունները պատկանում են Ս. Երրորդության բոլոր Անձե-
րին, և սեփական անձ չունեն: Եկեղեցու Հայրերի համար դա բնավ վերա-
ցական փիլիսոփայական տեսություն չէր, քանի որ նրանց միտքը հիմնված 
ՄԳրքի ե անձնական խորհրդապաշտական փորձի վրա: Նրանք այդ ներ-
գործությունները նույնացնում էին Աստծո փառքի լույսի հետ, որի մասին 
բազմիցս ասւխւծ է Աստվածաշնչում: Օրինակ «Եվ այն քերովբեների վրա-
յից օդի մեջ վեր բարձրացավ Տիրոջ փստքը, որ տաճարում էր. տաճարը 
լցվեց ծխի ամպով, սրահն էլ լզվեց Տիրոջ փառքի լայ սով»: (Եզեկ. ժ,4): Այս 
գաղափարը իր չափազանց վառ դրսևորումն է ստացել նաև միջնադարյան 
հայ հոգևոր բանաստեղծության մեջ, որի, թերևս, լաւիսգույն օրինակը Շո-
ղակաթի կանոնի հանրահայտ շարականն է. «էջ Միածինն ի Հորէ, Եւ լոյս 
փառաց ի նըմա. Ձայնք հընչեցին Սանդարամետք անդնդոց: Տեսեալ ըզլոյս 
մեծ' Հայրապետին Գրիգորի պատմէր ցնծութեամբ հաւատացեալ արքա-
յին: Եկայք շինեսցուք Սուրբ ըզխորանն լուսոյ, քանզի ի սմա ծագեաց մեզ 
լոյս ի Հայաստան աշխարհի»: Այդ նույն լույսի մասին է գրում նաե Խորե-
նացին. «Սա է, արդարև, ցնծության և ուրախության օրը, որ Տերն արարեց, 
սա է Աստուծոյ մեծ փառքի ծագման օրը, որը նոր արքայության սկիզբն է և 
էական լույսի հայտնությունը և հավիտենական հույսի նկարագիրը»3: 

Անեղ լույսի մւսսին վարդապետությունը բնավ ւխրացական աստ-
վածաբանական տեսություն չէր. այն սերտագույն կերպով կապված էր 
քրիստոնեական հոգևոր կյանքի բուն էության հետ: Այդ լույսի հայեցողութ-
յունը քրիստոնյա խորհրդապաշտներին, և հատկապես իսիխաստներին 
հայտնի գերագոյն հոգևոր վիճակն էր: Այդ լույսն ուներ զանազան դրսևո-
րումներ, սկսած ներքին պայծառացումից վերջացած արտաքին շողարձա-
կումով. որն ընկալելի էր անգամ սովորական տեսողության համար: Թաբոր 
լեռան վրա առաքյալների տեսած Քրիստոսի պայծառակերպության լույսը 
դրա ամենավառ, սակայն բնավ ոչ միակ օրիանակն էր: Այդ լույսը առաչոք 
կամ անցողիկ մի երևույթ չէ, այն հավիտենական է և անանց: Առաքյալ-
ներն ի զռրու եղան հայելու այն, քանի որ նրանց մարդկային բնությունը 
սրբագործված էր Ս. Հոգու շնորհով: Այդ վեհսւգույն հոգևոր փորձը իր ամ-
բողջությամբ մատչելի է լինելու միայն հանդերձյալ կյանքում, սակայն 
սրբերը այն սկսում են ճաշւսկել արդեն երկրավոր կյանքի ժամանակ: 
Նրանք դեռ կենդանության օրոք ձեռք են բերում Աստծուն դեմ առ դեմ 
տեսնելու կարողությունը, հասնելով այգ կատարելությանը իրենց մարդկա-
յին բնության շնորհանորոգ լինելու հետևանքով: Փաստորեն, սրբերը հաս-
նում են աստվածացման, շնորհով դաոնալով այն, ինչ Քրիստոս եղել է ըստ 
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Իր բնության: Խորենացին աներկբայորեն կիսում է այդ ւոեսակեաը. 
«Քանզի որ Վերնստեալն է. այնտեղ էլ Նրա աթոոն է, այնտեղ էլ բարերջա-
նիկների խմբերն են՝ առաքյալների ե մարգարեների պայծառ և մեծ լու-
սազգեաց դասերը՝ անմերձենալի լույսի հպավորությամբ աստվածակեբպ-
ված և բացերես առ Աստված հայելով աստվածացած, ավեփ ճիշտ է ասելը՛ 
Աստված միավորել է Աստված ներին և հայտնել Իրեն»4: 

Այստեղից բխում է, որ անեղ ներգործությունը, աստվածային լույսը 
և շնորհն, ըստ էության, չեն տարբերվում իրարից: Թաբոր լեռան վրա տեղի 
ունեցավ Մարդու Որդու բնության շնորհաշուք պայծառակերպությունն ու 
աստվածացումը: Այս աստվածացումը մարդուն Աստծո անմիջական հայե-
ցողության հնարավորություն է ընձեռում, ինչն անհնարին էր Քրիստոսի 
մարդեղությունից առաջ: Եթե Հին Կտակարանում Աստծուն կարելի էր հա-
յել լոկ զանազան նշանների ու խորհրդավոր տեսիլների միջոցով (ինչպես, 
օրինակ, Աստծո հայտնությունը Մովսեսին անկեզ մորենու թփի միջից), 
ապա Նոր Կտակարանում Արարչին կարեփ է տեսնել դեմ առ դեմ (դրա 
տիպիկ օրինակը հենց Քրիստոսի պայծառակերպությունն է Թաբոր լեռան 
վրա): Վերջինս ոչ թե վերացական գաղափար է, այլ հոգևոր իդեալ, որին 
պիտի ձգտեն բոլոր քրիստոնյաները: Աստվածության ու մարդկության կա-
տարյալ միասնությունը, որ կար ի Քրիստոս ըստ բնության, քրիստոնյանե-
րը կարող են ձեռք բհրել շնորհի միջոցով: Խորենացին իր ճառում տափս է 
ուղղափառ քրիստոսաբանության ճշգրիտ և ամփոփ ձևակերպում. «Գթա-
ծաբար կամենալով փրկագործել մեր բնությունը՝ մեզ կերպակից է դառ-
նում՝ չբաժանվելով Աստվածությունից: Որովհետև իր բնությամբ մարմնին 
միացավ՝ նրան իր հետ խառնելով ե աստվածացնելով, սակայն մնալով 
ինչպես կար, ոչ շփոթվելով, ոչ էլ անխառն մնալով, այլ ե խառնվելով, և 
միավորվելով բնությամբ՝ անշփոթաբար և անբաժանելի, որ էերի մտածութ-
յունից վեր է: Որովհետև Կույսի որովայնի մեջ անփոփոխեփ լույսի ճառա-
գայթը փաիոխակւսն նյութով ճառագայթեց՝ որպես մի կայծակ այնտեղից 
նույնակերպ հրաշաբուսած, և մեր բովանդակ հոգին, մարմինը և միտքն 
անապական և աստվածախստնությամբ միաբուն դարձնելով՝ էմմանուելը 
ծնվեց Կույսից՝ չանջատվելով Հորից»5: 

Եվ վերջապես, Վարդավառի խորհրդի մասին խոսելիս, անհնարին 
է շրջանցել այդ տոնի մարդաբանական և փրկագործական իմաստը: Մար-
դու էության և առաքելության քրիստոնեական ըմբռնումը խիստ յուրօրի-
նակ էր և ինքնատիպ: Անտիկ իմաստասիրությունն ու կրոնը թերագնահա-
տում էին մարդուն: Մարդու կատարելությունն ու վեհությունը տեսնում էին 
հիմնականում նրա ուժի և գեղեցկության մեջ, մինչդեռ բարոյական նկա-
րագիրը և առաքինությունն էական չէին համարվում: Անգամ անտիկ 
գաղտնածիսությունները, որոնք հին աշխարհի հոգևոր և կրոնական կյան-
քի գագաթնակետն էին հանդիսանում, խորհրդազգածներին խոստանում 
էին լոկ հանդերձյալ կյանքում տառապանքներից ազատագրում և երջա-
նիկ կյանք անդրշիրիմյան դրախատավայրերում, սակայն ոչինչ չէին 
ասում մարդկային կյանքի վերջնական ու հավիտենական նպատակի մա-
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սին: Բանն այն է. որ հեթանոսության մեջ հեսւմսւհու կյանքը նույնքան ժա-
մանակավոր ե անցողիկ է, որքան և երկրայինը: Սի որոշ ժամանակ դրախ-
տում երանելի կյանքով ապրելուց հետո անգամ բարեպաշտ ե առաքինի 
մարդկանց հոգիները, ենթարկվելով ճակատագրի անդիմադրելի ուժին, 
ստիպված են լինում վերստին մարմնավորվել երկրի վրա, նորից ենթարկ-
վելով զանագան փորձությունների ե տառապանքների: Այնպես որ հեթա-
նոսական աշխարհայացքի սահմաններում որևէ վերջնական փրկության ու 
հավիտենական երանելի կյանքի մասին խոսք լինել չի կարող: 

Հին Կտակարանի կլտնական իդեալը նույնպես չէր նպաստում 
մարդ արարածի առավել բարձր գնահատականին: Թեև այնտեղ ասված է 
մարդու ըստ Աստծո պատկերի և նմանության ստեղծված լինելու մասին, 
սակայն առաքինության և կատարյալ օրինապահության հրեական նույ-
նացումը չէին նպաստում մարդու հոգևոր կատարելագործմանը: Մովսիսա-
կան օրենքի հարյուրավոր պատվիրանները հիմնականում ձևական բնույթ 
ունեին, և անգամ նրանց անթերի կատարումը չէր հանգեցնում մարդկային 
հոգու ու սրտի սրբագործմանը: Այդ տեսակետից քրիստոնեական մարդա-
բանությունը հստակորեն տարբերվում է ինչպես հունականից, այնպես էլ 
հրեականից: Եթե հույների համար երանեփ անդրշիրիմյան կյանքը 
մշտնջենավոր չէր, իսկ հրեաները աստվածային օրենքի կատարման նպա-
տակն առհասարակ տեսնում էին երկրային կյանքի բարօրության ապա-
հովման մեջ, ապա քրիստնեությունն առաջ է քաշում վերջնական փրկութ-
յան և հավիտենական կյանքի գաղափարը: ճակատագրի և արատաքին 
օրենքի ստրուկից մարդը քրիստոնեության մեջ շնորհի միջոցով որԱստծո 
Որդի է դառնում: Դա հնարավոր դարձավ միայն Աստծո Որդու մարդեղութ-
յունից հետո, քանզի իրապես հավերժական, սուրբ և երանելի է լոկ աստ-
վածային բնությունը, իսկ մարդու բնությունը կարող էր ձեռք բերել այդ կա-
տարելությունները սոսկ աստվածանալուց հետո, ինչը ե տեղի է ունեցել 
Քրիստոսի Անձի մեջ: Աստծո կողմից որդեգրվելու համար բացի շնորհից 
անհրաժեշտ է նաև հոգու մաքրւսգոծում զանազան մեղքերից ե կրքերից, 
ինչն անհնարին է առանց ճգնանքի: Խորենացին, եկեղեցու մյուս Հայրերի 
նման, շեշտում է աստվածացման գործում բարոյական կատարելագործ-
ման անուրանալի կարևորությունը: «Եվ այս յոթ օրը տոնում ենք տաղա-
վարներում՛ արմւսվենեաց ճյուղեր և կանաչազգեստ ոստեր և ընձյուղներ 
բռնած, և այս յոթորյա շրջագայության ընթացքում, այս աշխարհին պատ-
կանող կյանքի բոլոր հոլովումներն արտաքսելով, Աստուծո նման հոգով 
ենք ապլտւմ և, անմարմնական առաքինությունների ոստերի աճմամբ դե-
պի հրեշտակային բարձունքը վերընձյուղած, որպես արմավենիներ Աս-
տուծոյ գավթում, ծաղկում ենք» Խորենացին չի թվարկում այդ առաքի-
նությունները, ակներևաբար համարելով, որ նրա ունկնդիրներին վերջին-
ներս քաջ հայտնի են: Սակայն մենք խնդրո առարկա ճառի մեջ պարու-
նակվող աստվածաբանական հայեցակարգն առավել հստակ և ամփոփ 
կերպով ներկայացնելու համար հակիրճ թվարկելու ենք դրանք: Նախ և ա-
ռաջ, դա Աստծո երկյուղն է, և դրանից բխող հիշողությունը մահվան և գա-
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լիք ահեղ դատաստանի մասին: Երկյուղելով Աստծո բարկությունից և գոր-
ծած մեղքերի համար հասանելիք ահեղ պատուհասներից, քրիստոնյան 
պիտի ապաշխարի, ձգտելով մեղքերի թողություն ստանալ Տիրոջից: Այս 
զգացումից օրգանապես առաջանում է զղջման արտասուքը, որը մեծապես 
նպաստում է հոգեոր առաջընթացին, քանզի Քրիստոս արտասվողներին և 
սգավորներին մխիթարություն է խոստացել: Սեփական մեղսավորության 
զգացումը հանգեցնում է խոնարհությանը, որը քրիստոնեական ավանդութ-
յան մեջ հոգեոր աղքատություն է կոչվում: Ապաշխարողն իր սրտից արմա-
տախիլ է անում հպարտությունը, որը բոլոր մեղքերի և կրքերի հիմնական 
պատճառն ու շարժիչ ուժն է: Դրա վերացումից հետո հոգուց աստիճանա-
բար անհետանում են նաե մյուս արատները, ինչպիսինն են որկրամոլութ-
յունը, շնությունը, բարկությունը, չարությունը, ատելությունը, նախանձը, 
սնափառությունը և այլն: Եվ վերջապես, քրիստոնյան ձեռք է բերում մեծա-
գույն առաքինությունը՝ սերը, որին անկարելի է հասնել առանց աղոթքի: 
Հարկ է նշել, որ աղոթքը, քրսաոնեական հոգեոր կյանքի առանցքը լինելով, 
պիտի առաքվի առ Աստված այդ կյանքի բոլոր փուլերում: Առանց աղոթքի 
հնարավոր չէ ոչ կրքերը հաղթահարել, ոչ հոգին հանդարտեցնել, ոչ էլ 
առավել ես սիրել Աստծուն ե մերձավորին, քանզի ճշմարիտ քրիստոնեա-
կան սերը տրվում է ի վերուստ Ս. Հոգու շնորհի միջոցով, իսկ շնորհը, ըստ 
քրիստոնեական պատկերացումների, երբեք չի արվում նրան, ով չի աղո-
թում: Այդ բոլոր առաքինություններով սրբագործված քրիստոնյան ի զորու 
է դառնում հայելու Քրիստոսի պայծառակերպության անեղ լույսը, որի 
խորհրդին է նվիրված Վարդավառի տոնը: 

Ամփոփելով մեր ուսումնասիրությունը, նշենք հետեյալը: Աստծո 
անճանաչելի անդրանցական էության և ճանաչելի անեղ ներգործության 
մասին տեսությունը արևելաքրիստոնեական աստվածաբանական ավան-
դության առանցքն է հանդիսանում: Աստվածաբանության պատմության 
մեջ այն իր դասական բանաձևումն է ստացել 14-րդ դարում Բյուզանդիա-
յ ո վ իսիխաստական շարժման առաջնորդ Գրիգոր Պալամասի երկերում, 
որը հենց այդ իր ծառայության համար «Ուղղափառության վարդապետ» 
տիտղոսի է արժանացել: Սակայն այդ տեսությունը ոչ անձամբ նրան, ոչ էլ 
նույնիսկ զուտ բյուգանդական աստվածաբանությանը չի պատկանում, 
քանզի այն ամբողջ արևլաքրիստոնեական աստվածաբանության ընդհա-
նուր սեփականությունն է: Հենց դրա մասին է վկայում Մովսես Խորենացու 
անվան տակ մեզ հասած «Վարդավառի խորհրդի մասին» ճառը, որտեղ 
Պալամասից դարեր առաջ արծարծվում են նույն իսիխաստական գաղա-
փարները, թեև, անշուշտ, Խորենացու մոտ վերջիններս դեռ ձեռք չեն բերել 
վերջնական տրամաբանական և տերմինաբանական հղկումը: Քանի որ 
ժամանակակից օրթոդոքս աստվածաբանները (օրինակ Վլադիմիր Լոսս-
կին կամ Խրիստոս Ցաննարասը) հենց այդ գաղափարի առկայությունն են 
համարում այս կամ այն եկեղեցու ուղղափառ լինելու հիմնական չափա-
նիշներից մեկը, ապա Խորենացու սույն ճառը կարելի համարել Հայոց եկե-
ղեցու ուղղափառության համոզիչ ապացույցը: 
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A R T H U R M A T E V O S Y A N 

T H E D I S C O U R S E " O N T H E M Y S T E R Y O F T H E F E A S T 
O F T R A N S F I G U R A T I O N " B Y M O S E S O F K H O R E N 

The creative heritage of "the father of the Armenian history" Moses of Khoren 
always was in the focus of attention of armenologists. however they mainly showed 
interest in the problems connected with his "History of Armenia". Meanwhile his 
theological works, which have the considerable value, did not become the subject matter 
for researchers. In this connection the big interest represents the discourse "On the 
mystery of the feast of Transfiguration", traditionally ascribed to Moses of Khoren. 

The feast of Transfiguration of the Lord, being one of the main Christian feasts, 
had especially great importance for eastern Churches. According to the Christian 
tradition, the light, which illuminated Christ on the mount Thabor, was not an ordinaiy 
physical phenomenon, but the uncreated energy of God and consequently, the apostles 
which saw these light saw God. For this reason the feast of Transfiguration without 
exaggeration may be named the feast of God-vision. The spiritual experience of 
contemplation of Ihe uncreated light, and accordingly - the Cognition of God is the basis 
of Christian spiritual life. At the same time the eastern Christian theology, based on the 
principle of apophatism, categorically asserts that the essense of God is incognizable. 
The theoretical substantiation of internal harmony of these, at first sight, paradoxical 
theses belongs to the leader Byzantian hesychasts Gregory Palamas. He proved the 
possibility of the contemplation of the uncreated energy of God, whose essense 
nevertheless remains absolutely incomprehensible. However Palamas has only given the 
final and completed form to this doctrine, b u t did not create it. Moreover, this doctrine 
does not belong exclusively to the Byzantian theology. This discourse of Moses of 
Khoren, written long before Palamas, is its best proof, inasmach as one can find in it all 
principal theses of the hesychast doctrine. Certainly Moses of Khoren, in contrast to 
Palamas, did not finally formulate this doctrine, but nevertheless this discourse proves 
that the hesychast doctrine, being one of the basic principles of orthodox theology, was 
well-known to the fathers of the Armenien Church, and this fact is one of the most 
convincing proofs of its belonging to Orthodoxy. 
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ԱԼԵՔՍԱՆ ՑԱԿՈԲԵԱՆ 

ԱՂՈՒԱՆՔՈՒՄ ԱՐՇԱԿՈՒՆԵԱՑ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ԱՆԿՄԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՍԱՄԻՆ 

Յայտնի է, որ ժ դարի վերջի հայ պատմիչ Մովսէս Դասխուրանցու 
(մատենագրութեան եւ պատմագրութեան մէջ կոչուած նաեւ Կաղանկսւ-
տուացի) «Պատմութիւն Աղուանից» աշխատութեան մէջ՛ գրեթէ բառացի 
արտադրութեամբ պահպանուած են Հայոց Արեւելից կողմանց վադմիջնա-
դարեան գրչութեան կենտրոններում ստեղծուած պատմական ու գրական 
բագմաբնոյթ երկեր2: Դրանց թտւմ հայագէտների եւ արեւելագէտների 
ուշադրութիւնը վաղուց գրաւել է Աղուանից վերջին՜ Վաչագան Բարեպաշտ 
թագաւորի մասին պատւեւղ երկասիրութիւնը, որին ներկայումս, ելնելով եր-
կի ոճական առանձնայատկութիւններից, պայմանականօրէն տրուած է 
«Վաչագանի վէպ» անուանումը: Հ. Ներսէս Ակինեանի, Կիմ Ղահրւսմա-
նեանի եւ տողերիս հեղինակի կողմից արդէն բաւականին ճշգրտուած են 
այդ երկի բնագրային սահմանները («Պատմութիւն Աղուանից»-ի Ա գրքի Զ 
գլխի աոանձին կտորներ եւ ԺԴ-ԻԳ գլուխները, բացի ժ՜Ե-ի առաջին կէ-
սից), ինչպէս նաեւ ժ դարի հեղինակի միջամտութիւնները (այդ թտւմ՝ բա-
ժանումը գլուխների եւ դրանց վերնագրումը)3, որի շնորհիւ հնարաւոր է 
դառնում նրա առաւել հաւաստի օգտագործումը իբրեւ սկգբնաղբիւր4: Երկի 
անանուն հեղինակը իրադարձութիւններին ժամանակով մօտ կանգնած 
կամ ականատես մատենագիր է, իսկ բնօրինակային վերնադիրը, ամենայն 
հաւանականութեամբ, պահպանուած է Ա.ժգ գլխի վերտառութեան մէջ. 
«Կեանք եւ վարք եւ կարգաւորութիւնք Աղուանից, որ ի Վաչագանայ ար-
քայէ եղան, եւ գիւտք նշխարաց սրբոց»5: 

Յայտնի է նաեւ, որ Ե-Զ դարերի հայ մատենագրութեան առաւել 
ճանաչուած աղբիւրներում չեն պահպանուել Վաչագան թագաւորին վերա-
բերող վկայութխններ, փոխարէնը՝ «Պատմութիւն Աղուանից»-ում եւ այլուր 
պահպանուած են նրա անուան հետ կապուած մեծ թուով կրոնաբարոյա-
գիտական բովանդակութեան եւ նշխարների գիւտերին վերաբերող ակն-
յայտօրէն ուշ գրուածքներ, աւանդութիւններ եւ անգամ վիմագրական վկա-
յութխններ: Դրանցից շատերի հաւաստիութեան նկատմամբ հիմնաւոր 
կասկածը Հ. Ներսէս Ակինեանի համար պատճառ էր դարձել մերժելու հէնց 
թագաւորի իսկ պատմականութիւնը6: ժամանակին մենք, թւում էր, թէ զգոյշ 
ենք եղել այդ հարցում՝ յատուկ նշելով, որ Վաչագանի պատմականութեան 
խնդիրը ճիշտ կը լինէր քննարկել հետագայ վերագրումներից ու աւանդա-
կան նխթից անկախ, այսինքն՝ միմիայն «Վաչագանի վէպ»-ի եւ Աղուէնի 
կանոնների հաղորդած տեղեկութիւն ների շրջանակում: Սակայն նկատելով 
(որոշ դէպքերում' սխալ) հէնց այս սկգբնադբիւրների պարունակած ինչ-ինչ 
հակասութիւններ' մենք եւս, ի վերջոյ, երկուսն էլ համարել էինք ոչ համա-
ժամանակեայ եւ թուագրել Զ դարի երկլարդ կէսով, շտապելով եզրակաց-
նել, որ եթէ անգամ ընդունենք Վաչագանի պատմականութիւնը, ապա ա-
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ոանց լրացուցիչ ադբիւրագիտական նիւթի դժուարանալու ենք ասել, թէ 
«Վաչագանի վէսլ»-ի եւ Աղուէնի կանոնների ո՛ր տեղեկութիւներն է հնա-
րաւոր վերագրել այգ իրական թագաւորին՛: 

Բարեբախտաբար մի քանի տարի առաջ մեր ուշադրութիւնը լրջօ-
րէն գրաւեց մի հակասութիւն «Պատմութիւն Աղուանից»-ի Ա եւ Բ խմբերի 
ձեռագրերի ընթերցումներում, որի քննութեան շնորհիւ հնարաար եղաւ 
վերհանել ժամանակին վրիպած իրական պատկերը: Դրա հիման վրայ 
հրատարակուեց մեր' ««Վաչագանի վէպ»-ը եւ Արշակունեաց թագաւորու-
թեան խնդիրը Դ-Զ դարերի Աղուանքում» աշխատանքը8, ուր ցոյց տրուեց, 
որ կարելի է ամենայն վստահութեամբ վերաբերուել Վէպի փաստօրէն բո-
լոր տոհմաբանական ցուցումներ պարունակող վկայութիւններին, ինչպէս 
նաեւ «Աղուէնի կանոնների» հաւաստիութեան խնդրին, քանի որ ո՛չ Բուն 
Աղուանքի Վաչագան Բարեպաշտ թագաւորի պատմականութիւնը, ո՛չ 
«Վաչագանի վէպ»-ի ու Աղուէնի ժողովի հաւաստիութիւնը մերժելու համար 
իրական հիմքեր չկան: 

Կրկնելով այդ եզրայանգումը՝ հարկ է միաժամանակ եւս մէկ ան-
գամ վերապահում անել այն մասին, որ «Վաչագանի վէպ»-ի եւ Աղուէնի 
կանոնների հաւաստիութեան ճշտումից յետոյ նրանց գաղափարական 
ուղղուածութեան գնահատականը գրեթէ չի փոխւում: Կուրի հայկական 
աջափնեակում ստեղծուած այդ ծրագրային փաստաթղթերն իրօք պարու-
նակում են Բուն Աղուանքի Արշակունեաց արքայատոհմի վերջին ներկա-
յացուցիչ Վաչագան Բ Բարեպաշտ թագաւորի ձեռքով Աղուանից աշխար-
հում (արդէն մարզպանութեան ընդգրկմամբ) կատարուած աստուածահա-
ճոյ գործերի շարադրանքը եւ մեծարժէք տուեալներ են պահպանել բուն 
աղուանական ինչ-ինչ իրողոյթների (ռէալիաների) մասին, որոնք անփո-
խարինելի նշխարներ են աղուանագէտների համար: Սակայն այսուամե-
նայնիւ նրանց գաղափարական նպատակն է եղել ամրապնդել Սասանեան 
տէրութեան գերիշխանութեանը ենթակայ Աղուանք-Առան վարչա-քաղա-
քական միաւորի մէջ Աղուանից եկեղեցու շուրջ համախմբուած քրիստո-
նեայ հասարակութիւնը (իր բուն աղուանական եւ հայկական էթնիկական 
մասերով) ո՛չ թէ բուն աղուանական էթնոմշակութային համակարգի գործ-
առման ոլորտի ընդլայնման, այլ ընդհակառակը' Կուրի աջափնեակի հա-
յութեան ազգային-մշակութային-դաւանական աւանդները այդ ամբողջ 
հասարակութեան մէջ հաստատագրելու ճանապարհով : 

Այստեղ նաեւ կրկնենք նախորդ աշխատանքի այն հատուածի 
հիմնական դրոյթները (անհրաժեշտ լրացումներ կատարելով), որոնք թոյլ 
են տալիս բաւականաչափ ճշգրտութեամբ վեր հանել «Վաչագանի վէպ»-ի 
ստեղծման ժամանակի խնղիրը: Այդ խնդիրը լուծտւմ է Վաչագան Բարե-
պաշտի ժամանակակից Շուվւհաղիշոյ կաթողիկոսի մասին վկայութիւննե-
րի քննութեան շնորհիւ: 

Շուվւհաղիշոյի անունը յայտնտւմ է երկի միայն վերջին հատուա-
ծում («Պատմութիւն Աղուանից»-ի գլուխ Ա.իգ)՝ արքայական «բանակի»' 
Ամարասից Դիւտական յետադարձ ճանապարհի նկարագրութեան մէջ: 
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Ըստ դրա՝ Ամարասի գետակը յետ անցնելուց յետոյ թագաւորը փոքրիկ դա-
դար է յայտարարում («անցուցաներ ընդ նոյն գետն, եւ կացուցանել հրա-
մայէր զդեսպակս սրբոցն»), որպէսւփ դիպում հաւաքուած շրջակայ ժողո-
վրդին տներն ուղարկի («եւ եպիսկոպոսւսց ն՝ աւրհնեալ զխաոնիճաղանճ 
բազմութիւնն՝ հրամայէին գնալ յիւրաքանչիւր տեղիս»): Մնում են միայն 
հոգեւորականները, որոնց հետ թագաւորը, թագուհին եւ արքունականները 
հասնում են Քարուէճ ամառանոց գիւղը («Եւ զդասս եպիսկոպոսւսց եւ երի-
ցանց եւ այլ պատուական արանց առեալ ընդ սրբոցն՝ տանէր մինչեւ ցՔւս-
րուէճ աւթի տեղ»): Թւում է, թէ Քարուէճում եկեղեցական ժողովի նման մի 
բան է տեղի ունեցել, որի ընթացքում հոգեւորականներն օրհնել են արքա-
յին եւ Շուշանիկ աշխարհատիկնոջը. «եւ նոցա միաբան ւսւրհնեալզթագա-
ւորն թագուհւովն [z թագուհեաւն] հանդերձ եւ ամենայն դրամբն՝ սւսեն 
[bclrz ասացեալ]. «Զամենայն բարի, զոր խնդրեսցես դու յԱստուծոյ, ի 
ձեռն սրբոյն Գրիգորիսի տացէ քեզ: Եւ շնորհեսցէ մեզ լինել քեզ [bclrz չիք 
քեզ] ընդ երկայն աւուրս խաղաղասէր ընդ աշխարհի եւ ի փառազարդու-
թիւն եկեղեցւոյ [bclrz եկեղեցեաց] առաւելապէս յորդորելով [а յւսրդարելով] 
աւր ըստ աւրէ» Ի դէպ, ճիշտ այդպէս Վաչագան թագաւորին հետագա-
յում օրհնել է Աղուէնի եկեղեցական ժողովը. «Զւսյս պայման արարին ե-
պիսկոպոսունք եւ քահանայք եւ ազատ մարդիկ առաջի արքայի, եթէ ի մեր 
եպիսկոպոսւսց եւ յերիցանց եւ յեկեղեցւոյ բերանոյ աւրհնեալ լիցի՛ [bclr 
եղիցի՛] թագաւորն թագուհւովն եւ զաւակովն հանդերձ, եւ ամենայն աշ-
խարհովս [bclr աշխարհաւս] հանդերձ, որք յսւյս ժողովս են, աւրհնեալ եղի-
ցին»11: 

«Վաչագանի վէպի» հեղինակն այնուհետեւ գրում է. «Եւ առեալ ին-
քեան զաւագ եպիսկոպոսապետն Շռւփհաղիշոյ [а Շոսիհաղիշու], եւ յոր-
ժամ գեաւղջ ուրուք [bclrz գեղջ ուրեք] յայտ ելանէր դեսպակ սրբոցն, իջա-
նէր թագաւորն եւ հետեւակ սպասւսրկէր սրբոցն, մինչեւ տարեալ ընդ շինա-
նիստն անցուցանէր: ... Այս ձեւով գային հասանէին ի սեփհակւսն գիւղն 
Գիւտական [bclrz Դատական] եւ անդ հանգուցանէին...»12: Բերուած հա-
տուած ներից կարելի է եզրակացնել, որ Շուփհադիշոյ եպիսկոպոսապետը 
մասնակցել է Վաչագան Բարեպաշտի երթին եթէ ոչ ամենասկգյփց, ապա 
գոնէ Ամարասից յետադարձ ճանապարհից կամ Քարուէճի եկեղեցական 
ժողովից սկսած: Տեղին նշենք, որ բնագրի ընդգծուած հատուածում եպիս-
կոպոսապետ բառի «աւագ» մակդիրը, ուսումնասիրողների արդարացի 
կարծիքով՝ տեղեկատուական որեւէ արժէք չի ներկայացնում 3: 

Շուփհաղիշոն յիշւում է նաեւ Աղուէնի եկեղեցական ժողովի մաս-
նակիցների շարքում որպէս «Պարտաւայ արքեպիսկոպոս»: ժողովի ար-
ձանագրութիւնը պահպանուել է «Պատմութիւն Աղուանից»-ի առաջին գր-
քում՝ Վաչագան Բարեպաշտին վերաբերող գլուխների վերջում (գլուխ ԻԶ), 
եւ Հայոց կանոնագրքի' մօտաւորապէս Ժ-ԺԱ դդ. սահմանագլխին ձեււսւո-
րուած դասական խմբագրութեան ձեռագրերում (Ա ձէտագրախմբում՝ ԼԵ, 
իսկ Բ-ում՝ ԼԹ կանոնախումբ)14: Գրչական որոշ (երբեմն բաւական մեծ) 
տարընթերցումների պայմաններում երկու տարբերակում էլ «Շուփհադիշոյ 
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[Կանոնագրքում՛ Շոփսւղիշոյ\ Պարտաւայ արքհպիսկոպոս»-ը յիշատակ-
ւում է առանց լուրջ շեղումների՜ Վաչագան արքայի անունից անմիջապէս 
յետոյ, ժողովի բուն արձանագրութեան ամենասկզբում («Ես՜ Վաչագան' 
Աղուանից արքայ. Շուփհադիշոյ՝ Պարտաւայ արքեպիսկոպոս, Ս՜անասէ՝ 
Կապաղակայ [а Կապաղայ] եպիսկոպոս...») : Տեղին յաւելենք, որ ժողովի 
մասնակիցների նոյն ցուցակում յիշատակւում է նաեւ «Մատթէ Պարտաւայ 
ե])էց»-ը): 

Այստեղ կրկնենք նաեւ նախկինում մեր արտայայտած կարծիքը 
Աղուէնի կանոնների առաջին պարբերութեան մասին («Յամս Վաչագա-
նայ' Աղուանից արքայի բազում հակառակութիւնք լինէին ի մէջ աշխարհա-
կանաց եւ եպիսկոպոսւսց եւ քահանայից, քորեպիսկոպոսաց, ագատաց եւ 
ռամկաց: Ապսւ կամ եղեւ արքայի՝ առնել ժողով յԱզուէնն՜ բազմամբոխ ա-
տեան. յամսեանն մարերի, որ աւր երեքտասան էր ամսոյն»): Սեր համոզ-
մամբ' այն բխում է ոչ թէ Աղուէնի ժողովի արձանագրութեան սկզբնօրինա-
կից. այլ աւելացուած է Կանոնագրքի կամ մէկ այլ բնոյթի (օրինակ՜ տոհ-
մամատեանային) ժողովածոյ կազմողի կողմից, ճիշտ այնպէս, ինչպէս դա 
արուհլ է սկզբնօրինակային «բացատրագիր» չունեցած շատ ուրիշ կանո-
նախմբերի կամ Թղթոց գրքերի նիւթերի համար16: Դա նշանակում է, որ 
Մ՛ովսէս Դասխուրանցին կամ նրա մի նախորդն է Աղուէնի կանոնների 
բնագիրն ընդօրինակել որեւէ կանոնագրքից կամ տոհմամատեանից, ոչ թէ՝ 
հակառակը՛ : Դա նաեւ նշանակում է, որ անհրաժեշտ է որոշ վերապահու-
մով մօտենալ «մարերի ամսի 13» ամսաթուի հաւաստիութեանը, որը նշու-
ած է առանց արքայի տիրակալութեան համապատասխան տարուայ յիշա ֊ 
տակութեան. թէպէտ, հնարատր է նաեւ, որ Կանոնագրքի կամ տոհմամա-
տեանային ժողովածոն կազմողը այդ ամսաթիւը քաղել է Աղուէնի ժողովի 
արձանագրութեան՛ իր ձեռքի տակ եղած բնագրի (գուցէ՛ մագաղաթեայ 
փաստաթղթի լուսանցքների կամ յետեւի կողմի) ինչ-որ մի նշումից: Տեղին 
նշենք նաեւ, որ վերջերս Յովհաննէս Օձնեցու կազմած «Կանոնագիրք Հւս-
յոց»-ի նախնական ժողովածոյի քննական բնագրի պատրաստման առի-
թով մեր կողմից ճշտուել է, որ Աղուէնի կանոնների բնագիրը Արցախից 
կենտրոնական Հայաստան է բերուել եւ այդպիսով Կանոնագրքի դասա-
կանացմանը ձեռնարկած վարդապետների տեսադաշտում յայտնուել, 
ամենայն հաւանականութեամբ, Անանիա Մոկացու շնորհիւ18: 

ժամանակին Շոսիհադիշոյի' Պարտափ արքեպիսկոպոս կոչուելու 
(ինչպէս նաեւ Պարտափ Մատթէ երէցի յիշատակութեան) հանգամանքը 
մեզ համար հիմք էր դարձել կասկածելու Աղուէնի կանոնների հաւաստիու-
թեանը (ըստ այդմ՝ նաեւ «աւագ եպիսկոպոսապետ Շուվւհաղիշոյին» ճա-
նաչող «Վաչագանի վէպ»-ի հաւաստիութեանը), քանի որ, ինչպէս յայտնի 
է, Աղուանից կաթողիկոսութեան աթոռանիստը մինչեւ 552 թ. Կուր գետի 
աջափնեակ տեդափոխուելը գտնուել է Ձողում, որը ժամանակակից Դեր-
բենդ քաղաքն է19: Մանրամասնենք, որ Աղուանից կաթողիկոսանիստի 
նշուած տեղափոխման մասին տեղեկութիւնը հաղորդում է Մովսէս Դաս-
խուրանցու օգտագործած աղբիւրներից մէկը՝ այսպէս կոչուած «Աղուանից 
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գսասզանագիրքը»: Մենք այն համարում ենք տոեմամատեանային գրա-
ռումների հիման ւյրայ ժ դարի առաջին կէսում ստեղծուած ժամանակա-
գրական երկ, որը նոյն դարի վերջին եղել է Դասիտւրւսնցու ձեռքի տակ՜՝': 
Պատմիչն արտագրել է նրա բովանդակութիւնը իր երկի վերջին գլխում 
(գլուխ Գ.իգ՝ «Անուանք հայրապետացն Աղուանից, ամք եւ գործք նոցին»), 
սակայն նրաոլաշ տեղեկութիւններ էլ տեղավախել t «Պատմութիւն Աղուա-
նից »-ի տարբեր գլուխներ: Մասնատրւսպէս. այդ ձեսւվ է նա ստեղծել Բ.դ 
գլխի վերնադիրը («Փոխումն հայրապետական աթոռոյն Աղուանից ի Չո-
ղայ [bclr Չորայ] եւ նստուցանել ի մեծ քաղաքին [bclr քաղաքն] Պարտւսւ 
զաթոռակալութիւնն՛ սակս Խւսզրաց հինին, որ յելսն իւրեանց աւերեցին [а 
աւարեցին]») եւ շարադրանքը («Ցետ այսորիկ գերեցաւ ի Խսւզրաց աշ-
խարհս Աղուանից, հրկէզ եղեն եկեղեցիք եւ կտակարանք: Ապւս յերկրորդ 
ամին Խոսրովու արքայից արքայի, յորժամ զսկիզբն Հայ թուականին եղին 
[а չիք եղին], ի սոյն ամի փոխեցին զւսթոո հայրապետութեանն Աղուանից ի 
Չողայ [bclr Չորայ] քաղաքէն ի մայրաքաղաքն Պարւոաւ' վասն հինահա-
լած արշաւանացն թշնամեաց խաչին Քրիստոսի: Եւ նստուցին հայրապետ 
զտէր Աբաս ի գաւառէն Մեծարանց [bclr Մեծիւրեանց], որ կալեալ զաթոռն 
ամս ԽԴ...». ՊԱ, էջ 118.17-119.6): Բուն Գ.իգ գլխում կաթողիկոսանիստի 
տեղափոխման մասին պատմիչը թողելէ միայն այսքանը. «ԺԳ. Տէր Աբաս, 
որ ի սկզբանն թուականիս Հայոց փոխեաց զաթոռ հայրապետութեանն ի 
Չորայ ի Պարտաւ, կալեալ ամս ԽԴ, յեպիսկոպոսութենէն Մեծիրանց [bei 
Սեծիւրեանց] կոչեցեալ» (ՊԱ, էջ 342.18-343.2): ճիշտ է' դրանից յետոյ Ա-
բասի մասին հաղորդւում են ուրիշ, բաւականին մանրամասն տեղեկութիւն-
ներ (ՊԱ, էջ 343.2-16), որոնք մեզ կը հետաքրքրեն աւելի ուշ: 

Նախ, տեղին նշենք, որ Չող-Դերբենդի' կաթողիկոսանիստ լինելու 
մասին վկայութիւն է պահպանուել նաեւ «Պատմութիւն Աղուսւնից»-ի Գ- գր-
քի' ժամանակագրական տեղեկութիւններ պարունակող գլուխներից մէ-
կում: Դրանց շարադրանքի հիմքում, մեր կարծիքով, ընկած են Աղուանից 
կաթողիկոսարանի դիւանում պահուած ձեռագրերի յիշատակարաններում 
գրանցուած ժամանակագրական վկայութիւններ, որոնք քաղուել եւ ամփո-
փուելեն կա՛մ Մովսէս Դասխուրանցու, կա՛մ, որ աւելի հաւանական է. նրա 
որեւէ մի նախորդի կողմից իբրեւ տոհմամատեանային շարադրանք21: Այս-
տեղ ատում է. «Եւ ի ՃՁ [=731 թ.] թուականին դարձեալ Մսլիման շինէ 
զԴարբանգ յանուն Տաճկաց, այլ զկաթու]իկոսարանն Արհւել]ւց ոչ աւերէ, 
որ դեոեւս կայ ի նմա» (ՊԱ, Գ.ժզ, էջ 320.15-17): 

Արդ, եթէ «Աղուանից գաւազանագրքից» եկող Բ.դ գլխի տեղեկու-
թիւնից բխում է, թէ Աղուանից եկեղեցու կաթողիկոսանիստը Չողից Պար-
տաւ է տեղափոխուել միայն 552 թ., ապա միայն այդ թուականից յետոյ 
կարող էր « Պարտափ արքեպիսկոպոս» կոչուել Աղուանից եկեղեցու ղեկա-
վարը: Նման տրամաբանութեամբ մենք ենթադրում էինք, որ «Վաչագանի 
վէպ»-ը եւ Աղուէնի կանոնները կարոդ էին ստեղծուած լինել միայն Զ. դարի 
երկլարդ կէսին, 552 թ. յետոյ (սակայն դարավերջին սկսուած եկեղեցական 
հակամարտութիւ ն ներից առաջ)՝ իբրեւ Աղուանից եկեղեցու այնպիսի ծրա-
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գրային փաստաթղթեր, որոնց հեղինակները իրենց ապրած ժամանակի 
ինչ-ինչ իյտղութիւններ (այդ թտւմ՝ Պարտափ կաթողիկոսանիստ լինելը) 
վերագրել են իրենց նկարագրած դարաշրջանին՜ Ե դարի վերջին : Սա-
կայն ներկայումս, «Վաչագանի վէպ»-ի հաղորդած պատմական նիւթի ա-
ռանցքային վկայութիւնների հաւաստիութեան նկատմամբ վստահութեան 
լոյսի ներքոյ, մենք մեզ պարտատրուած ենք համարում վերանայելու հին 
մօտեցումը, թէկուզ եւ ստիպուած պէտք է լինենք ենթադրութիւնների օգնու-
թեամբ լուծել որոշ նոր ծագող հակասութիւններ: 

Սկսենք նրանից, որ ճիշտ չէր «Վաչագանի վէպ»-ը եւ Աղուէնի ժո-
ղովի արձանագրութիւնը լրիւ համաժամանակեայ համարելը: Այսպէս, եր-
կու ադբիւրում էլ յիշատակուող միեւնոյն անձանցից աոնուազն մէկի հա-
մար առկսւյ են տուեալներ, որոնք ժամանակային որոշակի միջակայք են 
ենթադրում: «Վէպի» երեք դրուագներում յիշտւմ է «թագաւորի դրան երէց.» 
Սանասէն: Ա.ժթ գլխում (էջ 60.14-16) Վաչագանը նրան ուղարկում է ճխլբե-
րի Ցրի քաղաքի մօտակայքում գտնուող Հակու գիւդում յայտնաբերուած 
Զաքարիա եւ Պանդալէոն սրբերի նշխարներն իր մօտ' անունով չյիշաաա-
կուած թագաւորանիստ տեղափոխելու համար («Եւ զՄանասէ' զիւր դրան 
երէցն, որ էր յոյժ հաւատարիմ, հանդերձ իւրովք պաշտաւնէիւք, առաքէր 
փութապէս առնուլ առ իւր [а չիք առ իւր] զամենասուրբ նշխարս վկայիցն 
[bclrz զաստուածային այն գանձ փխ զամենասուրբ...վկայիցն]», այնուհե-
տեւ ԼԼիա գլխում, արդէն Գրիգորիսի նշխարների յայտնաբերման պատ-
մութեան մէջ, Արաժանք գիւղում Յովէլ սարկաւագի տեսած երազից յետոյ 
Վաչագանը Մանասէին եւ դրան սարկաւագ Յովէլին ուղարկում է Ամարաս, 
(«Եւ արքայ յոյժ խնդալից եղեալ՛ զՄանասէ' զիւր դրան երէցն եւ զնոյն 
սարկաւագն առաքէր յԱմարաս յառաջ քան զիւր երթալն»2), եւ նոյնը 
կրկնւում է քիչ անց, Քարուէճ գիւղում Վաչագանի տեսած երազից յետոյ 
(«Եւ անդէն վաղվաղակի զՍ՜անասէ՝ զլոր դրան երէցն յսւոաջ քան զիւր եր-
թալն յԱմարաս յղեաց»)՜4: Այս նոյն Սանասէն Աղուէնի ժողովի արձանա-
գրութեան մէջ հանդէս է գալիս արդէն որպէս «Կապաղակայ [а Կապաղայ] 
եպիսկոպոս»՜՝: Յայտնի է, որ Կապաղակը Բուն Աղուանքի թագաւորու-
թեան մայրաքաղաքն էր սկսած մ. թ. ա. Ա դարից26, ուստի շատ բնական է, 
որ այդ քաղաքի եպիսկոպոս կարող էր դառնալ թագաւորական «դրան ե-
րէցը»: 

Տեղին նշենք, որ Վաչագան Բարեպաշտի մայրաքաղաքի անունը 
«Վաչագանի վէպ»-ում չի տրւում: Սակայն, պատահական չի թտւմ, որ նրա 
արքունիքի մասին խօսւռւմ է միայն մէկ տեղում՛ Ա.իգ գլխի սկզբում՝ այն 
Խոճկորիկ իշխանի տեսիլքի կապակցութեամբ, որը Կուրի ձախափնեա-
կում, հետագայի Շսւմախու շրջակայքում գտնուած Ցրի քաղաքի (Կապա-
ղակից մօտ 75 կմ արեւելք) «գործակալն» էր («Եւ գայր այրն սա արքա֊ 
նիսն [bclrz ի պալատն արքունի] եւ թուէր, եթէ արքայ ի քան իցէ, եւ ինքն ոչ 
ԻշխէՐ t a փշխէր] զարթուցանել»)27: Աւելացնենք, որ Ա.ժթ գլխում (Էջ 60.5-7) 
Խոճկորիկը նոյն Ցրի քաղաքում Զաքարիայի եւ ՊանդալԷոնի նշխարների 
գիւտից յետոյ արագօրէն ձիով հասնում է Վաչագան արքայի մօտ («եւ 
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ինքն սւշտանակեալ ի ձի [а դէսպան ձիով, bclr հեծեալ յերիվար մի] գեղե-
ցիկ՜ ճեպէր հասւսնեԼ ւսո Բարեպաշտն Վաչագան՜ պատմել զերեւումն մե-
ծագոյն նշանացն [bclrz հրաշիցն]»): Այս առիթով նախորդ աշխատանքում 
կարեւոր ենք համարել նաեւ նշել այն տեսակէտի արդարացուած չլինելը, 
ըստ որի՜ Վաչագան Բարեպաշտի թագաւորանիստը կարոդ էր լինել Գիւ-
տական կամ Գիւտական կոչուող գիւղը' Արցախ նահանգի Մեծ Կողմանք 
եւ Ուտիքի Ուտի-Առանձնակ գաւառների սահմանին. Տրտու գետի ձւսխ-
ափնեայ սարալանջին28: 

Այսպիսով, Վաչագան Բարեպաշտի «դրան երէց» Մանասէի՜ «Կա-
պաղակի եպիսկոպոս» դառնալն ւաեփ քան բնական պէտք է համարել: 
Դրանից բխում է նաեւ, որ նրա երկու կարգավիճակների (երէցի եւ եպիսկո-
պոսի) միջել անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակային միջակայքի սակւսյու-
թիւն ենթադրել, որը հէնց մտնում է «Վաչագանի վէպ»-ի ստեղծման եւ 
Աղուէնի ժողովի գումարման միջեւ ընկած ժամանակահատուածի մէջ: Իսկ 
դա արդեն թոյլ է տալիս պնդել, որ նոյն ժամւսնակահատուածում կարող էր 
փոփոխութիւն տեղի ունեցած լինել նաեւ Շուփհադիշոյ կաթողիկոսի կար-
գավիճակի մէջ, որը, ինչպէս տեսանք, «Վաչագանի վէպ»-ում կոչւում էր 
«աւագ եպիսկոպոսապետ», իսկ Աղուէնի ժողովի արձանագրութեան մէջ' 
« Պարտաւայ արքեպիսկոպոս»: 

ժամանակին մենք անդրադարձել ենք գրեթէ առանց բացառու-
թեան գրականութեան մէջ մտած այն սխալին, ըստ որի՝ հաւաստիութխն է 
վերագրւում «Պատմութիւն Աղուանից»-ի Ա.ժե գլխի յայտնի տեղեկութեա-
նը՝ «Պերոզապատ..., որ այժմ կոչի Պարտաւ» քաղաքը Վաչէ Բ Աղուանից 
թագաւորի կողմից «ի հրամանէ Պհրոզի՝ պարսից արքայի» կառուց ուած լի-
նելու մասին՜9: Կրկնենք, որ այղ տեղեկութիւնը չի դիմանում որեւէ քննադա-
տութեան. Վաչէն, որն ապստամբել էր Սասանեան արքայից արքայ Յազ-
կերտի մահից կամ նրա որդիների՝ Պհրոզի եւ Որմիզդի միջեւ սկսուած ա-
րիւնալի պատերազմից անմիջապէս յետոյ եւ Պերոզից կրած պարտու-
թեան հետեւանքով հեռացել էր գահից, չէր կարող քաղաք կառուցել նոյն 
Պերոզի հրամանով: Միւս կողմից՝ այդ տեղեկութիւնը որեւէ զուգահեռ չի 
գտնում այլ հայկական եւ օտարերկրեայ ադբիւրներում: «Պատմութիւն Ա-
ղուանից»-ի մէջ բառացի արտագրուած, պայմանականօրէն «684 թ. պատ-
մութիւն» անուանուած երկում, որը է գարի 30-80-ական թթ. անցքերի մա-
սին ժամանակակից հեղինակի հաւաստի շարադրանք է պարունակում30. 
Աղուանից երկրի մայրաքաղաքը 11 դէպքից 7 կամ 8-ում կոչւում է ոչ թէ 
«Պարտաւ» (այդպէս ընդամենը 3 հատուածում) կամ «Պերոզապատ» 
(այդպէս միայն մէկում), այլ «Պերոզ-Կաւատ»31: Իսկ այս անունը միջին 
պարսկերէն նշանակում է «Կաւատը՝ յաղթող»32 եւ ըստ այդմ վկայում, որ 
քաղաքի կառուցողը կամ պատուիրատուն եղել է հէնց Կաւատ Ա Սասա֊ 
նեանը (488-531 թթ.): 

Նոյնը հաղորդում են նաեւ արաբ մատենագիրները, որոնց ունե-
ցած տեղեկութիւները յանգում են ուշ սասանեան պատմական աւանդոյ-
թին: Բալազուրին, Իբն Խորդադբեհը, Իբն ալ-Ֆակիհը, Իբն ալ-Ասիրը եւ 
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Եակուտ ալ-Համափն գրում են, որ իր տիրակալութեան սկզբում Կաւատը 
կարողացաւ յաղթահարել Պարսից ազնուականութեան հզօր դիմադրութիւ-
նը (որոնց յաջոդուեց անգամ շուրջ երեք տարով գահ բարձրացնել նրա եղ-
բօրը Ջամասպին 496-498 թթ.), այնուհետեւ յաղթանակ տանել Բխգանդի-
այի հրահրումով Իրանի հիւսիս-արեւմտեան տիրոյթները ներխուժած հիւ-
սիս-կովկասեան ցեղերի՛ հոն-սաւիրների նկատմամբ (503-504 թթ.), որոնց 
դուրս մղմանը զուգընթաց արբան ամրապնդեց Կովկասեան սահմանները, 
նա մասնաւորապէս կառուցեց Բայլական եւ Բերդա՚ա (=Պարտաւ) քսւ-
ղ արն երր. իսկ նրա որդին' Խոսրով Անուշիրուսւն արքայից արքան (531-579 
թթ.) էլ աւելի ամրացրեց Կովկասեան պաշտպանական գիծը' կառուցելով 
Դերբենդի քարաշէն պարիսպը՛3: Այս պատմութեան համաձայն' Պերոզ-
Կաւատ - Պարտաւ քաղաքի կառուցման ամենից յարմար ժամանակը 
պէտք է համարել Զ դարի առաջին տասնամեակի երկրորդ կէսին սկսուած 
պարսկա-բիւզանդական հաշտութեան եօթնամեակը (506-512 թթ.), երբ 
Կաւատ արքան Անաստաս կայսրից նաեւ մեծ գումար ստացաւ Կովկա-
սեան պաշտպանական գիծը հոն-սաւիրների դէմ ամրապնդելու նպատա-
կով34: 

Ինչ վերաբերում է Պարտափ անուան «Պերոզաէ^աա» տարբերա-
կին, ապա դժուար չէ կռահել, որ այն, ամենայն հաւանականութեամբ, ա-
ռաջացել է «Պերոզ^աւատ» անուան ձեւափոխման արդիւնքում՝ Մովսէս 
Դասխուրանցու կամ նրա որեւէ նախորդի կողմից: Դա հաւանաբար տեղի 
է ունեցել քադաքանուան ժողովրդական պարգեցուած ընկալման եւ հայ 
մարդու համար սովորական «պատ» վերջամասով քաղաքանունների հետ 
զուգորդութեան արդիւնքում (հմմտ. Վաղարշա^աա, Ներսեհա^աա): Իսկ 
«Պերոզ-ա-պատ», այսինքն՝ «Պերոզի քաղաք» ընկալումից էլ պէտք է ա-
ռաջացած համարել այն մտայնութիւնը, իբրեւ թէ քաղաքը կառուցուել է 
Պելտզ արքայի հրամանով: 

Վերադառնալով Շուվւհադիշոյի՝ Պարտափ արքեպիսկոպոս լինե-
լու հաւաստիութեան պարագային' տեսնում ենք, որ դրան կարելի է վստա-
հութեամբ վերաբերուել գոնէ այնքանով, որքանով Պարտաւ քաղաքը կա-
ռուցուել է, ամենայն հաւանականութեամբ, 506-512 թթ. միջակայքում, ուս-
տի մեծ խոչընդոտ չկայ Վաղարշ արքայից արքայի (484-488 թթ.) կողմից 
թագաւորական իշխանութեան վերւսդարձուած Վաչագան Արշակունա օ-
րօք աթոռակալած «աւագ եպիսկոպոսապետին» ժամանակակից համարե-
լու նորակառոյց մայրաքաղաքի կեանքի գոնէ աոաջին տարիներին: Մնում 
է, սակայն, մի ուրիշ կարեւոր հակասութիւն՛ նորակառոյց Պարտափ՝ արք-
եպիսկոպոսս! նիստ լինելու հանգամանքը: ճիշտ է, արաբ մատենագիրների 
վերը բերուած պատմութիւնը լիովին թոյլ է տափս ենթադրել, որ Կովկա-
սեան ամրութիւնները, այսինքն' հաւանաբար նաեւ Ձողի կաւաշէն պարիս-
պը յաղթահարած հոն-սաւիրների ասպատակութիւնների առջեւն առնելուց 
յետոյ կառուցուած Պարտաւը ի սկզբանէ իբրեւ մարզպանանիստ է մաա-
յղացուել: Այսինքն Աղուանից (Առան, Ռան) երկրի սասանեան վարչական 
կենտրոնի տեղափոխումը Չուլից Պարտաւ թերեւս կարեփ է վերագրել հէնց 
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Զ դարի երկրորդ տասնամեակի աոաջին կէսին: Սակայն դա դեռեւս թոյլ չի 
տալիս նոյն ժամանակ Չոդից Պարտաւ տեղափոխուած համարել նւսհւ Ա-
ղուանից եկեղեցու նստոցը, քանի դեո մենք ունենք «Աղուանից գասսգւս-
նսւգրքին» յանգող վերը բերուած կոնկրետ տեղեկութիւնը, որն այդ տեղա-
փոխութիւնը վերագրում է Հայոց թուականութեան աոաջին տաբուն՝ 552 թ.: 
Նշենք, որ մինչեւ այժմ ոչ ոք չի կասկածել այդ տեղեկութեան հաւաստիու-
թեանը: Նախկինում մեր արտայայտած պնդման համաձայն՝ դրա օգտին 
վկայող պէտք էր համարել նաեւ այն հանգամանքը, որ սկսած Աբաս Մեծ-
իրւսնցի կաթողիկոսից «Գսււազանագիրքը» կանոնաւոր ժամանակագրա-
կան տեղեկութիւններ է հաղորդում, այն դէպքում. երբ դրանից աոաջ նրւս 
շարադրանքը խառնակ է: 

Սակայն այժմ, երբ նոր քննութիւնը ստիպում է աւելի մեծ վստա-
հութիւն ցուցաբերել «Վաչագանի վէպ»-ի եւ Աղուէնի ժողովի արձանագրու-
թեան վկայութիւններին, անհրաժեշտ է կրկին անդրադառնալ «Գաււսզա-
նագրքի» տեղեկութեանը: Նախ՝ պէտք է ուշադրութիւն գրաւի մեր նշած 
նոյն հանգամանքը, սակայն արդէն հակառակ առումով: «Գւսւազանւս-
գիրքն», իրօք, կանոնաւոր տեղեկութիւններ է հաղորդում սկսած Աբաս կա-
թողիկոսից, բայց հէնց դրանից էլ տրամաբանօրէն բխում է, որ Աբասի մա-
սին տեղեկատւութխնը գտնւում է հեղինակի ունեցած առաւել հաւաստի եւ 
պակաս հաւաստի տեղեկութիւնների սահմանագծում: Այսինքն՝ եթէ մենք 
կարող ենք լրիւ վստահել Աբասի աթոռակալութեան աւարտին վերաբերող 
հաղորդումներին, օրինակ՝ իշխած տարիների քանակին՝ 44, ապա նրւս իշ-
խանութեան սկգբին վերաբերող տեղեկութիւնների վրայ պէտք է տարա-
ծուի գրեթէ նոյն կասկածը, որին արժանի են այդ կաթողիկոսի նախորդնե-
րի մասին խառնակ տեղեկութիւնները: Պատահական չի թւում, որ «Գաւա-
գանագիրքը» հաւաստի ոչինչ չի հաղորդում Աբասի անմիջական նախորդի 
մասին: Յամենայն դէպս պարզ է, որ դա ադբիւրի նշած Երեմիւսն չէ, քանի 
որ վերջինս իրականում Մաշտոցի ժամանակակիցն է եղել, այսինքն ապրել 
է Աբասից մէկ դարից ւսւեփ առաջ՜՝5: Որեւէ վստահութիւն չկայ նաեւ, որ 
Աբասի իրական նախորդը եղել է Շուփհաղիշոն («Գաւազանագրքում», 
ըստ Բ խմբի գրչագրերի անխաթար ընթերցման, վերջինիս յատկացուած 
երկրորդ տեղը՝ Եդիշայ ստաքեալից անմիջապէս յետոյ, բացարձակ եւ առ-
այժմ լրիւ անբացատրելի անախրոնիզմ է), որը Վաչագանի ժամանակա-
կիցն էր եւ մինչեւ Աբաս հասնելու համար պէտք է աթոռակալած լինէր կէս 
դարից ոչ պակաս: Իսկ դա միայն տեսականօրէն բացառուած չէ, բացի այդ 
կարեփ է յիշել նաեւ հայ ֊քաղկեդոնական պատմական աւանդոյթի եզակի 
հաղորդումը Աբասի նախորդներ Պետրոսի եւ Գրիգորի մասին (իհարկէ, 
լրջօրէն զգուշանալով այդ աւանդոյթի անհաււսստիութեան եւ խառնակու-
թեան վտանգներից)3 : 

Այսպիսի տրամաբանութիւնն ուշադրութեան առնելու դէպքում 
թտւմ է, թէ հնարաւոր է փորձել՝ իբրեւ առանձին շերտեր իրարից տարան-
ջատելու Աբասի իշխանութեան սկզբի մասին «Գաւազանագրքի» յւսյտ-
նած (աւեփ ճիշտ' այդ ադբիւրից Բ.դ գլուխ տեղափոխուած) տեղեկութեան 
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աոանձին մասերը: Տարանջատուած առաջին մասը կարելի է համարել Զ 
դարի սկւլբների պատմական իրողութիւնների հետ համընկնող տեղեկու-
թիւնը Աղուանից կաթողիկոսարանը Չուլից Պարտաւ փոխադրելու մասին, 
իր գլխաւոր պատճառով հանդերձ. «Յետ այսորիկ գերեցաւ ի Խազրաց 
աշխարհս Աղուանից, հրկէզ եղեն եկեղեցիք եւ կտակարանք... ի սոյն ամի 
փոխեցին զաթոռ հայրապետութեանն Աղուանից ի Չորայ քաղաքէն ի մայ-
րաքաղաքն Պարտաւ վասն հինսմւարսծ արշաւանաց թշնամեաց խաչին 
Քրիստոսի» (ՊԱ, էջ 118.21 - 1!9.2-5): Իսկ ենթադրեալ մի երկրորդ ւսդբիւ-
րի յանգող կարեփ է համարել Աբասի՝ կաթողիկոս դառնալու թուականին 
վերաբերող տեղեկութիւնը. «Ապա յերկրորդ ամին Խոսրովու արքայից ար-
քայի [իրականում պէտք է լինէր «Л-երորդ ամին»3'], յորժամ սկիզբն Հայ 
թուականին եդին, ի սոյն ամի... նստուցին հայրապետ զՏէր Աբաս ի գաւա-
ռէն Սեծարանց [bclr Սեծխրեանց]» (ՊԱ, էջ 119.1-2, 5-6): 

Նկատենք այն կարեւոր հանգամանքը, որ 550-ական թուականնե-
րի համար հիւսիսկովկասեան ցեղերի կողմից Կովկասեան սահմանագծի 
որեւէ խախտման մասին ուրիշ սկզբնաղբիւրները ոչինչ չգիտեն (այդ սահ-
մանագիծը վերջնականապէս ամոացուելէր Խոսրով Անուշիրուանի իշխա-
նութեան առաջին տարիներին) : Աւելւսցնենք նաեւ, որ «Գաւազանա-
գրքի» տեղեկութիւնների մէջ ոչ միայն սկզբի, այլեւ մնացեալ հատուածնե-
րում նկատւում են իրական պատմութեանը հակասող հաղորդումներ, ո-
րոնք յանգամ են այս կամ այն անհաւաստի սկզբնաղբիւրին: Օրինակ, նոյն 
Աբասին վերաբերուոդ հատուածում կրկնուած են, ամենայն հաւանակա-
նութեամբ, հայ-քաղկեդոնական պատմական աւանդոյթի յօրինուածքնե-
ր ն յանգող տեղեկութիւններ՝ իբրեւ թէ այդ կաթողիկոսի կողմից «եւ խաչե-
ցար ւիսսն մեր» միաբնակ բանաձեւը ընդունուած չփնելու մասին, որն իբ-
րեւ թէ ընդունուեց միայն Եզր կաթողիկոսի ժամանակ Գարդմանի Ստե-
փաննոս եպիսկոպոսի ջանքերով, իրականում ե՛ւ Աբասի, ե՛ւ մոնոթեփզմին 
հարած Եզր Արահեզացու եւ Ստեփաննոս Գարդմանացու ժամանակնե-
րում եղել է լրիւ հակառակը39: 

Այսպիսով, «Գաւազւսնագրքի» խառնակ տեղեկութեան հիման 
վրւսյ, թւում է, թէ չի կարեփ անվերապւսհօրէն մերժել Աղուէնի ժողովի ար-
ձանագրութեան վկայութիւնը՝ արդէն Շուփհադիշոյ կաթողիկոսի եւ Վաչա-
գան Բարեպաշտի օրօք Աղուանից կաթողիկոսանիստի՝ Չուլից Պարտաւ 
տեղավտխուած լինելու մասին: Իսկ դա նշանակում է. որ Աղուէնի եկեղե-
ցական ժալու[ը որոշակի հաւանականութեամբ հնարաւոր է թուագրել 510-
ակւսն թուականներով : Ինչ վերաբերում է «Վաչագանի վէպ»-ին, որը 
պէտք է գրուած լինէր աւեփ վաղ, ապա նրա ստեղծումը ճիշտ կը լինէր վե-
րագրել Զ դարի առաջին տասնամեակի սկգբներին (թերեւս՝ 501-502 թթ.), 
երբ Պարտաւ մարզպա նա նիստ-կաթոդիկոսա նիստը դեռեւս կառուցուած 
չէր եւ երկիրը խաղաղութեան շրջան էր ապրում: «Վէպում» նշմարւում են 
նաեւ այլ հանգամանքներ, որոնք ստիպում են խուսափել նրա շարադրման 
ժամանակը Զ դարի երկրորդ տասնամեակին վերագրելուց եւ մօտեցնում 
են այն Վաչագանի թագաւորութեան առաջին տարիներին: Օրինակ՝ Ա.ժզ 
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գլխում բաւականին մանրամասն եւ յուզական գոյներով են նկարազրուած 
Վաչագանի հովանաար Վսւղարշ արքայից արքայի նախորդ Պերոզ Սսւ-
սանեանի բռնակալական տիրապետութեան աւարտական շրջանը եւ նրւս 
կործանման պատմութիւնը «հեփթադական ազգի» ձեռքով (484 թ.): Իսկ դա 
նշանակում է, որ «Վաչագանի վէպ»-ի շարադրման պահին դեռեւս թարմ են 
եղել հեղինակի կեանքի այդ ժամանակահատուածի տպաարութիւ ն ն երը: 
Սակայն միաժամանակ չի կարելի պնդել, որ Վէպը գրուած է Վաչագանի 
գահ բարձրանալուց անմիջապէս յետոյ: Թէպէտ իր ոճական սւռանձնա-
յատկութիւնների պատճառով այն չի տալիս դէպքերի ժամանակագրու-
թիւնն ըստ տարիների, սակայն պարզէ, որ Վաչագանին վերագրուած գոր-
ծերը ժամանակային բաւականին մեծ միջակայք են ենթադրում. Վաղսւրշի 
օրօք գահ բարձրանալը (ամենայն հաւանականութեամբ՝ 485 թ., Նուսւրսա-
կի պայմանագրի կնքման ժամանակ), քրիստոնէութխնը ուլջ երկրռւմ վե-
րականգնելը, Արցախում, Կամբէճանում եւ Բուն Ադուանքում մի քանի ա ֊ 
ղանդների վերացումը, Զաքարիայի ու Պանդալէոնի նշխարների յայտնսւ-
բերումը ճիղբերի Ցրի քաղաքում (այսինքն՝ Կուրի ձախւսփնեակում) եւ 
Գրիգորիսի նշխարների գիւտը Ամարասում (այսինքն՝ Արցախում): 

Որ երկը չի գրուել Գրիգորիսի նշխարների գիւտից եւ դրանք Գիւ-
տական հասցնելուց անմիջապէս յետոյ (այդ գործի նկարագրութեամբ է ա-
ւարտւում շարադրանքը), երետւմ է եզրափակիչ հատուածի մի արտայւսյ-
տութիւնից, ուր ատում է սրբերի յիշատակը ամեն տարի երկու ւսնգամ կա-
տարելու մասին. «Ել զմնացեալն ի նշխարացն կնքեալ՝ մեծաւ զգուշու-
թեամբ տայր պահել ի սուրբ եւ յազնուական սենեկի... Թողոյր երիցունս եւ 
սարկաւագունս եւ յոլովագոյն գունդ սլաշտաւնէից, եւ ինքն ի տարւոջս եր-
կիցս անգամ կատարէր զյիշատակ սրբոցն զերիս հրիս աւուրս»41: Պարզ է, 
որ գոնէ մի քանի տարի արքայի կողմից պէտք է կատարուած լինէր այդպի-
սի երկրպագութիւնը, որպէսդի հեղինակը գրէր դրա մասին: Նոյն կերպ՝ 
Ա.ժթ գլխում Զաքարիայի եւ Պանդալէոնի նշխարների յայտնաբերումից 
յետոյ թագաւորի ուրախութեան եւ սրբերի երկրպագութեան նկարագրու-
թիւնը իր մանրամասներով ա բարձրաոճ գեղարուեստականութեամբ թող-
նում է դէպքից անմիջապէս յետոյ շարադրուածի տպաւորութիւն: Սակայն 
գլխի վերջում միայն մէկ պարբերութիւն՝ զաւակ չունեցող արքային նշխար-
ների գիւտի շնորհիւ, Բարձրեափ կամօք առաջնեկի (Պանդալէոն անւսնով 
որդու) պարգեւման մասին, անմիջապէս ցոյց է տափս, որ մեր նախնական 
տպաւորութիւնը վէպին բնորոշ ոճի արդիւնք է, իսկ շարադրանքի պահին 
գիւտից առնուազն 9 ամիս պէտք է անցած փնէր: Իսկ Ամարասում Գրիգո-
րիսի մասունքների յայտնաբերման պահին (այս նկարագրութիւնը նոյնպէս 
անմիջապէս գրուածի տպաւորութիւն է թողնում) Վաչագանն արդէն նաեւ 
դուստր ունէր՝ Խնչիկ անունով եւ պատանեական տարիքի («տղա հասա-
կով [bclrz տղայական հասակաւ]»4, այսինքն՝ գոնէ 12-13 տարեկան), որը 
մի նոր ժամանակային միջակայքի առկայութիւն է ցոյց տափս: 

Ամփոփելով «Վաչագանի վէպ»-ի շարադրման ժամանակի մասին 
քննութիւնը՝ նշենք, որ այն առաւել մեծ հաւանականութեամբ հնարաւոր է 
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վերագրել Ջ դարի ամենաառաջին տարիներին, լրիւ չբացառելով նաեւ Ե 
դարի ամենավերջին տարիները: Դա Կաւատ արքայից արքայի՝ գահին վե-
րադառնալուն (498 թ.) յւսջորդած տարիներն են, մինչեւ պւսրսկա-բիւզան-
դակւսն կարճատեւ պատերազմը (502-504 թթ.) եւ հիւսիսկովկասեան հոն-
սաւիրների աւերիչ ներխուժումը (503-504 թթ.), երբ «անիծեալ եւ չար Պար-
սիկք մարզպանքն»43 երկրռւմ չկային (նրանց գործառոյթները հաւանաբար 
փոխանցուած էին Աղուանից թագաւորին), երբ Հայաստանում շարունակ-
ւում Էր Վահան Մամիկոնեւսնի մարզպանութեան բարեյաջող շրջանը, իսկ 
Վիրքում՝ վախթանգ Գորգասալի թագաւորութեան: Սեր կարծիքով, դա Է 
ամենայարմար ժամանակը «Վաչագանի վէպ»-ի նման մի ջատագովական 
երկի կամ վարքագրական վէպի ստեղծման համար, որի խնդիրն այսու-
ամենայնիւ այդ արքայի ու նրա տոհմի կանոնաւոր պատմութիւնը գրելը 
չէր, այլ այն «ծրագրային» գործերի շարադրանքը, որոնք պէտք է կատա-
րուէին եւ կատարուեցին նրա օրօք՝ ի շահ Սասանեաններին ենթակայ 
Աղուանից թագաւորութեան քրիստոնեայ հասարակութեան եւ եկեղեցու 
ամրապնդման («...եւ կարգաւորութիւնք Աղուանից, որ ի Վաչագսւնայ ար-
քայէ եդան»44): 

Աւարտելով ադբիւրագիտական տեղեկութիւնների այս վերլուծու-
թիւնը՛ նախորդ աշխատանքում նշել էինք, որ նման ժամանակագրական 
ճշգրտումներից յետոյ աւելի հաւանական է Վաչագան Բարեպաշտի գա-
հակալման եւ Աղուանքում Արշակունեաց թագաւորութեան աւարտը (որեւէ 
սկզբնադրիւրում չարձանագրուած) ոչ թէ ենթադրաբար դնել կլորացուած 
510 թուականին, ինչպէս տրուելէ մինչեւ այժմ, այլ կապել Սասանեան տէ-
րութեան այն ենթադրելի վարչական ռեֆորմի հետ (իր մնացեալ մանրա-
մասնելով՝ առայժմ անյայտ), որի արդիւնքում Կաւատ արքայից արքայի 
կողմից վերացուեց նաեւ Վիրքի (Իբերիա֊Քարթլիի) թագաւորական իշխա-
նութիւնը: Պրոկոսյիոս Կեսարացու տեղեկութիւնների հիման վրայ մասնա-
գէտները Վրաց Գուրգէն թագաւորի գահընկեց արուելը թուագրում են մօ-
տաւորապես 523 թուականով45: Եթէ այսպիսի ենթադրութիւնն ընդունեփ 
համարուի, ապա Բուն Աղուանքի անտիկ եւ վաղմիջնադարեան թագաւո-
րութեան վերջին ներկայացուցիչ Վաչագան Բ Բարեպաշտ Արշակունուն 
պէտք է վերագրել 38-ամեայ իշխանութեան մի շրջան (485-523 թթ.): Իհար-
կէ, նման մօտեցման դէպքում պէտք է նաեւ նորից կրկնել, որ ադբիւրների 
բացակայութեան պայմաններում այսուամենայնիւ հնարաւոր չէ Վաչագա-
նի իշխանութեան բարեյաջող առաջին տասնամեակների հիման վրայ ան-
պայման ենթադրել, որ բարեյաջող է եղել նաեւ մեզ առայժմ մանրամաս-
նութիւններով անյայտ վերջին տասնամեակը (թէկուզ Հայոց եւ Վրաց օրի-
նակով): 

Մեր նշուած աշխատանքի հրապարակումից յետոյ գրականու-
թեան մէջ մեզ հանդիպեց մի դրամագիտական տուեալ, որը թոյլ է տափս 
լրացուցիչ փաստարկել 523 թուականի հաււսնականութիւնը: 2003 թ. հրա-
տարակուած էդուարդ Խուրշուդեանի ծանրակշիռ մենագրութեան մէջ բեր-
ւում է դեռեւս 1993 թ. Ֆ. Գուրնէի կողմից յայտնաբերուած եւ հրատարա-
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կուսւծ՜ Կաւատ արքայից արքայի 35-րդ տարում (=522/523 թ.) քողար-
կուած երկու միատեսակ դրամների վրւսյ աոկայ մհացագրի (մոնոգրամ) 
ընթերցումը '1'ո ձեւով, այսինքն՝ ALAN կամ ARAN4 : Աոաջին անգամ 523 
թուականին այդպիսի միացագրի յայտնուելը ե՛ւ Ֆ. Գուրնէն (իբրեւ տարբե-
րակ), ե՛ւ է. Խուրշուդեանը հակուած են կապելու հէնց Վրւսց թագաւորու-
թեան հետ մէկտեղ Աղուանից թագաւորութեան վերացման եւ սւյդ երկրնե-
րում Սասանեանների մարզպանական վարչակարգի հաստատման հետ: 

Կարելի է յաւելել, որ այս առումով սասանեան դրամագիտական 
նխթը զարմանալի հետեւողականութիւն է դրսեւորում: Մասնաւորապէս. 
նշելի է, որ ARM (=ARMINA-<iujujuinLuO) մակագրութեամբ սւսսանեւսն 
դրամներն ի յայտ են գալիս միմիայն Վարահրան Ե (Բահրամ Գուբ՝ 420-
438 թթ.) արքայից արքայի ժամանակներում4'. որի օրօք 428 թ. Հայաստւս-
նում վերացուեց Արշակունեաց թագւսւորութիւնը եւ մտցուեց մարզպանա-
կան կառավարում: Համեմատութեան համար կարելի է նշել, որ է դարի 
ամբողջ առաջին կէսին, ընդհուպ մինչեւ Սասանեանների անկումը 652 թ. 
թէ' Հայոց, թէ' Աղուանից, թէ' Վրաց մարզպանութիւնների քրիստոնեայ 
բնակչութիւնը օգտտւմ էր ամենալայն ինքնաւխւրութխնից (համապատաս-
խանաբար' Հայոց, Աղուանից եւ Վրաց իշխանների հաստատութիւնների 
շնորհիւ, որոնք ձեւաւորուեցին այդ դարասկզբիս կամ նախորդ դարի վեր-
ջին), սակայն Սասանեան այտաների անուններով դրամները, ի տարբե-
րութիւն Այսրկովկասի հրեք երկրների կիսանկախ թագաւորութիւն ներ ի գո-
յութեան ժամանակների' հատւում էին անխափան կերպով : 

A L E X A N H A K O B I A N 

O N T H E T I M I N G O F A R S H A C I D K I N G D O M D O W N F A L L IN A L B A N 1A 

The article summarizes the facts that allow to date the end of reign of Albanien 
king Vachagan II to 523 A. D. - the time of king Kavad's reform which resulted to а 
downfall of Iberian king Gurgen's reign. The issuing of two coins with monogram 'I'n 
(=ARAN) on 35-th year of Kavad's reign (522/523 A.D.) also supports the facts in the 
article. 

ՕԱՆՕԹԱՕՐՈՒՕԻՒՆՆԾՐ 

1. Տես Մովսէս Կաղանկասաւացի, Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, Քննական բնա-
գիրը եւ ներածութիւնը Վարագ Աոաքելեանի, Երեւան, 1983 (այսուհետեւ՛ ՊԱ): Սովսէս 
Դասխուրանցա երկի մասին վերջին ամվավտւմը տե՛ս А. А Акопян, Ллвапия-Ллуапк в 
греко-латипских и древнеармяпских источниках, Ереван, 1987, էջ 150-272: «Պատմու-
թիւն Աղուանից »-ի գրչագրերի մանրամասն քննութիւնը ել նրանց ճիւղագրութիւնը ահ՛ս 
Ա. Ցակորեան, Մովսէս Կսպանկատուացա «Աղուանից պատմութեան» (Տեսագրերը. 
«Բանբեր Մատենադարանի». 15, Երեւան, 1986, էջ 110-143: 

2. Մովսէս Դասխոլրանցու աղբիւրների մասին մանրամասն տե՛ս История araair Моисея 
Каганкатваци. Пер. К. Папанова, СПБ., 1861, էջ X-XII; А. Manandian, Beitrüge zur 
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albanischen Geschichte, Leipzig. 1897. էջ 17-22: Հ . Ն . ԱկիՏեան. Մովսէս Դասխոտանցի 
(կոչուած Կաղանկասաւացի) եւ իր Պատմութիւն Աղուանից. Վիեննսւ, 1970; Հ. Ս. Սվա-
զևւսն. Մովսէս կաղանկատուացու «Աղուանից աշխարհի պատմութեան» ադբիւրները, 
«ՊԲՀ» . 1972, թիւ 3, էջ 195-206; К. Л. Каграманян, Йсточпики "Истории страны Алу-
аик'՝, Анторсф. лисс. ... к. и. п., Ереван, 1973; А. А. Акопян. Альаиия-Атуаик. էջ 177-
210: 

Միւսժամանակ պարզաբանուած է. որ Վաչագանի մասին երկի հետ գոնէ ուղիղ կապ 
շ ունեն Ա.իղ-իզ գլուխները: Դրանցում ներկայացուած են Վաչագանի հարցումների 
պատասխանները, որոնց հեղինակներն են Մատթէ Գիտնաւոր երէցը (լգահպանուել է 
միայն «Պատմութիւն Աղուանից»-ում. տե՛ս նաեւ Մատթէ Գիտնաւոր. Հարցումն արքա-
յին Վաչագանայ. Աոաջաբանը եւ գիտա-քննական բնագիրը Ա. Յակոբեանի. «Մատե-
նագիրք Հայոց» (այսուհետեւ «ՄՀ»), հ. Գ. Ջ գար. Անթիւիաս. 2004. էջ 357-360) ել 
Աբրահամ Մամիկոնէից եպիսկոպոսը («Պատմութիւն Աղուանից»-ում' մէկ հատուած, 
ամբողջութեւսմբ պահպանուելէ Հայոց կանոնագրքի դասական խմբագրութեան ձեռա-
գրերում. տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց, Ա, Աշխատասիրութեամբ Վ. Յակոբեանի. Երեւան, 
1964. էջ 501-506; Աբրահամ Մաւ1իկոՏեա(1. Թուղթ վասն ննջեցելոց. Աոաջաբանը ել գի-
տա-քննական բնագիրը Ա. Յակոբեանի. «ՄՀ», հ. Գ. Զ դար. Անթիլիաս, 2004. էջ 
363-370. հմմտ. Հ. Բ. Սարգիսեան, Աբրահամ Մամիկոնէից եպիսկոպոսն եւ իւր առ Վա-
չագան գրած թուղթն, Վհնհտիկ-Ս.Ղազար, 1899, էջ Ժ՜Գ-ԺԵ), ինչպէս նաեւ Աղուէնի 
եկեղեցական ժողովի կանոնները (պահպանուելէ նաեւ Հայոց կանոնագրքի դասական 
խմբագրութեան ձեռագրերում, տե՛ս Կանոնագիրք Հայոց. Բ. Աշխ. Վ. Յակոբեանի, 
Երեւան. 1971, էջ 91-100: Վաչագան Աղուանից արբայ. Սահմանադրութիւն կանոնա-
կան ի Վաչագանայ Աղուանից արքայէ եդեալ ի ժողովոյն, որ յԱղուէնն եղել. Աոաջա-
բանը եւ գիտա-քննական բնագիրը Ա. Յակոբեանի. «ՄՀ». հ. Գ, Զ դար. Անթիլիաս. 
2004. էջ 127-140): Սրանք ինքնուրոյն գործեր են, որոնք նախորդ գլուխներից եւ իրարից 
տարբերւում են նաեւ լեզուաոճակսւն աոանձնւսյատկութիւններով: Նոյն պատճառով 
Վաչագանի մասին երկի մաս չի կարող փնել նաեւ «Պատմութիւն Աղուանից»-ի' Հ. Ներ-
սէս Ակինեանի մատնանշած Ա.զ գլուխը (գոնէ ամբոդջութեամբ), որը պարունակում է 
Եդիշայ ւսասքեալի պատմութիւնը: Եթէ Եղիշայի անունը հւ նրա նշխարների գիւտը 
յայտնի լինէին երկի հեղինակին, ապա այդ սրբի յիշատակութեանը կը հանդիպէինք 
նրա գոնէ այն տողերում, ուր Վաչագանի հրամանով հաւաքտւմ են Աղուանքի տարբեր 
վայրերում պահուող սուրբ նշխարները (Գրիգոր Լուսաւորչի, Ձաքարիայի, Պանդալէո-
նի. Հռխիսիմէի եւ Գայիանէի), որպէսգի նրանց օգՕութեամբ բացայայտուի Գրիգորիսի 
նշխարների տեղը: իրականում աոաջին հերթին հէնց «Վաչագանի վէպ»-ում յիշւստա-
կուած չլինելու պատճառով է պարզ, որ Եդիշայ առաքեալի եւ Ուռնայր թագաւորի հետ 
կւսպուող Աղուանից լուսաւորութեան պատ մութիւն ները ստեղծուած են Զ դարի վերջից 
կամ Լ՝ դարի սկզբից ոչ վաղ եւ արդիւնք են այդ ժամանակ ծագած' Վրաց եւ Աղուանից 
եկեղեցիների Հայոց եկեղեցու գերագահութեան կարգավիճակից (ճշգրիտ՝ «աոաջինը 
հաւասարների մէջ») ձերբազատուելու միտումների, որպիսիք դեռեւս չեն նկատտւմ մեր 
երկում: 

Հ. Ն . Ակինեան. Մովսէս Գասխուրանցի, էջ 124-150 (ուսումնասիրողն այդ երկը լիովին 
անհւսմոզիչ փաստարկներով համարում է ժ դարի սկզբի գործ, բայց միաժամանակ 
նշում' «Դրական տեսակէտէ, սակայն, գնահատելի պէտք է դատել վէպս, որ գրուած Է 
ծաղկեալ ոճով»): К. А. Каграманян, Источники "Истории страны Алуанк", Էջ 22; А. А 
Акопян, Алншня-Ллуапк, Էջ 183-188: 
Մեր կողմից կազմուել եւ հրատարակուել Է նաեւ «Վաչագանի վէպ»-ի նոր քննական 
բնագիրը (ԱՕաՕուԸ. Կեանք եւ վարք Վաչագանայ արքայի, Աոաջաբանը եւ գի-
տա-քննական բնագիրը Ա. Յակոբեանի, «ՄՀ», հ. Գ. Զ դար. Անթիլիաս. 2004, էջ 
51-112): Նրա տողաաակերում նշուած են միայն Զ դ. սկզբնօրինակի վերականգնման 
համար կարեարւււթիւն ունեցող «Պատմութիւն Աղուանից»փ а եւ bclr (Բ խումբ՛ Ы եւ er 
ենթախմբերով) գրչագրերի տարընթերցումները: Ա.ժթ ֊իգ գլուխների մասում օգտա-
գործել ենք նաեւ Հայոց ճիքանի ճառընտիրներում պահպանուած հաաուածային վար-
քագրական տարբերակը (z): ժամանակին մենք շտապել ենք համարել, որ այդ աարբե-
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բակի ընդօրինակման համար նախագաղափար է ծառայել ՊԱ Ա եւ Բ ձեոագրախմբե-
րի մայրերից անկախ գրչագիր (Ա. Յակոբեան. Մ՛ովսէս Կաղանկատուացու «Աղուանից 
պատմութեան» ձեռագրերը, էջ 137): Սակայն քննական բնագրի պատրաստման առի-
թով պարզել ենք. որ ճառընտիրների հատուածի մայր օրինակը յանգամ է շատ տեղե-
րում իւրայատուկ խմբագրումներ ունեցող Բ խմբի այն մայր գրչագրին, որից ւսռւսնձին 
արտագրուել է նաեւ մեզ հասած bclr ձեռագրերի ընդհանուր մայրը: 

6. Մանրամասն տե՛ս Հ . Ն . Ակինեան. Մովսէս Դասխուրանցի. էջ 124-127: 
7. А. А. Акопян, Алвания- Алуанк. էջ 188: 
8. Տես «Հանդէս ամսօրեայ», ՕԺԷ. տարի. Վիեննա-էյրեւաս. 2003. էջ 45-142: 
9. Մանրամասն տես նշուած աշխատանքում՝ «Հանդէս ամսօրեայ». Վիեննա-Արեւան. 

2003.էջ 121-125: 
10. Տե՛ս ՊԱ, Ա-իգ. էջ 84. 8-20; «ՄՀ», հ. Գ. էջ 110. նախ. 85-87: 
11. Տե՛ս ՊԱ, Ա.իզ, էջ 94. 11-15; «ՄՀ». հ. Գ. էջ 139. նախ. 43: Ի դէպ. նախորդ հրատարա-

կիչները ուշ գրչագրերի հիման վրայ համարակալել են այս նախադասութիւնն իբրեւ 
Աղուէնի ժողովի վերջին՝ ԻԲ կանոն, որպիսի «վերականգնումն» ընդունելի չի թտւմ: 

12. Տե ս ՊԱ. Ա.իգ. էջ 85.1-16; « Մ Հ » . հ . Գ . էջ 110-111. նախ. 89-92: 
13. Տե՛ս Բ. Ուլուբսւբեան. Դարձեալ Աղուէնի ժողովի գումարման տարեթուի մասին. 

«ԼՀԳ», 1969. թիւ 6, էջ 55; Мовсэс Каланкатуаци, История страны Алуанк. Перевод с 
древнеармянского, предисловие и комментарий I I I В. Смватяна. Ереван. 1984, էջ 190: 

14. Տե՛ս վերեաւմ. ծան. 3: 
15. ՊԱ, ս.իգ. էջ 89.19-20; «ՄՀ». հ. Գ, էջ 133, նախ. 3: 
16. Հայոց վաղ տոհմամատեանների մասին մասնաւորապէս տես Ա. Յակոբեան. Աղու-

անից իշխանների ժամանակագրութիւնը է . դարի վերջին - Ը. դարի սկզբին. «Հանդէս 
Ամսօրեայ», Ճ Ժ Ը տարի, Վիհննա-Երեւան, 2004, էջ 269-271: 

17. Հմմտ. А. А. Акопян, Албания-Алуанк, էջ 185: Հայոց կանոնագրքի քննական հրա-
տարակութեան հեղինակ Վազգէն Յակոբեանի ենթադրութիւնը հակաոակն է (տես հ. 
Ա, էջ 346), սակայն դա չի հաստատտւմ Աղուէնի կանոնների՛ մեր կազմած քննական 
բնագրիեամեմատութիւնների արդիւնքում (հմմտ. «ՄՀ». հ. Գ. էջ 133-139): 

18. Տե՛ս Ա. Յակոբեան, Յովհաննէս Օձնեցու «Կանոնագիրք Հայոց» ժողովածոյի խմբսւ-
գրութիւնների խնդիրը ել Անանիա Մոկացին. «Հանդէս Ամսօրեայ», ՃԻՍ տարի. Վիհն-
նսւ-Երեւան, 2007. էջ 247: 

19. Հմմտ. В. В. Бартолъд, Место прикаспийских овластсй в истории мусульманскою мира. 
Баку, 1925, էջ 24; М. К Артамонов, История хазар, Ленишрад, 1962, էջ 119-122: А. А. 
Кудрявцев, Древний Дервепт, Москва, 1982, էջ 83-84; А. А Акопян, Алпания-Алуанк. 
էջ 121-122: 

20. Մանամասն տես А. А. Акопян, Апвания-Алуанк, էջ 210-211; Ա. Յակոբեան. Աղուանից 
իշխանների ժամանակագրութիւնը, էջ 269-271: 

21. Մանամասն տե՛ս А. А. Акопян, Алвапия-Алуанк, էջ 212,223-224: Ա. Յակոբեան, Աղու-
անից իշխանների ժամանակագրութիւնը, էջ 270-271: 

22. Հմմտ. А. А. Акопян, Алвапия-Алуанк. էջ 186-187: 
23. ՊԱ, Ա.իա, էջ 71.16-17; «ՄՀ», հ. Գ. էջ 96-97, նախ. 40: Այս տեղում Բ խմբի ձհոագրհրը 

Մանասէի փոխարէն տափս են Մատթէ երէցի անունը. «Զոսսրճացհալ արքայ՝ վաղվա-
ղակի առաքէ զՄաթէ (I զՄատթէ) էրէց եւ զՅովէլ սարկաւագ յԱմարաս, նախքան զիւր 
երթալն»: Մակայն տուեալ դէպքում կարետր չէ, թէ ո՛ր խմբի ընթերցումն է սկզբնօրի-
նակայինը: 

24. ՊԱ. Ա.իա, էջ 73.1-2; «ՄՀ». հ. Դ, էջ 98, նախ. 48: Բ խմբի ձեռագրերը չունեն այս 
նախադասութիւնը: Նախապաաաւթիւնը տափս ենք а ձեռագրին, քանի որ դժուար թէ 
որեւէ գրիչ (տուեալ դէպքում a-ի գրիչը) յօրինէր նման պատասխանատու տեղեկութիւն, 
իսկ արտագրութեան ժամանակ ինչ-ինչ արտայայտութիւնն եր վրիպումով բաց թողնելը 
որեւէ գրչի համար (այդ թտւմ Բ խմբի մայր ձէաագրի գրչի) սովորական բան Է: 

25. ՊԱ, Ափզ, Էջ 89.20; «ՄՀ». հ. Գ, Էջ 133, նախ. 3: 
26. Հմմտ. Очерки истории СССР. Первовьггао-овпршный строй и древнейшие государства 

па терр!ггорин СССР, Москва, 1956, Էջ 484; К . В. Тревер, Очерки по истории и кулшуре 
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Каика чекой Ллг.апии. էջ 142; А. А Акопян, Алвапия-Алуанк, էջ 36, Օան. 74; Հ. Ս. Սվա-
զեան. Աղուանից աշխարհի պատմութիւն (հնագոյն շրջանից - VIII գարը ներաոեալ). 
երեւան. 2006, էջ 67-68 շար.: 

27. ՊԱ, Ա.իգ. էջ 79.1-2; « I R » . հ. Գ. էջ 104, նախ. 35: ճիղբերի երկրի Ցրի քաղաքի տեղսւ-
դրութխնը Շամախ|ւ քաղաքի հւստաածում ճշստւած է Բարկէն Յարութիւնեանի կողմից 
(Բ. ՅարութիւնէաւՕ. Լփինքի տեղագրութեան հարցի շուրջը, «Բանբեր Երեւանի համալ-
սարանի». 1971. թիւ 1,էջ 122-123): Թւում է, թէ կարելի է աւելի ճշգրտել այդ տեղագրու-
թիւնը ենթադրելով վաղմիջնադարեան «Ցրի» քադաքանուան հետ նոր ժամանակների 
Սադեան հայաբնակ գիւղի (Շամախուց 5 կմ արեւմուտք) անուան համապատասխա-
նությանը, որն ամենայն հաւանականութեամբ բաղկացած է «Սաղի» հիմքից եւ իրանա-
կան «ան» տեղանուանակերտ վերջատրութիւնից, իսկ 3-Ս եւ Ր-Լ(Ղ) հնչիլնական ան-
ցումները իրանսղեզու միջավայրում յայտնի են եւ միջնադարեան Շիրուանի տարած-
քում լիովին հնարաւոր: 

28. Մանրամասն տե՛ս «Հանդէս ամսօրեայ». Վիեննա-Երեւան. 2003, էջ 109-110: 
29. Տե՛ս, օրինակ, Հայ ժողովրդի պատմութիւն, հ. Բ, Երեւան, 1984, էջ 193: Հմմտ. А. А. 

Акопян, Альания-Алуанк, էջ 217: Մեզ յայտնի միակ բացառութիւնը Եօզեֆ Մարկու-
արտն է. որը նշում է, որ Պարտաւը կաոուցուած է Կաւատ Ա-ի կողմից ( J . Marquart, 
Eranäahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorcnaci. Berlin, 1901, էջ 177): 

30. Այդ սկզբնաղբիւրի մասին մանրամասն տե՛ս А. А Акопян, Алвапия-Алуанк, էջ 196-
201; А. Акопян, О хропологии последних СОБЫТИЙ Ո "Истории 684 года", "Кавказ и Ви-
чангия", нып. 6, Крегеш, 1988, էջ 24-36: Քննական նոր բնագիրը տես Անանուն, 684 
թուականի պատմութիւն. Աոաջաբանը եւ գիտա-քննական բնագիրը Ա. Յակոբեանի, 
«ՄՀ», հ. Ա. է. դար. Անթիւիաս. 2005. էջ 795-895: 

31. Տարբերակներ՝ Պերոժ-Կաւատ, Պերոզ-Քսււատ (Քաղաք). Փերոզ-Քասստ (ՊԱ, Բ.ժթ, 
էջ 178.2; 180.6; Բ.իդ. էջ 187.15; Բ.իհ, էջ 190.3; Բ.լա, էջ 212.3; Բ.լբ, էջ 213.11; Բ.լթ, էջ 
238.13-14): 

32. Հ. Աճաոեան. Հայոց անձնանունների բառարան, հ.Դ, Երեւան, 1948, էջ 262: 
33. Արաբացի մատենագրեր Հայաստանի մասին, հաւաքեց եւ թարգմանեց Բագրաա 

Խալաթեանց, վիեննա. 1919, էջ 29; 125; СМОМПК, вып. 38, 1908, отд. Ю, էջ 41, 43; 
Օտար ադբիւրները Հայաստանի ել հայերի մասին, 11, Արաբական աղբիլրներ, Բ. Իբն 
ալ-Ասիր. Թարգմ. բնագրից, աոաջաբանը եւ ծանօթագրութիւները Ա. Տէր-Ղհտնդհա-
նի, Երեւան. 1981, էջ 42; Օտար ադբիւրները Հայաստանի եւ հայերի մասին, 16, Արա-
բական աղբիւրներ. Գ, Արաբ մատենագիրներ, Թ - ժ դարեր, Ներածութիւնը եւ բնա-
գրերից թարգմանութիւնները Ա. Տէր-Ղեանդեանի. Երեւան, 2005, էջ 265-266, 448, 494-
495: 

34. Այղ տարիների պարսկա-բիւզանդական առնչութիւնների մասին բաւականին մանրա-
մասն պատմում են Պրոկոպիոսը (De hello Persico, I, 7, 5. Պրոկոպիոս Կեսարացի (Բիւ-
զանդական աղբիւրներ, Ա), թարգմանութիւն բնագրից, աոաջաբան եւ ծանօթագրոլ-
թխններ Հրաչ Բարթիկեանի, Երեւան, 1967, էջ 154) ել ասորական ժամանակագրու-
թիւները (Н. В. Пигулевская, Месопотамия па рувеже V-VI вв. н. э. Сирийская хроника 
Иешу Стшппа как исторический источник, Москва-Ленинград, 1940, էջ 130; Н. В. Пигу-
левская, Сирийские источники по истории народов СССР, Москва-Ленинград, 1941, էջ 
155): Մանրամասն տե՛ս Հայ ժողովրդի պատմութիւն, հ. Բ. էջ 211; Ю. Р. Джаферов, К 
вопросу о первом появлении савир в Закавказье, "Вестник древней истории", Москва, 
1979, НиЗ, էջ 163-172: 

35. «Դաւազանագրքի»՝ Մովսէս Դասխուրանցու կողմից վերարտադրուած բնագրում՝ «ԺԲ. 
Տէր Երեմիայ. ի սորա աւուրս արար գիր Աղուանից երանելին Մեսրոպ (а Մեսրոբ), որ եւ 
Հայոց եւ Վրաց ետ զնշանագիր ջանիւ մեծաւ: Ժ՜Գ. Տէր Աբաս...» (ՊԱ, Գ.իգ, էջ 342.16-
18): Աղուանից գրի ստեղծման առիթով Մաշտոցի եւ Երեմիայի համագործակցութեան 
ժամանակի մասին մեր ճշգրտումները վերջին անգամ տե՛ս Ա. Յակոբեան, Մաշտոցի 
երկրորդ հիւսիսային ուղեւորութեան ժամանակը եւ խնդիրները, «Միջազգային գիտա-
ժողով նուիրուած Հայոց գրերի գիւտի !600-ամեակին. Երեւան, 12-17 սեպտեմբերի, 
2005 թ.. Զեկուցումների ժողովածոյ». Երեւան. 2006, էջ 122-131: 
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36. Տես La NaiTatio de rebus Armeniae. Edition ciitiquc et eommcntaire par G Garittc. Lou-
vain. 1952. էջ 3S: Այս աղբիւրի մասին վերջին անգամ մանրամասն տես В. А. Арулоно-
ва-Фнданян. Попествованне о делах армянских. VH век. Источник н время. Москва, 
2004.. Կ. Մեփքեան. «Karratiode rebus Armeniae» եայ-քաղեդոնական երկը վաղ 
միջնադարեան հայոց եկեղեցու պատմութեան կարեւոր սկգբնադբիւր. Երեւան. 2007: 

37. Ըստ Հ. Ներսէս Ակինեանի' «...«յերկրորդ ամին Խոսրովու» եարկ է ուղղել «ի քսւսնե-
րորդ ամին», հաւանօրէն «ի Ի ամին» «ի Բ ամին» կարդացուած է: tuոսրով Ա-ի քսանե-
րորդ տարին է 551/552» (Հ. Ն . Ակինեան. Մովսէս Դասխուրանցի. էջ 164): Տեղին նշենք 
մի կարետր Փաստ. Խոսրով Անուշիրուանի երկրորդ տարին է Դովւնի ժողովի գումար-
ման (այսինքն' Աբասի ձեռնադրման) տարի համարում նաեւ Թ դարի Վրաց մատենա-
գիր Արսէն Սավւարելին. որն իր «Վրաց եւ Հայոց բաժանման մասին» երկը շւսրագրե-
լիս օգտուելէհայ-քաղկեդոնական պատմական աւանդոյթի տեդեկութիւններից (Լ. Մե-
լիք սհթ-Բեկ. Վրաց ադբիւրները Հայաստանի եւ հայերի մասին, հ. Ա (Ե-ԺԲ դար). Երե-
ւան, 1934, էջ 40): ' 

38. Հմմտ. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sassaniden. Aus der arabischen Chro-
nik von Tabar i , übersetzt von Th. NBldeke, Leyden. 1879. էջ 340: A. Christensen. L'lran 
sous les Sassanides. Copenhague, 1944, էջ 359; M M Дьяконов. Очерк истории Древнего 
Ирана. Москва, 1961, էջ 313-314: «Պատմութիւն Աղուանից»-ի Բ.դ գլխում ներկայա-
ցուած «խազարական ասպատակութիւններին» հաւաստիութիւն վերագրելու ճանա-
պարհով Կւսմիլա Տրեւերը վարձում է վերականգնել այդպիսի մի արշաւանք (К. В. Тре-
вер. Очерки по истории и культуре Кавказской Алвании. էջ 228): Սակայն վերը կատա-
րուած քննութեան լոյ սի ներքոյ այդպիսի մտահոգութխնը կարելի է ամբողօութեամբ 
Փարատուած համարել: 

39. Աւելի մանրամասն' А. А. Акопян, Алвания-Алуапк, էջ 194: 
40. Ըստ այսմ' իրականութհանն ամենից աւելի մօտեցած Բագրատ Ուլուբաբեանի թուա-

գրումը' «Աղուէնի ժալովը գումարուել է Ե դարի վերջիս կամ Զ դարի սկգբին» (տե՛ս Բ. 
Ուլուբաբեան, դրուագներ Հայոց Արեւելից կողմանց պատմութեան. Երեւան. 1978. էջ 
178), անհրաժեշտ է մի փոքր էլ առաջ բերել, շուրջ 10-15 տարով: 

41. ՊԱ, Ա.իգ. էջ 86.3-8; «ՄՀ». հ. Գ, էջ 112. նախ. 98: 
42. Պ Ա , Ա . ի գ . է ջ 8 5 . 1 8 ; « Մ Հ » . հ . Գ . է ջ 111, նախ. 94: 
43. Հմմտ. ՊԱ. Ա.ժը, էջ 52.1; «ՄՀ», հ. Գ . էջ 75, նախ. 8: 
44. Հմմտ. ՊԱ. Ա.ժզ, էջ 42.8-9; «ՄՀ». հ. Գ. էջ 66. նախ. 01: 
45. De bello Persico, I, 12. 4-14; Պրոկոպիոս Կեսարացի (Բիւզանդական աղբիւրներ. Ա), էջ 

154: Հմմտ. Очерки истории СССР. Кризис ра во владельческой системы и зарождение 
феодализма на территории СССР. Щ-1Х вв., Москва, 1958, էջ 251; Очерки истории Гру-
зин, т. II, ТБИЛИСИ, 1988, էջ 141-143: 

46. F . Gurnet, А new Sasanian Minimark? London. 1993; Э. IIL Хуршудян, Армения и Caca-
нидский Иран (Историко-культурологическос исследование), Алматы, 2003. էջ 190-193: 

47. Հմմտ. Э. HL Хуршудян, Армения и Сасанидекий Иран, էջ 186: 
48. Տե՛ս Э. Ш. Хуршудян, Армения и Сасанидский Иран, էջ 186-187, 193: 
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Ն Ո Ր Ե Վ Ն Ո Ր Ա Գ Ո Ւ Յ Ն 
Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

ԳՐԻԳՈՐ ԱՐՇԱԿՅԱՆ 

ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՆԿԱՏՍԱԼՈԲ 
ԵՎ ՎՐԱՑ-ԱԲԽԱԶԱԿԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 1991-1994ԹԹ. 

ԽՍՀՄվղուզումից հետո Թուրքիայի համար ստեղծված նպաստա-
վոր պայմանները հնարավորություն ընձեռեցին նրան ակտիվ քաղաքա-
կանություն վարելու Հարավային Կովկաաոմ: 1990-ականների սկզբներին 
Թ ո ւ ր ք ի ա ն մեծ շահագրգռվածություն էր ցուցաբերում Հարավային Կովկա-
սում իր դիրքերի ամրապնդմամբ ե այդ ուղղությամբ ակտիվ քայլեր էր ձեռ-
նարկում: Այս համատեքստում Վրաստանի աշխարհագրական դիրքը 
ռազմավարական, տնտեսական ե քաղաքական տեսանկյունից Թուրքիա-
յի համար մեծ կարևորություն էր ներկայացնում: Ուստի Թուրքիան 
ւսռանձ նահատակ հետաքրքրությամբ հետևում էր Վրաստանում ընթացող 
գործընթացներին, Վրաստանի անկախացման գործընթացին և երկրռւմ 
սկիզբ առսւծ էթնիկ հակամարտություններին՝ մասնավորապես վրաց-աբ-
խազական հակամարտությանը: 

1991 թ. նոյեմբերի 1-ին Թուրքիան ճանաչեց Վրաստանի անկա-
խությունը, սակայն դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեց 
միայն 1992 թ. մայիսին՝ ԱՄՆ կողմից վրաստանի ճանաչումից և էդուարդ 
Շևայւդնաձեի՝ Վրաստանի ղեկավար դառնալուց հեստ: 1992 թ. վերջերին 
Թուրքիայի վարչապետ Սուլեյման Դեճիրելը պաշտոնական այցով ժամա-
նեց Վրաստան: Այցի ընթացքում Ü. Դեմիրելը և է. Շեարդնաձեն ստորագ-
րեցին Բարեկամության և համագործակցության մասին պայմանագիրը1: 

Թեև Թուրքիան ճանաչեց Վրաստանի անկախությունը և դիվանա-
գիտական հարաբերություններ հաստատեց նրա հետ, այնուամենայնիվ 
թուրք-վրացական հարաբերություններում սկզբնական շրջանում որոշակի 
լարվածություն էր նկատվում: Թուրքիան ձեռնապահ էր մնում զարգացնել 
հարաբերությունները Վրաստանի հետ, ինչը մեծապես պայմանավորված 
էր Վրաստանում ընթացող ներքին առճակատռւմներով: Բացի այդ, վրաց-
աբխագական հակամարտությունը, որը սկսվել էր 1992 թ. օգոստոսի 14-ին 
վրացական զորքերի Աբխազիտ ներխուժւ1ամբ, Թուրքիային կանգնեցրել 
էր դժվարիս երկընտրանքի ստջե: Մի կողմից, Թուրքիան հարավկովկաս-
յան իր քաղաքականությունն իրականացնելիս մեծ կարևորություն էր տա-
փս Վրաստանին, մյուս կողմից՝ վրաց-աբխազական հակամարտության 
սկսվելուն պես՝ Թուրքիայում աննախադեպ կերպով ակտիվացավ աբխա-
զական և չերքեզական համայնքների գործունեությունը: 
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Տարիների ընթացքում Թուրքիայում ձևավորվել էր ազդեցիկ հյու-
սիսկովկասյան համայնքը, որը վրաց-աբխազակւսն հակամարտության 
ընթացքում ակտիվ լոբիստակւսն գործունեություն էր տանում ոչ միայն 
Թուրքիայի հասարւսկական-քաղաքական շրջանակներում, այլև՝ բուն 
թուրք հասարակության լայն շրջանակներում: Հաջող լոբիստակւսն գործու-
նեության շնորհիվ Թուրքիայում գործող «Կովկասաբխազակւսն համերաշ-
խության կոմիտեն» ստացավ Թուրքիայի տարբեր քաղաքական կուսակ-
ցությունների պատգամավորների աջակցությունը: 1992թ. հոկտեմբերին 
Թուրքիայի Ազգային Մեծ ժողովում (ԹԱՄԺ՜) թեժ քննարկումներ ծագեցին 
մի կողմից՛ աբխազներին, մյուս կողմից՝ վրացական իշիսսնությաններին 
աջակցող պատգամավորների միջև: Այս քննարկումների արդյունքում 
Վրաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանման սկզբունքի 
հիման վրա ձեռք բերվեց կոմպրոմիս: Թուրքիան աբխազներին և վրացինե-
րին հումանիտար օգնություն էր ցուցաբերելու հավասարապես: Այս հան-
գամանքը վկայում է, որ Թուրքիայում ձևավորված աբխազ էթնիկ համայն-
քը խորհրդարանում լոբիստական գործունեության ճանապարհով կարո-
ղացավ ազդել Հարավային Կովկասում թուրքական քաղաքականության 
վրա2: 

Բացի այդ, Թուրքիայի իշխանությունները չէին իտչնդոտում 
Թուրքիայում բնակվող աբխազական և չերքեզական համայնքներին աբ-
խազներին աջակցելու խնդրում, ինչը անհանգստացնում էր պաշտոնական 
Թբիլիսիին3: Աբխազական համայնքի ակտիվ գործունեության մասին է 
խոսում նաև այն հանգամանքը, որ 1992-1993 թթ. Աբխազիայի նախագահ 
Վլադիսլավ Արձինբսւն մի քանի անգամ այցելեց Թուրքիա, ու, թեև երբեք 
Թուրքիայի պաշտոնատար անձանց կողմից ընդունելության չարժանա-
ցավ, այնուամենայնիվ աբխազական լոբիի ակտիվ ազդեցության արդյուն-
քում Թուրքիայի հասարակական կարծիքի զգալի մասը իր աջակցությունը 
հայտնեց Աբխազիային4: Այս ամենը չէր կարող չանհանգստացնել վրա-
ցական իշխանություններին, ինչն իր ազդեցությունն էր թողնում թուրք-
վրացական հարաբերությունների վրա: 

Թեև վրաց-աբխազական պատերազմի ընթացքում Թուրքիայի 
հասարակության մեծ մասի համակրանքը աբխազների կողմն էր, այնուա-
մենայնիվ պաշտոնական Անկարան հանդես էր գալիս Վրաստանի տա-
րածքային ամբողջականության օգտին: Օրինակ, վրաց-աբխազական 
պատերազմի սկսվելու կապակցությամբ Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հիք-
մեթ Չեթինը նշեց. «Դա Վրաստանի ներքին գործն է», որին շուտով հաջոր-
դեց Թուրքիայի փոխվարչապետ Ե. Ինոնյուի ելույթը, որտեղ նա խստորեն 
դատապարտում էր Հարավային Օսիային ե Աբխազիային Վրաստանում 
տեղի ունեցած ընտրություններին չմասնակցելու համար: Իսկ 1992 թ. հոկ-
տեմբերի 13-ին Թուրքիայի Ազգային Մեծ ժողովը հանդես եկավ Վրաս-
տանի տարածքային ամբողջականության օգտին հայտարարությամբ : 

Անդրադառնալով վրաց-աբխազական հակամարտւււթյանը՝ պետք 
է նշել, որ պատերազմի ընթացքում ռուս-վրացական հարաբերությունները 
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լարված բնույթ էին կրում, քանզի վրաց-աբխազական հակամարտությու-
նում Ռուսաստանը մեծ աջակցություն էր ցուցաբերում աբխազական կող-
մին, որը առաջացնում էր Վրաստանի խիստ դժգոհությունը: Դրա 
հետեւսնքով ւխաց-ռուսական հարաբերությունները բավականին լարված 
բնույթ էին կրում, իսկ ժամանակ աո ժամանակ անմիջական բախման եզ-
րին էին գտնվում6: 

Ելնելով այս հանգամանքից՝ Վրաստանը ցանկանում էր հակա-
մարտության մեջ անմիջականորեն ներգրավել Արևմուտքը, միջազգային 
կազմակերպություններին և հատկապես Թուրքիային: Այս ցանկությունն էլ 
ավելի մեծացավ, երբ 1992 թ. հոկտեմբերին աբխազական կողմին հաջող-
վեց գրավել Գագրան, որին անմիջապես հաջորղեց Վրաստանի ղեկավար 
է. Շեարղնաձեի դիմումը ՆԱՏՕ-ին՝ որում նա խնդրում էր վերջինից աջակ-
ցություն ցուցաբերել աբխազական հիմնահարցում: Ավելին, Վրաստանի 
ղեկավարը հայտարարեց, որ չի բացառում Թուրքիայի ակտիվ մասնակ-
ցությունը խադարարար գործընթացին. «Թ՛ող մասնակցի Ռուսաստանը, 
բայց թ՛ող իր խոսքն ասի նաե Թուրքիան» : Սակայն Արևմուտքը պատ֊ 
րաստակամություն չհայտնեց միջամտնել Վրաստանում ընթացող հակա-
մարտությանը: 

1993թ. էդուարդ Շեարդնաձեն, հաշվի առնելով Աբխազիայում 
ստեղծված բարդ իրավիճակը ե Արեմուտքի մերժողական դիրքորոշումը՝ 
աջակցել Վրաստանին ծագած էթնիկական հակամարտությունում, որոշեց 
փնտրել Մոսկվայի աջակցությունը: 1994 թ. փետրվարին Ռուսաստանը ե 
Վրաստանը ստորագրեցին ռուս-վրացական Բարեկամության և համագոր-
ծակցության մասին համաձայնագիրը, որտեղ հատուկ նշված էր Ռուսաս-
տանի իրավունքը Վրաստանում 25 տարով ունենալ ռազմական բազաներ: 
Սրան հաջորդեց Վրաստանի հարկադիր անդամակցությունը ԱՊՀ-ին8: 

Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները փաիոխություն-
ներ մտցրեցին Վրաստանի նկատմամբ Թուրքիայի քաղաքականության 
մեջ: 1993 թ. վերջերին և 1994 թ. Թուրքիան սկսեց ավեփ հստակ քայլեր 
ձեռնարկել՛ բարելավելու Վրաստանի հետ իր հարաբերությունները, ինչը 
գւխավորապես պայմանավորված էր նրանով, որ Ռուսաստանը ակտիվ 
քայլեր էր ձեռնարկում Հարավային Կովկասում վերականգնելու իր գերա-
կա դիրքը, որը սասանվել էր ԽՍՀՄ փլուզման արդյունքում: Թուրքիային 
լուրջ մտահոգություն էին պատճառում ոչ միայն Վրաստանի շուրջ կա-
տարվող իրադարձությունները, այլ նաե Հարավային Կովկասում Ռուսաս-
տանի ազդեցության ուժեղացումը: Թուրքիայի համար Վրաստանի նշա-
նակության մեծացումը պայմանավորված էր նաև նրանով, որ 1994թ. Թուր-
քիան Վրաստանին սկսեց դիտել որպես Կասպից ծովից ադրբեջանական 
նավթի վախադրման ուղիների համար մրցավազքում առավել իրական 
տարանցիկ երկիր9: Ուստի Թուրքիան սկսեց ավելի ակտիվորեն քայլեր 
ձեռնարկել թուրք-վրացական հարաբերությունները բարելավելու համար: 
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Վրաց-թուրքւսկան հարաբերությունների բարելավմանն էր ուղղ-
ված 1994 թ. հունվարին Վրասաանի նախագահ էդոււսրդ Շեարդնաձեի 
պաշտոնական այցը Թուրքիա: Այցի ընթացքում է. Շեարդնաձեն ե Թուր-
քիայի նախագահ Սուլեյման Դեմիրելյւ Անկարւսյում ստորագրեցին հօչսւ-
կագիր, որտեղ կողմերը հաստատում էին իրենց պարտավորությունը՝ 
աջակցելու անկախությանը, խաղաղությանը, կայունությանը ե ժողովրդա-
վարությանը: Վրաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները հայտարարեցին, որ 
իրենց համագործակցությունը ուղղված է լինելու ողջ տարածաշրջանի կա-
յունացմանը նպաստելուն: Բացի այդ, ստորագրվեցին առևտրական և 
տնտեսական մի շարք համւսձայնագրեր10: 

Թե Վրաստանը, և թե Թուրքիան, երկկողմ հարաբերությունների 
զարգացմամբ պայմանավորված, լուրջ նպատակներ էին հետապնդում: 
Վրաստանը Թուրքիային համարում էր կարևոր դաշնակից տարածաշրջա-
նում և Թուրքիայի օգնությամբ ցանկանում էր ամրապնդել իր անկախութ-
յունը, ապահովել այլընտրանքային առևտրի և ներդրումների աղբյուր, որը 
կհավասարակշռեր Ռուսաստանի ազդեցությունը Վրաստանի տնտեսութ-
յան վրա: Այստեղ թերևս հիշատակման են արժանի ազգությամբ թուրք սւ-
մերիկացի հայտնի վերլուծաբւսն Զեյնո Բարանի խոսքերը. «Նախկինում 
Վրաստանը օսմանցիների դեմ պայքարելու համար ռուսներից խնդրում էր 
օգնություն, սակայն այսօր Վրաստանը ռազմական, տնտեսական և քա-
ղաքական աջակցություն է ստանում Թուրքիայից»": 

Բացի այդ, 90-ականների սկզբներին հարավկովկասյան տարա֊ 
ծաշրջանային զարգացումներին Թուրքիայի ակտիվ ներգրավմանը աջակ-
ցելով՝ Վրաստանը ցանկանում էր ոչ միայն թուլացնել Հարավային Կովկա-
սում Ռուսաստանի դիրքերը, այլ նաե Թուրքիայի հետ սերտ հարաբերութ-
յունների օգնությամբ զարգացնել հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ: 
Վրաստանը գտնում էր, որ Թուրքիայի, որպես ՆԱՏՕ-ի կարևորագույն ան-
դամ-պետության հետ հարաբերությունների ամրապնդումը էական ազդե-
ցություն կունենա Վրաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև հարաբերությունների զար-
գացման գործում12: Թուրքական որոշ հետազոստղներ նույնիսկ համարում 
են, որ Վրաստանը իր իրական անկախության համար պարտական է 
Թուրքիային: Նրանց կարծիքով, Թուրքիայի հարևան լինելու հանգաման-
քը թույլ տվեց Վրաստանին նախկինում գոյություն ունեցող առևտրային 
համակարգի գրեթե համընդհանուր կործանման ֆոնի վրւս վերակազմավո-
րել իր արտաքին կապերը: Սահմանային Սարպ-Բաթում կետի բացումը 
հսկայական ազդեցություն ունեցավ Վրաստանի արտաքին տնտեսական 
կապերի վրա: Թուրքիայի հետ սահմանակետերը Վրաստանի համար 
դարձան պատուհան դեպի արտաքին աշխարհ13: 

Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, ապա նա, ունենալով բավականին 
սերտ հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, Վրաստանի հետ հարաբե-
րությունների բարհլավմամբ ակնկալում էր ուժեղացնել իր ազդեցությունը 
ողջ տարածաշրջանւււմ: Թուրքիայի համար թուրք-վրացական բարիդրա-
ցիական հարաբերությունները կարևոր էին նաև նրանով, որ Թուրքիայի 
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հարաբերությունները իր հարեան երկրներից Իրանի, Հայաստանի ե Սի-
րիայի հետ բավականին լարված էին, ուստի տրանսպորտային բեռնափո-
խադրումների բնագավառում Վրաստանը շատ կարևոր նշանակություն 
ունի Թուրքիայի համար14: 

Հատկանշական է, որ Աբխազիւսն Վրաստանի դեմ իր անկախութ-
յան համար մդվոդ պատերազմում նույնպես մեծ ակնկալիքներ ուներ 
Թուրքիայից ե հատկապես Թուրքիայի աբխազական և չերքեզական հա-
մայնքներից, ուստի ակտիվ ջանքեր էր գործադրում այդ ուղղությամբ: 
Վրաց-աբխազական պատերազմի ւսմենաթեժ պահին՝ 1993 թ. հունվարի 
27-ին, Աբխազիայի նախագահ Վլադիսլավ Արձինբան կոչով դիմեց Աբ-
խազիւսյից դուրս գտնվող բոլոր աբխազներին ե չերքեզներին վերադառնալ 
Աբխազիա: 

Նա, մասնավորապես, ասում էր. «...Սեր զինված պայքարին 
աջակցելու եկան Հյուսիսային Կովկասի մեր եղբայրները, Թուրքիայում, 
Սիրիայում, Հորդանանում ապրող աբխազները, կաբարդինները, ադիգեյ-
ցիները, ինչպես նաև մեզ աջակցելու եկան հայերը, ռուսները, թաթարները: 
Սրանով պատերազմի շրջանւսկները ընդլայնվեցին: 6 ամիս ընթացող այս 
պատերազմում թշնամին մեծ կորուստներ ունեցավ: Ահա այսպիսի հան-
գամանքներում աշխարհում ապրող բոլոր չերքեզներին կոչ եմ անում հնա-
րավոր ամեն ինչ անել մեր հայրենիքին օգնելու համար»1՜: 

Թուրքիան նույնպես բավականին լուրջ կարևորություն էր տափս 
Աբխւսգիային ե թուրք-աբխազական հարաբերություններին: Աբխազիան, 
որը կարեոր դիրք էր գրավում սեծովյան ավազանում և կովկասյան տարա-
ծաշրջանում, ռազմավարական և տնտեսական տեսանկյունից մեծ նշա-
նակություն ուներ Թուրքիայի համար: Աբխազիայի հետ հարաբերություն-
ներում Թուրքիան իր քաղաքական նպատակները հետապնդելիս օգտա-
գործում էր թուրք-աբխազակա ն մշակութային և տնտեսական հարաբե-
րությունները: Թուրքիայի ղեկավարությունը բավականին հետևողական 
քաղաքականություն էր վարում Աբխազիայում թուրքական մշակութային 
տարրերի ներմուծման և ընդլայնման հարցերում: Թուրքական մշակույթի 
ներթափանցումը Աբխազիա լայն թափ էր ստացել դեռևս Օսմանյան կայս-
րության տիրապետության ժամանակ, երբ 16-րդ դարում թուրքական իշ-
խանությունները բոնի ուժով իսլամը ներմուծեցին Աբխազիա, իսկ 17-րդ 
դարի սկզբին Աբխազիայում իսլամի ազդեցությունը բավականին ուժեղա-
ցավ: Սակայն Աբխազիայում իսլամը հասարակական մակարդակով այդ-
պես էլ լայն տարածում չստացավ և ըստ ոչ պաշտոնական տվյալների, այ-
սօր Աբխագիայի բնակչության միայն 20-30 տոկոսն է իսլամադավան : 

Անդրադառնալով տնտեսական հարաբերություններին՝ ընդ-
գծենք, որ Թուրքիան բավականին մեծ ուշադրություն է դարձնում Աբխա-
զիայի տնտեսության մեջ թուրքական կապիտալի ակտիվ ներթափանցմա-
նը, որը բավականին ակտիվացավ հատկապես վերջին տասնամյակում: 
Աբխազիայում թուրքական կապիտալն հատկապես կենտրոնացված է ած-
խի արդյունահանման ու վերամշակման ոլորտում և անշարժ գույքի առք ու 
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վաճառքի բնագավառում1 : 
Այսպիսով, վրաց-աբխազական հակամարտությունում Թուրքիայի 

ներգրավմւսմբ էականորեն շահագրգռված էին թե՝ վրացական կողմը, և թե՝ 
աբխազական կողմը, ինչը վրւսց-աբխազական հակամարտությունում 
Թուրքիայի դերակատարությանը շատ յուրահատուկ բնույթ է տալիս: 

Ինչպես վելւը նշվեց, չերքեզական սփյուռքը անգնահատելի աջակ-
ցություն է ցուցաբերել Աբխազիւսյին վրաց-աբխազական հակամարտութ-
յունում: Թուրքիայում գոյություն ունեն մոտ 40 եյոաիսկովկասյան ժողո-
վուրդներ' աբխազներ, կաբարդիններ, դաղստանցիներ, ինգուշներ, չեչեն-
ներ և արք. ե այս բոլոր ժողովուրղներին անվանում են «չերքեզներ»: Իսկ 
չերքեզները իրենց սովորաբար անվանում են ադիգեյցիներ : Նշենք, որ 
չերքեզական համայնքը մեծ հարգանք էր վայելում Օսմանյան կայսրութ-
յունում19: 90-ականների սկզբներին, ըստ ոչ պաշտոնական տվյալների, 
Թուրքիայում աբխազական սփյոտքը կազմում էր մոտ 500-700 հազար, 
իսկ ընդհանուր առմամբ Թուրքիայում բնակվում էին մոտ 2 մլն. հյուսիս-
կովկասցիներ՜0: Թուրքիայում հյուսիսկովկասցիները մեծամասամբ բնակ-
վում են արևմտյան և կենտրոնական Անատոլիայում, իսկ 1995 թ. համայն-
քի ունեցած վիճակագրական տվյալներով բնակչության 60 տոկոսը բնակ-
վել է Ստամբուլում, Անկարայում և Սամաոնում3 : 

Այսպիսով, Թուրքիայում ժամանակի ընթացքում ձևավորվել էր 
մոտ 2 միլիոն բնակչություն ունեցող չերքեզական սփյուռքը: Չերքեզական 
սփյուռքի կյանքում կարևոր դերակատարություն ունեին դեռևս 1870-ական 
թվականներից Թուրքիայում ստեղծված հյուսիսկովկասյան կազմակեր-
պությունները: Մինչև 1980-ականների վերջերը հյուսիսկովկասյան կազմա-
կերպությունների գործունեությունը հիմնականում նպաւոակաուղղված էր 
էթնիկ համախմբվածության զարգացմանը ե թուրքացման գործընթացին 
հակազդմանը: Խորհրդային Միությունում իրականացվող վերակառուց-
ման քաղաքականությունը հնարավորություն ընձեռեց Թուրքիայի հյուսիս-
կովկասյան համայնքին այցելելու իրենց նախնիների բնակավայրերը և 
Հյուսիսային Կովկասից հրավիրելու ուսանողների և քաղաքական գործիչ-
ների®: 

1992 թ. Կովկասյան Մշակութային Միության նախաձեռնությամբ 
20 այլ կազմակերպությունների հետ ստեղծվեց դաշնային մարմին՛ Կով-
կասյան Միությունը (Kafkas Dernegi), որը շուտով ընդլայնվեց և իր 23 
մասնաճյուղերով վերանվանվեց Կովկասյան Մշակութային Միության 
(Kafkas Kültür Dernegi): Այն մինչ օրս հանդիսանում է Թուրքիայում հյու-
սիսկովկասցիների ամենաազդեցիկ կառույցը՜3: 

Թուրքիայի հյուսիսկովկասյան համայնքը նշանակալից դեր է 
ունեցել Աբխազիայի համար վրաց-աբխազական հակամարտությունում: 
Վրաց-աբխազական պատերազմի սկսվելուն պես Թուրքիայի հյուսիսկով-
կասյան համայնքն ակտիվորեն ներգրավվեց հակամարտության մեջ: 
Վրացական զորքերի Աբխազիա ներխուժումից 2 օր անց՝ 1992 թ. օգոստո-
սի 16-ին Կովկասյան Միության (Kaf-Der) նախաձեռնությամբ Ստամբու-

94 



լում ե Անկարայում կազմակերպվեցին հզոր ցույցեր ընդդեմ վրացական 
զորքերի Աբխազիա ներխուժման և Թուրքիայի կառավարության պասիվ 
դիրքորոշման: Ցույցերին մասնակցում էին հազարավոր հյուսիսկովկասցի-
ներ: Հյուսիսկովկասցիները մի ակնթարթում դարձան քաղաքական գործոն 
Թուրքիայում, իսկ Կովկասյան Միությունը սկսեց ակտիվ լոբիստական քա-
ղաքականություն վարել, ոըը կենտրոնացված էր Թուրքիայի և Ռուսաս-
տանի դեմ: 

1992 թ. օգոստոսի 22-ին Թուրքիայի հյուսիսկովկասյան կազմա-
կերպությունները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ' դատա-
պարտելով Վրաստանի ներխուժումը Աբխազիա: Առաջին անգամ չերքե-
զական համայնքը հանդես եկավ որպես միասնական ուժ: Հյուսիսկովկաս-
յան կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ ոչ միայն հարյուրավոր 
կամավորներ մեկնում էին Աբխազիա և պայքարում ընդդեմ վրացական 
զորքերի, այլ նաև հսկայական չափերի դրամական և պարենային օգնութ-
յուն էր ցուցաբերվում Աբխազիային2 : Դրան հաջորդեց 1992 թ. օգոստոսին 
ադիգեյցիների ե աբխազների միջազգային Միության նախագահ Յուրի 
Կալմիկովի հայտարարությունը, որտեղ նա նախազգուշացնում էր Վրաս-
տանի նախագահ է. Շեարդնաձեին, որ եթե Վրաստանը սկսի համընդհա-
նուր զորահավաք, ապա, ի պատասխան դրա, նա կոչ կանի հյուսիսկով-
կասցիների ամբողջ համայնքին զինվելու ընդդեմ վրացիների : 

1992 թ. մոտ 150 հյուսիս1չովկասցիներ են ժամանել Թուրքիայից 
պայքարելու Աբխազիայի կողմից2 : Բացի այդ, բավականին մհծ թվով կա-
մավորներ Հորդանանից և Սիրիայից ժամանել են Աբխազիա, որոնցից շա-
տերը մնացել են այնտեղ պատերազմից հետո: Այդ կապակցությամբ բա-
վականին հետաքրքիր դիտարկում էր արել Հելսինկյան «Human Rights 
Watch» կազմակերպությունը: Ըստ կազմակերպության դիտարկման, «Աբ-
խազական ղեկավարությունը երախտապարտ էր, որ պատերազմի ժամա-
նակ աբխազական սփյուռքից ստացել էր ոչ միայն նշանակալից ֆինան-
սական աջակցություն, այլ նաև բավականաչափ թվով մարտիկներ» : 

1993 թ. հունիսի 20-25-ը Ադիգեյի հանրապետության մայրաքա-
ղաք Սայկոպում տեղի ունեցավ Չերքեզների Համաշխարհային Կոնգրեսը: 
Կոնգրեսի շրջանակներում իրականացրած միջոցառումներից հետո՝ 1993 
թ. սեպտեմբերի 1-ին, Աբխազիա վերադառնալիս Չերքեզների Համաշ-
խարհային Կոնգրեսի անդամ, նրա տպագիր օրգանի՝ «Nart Gazetesi» 
գլխավոր խմբագիր Նեգուչ Շարհանը «Yedi Yildiz» ամսագրիս տված 
հարցազրույցում հանգամանորեն անդրադարձել էր կոնգրեսի շրջանակնե-
րում իրականացված միջոցառումներին և քննարկված հարցերին: Նեգուչ 
Շարհանը մասնավորապես նշել էր. «Երբ մեր հայրենինիքի մի մասնիկը 
կազմող Աբխազիայում պատերազմ սկսվեց, իրենց հայրենիքը պաշտպա-
նելու համար բավականին մեծ թվով աբխազներ և հյուսիսկովկասցիներ 
Թուրքիայից, Սիրիայից և աշխարհի մյուս մասերից ժամանեցին Աբխա-
զիա՝ օգնելու մեր եղբայրներին: Արտերկրի աբխազական և չերքեզական 
սփյուռքից հարյուրավոր կամավոր երիտասարդներ են ժամանել Աբխա-
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qjiui՝ պայքարելու ընդդեմ վրացական զորքերի: Սեօ թիվ են կազմում նան 
Թուրքիայից և արաբական երկրներից ժամանած կամավորները: Օրինակ, 
միայն Թուրքիայից արդեն ժամանել են ավելի քան 2 հւսզստ մարդ, որոնց 
թվում շատ են նաև ազգությամբ թուրք կամավորները: Ընդհանրապես 
թուրք հասարակությունը մեծ համակրանքով է վերաբերվում Աբխազիա-
յին» : 

Ինչպես վերը նշվեց, Թուրքիայի հասարակության մեծ մասը հա-
մակրանքով էր վերաբերվում աբխազներիս: Այս համատեքստում հիշա-
տակման է արժանի այն, որ թուրքական հետախուզությունը և պւսնթուր-
քիստական կազմակերպությունները նույնպես մասնակցել են վրւսց՛աբ-
խազական հակամարտությանը: Մասնավորապես. Թուրքիայի տարած-
քում, թուրքական հետախուզության և պանթուրքիստական կազմակեր-
պությունների անմիջական մասնակցությամբ ձևավորվում էին կամավորա-
կան խմբեր, որոնք, մասնակցելով ռազմական գործողություններին, աջակ-
ցել էին աբխազական կողմին: Կամավորների հավաքագրումը կատարվում 
էր Թուրքիայում բնակվող աբխազ մահմեդականների թվից: Այս գործին 
ակտիվ աջակցություն է ցուցաբերել թուրքական «Աբխազիւսյի հետ համե-
րաշխության համայնք» կազմակերպությունը՜9: 

Վրաց-աբխազական հակամարտությունում Աբխազիային նշւսնա-
կսդից աջակցություն են ցուցաբերել ոչ միայն Վրաստանի և Աբխազիւսյի 
էթնիկ փոքրամասնությունները՝ հայերը, ռուսները, ուկրաինացիները, թուր-
քերը, հույները և մյուսները, որոնք աբխազների հետ միասին պայքարել են 
վրացական զորքերի դեմ, այլ նաև Հյուսիսային Կովկասի հանրապետութ-
յան ժողովուրդները՝ չեչենները, ադըդները, չերքեզները և մյուսները : 

1994 թ. վրացական կողմի պարտությամբ ավարտվեց վրաց-ւսբ-
խազական հակամարտությունը3 : 1993 թ. դեկտեմբերի 1-ին ժնևում 
ՄԱԿ-ի հովանու ներքո և Ռ Դ միջնորդությամբ, կողմերը ստորագրեցին Փո-
խըմբռնման մասին հուշագիրը, որով նախատեսվում էր կրակի դադարե-
ցում բանակցությունների վարման շրջանում և պատանդների փոխանա-
կում3 : Իսկ 1994 թ. ապրիլի 4-ին Մոսկվայում ստորագրվեց 2 կարևոր վւաս-
տաթուղթ՝ Փախստականների և տեղահանված անձանց կամավոր վերա-
դարձի և Քաղաքական միջոցներով վրաց-աբխազական հակամարտութ-
յան կարգավորման մասին հայտարարության ընդունումը33: 

Ամփոփելով՝ կարող ենք նշել, որ 90-ականների սկզբին թուրք-վրա-
ցական հարաբերություններում առկա էր որոշակի լարվածություն, ինչը մե-
ծապես պայմանավորված էր Թուրքիայի վարքագծով: 90-ականների 
սկզբին Թուրքիան աբխազական հիմնահարցում իրեն բավականին զուսպ 
էր պահում, ինչը պայմանավորված էր նրանով, որ Անկարան այդ հիմնա-
հարցում դժվարին երկընտրանքի առջև էր կանգնած: Սի կողմից, նրա 
ռազմավարական շահերից բխում էր սերտ համագործակցություն Վրաս-
տանի հետ, մյուս կողմից՝ անհրաժեշտ էր հաշվի առնել աբխազամետ դիր-
քորոշում ունեցող հասարակական կարծիքը: Բացի այդ, վրաց-աբխազա-
կան հակամարտության սկսվելուն պես՝ Թուրքիայում աննախադեպ կեր-
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պով ակտիվացավ մոտ 2 միլոնանոց չերքեզական սփյուռքը, որը լուրջ լո-
բիստական աշխատանք էր տանում՛ ազդելու Թուրքիայի քաղաքակա-
նության վրա: Այս հանգամանքը նույնպես իր ազդեցությունը ունեցավ 
վրաց-աբխազական բուն հակամարտության հարցում Թուրքիայի դիրքո-
րոշման վրա: 

1993 թ. վերջերին և 1994 թ. Թուրքիան սկսեց ավեփ մեծ ուշադրութ-
յուն դարձնել Վրաստանին, ինչը գլխավորապես պայմանավորված էր Ռու-
սաստանի ակտիվ քայլերով՛ վերականգնելու ԽՍՀՄ փլուզման արդյուն-
քում Հարավային Կովկասում իր սասանված գերակա դիրքը: Ելնելով այս 
հանգամանքից՝ Թուրքիան սկսեց զարգացնել Վրաստանի հետ իր հարա-
բերությունները, որը ստացավ Վրաստանի ղեկավարության աջակցությու-
նը: Թուրքիան ե Վրաստանը մեծապես շահագրգռված էին երկկողմ հարա-
բերությունների մերձեցմամբ, որն իր սուր ծայրով ուղղված էր Հարավային 
Կովկասում Ռուսաստանի դիրքերի թուլացմանը: 

Վրաց ֊աբխազական պատերազմում աբխազական կողմի հաղթա-
նակին էապես աջակցել են ոչ միայն ՌԴ մաս կազմող Հյուսիսային Կով-
կասի հանրապետություններից ժամանած կամավորական ջոկատները, 
կազակները և ռուսները, այլ նաև Աբխազիւսն անգնահատելի աջակցութ-
յուն է ստացել արտերկրում բնակող հյուսիսկովկասցիների համայնքնե-
րից, հատկապես Թուրքիայի աբխազական և չերքեզական սփյուռքից: 
Նրանք Լ1բխագիային ցույց են տվել ոչ միայն զգալի ֆինանսական և 
տնտեսական օգնություն, այլ նաև բավականին մեծ թվով երիտասարդ կա-
մավորներ Թուրքիայի ժամանել են Աբխազիա և իրենց անմիջական զին-
ված մասնակցությունն են ունեցել աբխազական կողմի վերջնական հաղ-
թանակին: 

Կամավորների շարքում մեծ թիվ են կազմել նաև ազգությամբ 
թուրք կամավորները, որոնք մեծ համակրանք էին տածում աբխազ ժողովր-
դի հանդեպ: Վրաց-աբխազական հակամարտության կարգավորման գոր-
ծընթացում Ռուսաստանի դերը բացառիկ էր: Ռուսաստանին հաջողվեց 
միանձնյա միջնորդության շնորհիվ դադարեցնել վրաց-աբխազական պա-
տերազմը և հրադադար հաստատել այնտեղ, ինչի շնորհիվ նա հնարավո-
րություն ստացավ պահպանել իր ռազմական ներկայությունը Վրաստա-
նում և ռուսական ուժերի ներկայությունը Աբխազիայում ԱՊՀ խաղաղա-
պահ ուժերի շրջանակներում: Դրանով Ռուսաստանը կարողացավ ոչ 
միայն ամրապնդել իր ազդեցությունը Վրաստանում, այլ նաև, որը շատ 
կարևոր էր, կասեցնել Թուրքիայի ակտիվ քաղաքական և նաև հավանա-
կան ռազմական ներթափանցումը Վրասւոան: 
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G R I G O R A R S H A K Y A N 

T H E P O L I C Y O F T U R K E Y I N G E O R G I A 
A N D G E O R G I A N - A B K H A Z 1 A N C O N F L I C T IN 1991-1994 

Turkey formally recognized Georgia's independence in November 1991. but 
established diplomatic relations only in May 1992, after the United States had done so 
and after Eduard Shevardnadze returned to head the country In late 1992, the then 
Turkish president Mr. Demirel visited Tbilisi, where he and Shevardnadze signed a treaty 
on friendship and Cooperation. The war started in August 1992 and ended in 1994 
through the decisive success of the Abkhazian side. Other ethnic groups of the region 
also became involved and affected by the conflict. Most of Georgia's and Abkhazia's 
minorities (Armenians, Russians, Ukrainians, Greeks, Türks, etc.) aUied themselves 
either with the Abkhazians or the Georgians. In addition, peoples related to the Abkhaz 
from the North Caucasian republics notably Chechens. Circassians and Abazas, came to 
Abkhazia and fought aLongside the Abkhazian forces. On December 1, 1993 talks began 
in Geneva between the Georgien and Abkhazian sides under the aegis of the United 
Nations and with the Russian Federation as intermediary. The sides signed а 
"Memorandum of Understanding" which stipulated a fonnal ceasefire. exchange of 
prisoners and continuation of the negotiation process. On April 4, 1994 the sides signed 
in Moscow the "Declaration on Measures for a Political Settlement of the Georgian-
Abkhazian Conflict". 
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ԴԱՎԻԹ ԲԱԲԱ8ԱՆ 

«ԿԱՐՄԻՐ ՔՐԴՍՏԱՆ» . ՊԱՏՄԱ-ՔԱՂԱՔԱԳ-ԻՏԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ 

Հարավային Կովկասի առավել տարօրինակ ե դեռես բավականա-
չափ չուսումնասիրված վւսրչւստւսբածքային կազմավորումներից մեկը 
«Կարմիր Քրդստանն» է, որի կազմավորման ե լուծարման պատճառների 
ուսումնասիրությունը կսւր1տր նշանակություն ունի ոչ միայն պատմական, 
այլև քաղաքական տեսանկյունից: 

1923թ. հուլիսի 16-ին Աղրբեջանի ԽՍՀ Կենտրոնական գործադիր 
կոմիտեի (ԿԳԿ. նախագահ ՄԿիրով) որոշմամբ կազմավորվեց «Քրդսւուս-
նի» գավառը: Այդ օրը դրվեց «Կարմիր Քրդստանի» կարճաժամկետ ու ձ-
եական գոյության սկիզբը: Սինչ այդ, Ադրբեջանի ԽՍՀ ԿԳԿ-ն չորս լիա-
գումար նիստերի ընթացքում (1922թ. հոկտեմբերի 21-22-ին, դեկտեմբերի 
30-ին և 1923թ. հունվարի 13-ին) չկարողացավ լուծել այդ հարցը ապագա 
գավառի սահմանների վերաբերյալ տարաձայնությունների պատճառով, և 
միայն հուլիսի 7-ին ընդունվեց որոշում նրա կազմավորման մասին: 
«Քրդստանի» գավառը գտնվում էր Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի 
միջև ե ներառում էր Քելբաջարի, Լաչինի և Կուբաթլիի շրջանները: Սա-
կայն քրդական վարչական կազմավորման մասին խոսակցություններ կա-
յին արդեն 1921 թվականից: Այսպես, 1921թ. հոկտեմբերի 3-ին Ի.Ստսւլինի 
ղեկավարած Ազգությունների ժողովրդական կոմիսարիատն իր «Ազգութ-
յունների կյանքը» թերթում հրապարակեց «Պայմանագրային սովետական 
հանրապետություններում. Քրդստանում» վերտառությամբ հոդվածը, որով 
խորհրդային հասարակությանը տեղեկացնում էր այն մասին, որ լրջորեն 
քննարկվում է «Քրդստանի հանրապետության» կազմավորման հարցը՛: 
1921թ. ընթացքում բազմաթիվ նյութեր հրապարակվեցին այն մասին, որ 
«Կարմիր Քրդստանում» սարսափելի սով է սկսվել: Ի դեպ, «Քրդստան» 
անվանման առաջին հիշատակությունը կապված է հենց սովի հետ: 

1921թ. մայիսին Ադրբեջանի ԿԳԿ նստաշրջաններից մեկում 
քննարկվում էր «Քրդստանում» սովի հարցը, որի ընդգրկած չափերով 
«Քրդստանը» նույնիսկ համեմատում էին Պովոլժիեի հետ: 1921թ. նոյեմբե-
րի 14-ին Ադրբեջանի ժողկոմխորհի նախագահ Ն.Նարիմանովը հեռագ-
րեց Լենինին և տեղեկացրեց խորհրդային առաջնորդին, որ ստեղծվել է 
Ադրբեջանի պետական բանկը և նշել, որ, ի նշան պրոլետարական համե-
րաշխության, 40 մլն ռուբլի օգնություն է հատկացվել եղբայրական Պովոլ-
ժիեի և «Քրդստանի» սովյալներին2: Այդ հեռագրին Վ.Լենինը արձագան-
քեց երեք օր անց: Նա իր կարճ ուղերձում Պովոլժիեին և «Քրդստանին» 
տրված օգնությունը բնութագրեց որպես Կարմիր ինտերնացիոնալի դրոշի 
ներքո առաջ ընթանալու պատրաստակամություն3: 

Ինչպես վերը նշվեց, "Քրդստան" անվանումը շրջանառության մեջ 
մտավ արդեն 1921թ., այսինքն Քրդստանի գավառի կազմավորումից երկու 
տարի առաջ: Քրդստանի գավառը կազմված էր վեց դայրաներից Ղա-
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ршղշլաղի, Քելբաջարի, Կուբաթլիի, Կոթուրլիի, Քյոտդ-Հաջիի ե Մուրադ-
խւսնլիի: Գավառի կենտրոն ղարձավ Լաչին ավանը: 1926թ. համամիութե-
նական մարդահամարի տվյալներով -Քրղստանի գավառի բնակչությունը 
կազմում էր 51,2 հագ. մարդ, որոնցից քուրդ էին 37470-ը (73,1%), թյուրք 
13520-ը (26,3%), հայ 256-ը (0,5%) : Բոլոր դայրաներում, բացի Կուբաթ-
լիից, քրդերը բացարձակ մեծամասնություն էին կազմում. Ղարադշլաղում 
99,7%, Քելբաջարում 99,8%, Կոթուրլիում 99,9%, Քյուրդ-Հաջիում 98,6%, 
Սուրադխանլիում 98,2%: Կուբաթլիի դայրայում բնակչության մեծամաս-
նությունը թյուրք էր 98,9%: Հայերը երկրորդն էին Կուբաթլիի (1%) և Մու-
րւսդխանլիի (1,6%) դայրաներում: 

Քրդստանի գավառը գոյատեեց կարճ ժամանակ ե 1929թ. ապրիլի 
8-ին լուծարվեց Խորհուրդներ}! VI համաադրբեջանական համագումարի 
որոշմամբ: Գավառների լուծարման որոշումն ընդունվել էր ԽՍՀՄկենտրո-
նական իշխանությունների կողմից գավառների փոխարեն օկրուգներ 
ստեղծելու համար: Թեե այդ որոշումը վերևից իջեցված հրահանգէր, միու-
թենական հանրապետություններն իրենք էին որոշում, թե ինչպիսի օկրուգ-
ներ են կազմավորելու: Ադրբեջանի ԽՍՀ-ում գոյություն ունեցող 13 գա-
վառների փոխարեն կազմավորվեցին 8 օկրուգներ: Բայց այդ օկրուգների 
թվում "Քրդստանը" չկար: Դրա տարածքը ներառված էր վերակազմավոր-
ված Ղարաբաղի օկրուգի մեջ, որն ընդգրկում էր նաև Զանգելանի, Ջաբրա-
յիլի, Ֆիզուփի, Աղդսւմի նախկին շրջանները, ինչպես և Աղջեբեդիի և ժդա-
նովի շրջանների մի մասը: Բացառված չէ, որ ադրբեջանական իշխանութ-
յուններն այս քայլն արեցին այն բանի համար, որ հետագայում միացնեն 
այդ օկրուգը ԼՂԻՄ-ին, ստեղծեն առավելապես թյուրքական վարչատա-
րածքային միավոր ե այդպիսով յուրացնեն նաևՂարաբաղը: 

Այնուամենայնիվ, 1930թ. մայիսի 25-ին հրապարակվեց Ադրբեջա-
նի ԽՍՀ ԿԳԿ որոշումը Քրդստանի օկրուգի կազմավորման մասին: Այն 
տարածքով ավելի մեծ էր, քան իր նախորդը Քրդստանի գավառը: Նախ-
կին գավառի տարածքից բացի, նրա կազմի մեջ մտան նաև Զանգելանի 
շրջանն ամբողջությամբ և Ջաբրայիլի շրջանի մի մասը: Այսպիսով, Կար-
միր Քրդստանը սահման ունեցավ Իրանի հետ: Լաչին ավանը նորից դար-
ձավ օկրուգի կենտրոն: 

Ի սկգբանե Ադրբեջանի ԽՍՀ ԿԳԿ-ն մտադիր էր Ղարաբաղի օկ-
րուգի տարածքում Ջաբրայիլ կենտրոնով կազմավորել "Արաքսի օկրուգ"՝ 
միավորելով Կարյագինոյի, Զանգելանի, Կուբաթլիի և Լաչինի շրջանները: 
Այս նախագիծը տեղերում լուրջ առարկություններ առաջացրեց, քանի որ 
դրա իրագործմամբ ծայրամասային և բոլոր առումներով հետամնաց Քել-
բաջարի և Կոթուրլիի շրջաններն ամբողջությամբ կտրվում էին օկրուգի 
կենտրոնից կորցնելով նույնիսկ տարածքային ուղղակի կապը նրա հետ: 
Բացի դրանից, կդժվարանար Լաչինի շրջանի կապն օկրուգի նոր կենտրո-
նի Ջաբրայիլի հետ, քանզի Լաչինից Ջաբրայիլ ճանապարհի 130 կիլո-
մետրից 45-ն անցնում էր անջրդի ու անմարդաբնակ Գեյանի անապատով: 

Կարյագինոյի օկրուգի վերաձևավորման հարցը քննարկվեց Ղա-
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րաբաղի օկրուգային կուսկոնֆերանսի ժամանակ, առաջ քաշվեց 
Քրդստանի օկրուգի (Ջաբրայիլի գավառի մի մասը նրան միացնելու միջո-
ցով) ստեղծման նախագիծը՛՝: 

Սակայն արդեն երկուսուկես ամիս անց 1930թ. եուլիսի 23-ին. 
ԽՍՀՄ ժողկոմխորհը և ԿԳԿ-ն համատեղ որոշում ընդունեցին, ըստ որի 
օկրուգները, որպես վարչական միավորներ, լուծարվում էին: Օգոստոսի 8-
ին համապատասխան որոշում ընդունվեց նաե Խորհրդային Ադրբեջանի 
իշխանությունների կողմից : Օկրուգների փոխարեն մտցվում էին նոր վւսր-
չատարածքային միավորներ շրջաններ: Քրդստանի օկրուգը նորից լու-
ծարվեց, բայց Քրդստանի շրջան այդպես էլ չստեղծվեց: Այսպիսով. քրդա-
կան վարչատարածքային կազմավորումը գոյատևեց ոչ լրիվ 7 տարի: 

Չնայած տարածքային առումով բավական փոքր այս վարչական 
միավորի կարճաժամկետ գոյությանը նրա կազմավորումը, գործառնությու-
նը, լուծարումը, գոյության իսկ փաստն ադրբեջանական պետականության 
պատմության ողջ ընթացքում, փաստորեն, մնում են աշխարհաքաղաքա-
կանության հարթության մեջ: Հենց այդ պատճառով էլ Կարմիր Քրդստանը 
մինչ օրս տարբեր շահարկումների առարկա է հանդիսանում: Սակայն 
քրդական խաղաթուղթն սկսեց խաղարկվել արդեն իսկ Ադրբեջան պետութ-
յան ստեղծման օրից 1918թ.: Առաջին ադրբեջանական պետության Ադրբե-
ջանի Դեմոկրատական Հանրապետության (1918-1920թթ.) կարճաժամ-
կետ գոյության ընթացքում էլ իշխող մուսավաթական վարչակարգը քրդե-
րին որպես վճռորոշ տարր օգտագործում էր Լեռնային Ղարւսբաղի դեմ 
պայքարում: Հիմնական հրամայականն այստեղ Հայաստանի և Ղարաբա-
ղի միջև էթնիկական անջրպետի ստեղծումն էր: Դրա համար պետք էր հա-
յերից վերջնականապես «մաքրել» Լեռնային Ղարաբաղի արևմտյան լեռ-
նային շրջանները, ուր հայերն արդեն ճնշող մեծամասնություն չէին կազ-
մում: Սիայն այդ «զտումն» իրականացնելուց հետո էր հնարավոր ժո-
ղովրդագրական առումով անջատել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանից՝ 
դրանից բխող բոլոր հետևանքներով: 

Սակայն այդ տարածքներից, ուր հետագայում կազմավորվեց 
Կարմիր Քրդստանը, հայկական բնակչությունն ամբողջությամբ չանհե-
տացավ: Մինչև 1918-20թթ. այդ շրջաններում դեռ բավական խոշոր գյուղեր 
կային: Բայց հաշվի առնելով այդ տարածքների աշխարհառազմավարա-
կան դրությունը (Հայաստանի և կենտրոնական Լեռնային Ղարաբաղի 
միջև գտնվելը) Ադրբեջանը սկսեց այնտեղ մնացած հայ բնակչության 
վերջնական վտարման քաղաքականությունը: 1918-20թթ. այդ նպատակի 
համար քրդերին օգտագործելու իսկական ժամանակն էր: Սիջազգային 
հանրությունն ավե|ի քան բացասաբար կվերաբերվեր հայ ֊թյուրքական 
բախումներին (դեռ շատ թարմ էր 1915թ. ցեղասպանության հիշատակը), 
իսկ հայ-քրդական ընդհարումները համեմատաբար ավելի հեշտ էր ներկա-
յացնել որպես սոցիալ-տնտեսական և ոչ թե քաղաքական գործընթաց: Ի 
հավելումն այդ ամենի, հետագայում քրդերին ավելի հեշտ կլիներ չեզոքաց-
նել ձուլման միջոցով, քանի որ քրդերը չունեին պետականություն, գիր ե 
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մեծ մասամբ շիա մահմեդականներ էին: 
Ըստ 1918թ. տվյալների Ակերա (Հակարի) գետի ավազանում, որը 

հետագայում մտավ Կարմիր Քրդստանի կազմի մեջ, ընդամենը մի քանի 
հայկական բնակավայր էր մնացել, որոնցից աոավել խոշոր էին Հակ (Սին-
քենղ), Ալղուլի Լ Հարար գյուղերը: 1918թ. Հակում հայ բնակչությունը կազ-
մում էր 811 մարդ: 1918թ. մուսավաթական գործակալները հրահրեցին 
հայ-քրղւսկան ընդհարումներ, որոնց արդյունքում հայ բնակչությունը 
վտարվեց գյուղից: Փաստորեն, նույն ճակատագիրն ունեցավ նաև հայկա-
կան Ալղուլի գյուղը: 1885թ. տվյալներով գյուղում ապրում էին 758 մարդ, 
նրանք բոլորն էլ հայեր էին8: 1905թ. հայ-թյուրքական ընդհարումներից հե-
տո գյուղն ամայացավ, բայց որոշ ժամանակ անց հայերը վերադարձան: 
1918p. գյուղի բնակչությունը կրկին հայկական էր և կազմում էր 1012 
մարդ": Բայց նույն 1918թ. գյուղը հերթական անգամ ավերվեց, և ալղուլեցի-
ները ստիպված էին թողնել իրենց տներն ու հիմնավորվել Զանգեզուրի ու 
Ղարաբաղի տարբեր վայրերում, գլխավորապես Հայաստանի Գորիսի և 
Լեռնային Ղարաբաղի Սարտունու, Մարտակերտի ու Ասկերանի շրջաննե-
րում: Ալղուլեցիների հիմնած մի ամբողջ թաղամաս կա նաև ԼՂՀ մայրա-
քաղաքում (Ս՜արտունու փողոցն ու հարակից թաղերը): 

Հակարի (Ակերա) գետի ձախ վտակներից մեկի ափին գտնվող 
Հարար գյուղի բնակչությունը (հետագայում Աշսւղի Ֆարաջան) 1918թ. 
տվյալներով կազմում էր 1078 մարդ, իսկ 1921թվականին՝ 55՛ : Վերոնշյալ 
գյուղերի բնակչության վերաբերյալ տվյալներն ի մի բերելով պարզվում է, 
որ 1918թ. միայն այդ երեք գյուղերի բնակչությունը կազմում էր 2901 մարդ: 
Եթե սրան հավելենք նաև այլ գյուղերում ապրող հայերին, ապա կստացվի 
Ակերա գետի վերին հոսանքների և վտակների տարածքների բնակչության 
զգալի տոկոս: 

XIX դարավերջին Օսմանյան կայսրությունում հայերին կոտորելու 
համար սուլթան Աբդուլ Համիդի կողմից ստեղծված Համիդիե գնդերի օրի-
նակով մուսավաթական իշխանությունները ստեղծեցին հայերի դեմ պայ-
քարելու համար քրդական հատուկ հեծյալ ջոկատներ11: Մուսավաթական-
ներին հաջողվեց քրդերի օգնությամբ հայերին վտարել վերը նշված տա-
րածքներից, որից հետո անմիջապես հալածանքներ սկսվեցին նաև քրդերի 
դեմ: Քրդերի ջարդերն իրականացնում էին Ադրբեջանի կանոնավոր զորքե-
րը: Նրանց ստիպում էին հրաժարվել իրենց լեզվից և ազգային պատկանե-
լությունից: Առավել դաժան վարվեցին Քամալի գյուղի քրդերի հետ12: Ավե-
լին, Բաքվի իշխանությունները ձուլման և զինյալքրդերի շարքերում ազգա-
յին զգացմունքները թուլացնելու քաղաքականություն էին վարում և այդ 
նպատակով նրանց ուսման էին ուղարկում Բաքու: Մուսավաթական Ադբ-
բեջանում քրդական ինչ-որ վարչական միավորի ստեղծման մասին խոսք 
անգամ չկար: 

Բոլշևիկների իշխանության գալուց հետո շատ քրդեր անցան 
նրանց կողմը: Այստեղ քիչ դեր չխաղաց քրդերի հանդեպ մուսավաթական 
կառավարության վարած քաղաքականությունը: Բոլշևիկների համար ռազ-
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մ ա վ ա ր ա կ ա ն կարևորություն ուներ վերահսկողությունն այն տւսրւսծքների 
վրա. ուր հետագայում կազմավորվեց Կարմիր Քրդստանը. ինչը թույլ չէր 
տա հայկական առավել մարտունակ շրջաններում՝ Զանգեզուրամ և Լեռ-
նային Ղւսրաբաղում, բոլշևիկների դեմ պայքարի միասնական ճակատի 
ստեղծումը: Թե որքան կարևոր էր այս որոշումը երևաց 1921թ.. երբ սկսվեց 
պայքարը հայկական անկախ պետության վերջին պատվարի Գւսրեգին 
Նժդեհի ղեկավարած Լեռնային Հայաստանի դեմ: Զւսնգեզուրի դեմ պայ-
քարում բոլշևիկների առավելությունն ապահոված վճռորոշ գործոններից 
մեկն էլ հենց այն էր, որ Ղարաբադի և Զւսնգեզուրի միջև ընկած տարածք-
ները գտնվում էին Կարմիր բանակի հսկողության տակ: Ընդ որում, հայերի 
դեմ պայքարում բոլշևիկները չէին օգտագործում քրղերին: 

Կարմիր Քրդստանի կազմավորումը շատ կարևոր ւսշխարհաքա-
դաքական նշանակություն աներ, առաջին հերթին, երիտասարդ խորհրդա-
յին պետության համար, որն ամեն ինչ անում էր իրապես հիմնավորվելու 
համար կենսականորեն կարևոր նշանակություն ունեցող Հարավային Կով-
կասում: Առավել գործուն մեխանիզմներից մեկն էր ւիսրչատարածքւսյին 
կազմավորումների ստեղծումն ու կազմացրումը: Ստեղծելով Քրդստւսնի 
գավառը, խորհրդային ստրատեգները լուծում էին միաժւսմանակ ռազմա-
վարական բնույթի մի քանի խնդիր: 

Նախ քրդական վարչատարածքային միավորի միջոցով Կրեմլը 
կկարողանար ազդեցություն գործել Ադրբեջանի վրա, որն այդ ժամանւսկ 
ոչ միայն խորհրդային պեստւթյան. այլև ողջ տարածաշրջանի հիմնական 
նավթարղյունահանող շրջանն էր: Խորհրդային իշխանության հանդեպ 
Ադրբեջանի վերաբերմունքի վրա սթափեցնող ագդեցություն էին գործում 
մի շարք իրողություններ, որոնցից կարևորագույններն էին Կարմիր 
Քրդստանի գոյությունը, արդեն առկա երկու ազգային տարածքային ինք-
նավար կազմավորումները (ԼՂԻՄ և Նախիջևանի ԻԽՍՀ), Կրեմլից տա-
րածվող լուրերը Քրդական միութենական հանրապետություն ստեղծելու 
մասին, ինչպես նաև այն իրողությունը, որ Ադրբեջանի գավառների սահ-
մաններն այն ժամանակ համընկնում էին ազգային փոքրամասնություննե-
րի էթնիկ սահմանների հետ: Հակախորհրդային տրամադրությունների ու-
ժեղացման պարագայում վարչատարածքային կազմավորումները Բաքվի 
վրա ճնշում գործադրելու շատ գործուն լծակներ կարող էին դաոնալ: Կար-
միր Քրդստանն այստեղ շատ կարևոր դեր էր խաղում: Այն Ադրբեջանի 
ԽՍՀ միակ գավառն էր, որի անվանումը ազգային պատկանելություն էր 
ցույց տափս: Սյուս անվանումները (մասնավորապես Լենքորան և Ղուբա) 
պատկերացում չէին տափս այդ տարածքային կազմավորումների ազգա-
յին պատկանելության մասին, թեև գավառների սահմանները համընկնում 
էին էթնիկ սահմանների հետ: Իսկ Քրդստանի գավստը նման պատկերա-
ցում տափս էր: Եվ գավառի հենց այդ յուրահատկությունն էլ շատ հարմար 
հնարավորություն կտար անհրաժեշտության դեպքում բարձրացնել նրւս 
կարգավիճակը: Նման մտադրությունների առկայությունն իսկ, չխոսելով 
արդեն կոնկրետ գործողությունների մասին, բնականաբար, բավական ցա-
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վոսւ ազդեցություն էր գործում Ադրբեջանի վրա: 
Ստեղծելով Քրդստանի գավառը, խորհրդային ստրատեգները. որ-

քան էլ առաջին հայացքից տարօրինակ թվա, թուլացրին լարվածությունը 
երկու միութենական հանրապետությունների Հայաստանի ե Ադրբեջանի 
միջև: Բանն այն է. որ 1918 թվականից Հայաստանի ե Ադրբեջանի միջև վի-
ճելի էին համարվում այն տարածքները, որոնց վրա հետագայում կազմա-
վորվեց Կարմիր Քրդստանը: Նորաստեղծ Ադրբեջան պետությունը հա-
վակնություններ ուներ բուն հայկական տարածքների հանդեպ, ինչն էլ եր-
կու երկրների միջև հակամարտության պատճառ դարձավ: Նույնիսկ Ազգե-
րի լիգան ընդունեց, որ այդ տարածքները վիճելի են: Հարկ է նշել նաև այն 
փաստը, որ 1918-1920թթ. Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանադրութ-
յան մեջ պետության սահմանները նշված չէին: Հենց այդ պատճառով էլ 
1920թ. ղեկտեմբերի 7-ին Ազգերի լիգայի նախագահ Փոլ Հյումանսին (Paul 
Hymans) ուղղած նամակում Ազգերի լիգայում Ադրբեջանի պատվիրակութ-
յան ղեկավար Թոփչաբաշևը Ղարաբաղի պատկանելությունն Ադրբեջա-
նին հիմնավորում էր այն բանով, որ նման որոշում կայացվել էր Կովկասում 
դաշնակիցների նախկին ներկայացուցչի կողմից՛3: Հարավային Կովկասի 
խորհրդայնացմամբ իրավիճակը փոքրիշատե պարզվեց: 1920թ. նոյեմբերի 
30-ին ե դեկտեմբերի 1-ին Ադրբեջանը հռչակեց Նախիջևանի, Զանգեզուրի 
և Ղարաբաղի նկատմամբ որևէ հավակնությունից հրաժարվելու և դրանք 
Հայաստանի անբաժան մաս համարելու մասին՛ : Ռուսաստանի կոմունիս-
տական բոլշևիկյան կուսակցության (ՌԿ(բ)Կ) Կովկասյան բյուրոն 1921թ. 
հունիսի 3-ի նիստում, որին մասնակցում էր նաև Ադրբեջանի ղեկավար 
Նարիմանովը, միաձայն որոշեց. «Հայաստանի կառավարության հռչա-
կագրում նշել Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանին պատկանելության մա-
սին»: Բյուրոյի այդ որոշման համաձայն 1921թ. հունիսի 12-ին Խորհրդա-
յին Հայաստանի կառավարությունը դեկրետ է ընդունում, որում ասվում է. 
«Ադրբեջանի Խորհրդային սոցիալիստական Հանրապետության Հեղկոմի 
հռչակագրի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի Սոցիալիստական Հանրապե-
տությունների միջև պայմանավորվածության հիման վրա հռչակվում է, որ 
այսուհետ Լեռնային Ղարաբաղը հանդիսանում է Հայաստանի Խորհրդա-
յին Սոցիալիստական Հանրապետության անբաժան մասը»15: 

Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե այս ամենը Քրդստանին չեն 
վերաբերում: Սակայն իրականում Կարմիր Քրդստանի ստեղծումը ինչ-որ 
չափով թելադրված էր նաև !918-1921թթ. Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև 
վիճելի տարածքային հարցերի առկայությամբ: Բանն այն է, որ երբ 
Խորհրդային Ադրբեջանն ընդունեց, որ Ղարաբաղը և Զանգեզուրը Հայաս-
տանի մաս են. Կարմիր Քրդստանի ամբողջ տարածքը մտնում էր այդ 
շրջանների մեջ: 1918-1921թթ. Լեռնային Ղարաբաղ ասելով հասկանում 
էին ոչ այն տարածքները, որոնց վրա հետագայում կազմավորվեց ԼՂԻՄ-ը, 
այլ Հյուսիսային Ղարաբաղը, Քարվաճսաը, Հարավային Լեռնային Ղա-
րաբաղը՝ ընդհուպ մինչև Արաքս: 

Այսպիսով, որպես Լեռնային Ղարաբաղ էին ընդունվում Ելիզա-
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վեւոպոլի նահանգի Զևանշիրի. Շուշիի և Կարյագինոյի գավառների լեռնա-
յին շրջանները, ինչպես նաև Զևանշիրի գավառին հարակից էյլիզավետպո-
լի գավառի շրջանները: Զանգեզուրի տարածքը նույնպես ւսվեփ մեծ էր, 
քան ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարգի տարած-
քը: Եփգավեապոփ նահանգի կազմի մեջ Զւսնգեզուրի գավււտը մտնում էր 
հստակ գծված սահմաններով, որոնք ներառում էին ներկայիս Սյունիքի 
ամբողջ տարածքը, ինչպես նաև Լաչինի, Կուբաթլիի և Զանգելանի նախ-
կին շրջանները: Այսպիսով, ընդունելով Զանգեզուրն ու Լեռնային Ղւսրա-
բաղը որպես Հայաստանի մաս. Ադրբեջանն ընդունեց նաև, որ Հայաստա-
նի մաս են կազմում նաե վերոնշյւսլ տարածքները: Հետաքրքրական է. որ 
տվյալ հանգամանքը նշված է նաե Ստալինի Հայաստանի խորհրդայնաց-
մանը նվիրված հոդվածում: Ազգությունների ժողկոմը գրում էր. «Դեկտեմ-
բերի 1-ին Խորհրդային Ադրբեջւսնը հոժարակամ հրաժարվում է վիճելի 
նահանգներից և հայտարարում է Զանգեզուրը. Նախիջևանն ու Լեռնային 
Ղարաբաղը Խորհրդային Հայաստանին հանձնելու մասին»16: «Նահանգ» 
բառն այստեղ մեկ անգամ ևս ցույց է տափս Զւսնգեզուրի վարչական նշա-
նակությունը: Ցավոք, այս հանգամանքը շատ հաճախ մոռանում են Դա-
րաբաղյան հակամարտությունն ուսումնասիրողները: 

Բայց, ինչպես հայտնի է, 1921թ. հուլիսի 5-ին ՌԿ(բ)Կ Կովկասյան 
բյուրոյի արտահերթ նիստում, Ստալինի ճնշմամբ և առանց հաշվի առնելու 
Ղարաբադի ժողովրդի կամքը, երկրամասը հանձնվեց Ադրբեջանին: Ադր-
բեջանին հանձնվեց նաև էղիզավետպոլի նահանգի մեծ մասը, ութ գավառ-
ներից վեցն այդ երկրին անցան ամբողջությամբ: Սյուս երկու գավառները 
բաժանվեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, բայց վերջինս ստացավ 
Զանգեզուրի մեծ մասն ու Ղազախի գավառի խոշոր հատվածը: Բնակա-
նաբար, նման բաժանումը, առավել ևս Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստա-
նին կապող տարածքների հանձնումը Ադրբեջանին, չէր կարող բավարւս-
րել Հայաստանին, և Քրդստանի գավառի կազմավորումը մեդմացրեց այդ 
դժգոհությունը: Ետացվում էր այնպես, որ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաս-
տանի միջև ոչ թե Ադրբեջանն էր, այլ քրդական վարչատարածքային միա-
վորը, որի կարգավիճակը ցանկացած պահի կարող էր բարձրացվել և որի 
ստեղծումը ագգերի ինքնորոշման իրավունքի և ինտերնացիոնալիզմի 
"մարմնավորումն" էր: Բացի դրանից, կազմավորելով Կարմիր Քրդստանը, 
խորհրդային իշխանություններին հաջողվեց հետագայում հասնել այն բա-
նին, որ մոռացվեցին Զանգեզուրի և Ղարաբաղի նախկին սահմանները, 
իսկ նորերն զուգորդվում էին նախկին ԼՂԻՄ և Հայաստանի ներկայիս 
Սյունիքի մարզի սահմանների հետ: 

Քրդստանի գավառի ստեղծումը հետապնդում էր նաև արտաքին 
քաղաքական ռազմավարական նպատակներ: Այն տարիներին քրդական 
հարցը շատ սուր էր դրված Մերձավոր Արևե[քում, առանձնապես Թուր-
քիայում: Կարմիր Քրդստանը, փաստորեն, դարձավ աշխարհում աոաջին 
քրդական վարչատարածքային միավորը, և միայն այդ հանգամանքն ար-
դեն ամրապնդում էր խորհրդային պետության դիրքերը քրդերի շրջանում: 
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Առավել ես, որ 1925թ. Թուրքիայում բռնկվեց Շեյխ Սայիդի գլխավորած 
քրդական ապստամբությունը. Սերի դաշնագրի պայմաններից ձերբա-
զատվելու համ՛ար թուրքական իշխանություններն ակտիվորեն սիրաշա-
հում էին քրդական վերնախավին (սկզբում քեմալականները հայտարա-
րում էին թուրքերի հետ քրդերի ազգային իրավահավասարության, նույ-
նիսկ քրդական ինքնավարության մասին), բայց 1923թ. Լոգանի պայմա-
նագրից հետո այդ սիրաշահումները փոխարինվեցին պաշտոնական Ան-
կարայի հետապնդումներով: Քրդական ապստամբությունը դաժանորեն 
ճնշելուց հետո քեմալականները հայտարարեցին, որ Թուրքիայում ոչ քուրդ 
կա, ոչ էլ քրդական հարց: Իսկ ԽՄՀՄ-ում Կարմիր Քրդստանը շարունա-
կում էր իր գոյությունը: Հասկանալի է, որ դա չէր կարող տպավորություն 
չգործել քրդերի վրա: Ի դեպ, թուրքական Քրդստանում համաքրդական ազ-
գային ապստամբության ճնշումից հեստ անլեգալ ճանապարհով Թուր-
քիայից Խորհրդային Միություն տեղափոխվեցին երկու հազար քրդեր17: 

Կարմիր Քրդստանի ստեղծման վերջին երկու պատճառները, որ-
քան էլ տարօրինակ է, բխում էին Ադրբեջանի շահերից: Նախ, Ադրբեջանն, 
ի վերջո, ստացավ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև գտնվող 
ռազմավարական նշանակության տարածքները: Երկրորդ, Ադրբեջանն էլ 
ավելի ընդգծեց իր արտաքին քաղաքական նշանակությունը որպես պրոլե-
տարական գաղափարների և մահմեդական Արևելքի տարբեր երկրներում 
խորհրդային ազդեցության տարածման վճռորոշ գործոն: 

Հետաքրքրական է, որ դեռ մինչև Կարմիր Քրդստանի ստեղծումը, 
Կարմիր բանակի Հարավային Կովկաս մուտք գործելու ժամանակ, խորհր-
դային պետական գործիչների պաշտոնական նամակագրություններում 
Հայաստանի և Վրաստանի խորհրդայնացումը հիմնավորվում էր հենց 
մահմեդական գործոնով: Այսպես, Կովկասյան բյուրոյի ղեկավար ՄՕրջո-
նիկիձեի հեռագրերից մեկում բառացիորեն նշված էր հետևյալը. «...Նկատի 
ունեցեք, եթե դուք Հայաստանի հետ խաղաղություն կնքեք, ապա դա ինչ-
որ սարսափելի բան կլինի մա սուլման ների համար... Կստացվի, որ մենք 
քրիստոնյաներս, նվաճել ենք Ադրբեջանը, մի կողմ թողել Վրաստանն ու 
Հայաստանը» 8: 

Ի դեպ, Հայաստան Կարմիր բանակի ներխուժման հիմնական ուղ-
ղություններից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի և Զանգեզռւրի կողմից էր: Դա 
առավել նպատակահարմար ուղղությունն էր, քանի որ այդ տարածքները 
վիճելի էին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, ինչպես նաև այն պատճառով, 
որ այդտեղ լարված ազգամիջյան հարաբերություններ գոյություն ունեին 
հայերի և թյուրքերի, թյուրքերի և քրդերի, նաև քրդերի և հայերի միջև: Սա 
նույնպես, այլոց թվում. Կարմիր բանակի համար ստեղծում էր իբրև կայու-
նացնող ուժի վարկանիշ: ՌԽՖՍՀ արտաքին գործերի ժողկոմ Չիչերինը, 
Հայաստանի ԱԳՆ-ին բացատրելով Կարմիր բանակի առաջխաղացման 
պատճառները, հայտարարեց. «Ռուսական զորամասերի կողմից այն տա-
րածքների գրավումը, որոնք հարևան ժոդովուրդների միջև պայքարի գոր-
ծընթացում ստացել են վիճելի բնույթ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, 

107 



նպատակ ունի կանխել արյունալի հակամարտությունները... և ստեղծել 
պայմաններ. որոնք հնարավոր կդարձնեն վիճելի տարածքային հարցերի 
հանգիստ և անկողմնակալքննարկումը»1®: 

Բայց, մյուս կողմից, սւյս ամենը չէր կարող փոխհատուցել այն 
մտահոգությունը, որն ուներ Բաքուն Ադրբեջանի կազմում քրդական վար-
չատարածքային կազմավորման գոյության հետ կապված: Ուստի ադրբե-
ջանական իշխանություններն անում էին հնարավոր ամեն բան այդ միա-
վորի լուծարման համար: Սկզբում ընտրվեց, երե կարեփ է այդպես անվա-
նել. ծածուկ գործողությունների մարտավարություն: Հիմնական շեշտը 
դրվում էր նրա վրա, որպեսզի Կենտրոնին աստիճանաբար համոզեն, թե 
քրդերը ձուլվել և թյուրքացել են և այսպիսով հասնեն Քրդստանի լուծար-
մանը: Խորհրդային Ադրբեջանի իշխանություններն անում էին ամեն հնա-
րավոր բան դրան հասնելու համար: 

Աոաջին քայլն այս ճանապարհին եղավ Կարմիր Քրդստանի սահ-
մանների անցկացումը: Ինչպես նշվեց, չորս լիագումար նիստերի ընթաց-
քում Ադրբեջանի ԽՍՀ ԿԳԿ-ն այդպես էլ չկարողացավ լուծել Քրդստանի 
ստեղծման հարցը՝ ապագա գավառի սահմանների լխրաբերյալ տարա-
ձայնությունների պատճառով: Ամենից շատ վեճերի տեղիք էր տափս Կու-
բաթփի դայրսւն Կարմիր Քրդստանի կազմում ընդգրկելու նպատակահար-
մարության հարցը: Ի վերջո, որոշում ընդունվեց դրա ընդգրկման մասին: 
Բայց այդ դայրան, ինչպես արդեն նշվել է, 98,9%-ով բնւսկեցւյած էր թյուր-
քերով: Նրա կազմում ներառելով Քրդական գավառը Բւսքվի իշխանութ-
յուններն էապես նվազեցրին քրդերի տոկոսը գավառում: Կարմիր 
Քրդաոանի ղեկավար նշանակվեց էթնիկ ադրբեջանցի ԳՀաջիևը, որը մինչ 
այդ ղեկավարում էր Կուբաթփի ադմինիստրացիան՜: Կարմիր Քրդստանի 
ողջ գոյության ընթացքում պարբերաբար այստեղ էին բնակեցվում թյուր-
քեր Ադրբեջանի ԽՍՀ տարբեր վայրերից: Այտցես. 1925թ. քրդերը կազմում 
էին Քրդստանի գավառի բնակչության 80,7%-ը՜1: Իսկ 1926թ. համամիութե-
նական մարդահամարի համաձայն, ինչպես վերը նշվել է, արդեն 73,1% էին 
կազմում: Ուրեմն, մեկ տարվա ընթացքում Բաքւփ իշխանություններին հա-
ջողվել էր ւսւլելի քան 7%-ով կրճատել քրդերի թիվը Կարմիր Քրդստանում: 
Թյուրքերին բնակեցնում էին գսոխւռի տարբեր վայրերում: Օրինակ, 1920-
ական թթ. վերջին Լաչին ավանի բնակչության մեծամասնությունը կազ-
մում էին Ադրբեջանի այլ շրջաններից եկած թյուրքական ազգության տղա-
մարդիկ: Սինչդեռ Թուրքիայից եկած երկու հազար քրդերին Քրդստանում 
չէին բնակեցնում: Դրա փոխարեն Եվլախում, նախկին միփոնւստեր Թւււ-
դիեի կալվածքում վերաբնակներին հատկացվեց 4000 հա հող, տրվեց 60 
հազար ոուբլի անհատույց վարկ: Այս նույն շրջանում ձևավորվում է նոր 
Նարիմանաբսպ գյուղը 181 ընտանիքով: Ադրբեջանի արդյունաբերության 
ժողկոմը գյուղի համար հատկացրեց 2000 հա 1տղ և երկարաժամկետ 
ւխւրկ22: Իսկ երբ ստեղծվեց Քրդստանի օկրուգը, նրա կազմում ես ներառ-
վեցին քիչ թե շատ նշանակալի քուրդ բնակչություն չունեցող այնպիսի տա-
րածքներ, ինչպիսիք էին նախկին Զանգելանի շրջանը ե Ջաբրայիլի շրջա-
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նի մի մասը: Այսպիսով, Բւսքվի իշխանություններն էլ ավելի նվազեցրին 
քրդերի տոկոսը Կարմիր Քրդստանում: 

Ադրբեջանի իշխանություններն ամեն կերպ նպաստում էին Կար-
միր Քրդստանի թյուրքացմանը արգելելով քրդական դպրոցների բացումը, 
քրդական լեզվի ե մշակույթի զարգացումը: Հրապարակվում էին զանազան 
նյութեր, որոնք «ապացուցում» էին քրդերի ձուլումն ու թյուրքացումը: Օրի-
նակ, 1925թ. տվյալներով թյուրքացման են ենթարկվել Ադրբեջանի ԽՍՀ ի-
րանցիները (հիմնականում թաթեր), նրանց թյուրքացման տոկոսը հասնում 
էր ավելի քան 60-ի2 : Քրդերի մասին նման բան չէր ասվում: Անվանակիր 
ազգի գիտակցության մեջ. «քուրդ» բաոին համառորեն տրվում էր վիրավո-
րական նշանակություն: Նրա պատկերացմամբ քրդերն անգրագետ, հե-
տամնաց մարդիկ էին, քոչվորներ: Քուրդ մտավորականության շատ ներ-
կայացուցիչներ ստիպված էին հրաժարվել իրենց ազգային պատկանե-
լությունից միայն այն պատճառով, որ կարող էին կորցնել աշխատանքը24: 
Նման գործողությունները լարվածություն էին ստեղծում Կարմիր Քրդստա-
նի ազգամիջյան հարաբերություններում: "Заря Востока" թերթի 1929թ. 
հոկտեմբերի 15-ի համարում կարդում ենք. «Ազգային հարաբերություն-
ներն ադրբեջանական Քրդստանում առանձնանում են բարդությամբ և 
բարձիթողի վիճակում են... Ադրբեջանական թյուրքերը, ի տարբերություն 
հայերի, համեմատաբար նոր էթնիկ խումբ են, որոնք ոչ թե նվազման մի-
տում են դրսևորում, այլ, ընդհակառակը, անսահման աճի և ամրապնդման: 
Դա նկատելի է ոչ միայն ազգային միջուկի մեխանիկական ավելացման 
ճանապարհով Ադրբեջանի հարևան զուտ թյուրքական շրջաններից վե-
րաբնակեցման արդյունքում, այլև, և դա ամենագլխավորն է, անհամեմատ 
ավելի մեծ չափով մշակութային ձուլման բարդ գործընթացների ճանա-
պարհով «թյուրքացման» եղանակով»25: Հետաքրքրական է, որ մինչև 
1931թ. Ադրբեջանում քրդերենով ոչ մի դպրոց չէր գործում 6: Առաջին քրդա-
կան դպրոցներն ի հայտ եկան 1931-1932թթ„ այսինքն Կարմիր Քրդստանի 
վերջնական լուծարումից հետո27: Սակայն դրանք երկար չգոյատևեցին և 
փակվեցին 1937-1938թթ.: Դրանից հետո Ադրբեջանում ոչ մի քրդական 
դպրոց չբացվեց, չէր գործում ոչ մի քրդական թատրոն: Ի դեպ, դա ոչ միայն 
քրդերի իրավունքի, այլև Կենտրոնի քաղաքականության խախտում էր, 
հատկապես Կարմիր Քրդստանի գոյության առաջին տարիներին: Խորհր-
դային պետության կազմավորման հենց սկզբում հռչակվել էր բոլոր ժողո-
վուրդների իրավահավասարության սկզբունքը: Այսպես, 1918թ. գարնանը 
Ի.Ստսւլինը, ներկայացնելով խորհրդային պետության կազմակերպական 
կառույցը, նշել է հետևյալը. «...Մնացած բոլոր գործերը և, նախևառաջ, ընդ-
հանուր դեկրետների իրականացման ձևերը, դպրոցը, դատավարությունը, 
ադմինիստրացիան և այլն, կանցնեն մարզային ժողկոմխորհներին: Ոչ մի 
պարտադիր, «պետական» լեզու՝ ոչ դատավարությունում, ոչ դպրոցում: 
Յուրաքանչյուր մարզ ընտրում է այն լեզուն կամ լեզուները, որոնք համա-
պատասխանում են տվյալ մարզի բնակչության կազմին, ընդ որում բոլոր 
հասարակական և քաղաքական մարմիններում պահպանվում է ինչպես 
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վաքրամասնությունների, այնպես էլ մեծամասնության լեզուների իրավա-
հավասարությունը»՜": 

Այնուամենայնիվ, անգամ երբ արդեն Կարմիր Քրդստանը գոյութ-
յուն չուներ, Ադրբեջանի իշխանություններն ամեն կերպ խոչընդոտում էին 
քրդական մշակույթի զարգացմանը և քրդական դպրոցների տարածմանը: 
Նախիջևանի քրդերն, օրինակ, կրթություն էին ստանում Երևանում, որտեղ 
1931թ. բացվել էր քրդական մանկավարժական տեխնիկումը, իսկ Ադրբե-
ջանի այլ մասերի քրդերն ուսում էին ստանում Շուշիի ադրբեջանալեզու 
մանկաւիսրժական տեխնիկումում, որն. ի դեպ. գտնվում էր նախկին հայ-
կական ռեալական ուսումնարանի շենքում: Հայաստանում և Վրաստանում 
կրթություն ստացող քրդերն ուսումը շարունակում էին Լենինգրադում. մինչ-
դեռ ադրբեջանական քրդերն այդ հնարավորությունից զրկված էիս՜'': Բւսք-
վի իշխանություններն ամեն կերպ խոչընդոտում էին քրդերեն դասագրքերի 
և գրքերի հրատարակմանը: 1929-1938թթ. ընթացքում Ադրբհջանում 
տպագրվել են ընդամենը 28 քրդերեն գրքեր, մինչդեռ Հայաստանում 
դրանք տպագրվում էին անհամեմատ ավեփ մեծ թվով : Նույնիսկ «Կար-
միր Քրդստան» թերթը, որը հիմնադրվել էր 1931թ. Լաչինում (նույնպես 
Կարմիր Քրդստանի լուծարումից հետո) և գոյություն ուներ մինչև 1963թ., 
լույս էր տեսնում ադրբեջաներեն: Հետաքրքիր է, բայց «Կարմիր 
Քրդստան» թերթի փակման ստիթ է հանդիսացել այն, որ 1963 թվականին 
Կարմիր Քրդստանի կազմավորման 40-ամյակի կապակցությամբ «պրոլե-
տարնե՛ր բոլոր երկրների, միացե՛ք» կարգախոսի փոխարեն թերթի 
խմբագրությունը տեղսւդրել է "Кечан гунпара понь чатмаз» ("օր չի հասնի 
անցած օրերին") կարգախոսը: Անմիջապես ստեղծվեց թերթի փակման 
պետական հանձնաժողով, որի մեջ մտան նաև նախկին ԼՂԻՄ-ի ներկա-
յացուցիչները: ԼՂԻՄ-ը ներկայացնում էր «Սովետական Ղարաբաղ» թեր-
թի գլխավոր խմբագիր Լազար Գասպարյանը, որը այնուհետև զբաղեցնում 
էր Ղարմետաքսկոմբինատի պաշտոնաթերթի խմբագրի պաշտոնը՜՝1: 
ԼՂԻՄ-ի ներկայացուցիչների ընդգրկումը այս հանձնաժողովի մեջ նպա-
տակ էր հետապնդում ցույց տալ նաև ղարսւբաղցիներին, որ Աղրբեջանը 
պատրաստ է ամենայն խստությամբ պաւոժել ազգային ինքնագիտակ-
ցության ցանկացած դրսևորում: Հատկանշական է, որ Ադրբհջանում նույ-
նիսկ քուրդ գիտնականներին թույլ չէր տրվում նյութեր տպագրել Ադրբեջա-
նի ԽՍՀ քրդերի մասին: Նրանք բոլորը աշխատություններ էին հրապարա-
կում արտասահմանի քրդերի մասին, մինչդեռ Հայաստանում ուղիղ հակա-
ռակն էր32: 

Այս ամենը հանգեցրեց նրան, որ սկսած անցյալ դարի 30-ական 
թթ. քրդերն Ադրբհջանում սկսեցին «անհետանալ»: Կարմիր Քրդստանի 
լուծարումից հետո, նախկին Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի տարածքով մեկ 
սկսեցին համատարած ձևով վերացնել դրա մասին բոլոր վկայությունները: 
Վերանվանվեցին նույնիսկ վտղոցները: Օրինակ, Ստեփանակերտ քաղա-
քի Կարմիր Քրդստանի փողոցը վերանվանվեց Չկալովի փողոցի (այժմ դա 
Վարդան Մամիկոնյանի փողոցի մի հատվածն է): Արդեն 1937թ. մարդա-
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համարի տվյալներով Ադրբեջանի ԽՍՀ-ում քրդերի թիվը կազմում էր 10,8 
հազար մարդ33: Եվ դա այն դեպքում, երբ 1921թ. մարդահամարի տվյալնե-
րով Ադրբեջանի ԽՍՀ միայն գյուղական վայրերում նրանց թիվը հասնում 
էր 32.780 մարդու՛՞: Իսկ 1926թ. քրդերի թիվն Ադրբեջանում մոտավորապես 
41 հազար էր (հանրապետության բնակչության 1,8%-ը)35: 1939թ. նրանց 
թիվն ընդամենը 6 հազար էր (0,2%), 1959թ. 1,5 հազար, իսկ 1970թ. 5,5 հա-
զար (0,1%): 1979թ. մարդահամարից հետո արդեն հայտարարվեց, թե Ադր-
բեջանում քրդեր չկան ''•. Համեմատության համար նշենք, որ Ադրբեջանի 
հարևան Հայաստանում ե Վրաստանում քրդերի թիվը, 1920-ական թթ. կե-
սերի համեմատ, ինչի մասին վերը նշել էինք, ավելացել էր 3,5-4 անգամ : 
Այնինչ, Ադրբեջանի քրդերն ընդհանուր առմամբ բարձր ծնելիությամբ աչ-
քի ընկնող գյուղաբնակներ էին: ԽՍՀՄ վերջին 1989թ. մարդահամարի 
տվյալներով ամբողջ Ադրբեջանի քրդերի թիվը կազմում էր 12 հազարից մի 
փոքր ավելի՜*: Նրանց գերակշռող մասը չէր տիրապետում մայրենի լեզվին: 
Եվ, այնուամենայնիվ, ճիշտ չէր լինի քրդերի «անհետացման» գործում մե-
ղադրել միայն Ադրբեջանի իշխանություններին: Բնական է, որ վերջիններս 
շահագրգռված էին Ադրբեջանի ԽՍՀ-ում քրդերի «վերացմամբ»: Սակայն 
կարևոր նշանակություն ունեցավ նաև այն, որ քրդերը չկարողացան բավա-
կանաչափ ներուժ գտնել Բաքվի իշխանությունների ձուլման քաղաքակա-
նությանն արդյունավետորեն դիմակայելու համար: 

Դա հիմնականում Ադրբեջանի ԽՍՀ քրդերի մեջ վառ արտահայտ-
ված ազգային ինքնության բացակայության կամ անբավարար չափով 
զարգացած լինելու, ազգային ինքնագիտակցության մեջ կլանային, ընտա-
նեկան և տոհմային տարրերի գերակշռության արդյունք էր: Դրա ցայտուն 
օրինակը քրդական բնակավայրերի կառուցվածքն էր: Աճա թե ինչպես է 
բնութագրում Ադրբեջանի ԽՍՀ քրդերին հայտնի խորհրդային քրդագետ 
Տ.Ֆ. Արիստովան. «Հայաստանի քրդերի մոտ մինչև X X դարի 30-40-ական 
թթ. գոյություն ունեին նահապետական և տոհմացեղային բնակատեղիներ, 
ինչը վկայում է տոհմային հարաբերությունների երկարատև պահպանման 
մասին: Ադրբեջանում գյուղերի մեծ մասն ստեղծվում էր առանց տոհմացե-
ղային պատկանելության պահպանման, որի մասին ադրբեջանական 
քրդերը չեն հիշում: Բնակավայրերը սովորաբար հիմնվում էին աղբյուրնե-
րի մոտ: Հասարակական շինություններ գոյություն չունեին»39: Ադրբեջա-
նական քրդերը չունեին նաև սեփական ազգային մտավորականություն, 
ինչը նույնպես բացասաբար էր ազդում ազգային ինքնագիտակցության 
վրա: Ազգային մտավորականության բացակայության կարևոր գործոննե-
րից մեկն այն էր, որ նույնիսկ մինչև Հարավային Կովկասի խորհրդայնա-
ցումը քրդերը չունեին իրենց հոգևոր դասը: Այն տարածքներում, ուր կազ-
մավորվեց Կարմիր Քրդստանը, չկային նույնիսկ մզկիթներ: ԱԱլեքպերո-
վը, դիտարկելով այս հարցը, իրավիճակը ներկայացնում էր հետևյալ կերպ. 
»Քրդստանում մզկիթներ չկան: Մեր ըմբռնմամբ հոգևորականություն այս-
տեղ չկա: Հաճախ մոլլան իր մեջ միավորում է և առևտրականին, և կուլա-
կին: Պաշտոնական իսլամն այս կողմերում հատկապես զուգակցվում է 
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մինչիսլամական մնացուկների հեա: Պաշտամունքի առարկա են նախնի-
ները. գոյություն ունեն ուխտատեււիներ. սրբավայրեր: Առավել հայտնի են 
Լաչինի մոտ գտնվող Սուլթան Բաբա և Սեիդլար գյուղի մերձակայքում 
գտնվող Հոչազի կիրճի Աղ-Բաբա սրբատեղիները»4՝: 

Կարմիր Քրդստանի քրդաբնակ վայրերում մզկիթներ չկային: 
Նախկին Քելբաջարի շրջանի քրդական և թյույւքւսկան պատմական հու-
շարձանները բացառապես գերեզմանատներում էին. դամբարաններ 
(կյումբազներ) և պարզապես քարեր (այդ թվում ձիակերպ և իտյակերպ). ո-
լանցից ամենահները վերաբերում են 1870-ական թթ. : Մ1ւակ մզկիթի 
հիմքն այստեղ դրվեց 1990թ., նախկին Քելբսւջարի շրջանում: Բայց այն 
այդպես էլ անավարտ մնաց Ն գտնվում է Զլֆղսւրլի գյուղից հարավ 
Քրդերը, որոնք շիա մահմեդական էին. հոգևոր կրթություն ստանալու հա-
մար ստիպված էին ուսանել պարսկերեն և թյուրքերեն: Հիմնականում վե-
րոնշյալ գործոնների արդյունքում Ադրբեջանի ԽՍՀ քրդերի շրջանում 
բարձր էր լեզվական ձուլման տոկոսը: Այսպես, 1926թ. մարդահամարի 
տվյալներով Ադրբեջանի ԽՍՀ-ում գրանցված էին 41.1 հազար քուրդ, որոն-
ցից միայն 6,8 հազարն էին նշել, որ իրենց մայրենի լեզուն քրդերենն է: 34.1 
հազար քրդեր որպես մայրենի լեզու նշել էին թյուրքերենը4՜: Քրդստանի 
գավառի ամբողջ քուրդ բնակչությունից միայն 3123 մարդ էր քրդերենը նշել 
որպես մայրենի լեզու, մնացյալը մայրենի լեզու էին նշել թյուրքերենը : Հե-
տաքրքրական է, որ Նախիջևանում իրադրությունն արմատապես այլ էր: 
Նախիջևանի 2649 քրդերից 2631-ը քրդերենը նշել էին որպես մայրենի լե-
զու՛: Հնարավոր է լեզվային ինքնության պահպանման պատճառն այն էր. 
որ այս քրդերը սուննի մահմեդական էին: Քրդերի ձուլմանը շատ բանով 
նպաստում էր նաև այս ժողովրդի ներկայացուցիչների համատարած անգ-
րագիտության փաստը: Այսպես, Ադրբեջանի ԽՍՀ 41,1 հազար քրդերից 
միայն 1756-ն էին գրագետ, ընդ որում ընդամենը 10 մարդ էր տիրապետում 
քրդերենի քերականությանը : 

Այս ամենի առկայությունն էականորեն հեշտացնում էր Բաքվի իշ-
խանությունների գործը քրդերի ձուլման նպատակին հասնելու համար: 
Ընդ որում նրանք դա նախատեսել էին իրականացնել բավական կւսրճ 
ժամկետում, չէ որ որքան երկար գոյություն ունենար Կարմիր Քրդսսսսնը. 
այնքան դժվար կլիներ հասնել դրան: Դրա համար ծանրակշիռ պատճառ-
ներ կային: Կարմիր Քրդստանի ստեղծումից շատ չանցած, անցյալ դարի 
20-ական թթ.. Հյուսիսային Կովկասում սկսվեց քրդերի շարժումը հանուն 
ինքնավար Քրդստանի4 : Շարժումն, ըստ էության, համաքրդական էր, իսկ 
ինքնավարություն ցանկանում էին ստեղծել Ադրբեջանի ԽՍՀ-ում Քրդա-
կան գավառի հիմքի վյւա: Շարժումն ուղեկցվում էր հողի ազգայնացման, 
նստակեցության անցման, արոտավայրերի և վարելա1տղերի վերաբաշխ-
ման մասին կարգախոսներով: Շարժման մեջ առանձնանում էին ազգային-
մշակութային հիմնախնդիրները, մասնավորապես, կրթության, մայրենի 
լեզվով ուսուցմամբ դպրոցների ստեղծման հարցերը: Մշակութային-լուսա-
վորական աշխատանքը սերտորեն կապվում էր քուրդ գրողներ Արաբ Շւս-
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միլով}!, Հաջիե Ջնդիի, Ամինե Ավգալի անունների հետ: Այս հրեք գործիչ-
ներն էլ Հայկական ԽՍՀ քուրդ մտավորականներ էին: Այսպես, Արաբ Շա-
միլովը ե Հաջիե Ջնդին ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչներ էին: 
Ամինե Ավդալն աշխարհում աոաջին քրդական թերթի «Ո-յա թազայի» 
տպագրության ջատագովներից էր, որը լույս էր տեսնում Հայաստանում: 
Հետաքրքրական է, որ 1933թ. Արաբ Շամիլովն գիտարշավ կազմակերպեց 
Հայաստանի, Ադրբեջանի ե Վրաստանի քրդաբնակ վայրեր նպատակ ու-
նենալով ուսումնասիրել կենցաղն ու տնտեսությունը, ստեղծել ԽՍՀՄքրդե-
ր]ւ միասնական գրական լեզու : Բնական է, որ Բաքվի իշխանությունները 
մտահոգ էին քրդերի ինքնավարություն ստեղծելու ակտիվությամբ և այն 
բանով, որ, փաստորեն, շարժումը գյխավորում էին հայաստանցի քրդերը, 
մանավանդ որ դեռևս 1921թ. Հայաստանում ստեղծվել էր հայատառ քրդա-
կան այբուբեն, որով լույս տեսավ քրդական առաջին այբբենարանը 
«Շամս»-ը: Քրդերի ազգային ինքնագիտակցության կայացումը խաթարե-
լու առավել գործուն ռազմավարությունը Կարմիր Քրդստանի լուծարումն 
էր: Լուծարելով այն՝ ուծացման քաղաքականությունը կարեփ էր հասցնել 
տրամաբանական ավարտի: 

Բւսքվի իշխանությունները ձուլման նպատակին հմտորեն ծառա-
յեցրին նաե 1937թ. իրադարձությունները: Ինչպես արդեն նշել ենք, 1926թ. 
համամիութենական մարդահամարի տվյալներով՝ Ադրբեջանի ԽՍՀ-ում 
քրդերի թիվը հասնում էր 41,1, 1937թ.՝ 10,8 հազար մարդու, իսկ 1939թ. 
մարդահամարի տվյալներով՝ ընդամենը 6 հազար մարդու ': Որոշ հետա-
զոտողներ կարծում են, թե բոլոր քրդերը, բացի 1939թ. մնացած 6 հազարից, 
տեղահանվել են: Մյուսների կարծիքով՝ տեղահանվել են առավելագույնը 5 
հազար մարդ: Սակայն և՝ առաջինները, ե՝ երկրորդները համամիտ են այն 
հարցում, որ տեղահանումից խուսափելու համար քրդերն առավել նպա-
տակահարմար էին համարում իրենց ազգությունը ադրբեջանականով փո-
խելը5": 

Այդ նույն ժամանակ ամբողջ ԽՍՀՄ-ում և, մասնավորապես, Ադր-
բհջանում սկսվեց բավական հզոր տնտեսական վերելք: Զարգանում էին 
արվեստը, մշակույթն ու կրթությունը: Նշված ոլորտների զարգացումն ան-
միջականորեն ազդում էր նաև ազգային ինքնագիտակցության գործընթա-
ցի վրա, մանավանդ թյուրքալեզու բնակչության համար, որը հանրապե-
տությունում թվաքանակով ամենամեծն էր ե, միևնույն ժամանակ, շրջա-
պատված այնպիսի ժողովուրդներով, որոնք ունեին պետականության բազ-
մադարյա պատմություն (պարսիկներ, հայեր, վրացիներ): Այս պայմաննե-
րում երիտասարդ ժողովրդի, հատկապես նրա վերնախավի մոտ, կարող է 
առաջանալ անփարժեքության բարդույթ, և այգ բարդռւյթի հաղթահարման 
մեխանիզմ ընտրվում է ինքնանույնականացումն այն ժողովրդի հհտ, որն 
ավեփ մոտ է էթնիկ կամ հոգևոր առումով և իր բնակության տարածքում 
ունի կշիռ, հատկապես՝ քաղաքական: Ուստի առավել նպատակահարմար 
ռազմավարությունը դարձավ Ադրբեջանի Խորհրդային Սոցիալիստական 
Հանրապետության մահմեդական ժողովուրդների համախմբումը իբրև մեկ՝ 
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ադրբեջանցի ժողովուրդ5 : Բայց տարբեր ժոդովուրդների համախմբումը 
մեկ միասնության մեջ բավական բարդ և երկարատև գործընթաց է: Եվ 
աոաջին բանը, որ պետք էր անել, ընդհանուր ինքնւսնույնականացճան 
ս ե ր մ ա ն ո ւ մ ն էր. որի համար հիմք պիտի ծառայեր վարչատարածքային 
պատկանելությունը: Տարբեր ազգությունների պատկանող մարդիկ պետք է 
ինք նա նույ նակա նսւց վեին ադրբեջանցիների հետ և համարվեին Ադրբեջա-
նի բնակիչներ: Այն բանից հետո, երբ ընդհանուր ինքնանույնականացումը 
«կպատվաստվեր», ժամանակի ընթացքում այն պետք է վերաճեր ազգա-
յին ինքնագիտակցության և ազգային ինքնության (ազգի): Ադրբեջանը 
ԽՍՀ Մ միակ հանրապետությունն էր, որտեղ կարելի էր դա անել, քանի որ 
պետության անվանումը նրա տարածքում բնակվող հիմնական ժողովրդի 
անվան ածանցյալը չէ: Այսպիսով, նոր՝ ադրբեջանական հանրության, մաս 
էին դառնում կովկասյան աղվանների հետնորդներ լեզգիները, իրանական 
մշակույթի կրողները՝ թսդիշները, թաթերը, քրդերը և այլ ազգություններ, 
լեռնային ժողովուրդները, ինչպես նաև թյուրքական էթնոսը: Արդյունքում՛ 
նոր հանրությունը կարծես թե դառնում էր ժամանակակից Ադրբեջանի տա-
րածքում հազարամյակների ընթացքում գոյություն ունեցող պատմական, 
հոգևոր ե քաղաքական ժառանգության տերը: Բացի այդ. վարչատարած-
քային պատկանելության հիմքի վրա ընղհանուր ինքնանույնականսւցման 
ձևավորումը հնարավորություն էր տալիս մահմեդական այլ ժոդովուրդների 
ներկայացուցիչներին թոթափել թյուրք էթնոսի հետ հնարավոր ձուլման 
երկյուղը, ինչպես նաև նրանց հետագա զարգացման լավ հնարավորութ-
յուններ էր ստեղծում: Ուստի նացիոնալիզմի ցանկացած դրսևորում ցան-
կացած էթնիկ միջավայրում դաժանորեն ճնշվում էր: Իսկ Ադրբեջանի 
բարձր ղեկավարությունում ներկայացված էին հանրապետության բոլոր 
ազգերը: Ադրբեջանական հանրության ստեղծման շրջանակներում խրա-
խուսվում էր Ադրբեջանի մահմեդական ժոդովուրդների ազգային պատկա-
նելությունը փոխելու քաղաքականությունը, և նրանք պարզապես գրանց-
վում էին որպես ադրբեջանցիներ: 

Իհարկե, ընդհանուր ինքնանույնականսւցման վերաճումը ազգա-
յին ինքնագիտակցության և ազգային ինքնության Ադրբեջանում տեղի 
ունեցավ մի փոքր այլ կեյւպ, քան ծրագրվել էր: Որպես ադրբեջանցի ինք-
նանույնականացումը, իսկ այնուհետև դրա փոխակերպումը ազգային ինք-
նագիտակցության և ազգային ինքնության բավական հաջող անցավ հան-
րապետության թյուրքալեզու բնակչության շրջանում: Սիայն դա արդեն 
համապատասխանում էր Ս՚ոսկվայի շահերին: Բայց ինքնանույնականսւց-
ման փոխակերպումը ազգային ինքնագիտակցության այլ ժոդովուրդների 
մոտ տեղի էր ունենում ավելի դանդաղ: Դրա համար էլ ազգային հա-
մախմբման գործընթացն Ադրբեջանում սկսեց ձեռք բերել միանգամայն 
այլ ուղղություն: Թյուրքական ընտրանին, հաջող անցնելով «ինքնանույ-
նականացում-ինքնագիտակցություն-ազգային ինքնություն» շղթան, սկսեց, 
փաստորեն, ադրբեջանական ինքնությունը պարտադրել հանրապետութ-
յան մյուս մահմեդական ժոդովուրդներին ու նրանց ընտրանիներին, որոնց 
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համար ադրբեջանական հանրությունը հիմնականում գտնվում էր դեռևս 
ինքնանույնւսկանացման փուլում: Արդյունքում՝ Ադրբեջանի ազգային 
մահմեդական փոքրամասնությունները ադրբեջանական հանրությունն 
սկսեցին ընկալել որպես իրենց այլ ժողովրդի ազգային ինքնության պար-
տադրման փորձ: է»վ «ադրբեջանցի» ասելով հասկանում էին հենց Ադրբե-
ջանի թյուրք էթնոսը, իսկ ադրբեջանական հանրությունը դադարեց լինել 
համախմբող տարր հանրապետության մահմեդական ժողովուրդների հա-
մար: 

Այնուամենայնիվ, Բաքվի իշխանությունները մեծ հմտությամբ 
օգտվեցին դրանից և գրեթե առանց արյունահեղության կարողացան ամ-
բողջովին ազատվել քուրդ բնակչությունից, մանավանդ որ Կարմիր 
Քրդստանի զբաղեցրած տարածքը ռազմավարական կարևոր նշանակութ-
յուն ուներ Ադրբեջանի համար: Բաքվի իշխանություններն արեցին հնա-
րավոր ամեն ինչ՝ թույլ չտալու համար նաև Ալզուփ, Հակ, Հարար գյուղերի 
հայ բնակչության վերադարձն իրենց տները՝ 1918-1920թթ. կոտորածից հե-
տո: Միաժամանակ նշված տարածքներում գրանցվում էր բնակչության 
մեծ աճ: Այսպես, եթե 1926թ. Քելբաջարի և Լաչինի շրջանների բնակչութ-
յան թիվր 37 հազար էր, ապա 1980-ական թթ. սկզբին այն հասնում էր 100 
հազարի ՜: Քելբաջարի և Լաչինի շրջանների բնակչությունը հիմնականում 
գյուղական էր, այն դեպքում, երբ Ադրբեջանի ԽՍՀ-ում ընդհանուր առ-
մամբ անշեղորեն նվազում էր գյուղաբնակների թիվը, մարդիկ գյուղերից 
տեղափոխվում էին քաղաքներ: Այսպես, եթե 1926թ. Ադրբեջանի ԽՍՀ գյու-
ղական բնակչության թիվը բնակիչների ընդհանուր թվի 72%-ն էր կազմում, 
ապա 1987թ. այն արդեն 46% էր : Բայց ուրբանիզացիան ԼԴԻՄև Հայաս-
տանի միջև գտնվող տարածքները շրջանցեց: Դրանք չափազանց կարևոր 
աշխարհառազմավարական նշանակություն ունեին, դրա համար էլ թույլ 
չէր տրվում բնակչությանն այդտեղից տեղափոխվել Ադրբեջանի ԽՍՀ խո-
շոր արդյունաբերական կենտրոններ: 

Այս բոլոր փաստերը վերստին ապացուցում են, որ վերոնշյւսլ տա-
րածքները ոչ մի դեպքում սակարկության առարկա փնել չեն կարող Դա-
րաբաղյան հակամարտության կարգավորման մեջ: Դրանցից են կախված 
ամբողջ հայ ժողովրդի անվտանգ զարգացումը և առաջընթացը: 

D A V I D B A B A Y A N 

T H E R E D K U R D I S T A N : H I S T O R I C A L R E V I E W 

On July 23, 1923 the territories of later to be know as Kelbajar, Lachin and 
Kubatly regions were united to form a separate Kurdistan uyezd (area), which is more 
known as Red Kurdistan. Interestingly, but infoimation about the formation of a Kurdish 
administrative unit was disseminated back in 1921. For example, on October 3, 1921 
Russian Federation People's Commissariat on Nationalities headed by Joseph Stalin in 
its newspaper published an article where it informed Soviet public that the formation of а 
Kurdish Republic was in process. 
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The Kurdish uyezd was comprised of six diara or sub-districts - Kelbajar. 
Koturlou, Karakishlagh, Muradkhanly, Kurd-Haji and Kubatlou. The administrative 
center of the uyezd was the settlement of Lachin. The total population of the uyezd was 
51.2 thousand'people, the Kurds comprising 73,1 percent of the population The 
Kurdistan uyezd existed for several vears and was abolished on April S. 1929. Instead of 
13 uvezds there were forrned eight okrugs (regions) in Azeibaijan Soviet Socialist 
Republic (SSR). The territories of the Red Kurdistan were included in the newly formed 
Karabagh okrug. In was only on May 25, 1930 when a separate Kurdistan okrug was 
formed. The Kurdistan okrug was bigger than its predecessor and incorporated not only 
the territory of the former Kurdistan uyezd but also the former Zangelan rayon (district) 
entirely and Jebrail district partly. On July 25, 1930 the Central Executive Committee of 
the USSR adopted a decision abolishing okrugs as administrative units and introducing 
new units - the ravons (a sort of regions). Accordingly, the Central Executive Committee 
of the Azerbaijan SSR adopted a decision on abolishing the Kurdistan okrug. However. 
no Kurdistan rayon was established later on. Thus, the Kurdish administrative unit 
existed for around 7 years. 

In spite of such short period of existence. the formation, existence. abolition 
and memories of that entity in genera! have been laid in the sphere of geopolitics since 
the first day of the fonnation of the Azerbaijani State. The formation of the Red 
Kurdistan in 1923 simultaneously solved some geopolitical issues. First of all, the 
formation of this entity was a perfect leverage for Moscow to influence Azerbaijan and 
its attitude towards the new Soviet system. Azerbaijan SSR having two autonomous 
entities and the Red Kurdistan hardly could have disloyal attitude towards the 
Communist system. Otherwise, it could lose these territories. Second. having formed the 
Red Kurdistan, Soviet authorities weakened tensions between two Soviet Republics -
Armenia and Azerbaijan. In 1921 Azerbaijan declared Zangezour and Mountainous 
Karabagh integral parts of Armenia. At that time the territories on which the Red 
Kurdistan was formed were parts of Zangezour and Mountainous Karabagh. However, in 
the same year Mountainous Karabagh and most part of Zangezour were given to 
Azerbaijan under the pressure of Joseph Stalin. This fact, of course, was vety painfu! for 
Armenia. Consequently, forming the Red Kurdistan, Moscow eased tensions between 
Armenia and Azerbaijan because from the Armenien perspective those territories did not 
become parts of Azerbaijan in a pure sense. There was formed a new separate national 
entity. Third, existence of the Red Kurdistan was also of great importance from foreign 
policy perspective, since taking into consideration the fact that at that time it was the only 
Kurdish entity in the world and by such it was, indeed, a very efficient leverage to 
influence the Kurdish people in general. 

Geopolitical considerations became actually the most important reason for 
abolishing the Red Kurdistan too. In 1930-s there were some significant trends in globa! 
politics, the most important of them being the Nazi Coming to power in Gennany, the 
imminence of a war between the U S S R and Germany and traditionally close ties between 
Germany and Turkey. In this Situation Soviet authorities to form a new Azerbaijani 
identity, a new Azerbaijani nation, which was to incorporate all the Moslem peoples of 
the Azerbaijan SSR. What the Kremlin had in mind was to !oosen and eventually cut any 
ties between Soviet Azerbaijan and Turkey. For this very reason not only the existence of 
the Red Kurdistan, but also the Kurds of Azerbaijan SSR in general became needless and 
soon to be abolished and disappeared. 

116 



ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1 В договорных Советских республиках. В Курдистане,- "Жизнь национальностей". N20, 
Зокт. 192J, с. 4. 

2 Ленин В., Полное собрание сочинений. М., т. 54, 1975, с. 560. 
3. Ленин В.. Биографическая хроника, М., т. XI, 1980, с. 641-643. 
4 "Список населенных мест Азербайджана по данным переписи 1926 года. 

Курдистаиский уезд". Азербайджанское центральное статистическое управление, Бак}՛ 
1У27. 

5. Տես "Заря Востока", 2 июня 1930. 
6. История государства и права Азербайджанской ССР, Баку, 1973, с. 412, 505. 
7. Il-Դո, Հայ-րուրքակւսն ընդհարումները Կովկասում 1905-1906. Ե., 1907, էջ 255: 
8. Մակար ևպս. Բարխոպարեան. Արցախ, Բագու, 1895, էջ 258: 
9. ЦГИАРА, ф. 150, СП. 1, д. 59, л. 5. 
10. ЦГИАРА, ф. 150, сп.1, д. 59, л. 5; Карапетян М., Этническая структура населения 

Нагорного Карабаха в 1921 году, Ер., 1991, с. 17. 
11. Стеклов А., Армия муеаватского Азербайджана, Баку, 1928, с. 40. 
12. Бакшпан А., Азербайджанские курды, Баку, 1932, с. 26, 27, 69-72. 
13. Leiter from the President of the Pcace Delegation, Republic of Azerbaijan, to President of 

Leaguc of Nations, Docember 7, 1920, objccting to League's conclusion on difficulties in 
assessing fronlicrs, boundarios, and refuting problems in dispute with Armenia, [FO 
371/4955]. in Caucasian Boundaries, Documents and Maps (1802-1946), edited by Anita 
L.P. Bürdet!, Archive Editions, 1996, p. 715,717,719. 

14. «Կոմունիստ», Ե., 7 դեկտեմբերի, 1920: 
15. «Խորհրդային Հայաստան», 12 հունիսի 1921: 
16. Сталин И., Да здравствует Советская Армения, "Правда", N273, 4 декабря 1920. 
17. "Заря Востока", N225, 29 июля 1928 г. 
18. Счастье на штыках. Секретная борьба в большевистском руководстве по поводу 

«советизации» Закавказья, "Лабиринт Времен", http:/ /hist .ru/kavbolsh.html. 
19. Там же. 
20. Бакшпан А., Азербайджанские курды, с. 50-53. 
21. Большая советская энциклопедия, раздел «Аз. ССР», т. I, 1929, с. 642. 
22. "Заря Востока", N225, 29 июля 1928 т. 
23. Большая советская энциклопедия, раздел «Аз. ССР», т. I, 1929, с. 641. 
24. Аристова Т., Курды Закавказья, М., 1966, с. 86. 
25. "Заря Востока", N237, 15 октября 1929 г. 
26. Бакшпан А., Азербайджанские курды, с. 5, 62, 77-78. 
27. Аристова Т., Курды Закавказья, с. 86. 
28. Сталин И., Организация Российской Федеративной Республики,- "Правда", N62 и 

63, 3 и 4 апреля 1918. 
29. Бакаев Ч., Основы курдской орфографии, М., 1983, с. 269. 
30. Подробнее см. "Библиография советской курдской книги". Ер., 1962. 
31. Անձնական զրույց Ղարմետւսքս կոմբինատի նախկին տնօրեն Կ.Ավազյանի հետ, 

Ստեփանակերսւ, 29 հունվարի 2006: 
32. Müller D., The Kurds of Soviel Azerbaijan (1920-91),- "Central Asian Survcy", N19, 2000, 

p. 65. 
33. Всесоюзная перепись населения 1937 года, Институт истории Академии наук СССР, 

М., 1991, с. 95. 
34. Обзор деятельности Совнаркома ЗСФСР, Тб., 1923, с. 16. 
35. Мамедов К., Население Азербайджанской ССР за 60 лет, Баку, 1982, с. 55. 
36. Мгои Ш., Еще раз об азербайджанских курдах, 

hlln:/Anvw.czdixanc.nj/indcx.phn'?QDÜon=com contciil&lask=view&id=l 14&Itemid=27. 5 
сентября, 2004. 

117 

http://hist.ru/kavbolsh.html


37. Мгои Ш., >՝каз. соч. 
38. Национальный состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 

1989 года, Финансы и статистика, М., 1990, с. 118-121. 
39. Энциклопедия «Народы России», М , 1994. с. 217. 
40. Алекперов А., К вопросу об изучении культуры курдов,- "Тр;ды Азербайджанского 

филиала Академии наук СССР", Баку, 1936, с. 33-61; .Алекперов А.. Материалы по 
археологии и этнографии Азербайджана, Б., 1960, с. 162. 

41. Մանրամասն տես Эфендиев Р., Камни говорят. Б., 1980. (ադրբեջաներեն): 
42. Կարապետյան Ս.. Քարվաճաոի շյւջանի միակ մզկիրի պատմությունը. Ազատամարտ. 

N47. 1994. էջ 13: 
43. Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года, т. IV, пг.14. Центральное 

статистическое управление СССР, М., 1929, с. 13. 
44. Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года, указ.док, с.71 
45. Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года, указ.док, с.19. 
46. Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года, указ.док, с.73. 
47. Энциклопедия «Народы России», указ. док., с. 217. 
48. Люди и судьбы. Библиографический словарь востоковедов - жертв политического 

террора в советский период (1917-1991), раздел Шамилов А., СПб., 2003. 
49. Бугай Н., Броев Т., Броев Р., Советские курды: Время перемен, М„ 1993, с. 46; 

Всесоюзная перепись населения 1939 года, М., 1992, с. 71. 
50. Muller D., The Kurds of Soviel Azerbaijan. 1920-91. p.62. 
51. Бабаян Д., Нагорно-карабахский конфликт и самоопределение азербайджанского 

народа,- 'Центральная Азия и Кавказ", N5, 2003. 
52. Азербайджанская советская энциклопедия. Б., 1981, т. V, с. 334, том VI, с. 173. 
53. Атлас Азербайджанской ССР, М., 1963, с. 14-15; Советский 

Энциклопедический Словарь, М., 1990, с. 23. 

118 



ԱՐԱՄ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ 

«ԱԼ-ԿԱՀՏԱՆԻԱ» ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 
ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ Ն Պ Ա Տ Ա Կ Ն Ե Ր Ը 

1909թ. մարտի 31-ին Օսմանյան կառավարության դեմ կազմա-
կերպված խռովությունը ճնշելուց ե իրենց իշխանությունը ամրապնդելուց 
հետո իթթիհադականների վարած ազգային քաղաքականության ակն-
հայտ փոփոխությունը հիասթափեցրեց արար քաղաքական ակտիվ 
շրջաններին' վերջիններիս մոտ հասունացնելով «Իթթիհադ վե թերաք-
քիին» ընդդիմադիր արաբական կազմակերպությունների ստեղծման գա-
ղափարը: 

Այս պայմաններում ի հայտ եկան նոր հայացքներ ե ուղղվածութ-
յուն ունեցող արաբական կազմակերպություններ, որոնք իրենց հիմնական 
առաքելությունը տեսնում էին ընդհանուր գաղափարական հիմքի ստեղծ-
ման մեջ, որը պետք է միավորեր արաբներին ինքնավարության և իրավա-
հավասարության իրենց պայքարում: 

Այս շարժումն առավել ակտիվ էր կայսրության մայրաքաղաք 
Ստամբուլում, ուր կենտրոնացված էին արաբ մտավորականության, ուսա-
նողության ե զինվորականության առավել գործունյա տարրերը: Նրանց 
անմիջական մասնակցությամբ հիմնվեցին մի շարք կազմակերպություն-
ներ, որոնք պետք է մեծ դեր խաղային ազգային շարժման զարգացման 
մեջ: 

1909թ. վերջերին Ստամբուլում ստեղծվեց երիտթուրքական հեղա-
փոխությունից հետո արաբական առաջին գաղտնի կազմակերպությունը՝ 
«ալ-Կահտանիան»1, որի մասին տեղեկությունները սուղ են, ինչը նրա 
ստեղծման հանգամանքների, գործունեության և հետապնդած նպատակ-
ների ամենատարբեր, հաճախ միանգամայն հակադիր, մեկնաբանություն-
ների և գնահատականների առիթ է տվել2: 

Արաբական, ինչպես նաև արևմտյան պատմագրության մեջ եր-
բեմն թուրքական բանակի գլխավոր շտաբի սպա Սելիմ ալ-Ջազաիրիի 
հետ միասին «ալ-Կահտանիայի» հիմնադիր է համարվում թուրքական բա-
նակի սպա Ազիզ Ալի ալ-Սիսրին: Այս տեսակետի տարածման համար 
հիմք է հանդիսացել Ալեհյան դատավարության3 հրապարակված փաս-
տաթղթերի մեջ առկա վկայությունը4: Հարկ է նշել, սակայն, որ ժամանակի 
պատմաբաններ Ահմադ Իզետ ալ-Ազամին և Մուստաֆա ալ-Շիհաբը հեր-
քում են Ալեհյան դատավարության տեղեկությունները և, ամենևին չփորձե-
լով նվազեցնել ալ-Սիսրիի դերակատարությունն ընկերության գործու-
նեության մեջ, այնուամենայնիվ, «ալ-Կահտանիայի» հիմնադիր են դիտում 
Սելիմ ալ-Ջազաիրիին5: 

Անկասկած է, որ «ալ-Կահտանիան» ստեղծվել էր թուրքական բա-
նակի արաբ սպաների նախաձեռնությամբ և նրանում վերջիններիս ազդե-
ցությունն անժխտելիորեն մեծ էր: Սակայն «ալ-Կահտանիան» զուտ զին-
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վորական կազմակերպություն չէր. նրա մեջ ներգրավված էին նւսե մտավո-
րականության. ուսանողության և այլ խավերի ներկայացուցիչներ: Կազմա-
կերպության առավել հայտնի գործիչներից է[ւն Աբդել Քերիմ Քասեմ ալ-
Խալիլը, էմիր Up դել Արսլանը. դոկտոր Իզեթ ալ-Ջունդին. Հասան բհյ Հա-
մադեն, էմիր Արեֆ ալ-Շիհւսբը. Ամին Լութֆի թեյ ալ-Հաֆեզը. Ափ էֆենդի 
ալ-Նաշւսշիբին : 

Քանի որ ընկերությունը գործում էր խիստ գաղտնի, նսւ իր անդամ-
ներին ընտրում էր մեծ զգուշավորությամբ և իր շարքերն էր ընդգրկում 
միայն նրանց, ում հայրենասիրությունը որևէ կասկած չէր հարուցում: «Ալ-
Կահտանիայի» անդամներն իրար ճանաչում էին հատուկ նշանաբաննե-
րով և գաղտնաբաոելավ : Սիսւյն ավելի ուշ, երբ նրւս անդամների թիվը 
ավելացավ, կազմակերպության գաղտնիությունը որոշակիորեն տուժեց: 

Ըստ արաբ պատմաբան Սաջիդ Խադուրիի՝ սկզբնական շրջանի 
արաբական ընկերություններն ընդհանրապես (ենթադրվում է նաև «սւլ-
Կահտանիան»-Ա.Գ.) հիմնադրվում էին ի հակադրումն թուրքական քաղա-
քական վերնախավի, որն իրենց կազմակերպություններում արաբ վերնա-
խավի ներկայացուցիչներին չէր ընդունում որպես լիիրավանդսւմնեթ: 

Տարածված տեսակետներից մեկն այն է. որ «ալ-Կահտանիան» իր 
խնդիրները սահմանափակում էր զուտ քւսրոգչա-լուսավորական շրջա-
նակներով՛': Այդ տեսակետի ընդդիմախոսները, սակայն, համարում են այն 
քիչ հավանական, պատճառաբանելով, որ ւսյդպիսի նպատակի իրակա-
նացման համար խիստ գաղտնի կւսզմակերպության ստեղծման անհրա-
ժեշտությունն ուղղակի չկար: Առավել ճշմարտամոտ է թերևս ւսյն, որ ար-
դեն 1909թ. վերջերին կայսրությունում տիրող իրադրությունն ու երիտթուր-
քերի ազգային քաղաքականությունն իր բնույթով արաբ ազգային գործիչ-
ների ե նրանց կազմակերպությունների ւսռջե անխուսափելիորեն պետք է 
դներ այդ պահի համար շատ ավեփ կարևոր գործնական խնդիրներ, ինչ-
պես, ասենք, արաբ հայրենասիրական ուժերին համախմբելն ու նրանց 
ազգային նպատակների իրականացմանն ուղղելը: Տեսակհտների նման 
զանազանությունը միանգամայն հասկանալի է, եթե նկատի ունենանք, որ 
գաղտնի կազմակերպությունների ծրագրերի տեքստերը ուսումնասիրողնե-
րին անհասանելի էին: 

Ուսումնասիրողների մի մասը հակված է «ալ-Կահտանիային» վե-
րագրել արաբ ա -թուրքակա ն դուալիստական կայսրություն ստեղծելու գա-
ղափարի մտահղացումը: Ջ. Անտոնիուսն, օրինակ, ուղղակի գրում է, որ 
այդ կազմակերպության հիմնադիրները համարձակ մարդիկ էին, և նրանց 
նպատակն Օսմանյան կայսրությունը դուալիստական կայսրություն դարձ-
նելու «նոր և խիզախ» ծրագրի առաջքաշումն էր, ինչը, վերջինիս գնահսւտ-
մամբ, իթթիհադական կոմիտեի կենտրոնացման քադաքակւսնությւսն հսւ-
րուցած պրոբլեմի դեմ պայքարելու փորձերից մեկն էր: Ըստ այդ ծրագրի՝ 
արաբական վիլայեթները պետք է միավորվեին մեկ միասնական թագավո-
րության մեջ՝ սեփական խորհրդարանով, տեղական կառավարման մար-
միններով, որտեղ արաբերեն լեզուն պետք է դառնար պետական լեզու: 
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Արաբական թագավորությունը պետք է կազմեր արաբա-թուրքական միաս-
նական թագավորության մաս՝ ավստրո-հունգարական պետության օրի-
նակով: Օսմանյան սուլթանը, ի հավելումն թուրքական գահի, պետք է կրեր 
նաև արաբական թագավորության թագը՛ ': Այսպիսով, փաստորեն, միաս-
նությունը կապահովվեր բաժանման միջոցով: 

Ռուս հեղինակ ԼԿոտլովը, չբացառելով «ալ-Կահտանիայի» 
ծրագրում դուալիստական կայսրության գաղափարի առկայությունը, այն 
կարծիքն է հայտնում, որ նրա հիմնադիրներին գրավում էր ոչ թե Ավստրո-
Հունգարիայի' ձևականորեն երկու մասերից կազմված պետության ձևը, 
այլ «տեղական կառավարման ավստրո-հունգարական մոդելը, որո շատ 
բանով ներդաշնակում էր ապակենտրոնացման հայեցակարգի հետ» : 

Ինչպիսին էլ որ փնի «ալ-Կահտանիայի» ծրագրում դուալիստա-
կան պետության գաղափարի մեկնաբանությունը, այնուամենայնիվ, նման 
ծրագրային դրույթը կասկածելի է դաոնում, եթե նկատի ունենանք այն 
հանգամանքը, որ ավստրո-հունգարական տիպի դաշնային պետության 
գաղափարն արաբների կողմից մամուլում և քաղաքական շրջանակներում 
ակտիվ քննարկման առարկա դարձավ միայն 1912թ. Բսղկանյան պատե-
րազմից հետո : Բացի այդ, ինչպես իրավացիորեն նշում է արաբ ուսումնա-
սիրող Թաուֆիկ Բիրուն, քանի դեռ քաղաքականապես ակտիվ ռումելիա-
կան նահանգները գտնվում էին կայսրության կազմի մեջ, նման կարգախո-
սը անհնարին էր : Ավելորդ չէ հիշեցնել նաև, որ ինքը՝ Ազիզ Ափ ալ-Սիս-
րին ևս կտրականապես մերժում էր «ալ-Կահտանիայի» ծրագրի և նպա-
տակների նման մեկնաբանությունը 4: 

«Ալ-Կահտանիայի» ծրագրի ու նպատակների հստակեցման հար-
ցում, թերևս, կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում լայնորեն շրջանառութ-
յան մեջ չդրված մի փաստաթուղթ՛ ալ-Կահտանիայի կենտրոնական կոմի-
տեի՝ համայն արաբներին ուղղված կոչը, որ հրապարակվել է 1912թ. «ալ-
Ահրամ» թերթում, 1912թ. ընտրարշավի ժամանակ, որի օրինակներն 
ուղարկվել էին օսմանյան բարձրաստիճան պաշտոնյաներին15: 

Ստորև մեջբերում ենք կոչի տեքստն ամբողջությամբ. 
<(Բոլոր արաբներին. 
Մենք ձեզ ենք դիմում հանուն Աստծո. 
Ո՜վ թագավորների հետնորդներ, ժողովրդի պահապաններ և ժո-

ղովրդի առաջնորդներ: Կա՛նգ սաեք և լսե՛ք շիրիմներից ձեզ դիմող ձեր 
նախնիների ձայնը, որը ձեզ կոչ է անում վերականգնել այն փառքը, որ 
դուք կորցրեցիք, այն պատիվը, որ դուք արհամարհեցիք և այն (փտելիքնե-
րը, որոնցից դուք հրաժարվեցիք: 

Եղե՛ք ճշմարիտ արաբներ, ինչպես ձեր նախնիները: Վերածնվե՛ք, 
ու՛ժ ստացեք և ընդունե՛ք այն, ինչ որոշեցին երիտասարդ Կահտանյանները 
անապատում տեղի ունեցած իրենց վերջին ժողովի ժամանակ՝ միավորե-
լով բոլոր վիլայեթները (արաբական-Ա.Գ.): Ահա այդ որոշումները: 
1. Որ կառավարությունը (Օսմանյան-Ա.Գ.) ձեզ ճանաչի որպես խոսքով 

և գործով իրավունքներ ունեցող առանձին մի ազգ: 
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2. Որ նա ձեր լեզուն ճանաչի որպես պաշտոնական լեզու: 
3. Որ նա ձեզ տա գործելու հնարավորություն ձեր արաբական երկրնե-

րում. քանի-որ դուք ընդունակ եք և առավել շահագրգռված ձեր երկր-
ների բարօրությամբ: 

4. Որ նա սահմանի արաբ զինվորների և սպայական անձնակազմի ծա-
ռայությունը իրենց հրկրնհրում: 

5. Որ նա նպաստի հասարակական իտրհուրդների արտոնությունների 
ընդլայնմանը այնպես, որ դատավորները պատասխանատու լինեն 
նրանց սաջև բոլոր գործողությունների համար, լինեն նրանք մեծ, թե՝ 
փոքր: 

6. Որ արաբական ցեղերն իրավունք ստանան ներկայացված լինելու 
խորհրդարանում նույն իրավունքներով, ինչ բնակության մշտական 
վայր ունեցող ազգաբնակչությունը՝ գրանցված լինեն նրանք, թե ոչ՝ 
քաղաքացիական գրանցումների գրքում: 

Մրանք են «ալ-Կահտանիա» ընկերության կենտրոնական կոմի-
տեի հիմնական պահանջները: Հանուն արաբների իրավունքի և պատվի 
ոտքի ելեք, ո՜վ արաբներ, մի' եղեք դավաճաններ: Կյանքը արհամարհան-
քի մեջ՝ մահ է: Եվ պատվի մեջ մահը' կյանք»"՝: 
Այս կոչի բովանդակությունը անժխտելիորեն որոշակիւսցնում է ընկերութ-
յան պահանջները, որոնք միանգամայն համահունչ են ապակենտրոնաց-
մանը հետամուտ կազմակերպությունների նպատակներին: Այստեղ ար-
տահայտված է արաբների' իրենց էթնիկ առավելությունը վերահաստատե-
լու և իրենց նախկին կարգավիճակը վերականգնելու ձգտումը: 

Չենք բացառում, որ «ալ-Կւսհտանիայի» այսպիսի կողմնորոշումն 
արդյունք էր նրա քաղաքական հայացքների էվոլյուցիայի: Այսուհանդերձ, 
ակնհայտ է, որ կոչի բովանդակությունը ինքնին բացառում է այն բնորոշու-
մը, որ այդ կազմակերպությունը միայն քարոզչական-լուսավորչական 
նպատակներ էր հետապնդում: 

Այսպիսով, «ալ-Կահտանիա» գաղտնի ընկերության ստեղծման 
փաստը հստակորեն վկայում է, որ երիտթուրքերի կառավարման արդեն 
իսկ սկզբնական շրջանում ձևավորվում էր արաբների ինքնավարությանն 
ուղղված շարժումը: «Ալ-Կահտանիայի» անժխտելի առավելությունը կա-
յանում է նրանում, որ նա կարողացավ իր շուրջը համախմբել արաբ ազգա-
յին գործիչներին և արաբական շարժման մեջ ներգրավել թուրքական բա-
նակում ծառայող արաբ սպաներին, ինչը և հետագայում դարձավ արաբա-
կան ազատագրական պայքարի կարևորագույն գործոններից մեկը: 

Իր խիստ գաղտնիությամբ և զգուշավորությամբ հանդերձ՝ «ալ-
Կահտանիան», այնուամենայնիվ, իր շարքերում դավաճանների առկա-
յության պատճառով17 ի վերջո կանգնեց փլուզման առջև: Նա նախ հար-
կադրված եղավ թուլացնել իր ակտիվությունը, իսկ որոշ ժամանակ անց 
ինքնալուծարվեց : Հետագայում ընկերության անդամները մտան ավելի 
ուշ ստեղծված կազմակերպությունների և կուսակցությունների շարքերը 
(«Գրական ակումբ», «Երիտասարդ Արաբիա», «ալ-Ահդ»): 
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A R A M G A S P A R Y A N 

1 D E O L O G Y A N D G O A L S O F T H E O R G A N I Z A T I O N " A L - K A H T A N I A " 

After suppressing the sedition organized against the Ottoman government on 
March 31 in 1909 and reinforcing their supremacy, national political obvious changes run 
by the Ittihats made the Arab active political authorities feil into despair. The latter was 
pondering on creation of opponent Arab organizations versus "Ittihat ve Terakki". 

In this condition Arab organizations appeared with new viewpoints and 
direction, and saw their key mission in creating universal ideo!ogical ground that would 
unite the Arabs in their struggle for self-goveming and equal rights. 

The first underground Arab Organization "AI-KAhtania" was formed under 
these circumstances at the end of 1909. 
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ԱԼԲԵՐՏ ԽԱՁԱՏՈՒՐՅԱՆ 

Ն Ա Վ Թ Ը ԵՎ Ի Ր Ա Ն Ի ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՐՍԻՑ ԾՈՑԻ 
ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ 1960-1970 ԹԹ. 

Սկսած 1950-ական թթ. վերջից նավթի դերը Իրանի սոցիալ-տնտե-
սական ե քաղաքական զարգացման գործընթացում զգալիորեն մեծանում 
է: Նավթից ստացվող եկամուտներն աստիճանաբար դւսոնում են պետա-
կան բյուջեի ֆինանսավորման հիմնական միջոցը ե նպաստւմ Իրանի ղե-
կավար օղակների կողմից արտաքին քաղաքականության ակտիվացմանն 
ու վերանայմանը: Կառավարությունը ՕՊԵԿ-ի շրջանակներում այլ նավ-
թարդյունաբերող երկրների հետ մեկտեղ սկսում է պայքարել արևմտյան 
խոշոր նավթային մենաշնորհների դեմ՝ ավելի նպաստավոր պայմաններով 
համագործակցելու նպատակով: Նավթի և գազի արդյունաբերությունը 
դարձ ել էր Իրանի տնտեսության առավել արագ զարգացող ճյուղը: 

1950-ական թթ. վերջին և հատկապես 1960-ական թթ. սկզբին 
Պարսից ծոցը Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ գլխավոր դեր 
սկսեց խաղալ, որը կապված էր տարածաշրջանում Սեծ Բրիսոսնիայի ազ-
դեցության թուլացման, արաբական ժոդովուրդների կողմից ազգային-
ազատագրական շարժումների բարձրացման. Արևմուտքի նավթային մե-
նաշնորհատերերի կողմից Պարսից ծոցի ավազանի և մայրցամաքային 
ծանծաղուտի նավթային աղբյուրներին տիրանալու միտումների հետ: 

Նավթային շահերը նույնպես նշանակալից դեր ունեցան Իրանի 
կառավարության կողմից Պարսից ծոցում քաղաքական ակտիվացման 
գործում: Նավթային եկամուտների դերը աստիճանաբար ավելի էր մեծա-
նում երկրի տնտեսական զարգացման ֆինանսավորման հարցում: 
Սիևնույն ժամանակ Խուզիսթանում և Պարսից ծոցի մայրցամաքային 
ծանծաղուտում նոր հարուստ նավթի և գազի հանքաշերտերի հայտնադոր-
ծումը ավելի էր կարևորում հարավ՜արևմտյան շրջանների նշանակությունը 
Իրանի տնտեսության, հարևան արաբական պետությունների, ինչպես նաև 
Մեծ Բրիտանիայի հետ հարաբերությունների համակարգում: Իրանին սւ-
ռավհլ անհանգստացնում էին Արաբական Արևելքի երկրների ծայրահեղ 
ազգայնականների տարածքային ոտնձգությունները Խուզիսթանի նա-
հանգի նկատմամբ, որտեղ բնակչության զգալի մասը արաբներ են: Այդ 
տագնապը ավելի էին խորացնում ամերիկացիները՝ տարածաշրջանում 
Ջամալ Նա սերի գլխավորությամբ Եգիպտոսի ազդեցության տարածման 
սպառանալիքով, միևնույն ժամանակ Իրանի և Սեծ Բրիտանիայի, ինչպես 
նաև վերջինի հպատակության տակ գտնվող Պարսից Ծոցի որոշ իշխա-
նությունների միջև դեռ վաղ ժամանակներից գոյություն ունեին տարածքա-
յին վեճեր : Բացի այդ առկա էին սահմանային տարաձայնություններ 
Իրանի և Իրաքի միջև: 

Հատկանշական է, որ ծովի ընդերքում նավթի և գազի հարուստ 
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պաշարների հայտնաբերումից հետո Իրանի, Իրաքի Ь Մաուդյան Արա-
բիայի կառավարությունները 1959թ. ապրիլի 12-ին ընդունեցին ջրային գո-
տու 12 մղոն շառավղով բաժանման սկզբունքը, որը պաշտոնապես բողո-
քարկեցին ԱՄՆ-ի ե Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունները: 1955թ. հու-
նիսի 19-ին ընդունվեց Իրանի կողմից իր տարածքը հարող մայրցամաքա-
յին ծանծաղուտի նկատմամբ երկրի իրավունքների մասին օրենքը3: Մայր-
ցամաքային ծանծաղուտի սահմանագծման հարցն առաջացել է 1950-
ական թթ. վերջից, երբ հնարավոր դարձավ Պարսից ծոցի ընդերքի նավթի 
հանքաշերտերի շահագործումը: 1957-1958թթ. Իրանում գործող համատեղ 
ընկերությունները, որոնց մեջ ընդգրկվում էին ԻԱՆԸ-ը և ամերիկյան ու 
իտալական նավթային մենաշնորհները, սկսեցին Իրանի մայրցամաքային 
ծանծաղուտում նավթի արդյունահանման աշխատանքներ տանել: 
Միևնույն ժամանակ մի շարք արևմտյան և ճապոնական մենսւշնորհա-
տերեյ նավթային կոնցեսիաներ են ստանում Մաուդյան Արաբիայի, Քու-
վեյթի, Օմանի, Բահրեյնի և Ղատարի ծանծաղուտներում: Մակայն Իրանի 
և տարածաշրջանի այլ երկրների մայրցամաքային ծանծաղուտների սահ-
մանազատումը պաշտոնապես չէր կատարվել, ինչը այդ երկրների մեջ 
լուրջ հակասությունների առիթ էր դառնում: 

Երբ 1963թ. ապրիլին ԻԱՆԸ-ը (Իրանի ազգային նավթային ընկե-
րություն) Պարսից ծոցի հյուսիսային շրջանի երկու տեղամասերի վաճառք 
հայտարարեց, Իրաքը, Մաուդյան Արաբիան և Քուվեյթը հանդես եկան բո-
ղոքարկումներով՝ պատճառաբանելով, թե Իրանը խախտում է իրենց 
երկրների ինքնիշխանությունը4: 

Հարցի լուծման համար 1963թ. հոկտեմբերին ժնևում հանդիպեցին 
Իրանի, Իրաքի, Մաուդյան Արաբիայի և Քուվեյթի ներկայացուցիչները, 
սակայն նրանք որևէ դրական արդյունքի չհասան: Բայց նույն թվականի 
նոյեմբեր ամսին Իրանի և Իրաքի ներկայացուցիչները պայմանավորվեցին 
վիճարկելի տարածքներում համատեղ շահագործել նավթը5: 

1965թ. վերջին Իրանը մայրցամաքային ծանծաղուտի սահմա-
նագծման և նավթի շահագործման վերաբերյալ համաձայանության եկավ 
նաև Մաուդյան Արաբիայի հետ, ինչը նախատեսում էր Իյւանի գերիշխա-
նությունը Ֆարս և Մաուդյան Արաբիայի՝ Էլ-Արաբիա կղզիների նկատ-
մամբ: Համաձայնագիրը նախապես ստորագրվել էր Մաուդյան Արաբիայի 
թագավոր Ֆեյսալի 1965թ. դեկտեմբերին Իրան կատարած այցի ժամա-
նակ, սակայն այն չհաստատվեց Մեջլիսի կողմից և գործի չդրվեց : 

Ենթադրում ենք, որ Իրանի կողմից այդ համաձայնագիրը չհաս-
տատելու փաստը մասամբ բացատրվում է Իրաքի և Քուվեյթի բացասա-
կան վերաբերմունքով Իրանի և Մաուդյան Արաբիայի միջև անջատողա-
կան համաձայնագբի ստորագրման նկատմամբ: Առկա է նաև կարծիք, թե 
պատճառը նավթային ընկերությունների կողմից Սաուդյան Արաբիային 
բաժին ընկած հատվածում մեծ նավթային պաշարների գոյության մասին 
տարածված լուրերն էին7: 

Իրանի և Մաուդյան Արաբիայի միջև տվյալ խնդրի լուծման բար-
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դացման հարցում հավանաբար իր գործուն մասնակցությունը ունեցավ 
նաև Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականությունը, որը 1967թ. վերջին իր ռազ-
մական ուժերը դուրս էր բերել Ադենից և մտավախություն ունենալով վերջ-
նականապես կորցնել իր տնտեսական և քաղաքական դիրքերը Պարսից 
Ծոցում ձգտում էր իրանական կառավարության հետ սերտ հարաբերութ-
յուններ ունենալ: 

Դեռևս 1965թ. սեպտեմբերին Մնծ Բրիտանիայի արտաքին գործե-
րի նախարար Ջ. Թոմսոնը Իրանի կառավարության հետ բանակցություն-
ներից հետո հայտարարեց, որ Պարսից Ծոցի գոտում և ամբողջ Միջին 
Արևելքում Անգլիան և Իրանը ունեն նմանատիպ շահեր: Այս հանդիպում-
ներն ավարտվեցին 1966թ. օգոստոսին Իրանի և Մեծ Բրիտանիայի միջև 
ժամանակակից զենքի և ռազմական զինամթերքի գնմւսն համւսձւսյնագրի 
ստորագրումով : 

ԱՄՆ-ի ե Անգլիւսյի կառավարությունները վարձում էին սրել Իրա-
նի և հարևան արաբական պետությունների միջև հարաբերությունները: 
Արևմտյան քաղաքագետները դիմում էին զանազան սադրանքների Եգիպ-
տոսի և տարածաշրջանի երկրների հարաբերությունների վատթարացման 
և միմյանց միջև թշնամություն սերմանելու նպատակով: Այսպես. 1967թ. 
փետրվարին պահպանողականների ւսռաջնոլպ Ալեք Դուգլաս-Հյուն հայ-
տարարեց. «Եթե Եգիպտոսը գրւսւ[ի Ադենը, Պարսից Ծոցի մուտքը ւիուսն-
գի տակ կհայտնվի, և Իրանն ու Սաուդյան Արւսբիան ստիպված կլինեն 
արագորեն գործել, իսկ ԽՍՀՄ-ը հավանաբւսր կօգտագործի ստեղծված 
իրավիճակը տարածաշրջանում կոմունիզմի տարածման համար»՝': 

1967թ. արաբա-իսրայելյան պատերազմից հետո Մեծ Բրիտսւ-
նիան ավեփ ակտիվացրեց իր դիվանագիտական գործունեությունը Պար-
սից ծոցում: Անգլիայի արտգործնախարար Գ. Ռոբերտսը երկակի այցե-
լություններ կատարեց Թեհբւսն և Ծոցի արաբական երկրներ՝ գաղտնի 
հանդիպելով տեղական ղեկավար մարմինների հետ: Հարկ է նշել, որ բրի-
տանական կառավարությունը ելնելով ֆինանսական ճգնաժամից՝ ստիպ-
ված էր վերացնել իր ռազմական կայանները «Սուեզից արևե|ք» և ցւսնկւս-
նում էր Իրանն ու Սաուդյան Արսւբիան դարձնել իր շահերի պաշտպանը 
Պարսից ծոցում1": 

1968թ. հունվարի 19-ին ԱՄՆ-ի փոխպետքարտուղար 6. Ռոսթոուն 
հայտարարեց Արևմուտքի կողմից Մերձավոր և Միջին Արևելքում նոր ուսզ֊ 
մական դաշինք ստեղծելու մտադլտւթյան մասին, ինչին միւսնգամւսյն բա-
ցասաբար արձագանքեցին ինչպես տարածաշրջանի երկրներում՝ մասնա-
վորապես Քուվեյթում և Սաուդյան Արաբիայում, այնպես էլ Սեծ Բրիտւս-
նիայում, որակելով այն որպես ԱՄՆ-ի կողմից բրիտանւսցիների հեռանսւ-
լուց հետո Պարսից ծոցում առաջացած «վակուումը» իր շահերին համա-
պատասխան լրացնելու փորձ1 : ԱՄՆ-ը մտադիր էր Պարսից ծոցի 
անվտանգության ապահովման հարցը դնել հենց տեղական պետություն-
ներից որևէ մեկի վրա: Բարձրաստիճան պաշտոնյան նշել էր, որ տարա-
ծաշրջանում կան պետություններ, ինչպես Սաուդյան Արաբիան, Իրանը, 
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Թուրքիան, Պակիստանը, Քուվեյթը, որոնք կարող էին ստանձնել Պարսից 
ծոցի անվտանցության ապահովողի դերը12, սակայն, ամենայն հավանա-
կանությամբ, այդ կարևոր դերը ԱՄՆ-ը կարող էր վստահել կամ Իրանին, 
կամ Սաուդյան Արաբիւսյին: 

Անգլիական ղեկավար օղակները չէին հաշտվում Պարսից Ծոցում 
իրենց ազդեցության թուլացման մտքի հետ և ջանքեր էին գործադրում այն-
տեղ ինչ-որ չափով մնալու ուղղությամբ: 1968թ. փետրվարին հայտարար-
վեց Սեծ Բրիտանիայի հովանու տակ Պարսից Ծոցի իշխանությունների 
դաշնության ստեղծման մասին: Սակայն իշխանությունների միջև եղած 
տարաձայնությունների և Իրանի կողմից ցուցաբերված հակազդեցության 
պատճառով այդ կառույցը դեոես վերջնականապես չկազմավորված 
փլուզվեց13: 

Իրանն ու Սաուդյան Արաբիան չցանկանալով բորբոքել ազգային 
ազատագրական շարժումը Արաբական Արևելքում ե հատկապես խուսա-
փելով Եգիպտոսի հետ հարաբերությունների վատթարացումից՛ որոշում են 
սեփական ուժերով լրացնել անգլիացիների դիրքերի թուլացումից Պարսից 
Ծոցում առաջացած «վակուումը»: Արդյունքում 1968թ հոկտեմբերի 24-ին 
Սաուդյան Արաբիայի և Իրանի միջև կնքվեց Պարսից Ծոցում մայրցամա-
քային ծանծաղուտի և նավթի շահագործման սահմանագծման համաձայ-
նագիրը, որի հիմքն էին կազմում 1965թ. դեկտեմբերի 13-ի համաձայնագրի 
կետերը14: 

Հաշվի առնելով Բահրեյնի ազգաբնակչության ցանկությունը և 
ձգտելով շտկել հարաբերությունները Սաուդյան Արաբիայի հետ՝ Իրանի 
կառավարությունը համաձայնվեց 1970թ. մարտին Անգլիայի հետ միասին 
դիմել ՄԱԿ' Բահրեյնի քաղաքական կարգավիճակի որոշման համար: 
1970թ. մայիսին ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը ընդունեց Բահրեյնի 
ժոդովյւդի պահանջը այդ երկրին ինքնիշխան պետության կարգավիճակի 
շնորհման խնդրանքը15: 

1971թ. Բահրեյնը և Ղատարը դարձան անկախ պետություններ: 
1971թ. դեկտեմբերի 2-ին նախկին Պայմանագրային Օմանի վեց արաբա-
կան իշխանությունները հայտարարեցին նոր պետության՝ Միացյալ Արա-
բական էմիրությունների (ՄԱԷ) ստեղծման մասին: ՄԱԷ-ի ստեղծմանը 
զուգորդեց Անգլիայի ռազմական ուժերի կողմից Պարսից ծոցը պաշտոնա-
պես լքելու փաստը: 1971թ. նոյեմբերի 30-ին Իրանն Անգլիայի հետ պայմա-
նավորվածության ներքո զորք իջեցրեց Սեծ ու Փոքր Թոմբեր և Աբու Մուսա 
երեք կղզիներում, որոնց նկատմամբ վաղուց հավակնություններ ուներ: 
Սակայն, քանի որ այդ կղգիները գտնվում էին Շարժա և Ռաս-ալ Հայմա 
էմիրությունների իրավասության ներքո, իրանական զորքի ներխուժման 
հարցը բողոքարկեցին արաբական պետությունները և ժամանակավոր խո-
չընդոտեցին երկրին ՄԱԷ-ի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների 
հաստատմանը1 . Միայն 1972թ. հոկտեմբերի 28-ին ՍԱԷ-ի հետ Իրանը դի-
վանագիտական հարաբերություններ հաստատեց: 

Իրանը ամեն կերպ փորձում էր իր տնտեսական ե քաղաքական 
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ազդեցությունը տարածել Պարսից ե Օմանի ծոցերի արաբական փոքր ւզե-
աությունների վրա: Այդ հարցում նա նշանւսկւպից հաջողության հասավ 
Օմանի նկատմամբ, որտեղ 1970թ. հուլիսի 23-ին իշխանության եկւսվ Ղւս-
բուս իբն Սաիդ սուլթանը: 1972թ. օգոստոսին երկու երկրների միջև կնքվեց 
համաձայնագիր, ըստ որի Իրանը պարտավորվեց Օմսւնին ռազմական, 
քաղաքական և տնտեսակւսն օգնություն ցուցաբերել՛ : 

Իրանի կառավարությունը ելնելով իր նավթային, տնտեսական ե 
աշխարհաքաղաքական շահերից Պարսից ծոցի երկրների հետ վարում էր 
համագործակցության ընդլայնման քաղաքականություն: Սակայն Պարսից 
ծոցի արաբական պետությունները ե հւստկապես Սաուդյան Արաբիան. 
հանդիմանում էին Իրանի կողմից տեղական ռազմական դւսշինք ստեղծե-
լու առաջարկներին՝ մտավախություն ունենալով, որ Իրանը այդ դաշին-
քում կարող էր ղեկաւխւբ դեր ստանձնել: Ինչևէ, 1972թ. դեկտեմբերին 
Իրանն ու Սաուդյան Արաբիան պայմանավորվեցին ստեղծել Պարսից ծո-
ցում կայունության պահպանման և վտանգավոր տարրերի դեմ պայքւսրե-
լու համատեղ կոմիտե18: 

Իրանի և Իրաքի հարաբերություններն ավեփ բարդ բնույթ էին 
կրում: Իրաքյան Հանրապետության ստեղծումից հեւոո նրանց միջև ւսվելի 
հաճախակի դարձան տարածքային և սահմանային հարցերի շուրջ տա-
րաձայնությունները: Այսպես, 1961 և 1965թթ. Շատ-էլ-Արաբ գետի նավար-
կության պայմանների շուրջ վեճեր ծագեցին14: Իսկ Նավթեշւսհ և Նւսվթ-
խանե նավթային շրջաններում, որտեղ երկու երկրների միջև սահմանը 
գծված չէր, տեղի ունեցող ընդհարումները հաճախակի եր1տւյթ էին դարձել: 
Երկու երկրների հարաբերություններում նշանակալից դեր էր խաղում 
հատկապես քրդակւսն հարցը: Իրանի ղեկավարությունը ցւսնկանւսլով թու-
լացնել Իրաքի կառավարությունը ժամանակ առ ժամանակ նյութասլես հո-
վանավորում էր քուրդ ապստամբներին2": Իր հերթին Իրսւքի կառավարութ-
յունը խոչընդոտում էր Իրանի կողմից որոշ արաբական պետությունների 
հետ հարաբերությունների բարելավմանը: Հենց Իրաքի քադաքւսկւսնութ-
յունից ելնելով՝ Իրանը երկար ժամանակ չէր կարողանում մայրցամւսքւս-
յին ծանծաղուտի սահմանագծման վերաբերյալ Քուվեյթի հետ համաձայ-
նագիր կնքել: 

Այս հանգամանքները չխանգարեցին Իրանի ե Իրաքի միջև հա-
րաբերությունների բարելավմանն ուղղված աշխատանքներին, ինչը նրանց 
ստիպում էին երկու երկրների նավթային և տնտեսական շահերը, հատկա-
պես՝ ՕՊԵԿ-ի շրջանակներում քաղաքականության կոորդինացումը: Նշա-
նակալից էին 1966թ. դեկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցած երկու երկրների 
ւսրտգործնախարարների հանդիպումը և մինչև 1967թ. հարաբերություննե-
րի լարվածության վերացմանը ուղղված միջոցառումները : 

1968թ. Իրաքի արտգործ նախարարի՝ Իրան կատարած պւսշտո-
նական այցի ժամանակ կողմերը որոշեցին համատեղ հանձնաժողովներ 
ստեղծել՝ երկրների միջև վիճելի և աք հարցերի լուծման հավանական 
եղանակներ առաջադրելու նպատակուլ՜՜: 
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J 968թ. հուլիսին իրաքյան հեղաշրջումից հետո իրանա-իրաքյան 
բանակցությունները չդադարեցին: Սակայն երկու երկրների 1968-1969թթ. 
քաղաքական գործիչների հանդիպումները էական արդյունք չտվեցին: 
1969թ ապրլի 19-ին Իրանի կառավարությունը օգտվելով Իրաքի ներքաղա-
քական վիճակից, հայտարարեց երկրների միջև 1937թ.կնքված պայմա-
նագիրը անվավեր ճանաչվելու մասին, որը նախատեսում էր Շատտ-էլ-
Արաբի նավարկության պայմանները և երկրների հարավային սահմանա-
գիծը. և փաստորեն իր գերիշխանության տակ վերցնում գետի ջրավազանի 
մի մասը: 1971թ. դեկտեմբերին Իրանի ցինված ուժերի կողմից Հորմուզի 
ջրանցքի երեք կղզիներ մուտք գործելուց հետո Իրաքը խզեց իր դիվանա-
գիտական հարաբերություններն Իրանի հետ, որը 1972թ. բերեց սահմանա-
յին ռազմական ընդհարման 3: 1973թ. աշնանը հերթական արաբա-իս-
րայելյան պատերազմի ընթացքում Իրաքի առաջարկով դիվանագիտա-
կան հարաբերությունները վերականգնվեցին, սակայն միջպետական հա-
րաբերությունները վերջնական բարելավվեցին միայն 1975թ: 

Այսպիսով, կարելի է ասել, որ 1960-ական թթ. Իրանին հաջողվեց 
ամրապնդել իր դիրքերը Պարսից ծոցում և բարելավել, որոշ բացառություն-
ներով, հարաբերությունները հարևան արաբական պետությունների հետ: 
Միաժամանակ այն քաղաքական իրավիճակը, որը ստեղծվել էր Անգլիայի 
հեռացումից հետո, Իրանի ղեկավար օղակների մոտ առաջացրել էր ռազ-
մական ուժերի ընդլայնման և տնտեսական նվաճողության միջոցով Ծո-
ցում իրենց քաղաքական ազդեցության ընդլայնման մտադրություն: Կա-
պիտալիստական խոշոր պետությունները սատարեցին Իրանի կողմից 
Պարսից ծոցում իշխող և հզոր պետության կարգավիճակ ձեռք բերելու 
ձգտումը՝ տեսնելով Իրանին որպես իրենց նավթային և ռազմավարական 
շահերի պաշտպանը տարածաշրջանում: 

Չնայած ԱՄՆ-ը և Անգլիան Պարսից ծոցում որպես իրենց շահերի 
մյուս պաշտպան տեսնում էին Մաուդյան Արաբիան, այնուամենայնիվ 
նրանք երբեմն դիտավորյալ նպաստում էին Թեհրանի և Էր-Ռիադի միջև 
մրցակցության ուժեղացմանը, ինչը կատարվում էր ՕՊԵԿ-ի երկու առա-
ջատար անդամների մերձեցմանը խոչընդոտելու նպատակով, քանի որ 
վերջինի հեղինակության բարձացումը խիստ անհանգստություն էր առա-
ջացնում խոշոր նավթային մենաշնորհների շրջանում: 

ALBERT KHACHATURYAN 

OIL AND RELATIONS OF IRAN WITH PERSIAN GULF STATES IN 1960-1970 

It has been suggested that Iran's relations with the Gulf oil-prodicing Arab 
states have had cooperative and competitive dimensions. While enjoying similar interests 
in maintaining the high price of oil, the improvement of concessions, and maintenance of 
the flow of oil, interests have diverged and the competitive dimension has intruded on the 
rate of production of individual countries. Throughout the decade the Iran government 
has souglit to regain its position as the Gul f s leading oil producer and has adopted a hard 
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Iine attitude toward both the oil companies and the other producing states in pursuit of 
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ԴԱՎԻԹ Կ Ն 6 Ա Զ 6 Ա Ն 

ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԻՎԱՑՈՒՄԸ 
ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՀԱՐՑԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 1919 Թ. 

ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ 

Դաշնակից ների որոշմամբ Զանգեզուրում պահպանվեց Հայոց 
Ազգային խորհրդի իշխանությունը, ե Ադրբեջանական Դեմոկրատական 
Հանրապետությունը, կարօես թե ստիպված էր համակերպվել այդ իրողութ-
յան հետ, առավել ես, որ դեռ չէր լուծվել Ղարաբաղի ենթակայության հար-
ցը: Սակայն 1919թ. ամռանը տեղի ունեցավ իրավիճակի արմատական փո-
փոխություն. հունիս-հուլիսին Բեյուք Վեդիի ե Նախիջևանի ապստամբութ-
յունների արդյունքում ՀՀ իշխանության տակից դուրս եկավ հսկայական 
տարածք Օրդուբադից մինչև Ղամարլու: Օգոստոսի 22-ին Ղարաբաղի Ազ-
գային խորհրդի հետ պայմանագրով Բաքուն իր իշխանությունը ժամանա-
կավորապես տարածեց Շուշիի, Ջևանշիրի և Կարյագինի գավառների 
նկատմամբ: Նման պայմաններում Զանգեզուրի գավառը երկու կողմից 
հայտնվեց օղակման մեջ՝ դրանով իսկ վերածնելով նրան տիրանալու Ադր-
բեջանի ձգտումը՛: 

Ուսուբբեկովի երկրորդ կառավարությունը իր օգոստոսյան հռչա-
կազրում, արձանագրելով հաջողությունները երկրի տարածքային ամբող-
ջականության ապահովման գործում, նշում էր, որ Զանգեզուրը Ղարաբա-
ղի անբաժան մասն էր, իսկ վերջինը՝ Ադրբեջանի ոգին: «Այժմ Ղարաբաղի 
երեք ու կես գավառներ գտնվում են մեր ձեռքում, իսկ Զանգեզուրի գավառի 
կեսը գտնվում է մի քանի խռովարարների ձեռքում»2: Ադրբեջանը ձգտում 
էր հարցը կարգավորել՝ իր առջև ունենալով Ղարաբաղի տարբերակը: Այս-
պես, «Азербайджанъ» պաշտոնաթերթը նշում էր, որ Ղարաբաղի հայերի 
հետ ձեռք բհրված համաձայնությունը արժանի ելք էր ստեղծված վիճակից 
առանց արյունահեղության դուրս գալու համար: Հակառակ դեպքում բա-
ցահայտ սպառնալիք էր արտահայտվում Զանգեզուրի հայերի ֆիզիկա-
կան գոյությանը3: 

Այսպիսով, Ադրբեջանը, օգտվելով իր համար բարենպաստ իրավի-
ճակից, հստակ խնդիր էր դրել գրավել Զանգեզուրը և ստեղծել ԱԴՀ տիրա-
պետության տակ գտնվող համատարած գոտի Աղդամից մինչև Ղամարլու: 
Զանգեզուրը վերջին պատվարն էր, որը մնում էր հաղթահարել Արաքսի 
հովտի ընդարձակ տարածքներում կոմպակտ բնակվող մուսուլմանական 
զանգվածին միանալու և նրա միջոցով Թուրքիայի հետ ուղղակի կապ հաս-
տատելու համար: 

Բաքուն սկզբում փորձեց դիվանագիտական ճանապարհով ամ-
րագրել իր համար ստեղծված նպաստավոր կացությունը: Հուլիսի 22-ին 
ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ կայացավ հանդիպում Տ. Բեկ-
զադյանի և հաղորդակցության ուղիների նախարար, պաշտպանության 
խորհրդի անդամ Խուդադաթ բեկ Մելիք Ասլանովի հետ, որի ժամանակ 
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վերջինը, արձանագրելով երկկողմ հարաբերությունների լարված բնույթը և 
բազմաթիվ բարդ խնդիրների առկայությունը, առաջարկեց գումարել huij-
ադրբեջանական խորհրդակցություն և ուղղակի բանակցությունների միջո-
ցով, առանց երրորդ կողմի միջնորդության, լուծել այդ հարցերը: Խորհրդա-
ժողովի օրակարգում առաջարկվեց ընդգրկել երկու կարևոր դրույթ՛ 1. կող-
մերը համաձայնության էին գափս վիճելի հարցերը արբիտրաժով լուծելու 
շուրջ. 2. լուծվելու էին բոլոր տարածքային վեճերը, իսկ դրա անհնարինութ-
յան դեպքում հաստատվելու էր որևէ պարտագիր բաժանարար գիծ, որը 
կսահմանազատեր կողմերի ազդեցության ոլորտները, ու միաժամանակ 
կողմերը կերաշխավորեին ազգային փոքրամասնությունների ինքնավար 
իրավունքները : Սակայն մի քանի օր հետո ԱԳ նախարար Ջաֆսւրովի 
հետ հանդիպման ժամանակ պարզվեց, որ Բաքուն որպես բաժանարար 
գիծ դիտում էր Նախիջևանի, Շարոտի և Նոր Բայազետի գավառների 
վարչական սահմանները, որոնք հաստատվել էին դեռ գեներալ Թոմսոնի 
կողմից: Իր հերթին Բեկզադյանն ընդգծեց, որ այդ գիծը հնացած էր, քանի 
որ դրանից հետո գեներալ Քորին սահման հաստատեց Հագարա գետով և 
Զարուդ գյուղով5: 

Փաստորեն, հանդես գալով խորհրդաժողովի գումարման ու մշտա-
կան սահմանների հաստատման առաջարկությամբ, Ադրբեջանը ձգտում 
էր օգտվել ուժերի բարենպաստ հարաբերակցությունից. Բեյուք Վեդիի ե 
Շարուր-Նախիջևանի ապստամբությունների արդյունքում ՀՀ-ն կորցրել էր 
վերահսկողությունն այդ երկրամասի նկատմամբ, լուծման նախօրեին էր 
թվում Ղարաբաղը Ադրբեջանին ենթարկելու հարցը: Նման պայմաններում 
Բաքվին ձեռնտու էր երկկողմ ձևաչափով, առանց դաշնակիցների միջամ-
տության, վերջնականապես լուծել տարածքային հարցը՝ ԱԴՀ-ին միացնե-
լով Ղարաբաղը, Զանգեզուրը և Շարուր-Նախիջևանը: Նույն իրողություն-
ներից ելնելով՝ Երևանը ձգտում էր հասնել միայն բախումների դադարեց-
մանը ժամանակավոր գծի հաստատման միջոցով: 

Օգոստոսի վերջին Ադրբեջանից դուրս բերվեցին անգլիական զոր-
քերը. օգոստոսի 26-ին նրանց վերջին շարասյունը հեռացավ Բաքվից: 
Դրանով, ինչպես ցույց տվեց ժամանակը, դաշնակիցները զրկվեցին 
Անդրկովկասում քաղաքական իրադրության վրա ազդելու լուրջ լծակից: 
Բաքուն հնարավորություն ստացավ վարել ավելի ինքնուրույն քաղաքա-
կանություն՝ օգտագործելով ոչ միայն դիվանագիտական մեթոդները, այլև 
զենքի ուժը6: Ադրբեջանն ընտրեց վերջին ճանապարհը, սեպտեմբերի 4-ին 
ԱԴՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետը Ղարաբաղի գհներալ-նահանգապետին 
նամակում նշում էր, թե Ղարաբաղի հարցի խաղաղ լուծումը թույլ էր տալիս 
մտածել, որ Զանգեզուրի գավառի խաղաղ միացումը տեղի կունենար 
առանց զինված պայքարի, քանի որ տեղի հայությունը Նախիջևանի ջախ-
ջախումից հետո հայտնվել էր երկու կրակի արանքում: Նման իրավիճա-
կում Հայաստանն իրենից վտանգ չէր ներկայացնում, սակայն այդ բարեն-
պաստ դրությունը երկար չէր կարող տևել: Ուստի անհրաժեշտ էր համար-
վում քրդերից կազմակերպել հեծելազոր և հետևակ' «համիդիե» գնդերի 
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օրինակով': 
Տեղյակ լինելով ԱԴՀ նախապատրաստությունների և արդեն իսկ 

սկսված զորքերի առաջխաղացման մասին՝ ՀՀ ԱԳՆ-ը սեպտեմբերի 28-ին 
ՍԼԴՀ դիվանագիտական ներկայացուցչին ուղղված հայտագրում պահան-
ջեց դադարեցնել այդ գործողությունները՝ մատնանշելով, որ Զանգեզուրը 
Հայոց Ազգային խորհրդի կառավարմանը հանձնվել էր դաշնակիցների ո-
րոշմամբ: Պատասխան հայտագրում հոկտեմբերի 4-ին Հախվերդովը 
հայտնեց, որ Զանգեզուրի գավառը գտնվում էր ԱՀ տարածքում, ուստի ՀՀ 
ԱԳՆ հայտագիրը միջամտություն էր ԱԴՀ ներքին գործերին, և ԱԴՀ կա-
ռավարությունը պարտավոր չէր զեկուցել ՀՀ կառավարությանը Ադրբեջա-
նի առանձին մարզերի ներքին կառավարմանը վերաբերող միջոցառումնե-
րի մասին*: Դրանով փաստորեն Ադրբեջանը անուղղակի կերպով խոստո-
վանում էր Զանգեզուրի գրավման ուղղությամբ իր կողմից իրականացվող 
միջոցառումների մասին Լ բացահայտորեն հրաժարվում էր կատարել դաշ-
նակիցների որոշումները: Բաքուն, ստանալով ձեռքերի ազատություն և 
վստահություն զգալով իր ուժերի վրա, ձգտում էր իր օգտին փոխել գոյութ-
յուն ունեցող ստատուս-քվոն: 

Արդեն սեպտեմբերին սկսվեցին ԱԴՀ առաջին զինված հարձա-
կումները Զանգեզուրի վրա, որոնք ավարտվեցին ռազմական պարտութ-
յամբ: ՀՀ կառավարությունը բողոք հղեց դաշնակիցներին՝ փորձելով արա-
գացնել Շարուր-Նախիջեանում ամերիկյան գեներալ-նահանգապետի 
նշանակումը ե դաշնակիցների ներկայացուցիչների ուղարկումը Զանգե-
զուր, ինչը ավելի վերահսկելի կդարձներ ԱԴՀ քաղաքականությունը9: Եթե 
Երևանը ձգտում էր հասնել Հասկելի մշակած համաձայնագրի դրույթների 
կատարմանը, որոնց թվում էր նաև դրույթը Զանգեզուրում ստսւտուս-քվոյի 
պահպանման մասին, ապա Ադրբեջանը ձգտում էր չեղյալ հայտարարել 
այն՝ արդարացնելու համար իր կողմից նախապատրաստվող ռազմական 
գործողությունները: Այդ նպատակով Բաքուն պնդում էր, թե ՀՀ-ն կանոնա-
վոր զորք էր կենտրոնացրել Զանգեզուրում՝ դրանով իսկ խախտելով հա-
մաձայնագիրը1": 

ՀՀ-ն նաև փորձեց հասնել երկկողմ խորհրդաժողովի գումարմանը՝ 
հուսալով նրա միջոցով ժամանակ շահել և խուսափել աննպաստ պայման-
ներում ռազմական բախումից": Հոկտեմբերին Տ.Բեկզադյանն առաջար-
կեց գումարել խորհրդաժողով և լուծել վիճելի հարցերը, կամ դրանք հանձ-
նել արբիտրաժին: Սակայն Բաքուն հրաժարվեց նրա օրակարգում ընդ-
գըրկել Ղարաբաղի, Զանգեզուրի և Շարուր-Նախիջևանի հարցերը՝ իր հա-
մար անընդունելի համարելով վեճը դրանց շուրջ: Ադրբեջանը պատրաստ 
էր միայն քննարկել Դարալագյազի, Ղազախի և Գոկչայի (Սևան) սահ-
մանները ուղղելու հարցը: Չընդունվեց նաև Բեկզադյանի առաջարկը վիճե-
լի շրջաններում ստատուս քվոյի պահպանման վերաբերյալ: Բաքուն բա-
նակցությունների մեկ այլ պարտադիր պայման էր համարում ոչ թե ժամա-
նակավոր բաժանարար գծի, այլ մշտական սահմանների որոշումը12: 

Սակայն վերը նշված պատճառներով դաշնակիցների միջամտութ-
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յունը ե համաձայնության գալու ՀՀ փորձերը չէին կարող էական արդյունք-
ների հանգեցնել: Նոյեմբերի 1-ին սկսվեցին լայնամասշտաբ ռազմական 
գ ո ր ծ ո ղ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր , որոնց Ադրբեջանի կողմից մասնակցում էր մոտ 7000-ոց 
զորք ու անկանոն ուժեր գեներալ Ալի Ադա Շիհփնսկու գլխավորությամբ՛ : 
իր հերթին Երևանը անմիջապես բողոք հղեց դաշնակիցներին և Ռուսաս-
տանի Հարավի Զինված ուժերի հրամանատարությանը՛ ԱԴՀ քայլերը 
որակելով, որպես զենքի ուժով տարածքային հարցերի լուծման անթույ-
լատրելիության մասին խաղաղ խորհրդաժողովի հունվարի 24-ի հրահանգ-
ների խախտում ու խնդրելով միջնորդել հարձակումը դադարեցնելու հա-
մար: Ձգտելով հասնել ռազմական գործողությունների դադարեցմանը՝ 
Երևանը պատրաստակամություն էր հայտնում դիմել արբիտրաժի և մաս-
նակցել Բաքւխւմ հայ-ադրբեջանական խորհրդաժողովի աշխատանքնե-
րին: ԱԴՀ կառավարությանն ուղղված հայտագրում ՀՀ-ն ուղղակի 
ընդգծում էր, որ Բաքվի գործողութիւները հակասում էին հայ-ադրբեջանա-
կան խորհրդաժողովի նպատակներին : Շեշտելով խորհրդաժողովի տա-
պալման վտանգը՝ հայկական կողմը հույս ուներ այդ կերպ ներազդել Բաք-
վի վրա: Դաշնակիցները ես ճնշում էին գործադրում Բաքվի վրա՝ դադա-
րեցնելու համար հարձակումը ե կողմերին բանակցությունների սեղանի 
շուրջ նստեցնելու համար: 

Սակայն Բաքուն սկզբնական շրջանում լռում էր, քանի որ հասել 
էր որոշակի մարտավարական հաջողությունների Զանգեզուրում՝ տիրա-
նալով մի շարք կարևոր կետերի ու մոտենալով Գորիսին: Դաշնակիցների 
առջև Ադրբեջանն արդարանում էր նրանով, որ Զանգեզուրում տեղի էր 
ունենում մուսուլմանների ջարդ15: 

Ի վերջո, նոյեմբերի 13-ին դաշնակիցները միաժամանակ դիմեցին 
ՀՀ և ԱԴՀ կառավարություններին՝ կտրուկ կերպով պահանջելով դադա-
րեցնել ռազմական գործողությունները և նախազգուշացնելով, որ հարցը 
զենքի ուժով լուծելու նրանց փորձերը կվնասեին իրենց շահերին՝ խաղաղ 
խորհրդաժողովի ատերում կասկածի տակ դնելով իրենց պահանջների 
արդարացիությունը : Իր հերթին Բաքուն պատասխանեց, որ Զանգեզուրը 
Ադրբեջանի անբաժան մասն էր, ինչն ընդունում էին նաև դաշնակիցները, ի 
դեմս անգլիական հրամանատարության և գնդապետ Հասկելի: Ըստ ադր-
բեջանական կողմի, Հասկելը Նախիջևանի հարցով համաձայնագրի կետե-
րից մեկում պահանջել էր ՀՀ կառավարությունից օգնել Ադրբեջանին օրի-
նական ճանապարհով լիկվիդացնել ապստամբական շարժումը Զանգեզու-
րի գավառում և դրանով ստիպել Զանգեզուրի հայ բնակչությանը ենթարկ-
վել Ադրբեջանին: Սինչդեռ ՀՀ-ն ոչ միայն դա չէր արել, այլև Զանգեզուր էր 
ուղարկել կանոնավոր զորք՝ ապստամբներին ուժեղացնելու համար: Ուս-
տի ԱԴՀ կաոավարությաւնը ստիպված էր եղել Ղարաբաղի գեներալ-նա-
հանգապետին ռազմական օգնություն տալ՝ կարգուկանոնը վերականգնե-
լու և անարխիստական ու բոլշևիկյան տրամադրություններ ունեցող հայ 
ապստամբներին ճնշելու համար: ԱԴՀ կառավարությունն իր նպատակ էր 
հռչակում դադարեցնել Զանգեզուրում մուսուլմանների հալածանքը ու այն-
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տեղ վերադարձնել 60 հազար մուսուլման գաղթականներին: Միաժամա-
նակ հայտնվում էր, որ Խոսրով բեկ Սուլթանովին հայձնարարվել էր չձեռ-
նարկել ռազմական գործողություններ17: 

Այսպիսով, ԱԴՀ-ն մեկնաբանում էր պայմանագիրն այն տեսակե-
տից, որ դաշնակիցները ճանաչում էին Զանգեզուրի պատկանելությունը 
Ադրբեջսւնին, Զանգեզուրի Ազգային խորհրդին մեղադրում էր բոլշևիզմի 
մեջ' դրանով ձգտելով շահել դաշնակիցների համակրանքը: ԱԴՀ համա-
ձայնությունը՛ չձեռնարկել ռազմական գործողություններ, պայմանավոր-
ված էր նրանով, որ սկզբնական հաջողություններից հետո ադրբեջանա-
կան զորքերը ծանր պարտություն կրեցին ու հետ մղվեցին: Փաստորեն 
տապալվեց Զանգեզուրը զենքի ուժով գրավման ծրագիրը՝ Բաքվին հար-
կադրելով համաձայնություն տալ բանակցություններին: 

Նոյեմբերի 19-ին Թիֆլիսում գնդապետ Ռեայի մասնակցությամբ 
խորհրդակցություն սկսվեց վարչսւպետներ Ուսուբբեկովի ե Խատիսյանի 
միջև՛ : Ուսուբբեկովն առաջարկեց Զանգեզուրի խնդրի հետ մեկտեղ 
քննարկել նաև Զանգիբասարի և այլ շրջանների հարցը' գտնելով, որ 
պետք էր քննարկել ընդհանուր դրույթներ՝ առանց անդրադառնալու կոնկ-
րետ դեպքերի: Նշելով,որ Կարսի մարզի երեք գավառ չէին ճանաչում ՀՀ-ն, 
իսկ Զանգեզուրի գավառը՝ ԱԴՀ-ն, ԱԴՀ ւլարչապետը գտնում էր, որ կող-
մերը պետք է իրար օգնեին նման դեպքերում՝ դրդելով բնակչությանը ըն-
դունել մյուս կողմի իշխանությունը: Ի պատասխան, Խատիսյանը մերժեց 
միևնույն հարթության վրա դնել Զանգեզուրը և Զանգիբասարը՝ նշելով, որ 
երկրի ներսում հուզումները կարելի էր դադարեցնել խաղաղ ռազմական 
միջամտությամբ, ինչպես օրինակ, դա արեց ԱԴՀ-ն Գյանջայի շրջանում: 
Մինչդեռ Զանգեզուրը խոշոր գավառ էր, որը երբեք չէր գտնվել ԱԴՀ կազ-
մում: 

Մւսուբբեկովը կրկնեց այն հայտնի դրույթը, որ ԱԴՀ կառավարութ-
յունը Զանգեզուրը համարում էր ԱԴՀ մաս ու նույնիսկ ընդգծեց, որ Ադրբե-
ջանը կարող էր նույն կերպ պահանջել Կարսի մարզի մուսուլմանական 
հատւիսծներն ու Երևանի գավառը: Մակայն Խատիսյանը մերժեց նման 
ձևակերպումը՝ շեշտելով, որ չէր կարելի կառավարության սովորական 
հայտարարության հիման վրա համարել, որ այս կամ այն տարածքը 
պատկանում էր իրեն: ՀՀ վարչապետը հայկական պահանջները հիմնավո-
րեց դաշնակիցների ընդունած որոշումներով, որոնցով Զանգեզուրը պետք 
է գտնվեր ՀՀ հսկողության ներքո: Չեզոքացնելու համար դաշնակիցների 
գործոնը՝ Մւսուբբեկովը հայտարարեց, որ Ղարաբաղին ու Զանգեզուրին 
վերաբերող նրանց որոշումը կայանում էր նրանում, որ Մուլթանովը նշա-
նակվել էր այդ շրջանի գեներալ-նահանգապետ, ինչը ապացուցում էր դաշ-
նակիցների կողմից այդ տարածքի նկատմամբ ԱԴՀ իշխանության ճանա-
չումը": 

Մակայն գնդապեւո Ռեան պաշտպանեց ՀՀ դիրքռրշռւմը Զանգե-
զուրի հարցում, և Զանգեզուրի կարգավիճակի հարցում ստատուս քվոն 
փոխելու Բաքվի դիվանագիտական փորձերը տապալվեցին, նոյեմբերի 
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20-ի նիստում Ուսուբբեկովը հայտարարեց, որ դեմ չէր, որ Զանգեզուրի 
նկատմամբ վերահսկողությունը տրվեր ՀՀ-ին: Բայց միաժամանակ նա 
պահանջեց ՀՀ ուժերի դուրսբերում գավառից, բնակչության զինաթափում 
ե ուղիների բացում, ինչը կստեղծեր բւսրենպաստ միջավայր Զանգեզուրի 
հարցը հետագայում լուծելու համար: Խատիսյանը, համաձայնելով, որ 
կողմերի զորքերը դուրս բերվեին այն դիրքեր, որոնք նրանք զբաղեցնում 
էին երկու շաբաթ առաջ, համաձայն չէր բնակչության զինաթափմանը այն 
պատճառաբանությամբ, որ Զանգեզուրի հայությունը գտնվում էր թշնամի 
շրջապատում: Ընդգծելով Զանգեզուրի բնակչության գրգռված տրամադ-
րությունների Խատիսյանը վաղաժամ էր համարում նւսե գաղթականների 
վերադարձը՜: 

Խորհրդակցության նոյեմբերի 21-ի նիստում կողմերը գնդապետ 
Ռեայի արբիտրաժին ներկայացրեցին իրենց առաջարկությունները: 
Ադրբեջանն առաջարկում էր՝ 1. ՀՀ-ն ե ԱԴՀ-ն չպետք է ռազմական ուժ կի-
րառեին՝ ենթարկելու համար այն տարածքները, որոնց բնակչությունը 
տվյալ պահին չէր ճանաչում այդ կառավարությունների իշխանությունը; 2. 
կողմերը պարտավորվում էին բոլոր վիճելի հարցերը լուծել խաղաղ համա-
ձայնության միջոցով; 3. ԱԴՀ կառավարությունը հետ էր կանչում Զանգե-
զուրի շրջան Ղարաբաղի գեներալ-նահանգապետի տրամադրության տակ 
ուղարկված ուժերը; ՀՀ կառավարությունը հետ էր կանչում Զանգեզուրի 
գավառից իր զորամասերը, սպաներին, հրահանգիչներին ե նպաստում տե-
դի հայ բնակչությունից հրետանու, գնդացիրների ե հատուկ ռազմական 
նշանակություն ունեցող այլ զենքի առգրավմանը, ինչպես նաե միջոցներ էր 
ձեռնարկում քանդելու համար բոլոր ամրություններն այդ շրջանում; 4. կող-
մերը միջոցներ էին ձեռք առնում Զանգեզուրից տանող ճանապարհների 
բացման ուղղությամբ և նպաստում բնակչության ազատ տեղաշարժին; 5. 
Զանգեզուրի գաղթականներին հնարավորություն էր տրվում վերադառնալ; 
6. կողմերը վիճելի բոլոր հարցերը հանձնում էին Բաքվում կայւսնափք երկ-
կողմ խորհրդաժողովին: Փաստորեն, Ադրբեջանը ձգտում էր դիվանագի-
տական միջոցներով հասնել նրան, ինչին չկարողացավ հասնել զենքի 
ուժով՝ Զանգեզուրի զինաթափմանը և այնտեղ ՀՀ ներկայության դադա-
րեցմանը՝ վախարենն ընդամենը համաձայնելով գավառի սահմաններից 
հետ կանչել իր զորքերը, որոնք առանց այդ էլ պարտված ու հետ էին մղվել: 
Գավառի զինաթափման հետ մեկտեղ գաղթականների վերադարձն ան-
խուսափելիորեն կվախեր ուժերի հարաբերակցությունը երկրամասում: 
Պահանջելով չփորձել զենքի ուժով ենթարկել այն տարածքները, որոնց 
բնակչությունը չէր ճանաչում տվյալ կառավարության իշխանությունը՝ Բա-
քուն նկատի ուներ Շարուր-Նախիջեանը և Երևանի գավառի մուսուլմա-
նաբնակ տարածքները՝ դրանով ձգտելով բացառել ՀՀ կողմից այդ շրջան-
ների նկատմամբ իր իշխանության վերականգնման վարձերը: 

Իր հերթին ՀՀ-ն առաջարկում էր՝ 1. Հայաստանը հետ էր կանչում 
ռազմական գործողությունների ժամանակ Զանգեզուր ուղարկված զորքը և 
հրետանին; 2. կողմերը նպաստում էին Զանգեզուրից տանող ճանապարհ-
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ների բացմանը՜ դրան տնաեսական նպատակներով օգտագործման հա-
մար՝ Զանգեզուրի Ազգային խորհրդի համաձայնությամբ; 3. ԱԴՀ-ն Զան-
գեզուրի սահմաններից հետ էր կանչում զորքերը ու այլես չէր փորձելու 
զենքի ուժով գրավելու գավառը; 4. Ղարաբաղում ԱԴՀ-ն պարտավորվում 
էր չպահել ե չտեդաշարժել զորքեր, համաձայն օգոստոսի 22-ի համաձայ-
նագրի կետերի21: 

Նոյեմբերի 23-ին Թիֆլիսում երկու երկրների վարչապետների 
միջե ստորագրվեց համաձայնագիր, որով կողմերը պարտավորվում էին՝ 
դադարեցնել բախումները ու այլևս չդիմել զենքի ուժի, իրական միջոցներ 
ձեռնարկել Զանգեզուր տանող ճանապարհների բացման, նրանցով խա-
ղաղ տեղաշարժման համար, վիճելի բոլոր հարցերը, այդ թվում նաև սահ-
մանային հարցերը լուծել խաղաղ համաձայնության միջոցով, մինչև հա-
ջորդ կետով նախատեսված խորհրդաժողովի կողմից որոշումների ընդու-
նումը: Խաղաղ համաձայնության անհնարինության դեպքում կողմերը 
պարտավորվում էին ընտրել երրորդ կողմ, որը հանդես կգար, որպես միջ-
նորդ դատավոր և որի որոշումները պարտադիր կլինեին նրանց համար: ՀՀ 
և ԱԴՀ կառավարությունները անհապաղ պատվիրակություններ էին նշա-
նակելու Բաքվում նոյեմբերի 26-ին կայանալիք երկկողմ խորհրդաժողովին 
մասնակցելու համար, որը պետք է քննարկեր վիճեփ բոլոր հարցերը22: 

Համաձայնագիրն իրենից ներկայացնում էր անցումային մի փաս-
տաթուղթ, որը, ամրագրելով վիճեփ բոլոր հարցերը բացառապես խաղաղ 
ճանապարհով լուծման սկզբունքը, փաստորեն դրանով իսկ պահպանում 
էր ստատուս-քվոն՝ պարտված Ադրբեջանին թույլ չտալով կրկին անգամ 
վւորձել գրավել Զանգեզուրը, բայց նաև թույլ չտալով Հայաստանին զին-
ված ճանապարհով վերականգնել իր իշխանությունը Շարուր-Նախիջևա-
նում: 

Զանգեզուրի գրավման փորձի ձախողումը ծանր անդրադարձավ 
Բաքվի հեղինակության վրա: Երևանը մի կողմից ավեփ ամրապնդեց իր իշ-
խանությունը Զանգեզուրում և ձեռքերի ազատություն ձեռք բերելով՝ ձեռ-
նամուխ եղավ գավառի ըմբոստ տարրերի վերջնական վտարմանը: Զան-
գեզուրի լեռնային մասի երկու մուսուլմանական անկլավներում՝ Օխչիի և 
Գեղվա ձորերում ակտիվ գործունեություն էին ծավալել թուրք և ադրբեջա-
նական սպաները էդիֆ բեյի գլխավորությամբ՝ կատարելով մոբիլիզացիա 
և պաշտոնապես հայտարարելով, որ այդ շրջանները ԱԴՀ անբաժան մա-
սերն են: Այնուհետև նրանք փակեցին Ղավւանից Գողթան տանող ճանա-
պարհները, ինչպես և սպառնալիք ստեղծեցին տեղի հայության համար: 
ԱԴՀ կանոնավոր զորքերի հարձակումը հաջողությամբ հետ մղելուց հետո 
հայկական ուժերը նոյեմբերի 20-ին հարձակում գործեցին ու մինչև դեկ-
տեմբերի 8-ը գրավեցին Օխչիի և Գեղվա ձորերի շուրջ 40 մուսուլմանական 
գյուղերը: Դրանով Զանգեզուրի յեռնային հատվածում վերջնականապես 
ամրապնդվեց ՀՀ իշխանությունը՛ : Հայկական ուժերը նաև հաջողությամբ 
հետ մղեցին Նախիջևանի կողմից Հալիլ բեյի գրոհները Դարալագյազի 
վրա, որոնց նպատակն էր՝ գրավել Դարալագյազն ու Սելիմի լեռնանցքը և 
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կտրել Զանգեզուրը ՀՀ-ից. ու անցնելով հակագրոհի՝ ավարտեցին գավստի 
ռազմավարական բոլոր կարևոր կետերի գրավումը : 

Ադրբեջանն անմիջապես բողոք հղեց ՀՀ-ին, սակայն նա արդեն ի 
վիճակի չէր անմիջապես վերսկսել ռազմական գործողություններ ու ստիպ-
ված էր բավարարվել բողոքի հայտագրերով: Դաշնակիցներին ուղղված 
բողոքներում Բաքուն նշում էր, որ հայերը օգտվում էին նրանից, որ ՍԴՀ-ն 
նոյեմբերի 23-ի հ ա մւսձ սւյ ն ւսգր ով զորք չուներ Զանգեզուրում և կոտորում 
տեղի մուսուլմաններին: Պահանջվում էր ամերիկյան սպաներ ուղարկել 
այնտեղ՝ հայկական ավազակախմբերը զինաթափելու համար2 : 

Դաշնակիցներն իրենց հերթին փորձեցին ներազդել իրադրության 
վրա Ն ՀՀ-ից պահանջեցին հետ կանչել Զանգեզուրից իր ուժերը՜ թույլ 
չտալու համար վերահաս սրումը: Գնդապետ Հասկելը հայկական կողմին 
առաջարկեց, որ Զանգեզուրը մտներ ՀՀ, իսկ Նախիջևանը՝ ԱԴՀ կազմի 
մեջ: Սակայն Երևանը կատեգորիկ նշեց, որ ամենաընդունելի որոշումն այդ 
պահին ե Հայաստանի կողմից հնարավոր միակ զիջումն այն էր, որ Զան-
գեզուրը կառավարվեր Հայոց Ազգային խորհրդի, իսկ Շարուր-Նախիջեա-
նը' ամերիկյան գեներալ-նահանգապետի կողմից: Բաժանարար գիծ կա-
րող էր փնհլ միայն Զաբուղի գիծը, իսկ Ղարաբաղի հարցում ԱԴՀ-ն պետք 
է անխտիր կատարեր օգոստոսի 22-ի համաձայնսւգրի կետերը26: 

Նման պայմաններում դեկտեմբերի 14-ին Բաքվում գումարվեց 
հայ-ադրբեջանական խորհրդաժողովը:՜7 Դեկտեմբերի 15-ի մասնավոր 
նիստում հոկտեմբերին արդեն իսկ որոշված օրակարգին ԱԴՀ պատվիրա-
կությունն առաջարկեց ավելացնել դատւսիրավական հարցերը, ինչպես ե 
կրկին պնդեց տարածքային հարցի առաջնահերթ և վերջնական լուծման 
վրա28: Իր հերթին հայկական կողմը նշում էր, որ կողմերի հակադիր դիրքո-
րոշումները թույլ չէին տա վերջնական լուծում տալ տարածքային հարցին, 
ուստի հարկավոր էր նախևաոաջ լուծել երկկողմ ֆինանսատնտեսական ու 
գաղթականների հարցերը, ինչը հոգեբանական լավ մթնոլորտ կձևավորեր 
բնակչության շրջանում՛ նպաստելով վերջնական սահմանազատմանը: 

Ադրբեջանական կողմը կրկին բարձրացրեց համադաշնության 
ստեղծման հարցը, որպես տարածքային հարցի լուծման և անվստահութ-
յան վերացման կարևոր նախապայման: Դա կրկին հանդիպեց ՀՀ պատվի-
րակության դիմադրությանը, որն ընդգծեց, որ դա Անդրկովկասի բոլոր 
հանրապետություններին վերաբեյաղ հարց էր, ուստի պետք է քննարկվեր 
Անդրկովկասի խորհրդաժողովում՜': Ի վերջո որոշվեց այդ հարցը հետա-ձ-
գել մյուս նիստին, ըստ որում երկուստեք նշվեց դրական վերաբերմունքը 
համադաշնության գաղավւարին: 

Դեկտեմբերի 17-ի մասնավոր նիստում կողմերը, հայկական կողմի 
նշած վերոհիշյալ պատճառներով ընդունելով համադաշնության հարցի 
տվյալ պահին քննարկման աննպատակահարմար փնելը, որոշեցին բավա-
րարվել հայտարարությամբ համադաշնության ստեղծման ցանկալիության 
մասին ե այդ հարցը հանձնել Անդրկովկասի խորհրդաժողովին3": 

Սակայն մյուս նիստում ԱԴՀ կողմը կրկին բարձրացրեց համա-
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դաշնության հարցը տարածքային հարցի լուծման համատեքստում՝ դրա-
նով իսկ ցույց տալով, որ մտադիր չէր քննարկել օրակարգում առկա երկ-
կողմ բազմաբնույթ հարցերը: ՀՀ պատվիրակությունը չհապաղեց արձա-
նագրել այդ փաստը՝ առաջարկելով ժամանակավորապես դադարեցնել 
խորհրդաժողովի աշխատանքները, որպեսզի լիազորություններ ստանար 
համադաշնության հարցը քննարկելու համար: Կրկին բանավեճ սկսվեց 
մանր ե խոշոր հարցերի լուծման առաջնահերթության մասին, և կողմերը ո-
րոշում ընդունեցին խորհրդաժողովը Թիֆլիս տեղափոխելու մասին : 

Այսպիսով, խորհրդաժողովը տապալվեց՝ չհասնելով գոնե որևէ մի-
ջակա արդյունքի: Այն ընդամենը միջոց էր կողմերի համար՝ ժամանակ շա-
հելու և վճռական գոտեմարտին նախապատրաստվելու համար: Դրա վկա-
յությունն էին խորհրդաժողովի նախօրեին, նրա ընթացքում, նրանից հեստ 
Զանգեզուրի. Դարալագյագի, Գոդթանի և հարակից շրջաններում տեղի 
ունեցող ռազմական գործողությունները, որոնք ուղեկցվում էին բնակչութ-
յան ջարդերով ու տեղահանությամբ: Դեռ չէր ավարտվել խորհրդաժողովը, 
երբ դեկտեմբերի կեսերին թուրք-ադբբեջանական զանգվածը կանոնավոր 
զորամասերի մասնակցությամբ Խալիլ և էդիֆ բեյերի գփւավորությամբ 
ոչնչացրեց Հայկական Գողթանը' կոտորելով բնակչության մեծ մասին և 
գերեվարելով կանանց: Երևանը բողոքեց ԱԴՀ կառավարությանը և դաշ-
նակիցներին, որին ի ւդատասխան, Բաքուն հայտնեց, որ տեղեկություն չու-
ներ այդ մասին և եթե այդ տվյալները հաստատվեին, մեղավորները 
կպատժվեին: Մեկ այլ հայտարարագրում, արդեն ի վիճակի չլինելով հեր-
քել կատարված ջարդը, Բաքուն հայտնում էր, որ Ագւպիսը գրավել էին 
ցրտահար և սովահար մուսուլման փախստականները Զանգեզուրի, Երևա-
նի, էջմիածնի և Աուրմալուի գավառներից, պանք ենթարկվելով ՀՀ կանո-
նավոր զորքերի հալածանքներին, փախել էին Նախիջևան: Բաքուն նշում 
էր, որ միջոցներ էր ձեռնարկում թույլ չտալու հայկական գյուղի բնակեցու-
մը մուսուլման գաղթականներով: Իր հերթին ԱԴՀ դիվանագիտական ներ-
կայացուցիչը հաղորդում էր, որ հայերը Ներքին Ագուլիսից հեռացել էին 
Վերին Ագուլիս, և զոհեր չկային: Գոդթանի հարցում ԱԴՀ քաղաքակա-
նությունը հստակ ցույց տվեց, որ նույնիսկ անվերապահ հնազանդություն 
հայտնելը ամենևին չէր կարող երաշխիք հանդիսանալ հայաթյան կյանքի 
և գույքի ապահովության համար ՜: 

Իրենց հերթին Զանգեզուրի հայկական ուժերը հունվարի 19-ին 
լայնածավալ հարձակման անցան Զանգեգուրից արևելք՝ Հագարու գետի 
ուղղությամբ՝ նվաճելով ու տեղահան անելով շուրջ քսան գյուղ: Ի պատաս-
խան Բաքվի բողոքներին, Երևանը, որդեգրելով իր հակառակորդի վարքա-
գիծը, պատասխա նամ էր, որ տեղեկություն չանէա այդ մասին և դրա հաս-
տատման դեպքում պատժելու Էր մեղավորներին3 : 

Այդ բոլոր ռազմական գործողությունները նպատակ Էին հե-
տապնդում ապահովել ստավել հարմար ռազմավարական դիրքեր գալիք 
մարտերում Զանգեզուրի և Ղարաբաղի համար: 

Ամփոփելով՝ պետք Է նշենք, որ Ադրբեջանը չկարողացավ ավար-
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սւ ի Ii հասցնել Եփգավհտպոլի նահանգի՝ իր իշխանությունից դուրս գտնվող 
միակ գավառի՝ Զանգեզուրի նվաճումը: Դրա հիմնական պատճառներից 
էր Շարուր-Նախիջեանի, Բեյուբ Վեդիի, Լենքորանի, Ս՜ուղանի և Ղսւրա-
բւսղի հաջողությունների ֆոնի վրա սեփական ուժերի գերագնահատումը, 
որը բերեց իսկական ռազմական աղետի Գորիսի մատույցներում: 

DAVTD KNYAZYAN 

ACTIV1SATION OF THE POLICY OF AZERBAIJAN ON THE ISSUE 
OF ZANGEZllR IN THE SECOND HALF OF 1919 

In the result of the revolts in the regions of Beyuq Vedi and Sharour-Nakhichevan 
during the summer of 1919 Armenia lost control over a vast territory from Ghamarlu to 
Ordubad. Meantime Azerbaijani Government signed an agreement with the Karabagh 
National Council, thus spreading its power to the borders of Zangezur district. In such 
auspicious political conditions Baku resumed the attempts to seize besieged Zangezur by 
means of force. In November Azerbaijani regulär forces attacked the district, but they 
failed. 

Owing to the efforts of the Allies in November 23 the Prime-Ministers of 
Armenia and Azerbaijan signed an agreement on the cessation of clashes and peaceful 
resolution of the disputes. 

In the conclusion we should State, that one of the main reasons of the failure to 
conquer Zangezur was the overestimation of its military resources by the Azerbaijani 
Democratic Republic. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. «А1ербайджа1гь»-[1 գրում էր, որ Ղարաբաղի հայերն իրենք հասկացան, որ յէիս կարող 
հանգիստ աշխատանքային կյանք վարել, առանց ԱԴՀ հետ քաղաքական ն տնտեսա-
կան կապի: Նախիջևանը, Շարուր-Դարալագյազը և Օրղուրաղն իրենց սեփական 
ուժերով ազատվել էին օտար իշխանությանը բոնի ենթակայությունից և ճւսնաշել էին 
ԱԴՀ իշխանությունը: Թերթը եզրակացնում էր, որ /Ասուբբհկովի կառավարությունը 
չնշին միջոցներով և մեծ քաղաքական տակտի շնորհիվ կատարեց իր պարտաւխրութ-
յունները երկրի տարածքային ամբողջականության ապահովման գործում: Մեկ այլ հոդ-
վածում նշվում էր, որ Շարուր-Նւսիփջևանի գրավումով Զանգեզուրը դաոնում էր պա-
շարված բերդ: Տես՝ ГЬзета «Азербайджан՝!»). #182, 1919թ. օգոստոսի 28 (ՀԱՍ. ֆ.278. у 
1գ.44): 

2. ՀԱՍ, ֆ.278, գ.4, թ.5: Հոչակագրում պատրաստակամություն էր հայտնվում սպասել, 
մինչև հարցի խաղաղ լուծումը: 

3. Թերթը նշում էր, որ Զանգեզուրի հայերի առաջնորդները պետք է հասկանային, որ իրենց 
ժողովրդի գոյության պահպանման համար անհրաժեշտ էր համաձայնության գալ: Ըստ 
թերթի, հայերը կգնային այդ ուղիով, երբ համոզվեին ԱԴՀ կառավարության հանդուրժո-
ղականության և դեմոկրատիային հավատարմության մեջ: Տես՝ Газета «Азербайджа-
на». #182. 1919թ. օգոստոսի 28 (ՀԱԱ, ֆ.278, у 1գ.44) և ՀԱՍ, ֆ.200, գ.50, թ.385: 

4. Տ.Ր-եկզաղյանը նշում է, որ Մեփք Ասլանովն այգ ամենն անկեղծորեն էր ասում: Իր հեր-
թին ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչն առաջարկել էր տարածքային սահմանա-
զատման հարցը թողնել խաղաղության խորհրդաժողովին, քանի որ այդ հարցի շուրջ 
հնարավոր չէր համաձայնության գալ. ինչն իր հերթին բարդացնում էր մյուս հարցերի 
կարգավորումը: Նույն օրը վարչապհտՈաուբբեկովի հետ հանդիպման ժամանակ աղր-
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բեջանւսկան կողմը կրկին ընդգծեց modus vivendi-ի հաստատման անհրաժեշտությունը: 
Տես՝ ՀԼԼԱ. ֆ.200, у 1, գ.352. р. 1-2: 

5. Տաֆարովը Րհկզաղյանքւն հայտնել էր, որ ԱԴՀ կառավարությունը, քննարկելով իբր թե 
վերջինի կոդմից արված առաջարկը modus vivcndi-ի հաստատման մասին, հւսմաձայնել 
Էր խորհրդակցության գումարմանը: Իր նամակում սակայն Բեկզադյանը նշում է. որ 
խորհրդաժողովի նախաձեռնողը Մելիը Ասլանովն Էր բայց ինքը դրան չտվեց հատուկ 
նշանակություն, հանուն խորհրդաժողովի գումարման: Տես՛ ՀԱՍ. ֆ.200. у 1, գ.352, թ.Յ: 

6. 1919թ. սեպտեմբերի 22-ին Տ,Բեկզադյանը գրում Էր ՀՀ ԱԴՆ-ին, որ Ադրբեջանը պատ-
րաստվում Էր բռնագրավել Զանգեզուրը և նրա վրայով Ջուլֆւսյի միջոցով կապվել 
Պարսկաստանի, իսկ Շարուր-Նախիջևան-Սուրմալոփ վրայով կապվել Թուրքիայի հետ: 
Նշվում Էր. որ ԱԴՀ-ն ոգեշնչվել Էր Նախիջևանի. Շարոտի և Բեյուք Վհդիի հաջռղոլթ-
յուններից ե մեծ տերությունների ներկայացուցիչների բարյացակամությունից ու իր քա-
ղաքականության մեջ ավելի սանձարձակ դարձել: Տես՝ ՀԱԱ. ֆ.200, у 1 գ.50.թ.135: 

7. ՀԱԱ, ֆ.200, у. 1, գ.271. թ.47-53: 
8. ՀԱԱ, ֆ.200. у. 1. զ.50. թ.144, 149, 158: 
9. ՀԱԱ. ֆ.200. у. I, գ.50.թ.143. 160: 
10. ՀԱԱ, ֆ.200. у. I, գ.50, թ.207: Հոկտեմբերի 26-ին ՀՀ վարչապետը գնդապետ Ո-հային 

ուղղված նամակում հերքում Էր ՀՀ կանոնավոր զորքերի առկայությունը Զանգեզուրի 
գավառում և նշում, որ Ր-աքվի մեղադրանքներո ընդամենը պատրվակ Էին՝ մերժելու հա-
մար ԱՕ-Հ կառավարության և գնդապետ Հասկհփ միջև կնքված համաձայնագիրը: Տես՝ 
ՀԱՍ, ֆ.200, у. ւ .գ.50. թ. 182: Պետք Է նշել, որ դաշնակիցները կատեգորիկ պահանջեցին 
Բաքվից ձեռնպահ մնալ Զանգեզուրի վրա հարձակումից: Տես՛ ՀԱԱ, ֆ.200, у. 1, գ.50. 
թ.188: ՚ 

11. ՌուբԷն, Հայ յհղաւիոխւսկանի մը հիշատակները, հատոր 7, Թեհրան, 1982 թ., էջ 245-
246: 

12. ՀԱԱ, ֆ.200, у. 1, գ.352, թ.Յ. 7: Այդուհանդերձ Ր-եկզադյանը, հանուն բախումների դադա-
րեցման. ցանկալի էր հւսմարում խորհրդաժողովի գումարումը: ՀՀ ԱԳՆ-ը իր հոկտեմբե-
րի 7-ի հայտագրում առաջարկում էր խորհրդաժողովի օրակարգում ընդգրկել 
ժամւսնակաւխր բաժանարար գիծ սահմանելու, գաղթականների, առևտրական և 
երկաթուղային կոնվենցիաների ստորագրման և այլ հարցեր: 

13. ՀԱԱ. ֆ.276, у. 1, գ. ! 93՝, թ.172-176, գ.50, թ.212: Զանգեզուրի դեմ հանվել էր երեք հետևակ 
գունդ {6000 զինվոր), երկու հեծյալ գունդ (800 հեծյալ), ութ թեթև հրանոթ և չորս հաուբից: 
ԱԴՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչը հերքում էր ԱԴՀ կանոնավոր զորքերի 
մասնակցությունը հարձակմանը՝ այն վերագրելով քրդական ավազակախմբերին: Հար-
ձակմանը նախորդեց Խոսրով բեկ Սուլթանովի կոչը Զանգեզուրի հայությանը՝ վտարել 
արկածախնդիրներին ու վերջ տալ անիշխանությանը: Հակառակ դեպքում նա նշում էր, 
որ բավարար ուժ ուներ ստիպելու համար նրանց ճանաչել ԱԴՀ իշխանությունը: Սոււթա-
նովը օրինակ էր բերում Լենքորանը, Մուղանը և Ղարաբաղը, որոնք առանց ուժի կիրառ-
ման ճանաչել էին ԱԴՀ իշխանությունը: Տես՝ ՀԱԱ, ֆ.200, у. 1, գ.50, թ.386:՝ 

14. ՀԱԱ, ֆ.200, у. 1, գ.50, թ.196. 207, 209-210, 217, 224-225, 235: 
15. ՀԱԱ. ֆ.200, у. 1, գ.50, թ.218, 221. 225: Իսկ իրենք՝ դաշնակիցները գտնում էին. որ Ադր-

բեջանի հարձակումը պայմանավորված էր Բաքվի երկյուղով, որ Դենիկինի հարձակ-
ման դեպքում Հայաստանը, իբրև նրա դաշնակից, կհարձակվեր ԱԴՀ վրա Զանգեզուրի 
և Ղարաբաղի վրայով: 

16. ՀԱԱ. ֆ.200. у. 1. գ.50. թ.250-251: Երևանը վրդովմունքով ընդունեց դաշնակիցների նման 
հավասար վերաբերմունքը հարձակվողի ե պաշտպանվողի հանդեպ՝ պատասխանելով, 
որ ՀՀ կառավարությունը վաղօրոք զգուշացրել էր դաշնակիցներին ԱԴՀ նախապատ-
րաստությունների մասին ու պահանջել միջոցներ ձեռք առնել ԱԴՀ հարձակումը դադա-
րեցնելու համար՝ նշելով, որ հակսաակ դեպքում ստիպված էր անցնել ինքնապաշտպա-
նության: Տես՝ ՀԱԱ, ֆ.200,у. 1, գ.50, թ.252-253: 

17. ՀԱԱ, ֆ.200. у. 1, գ.50. թ.266: Իսկ ՀՀ կառավարությունը գնդապետ Ռեային ուղղված նա-
մակում նշում էր, որ իրականում Հասկհա ԱԴՀ կառավարության հետ իր վերջին հաճա-
ձայնագրում հաստատել էր Զանգեզուրի կառավարման նախկին կարգը՝ այն թողնելով 
Հայոց Ազգային խորհրդի ձեռքում: Հերքվում էր գավառում ՀՀ կանոնավոր զորքերի առ-
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կայոտյունը ու ընդգծվում. որ Զանգեզուրում չկային ԱԴՀ դեմ ուղղված ապսաամրական 
շարժումներ, բանի որ նրա իշխանությունը երբեք չէր տարածվել Զանգեզուրի ւ|րւս: Տես՛ 
ՀԱԱ, ֆ.200, у. 1, գ.50,թ.268: 

18. Դնդապետ 11-եան կողմերին կոյ արեց գնալ փոխզիջումների ու հրաժարւլեւ արտաքին 
ուժերի՝ Թուրքիայի ու Կամավորական բանակի միջամտությանը դիմելուց: Ն ա միաժա-
մանակ կարևորեց Ադրբեջանում ամենուր գործող թուրք գործակալներից ազատվելը: 

19. ՀԱԱ, ֆ.200, у. 1, գ.50, թ.309-311: Սակայն ԱԴՀ դիրքորոշումը չուներ բավարար իրավա-
կան հիմք, օգոստոսի 22-ի համաձայնագիրը հսսսսկ սահմանում էր այն տարածքը, որը 
ժամանակավորապես անցնում էր ԱԴՀ կառավարման ներքո, ի դեմս նահանգաււ|ետ 
Սուլթանովի: Այդ տարածքը ներառում էր միայն Ջևսւնշիրի, Շուշիի և կարյագինի գա-
վառների հայաբնակ՛ լեոնային մասերը՝ միաժամանակ բացառելով Զանգեզուրի գավա-
ռը: 

20. ՀԱԱ,ֆ.200,у. 1,գ.Տ0,թ.311-313: 
21. ՀԱԱ, ֆ.200. у. 1, գ.271, թ.54: ՀՀ-ն ներկայացրեց հետևյալ առարկությունները ԱԴՀ ա-

ոաջարկություններին: Նշելով, որ ԱԴՀ և Թուրքիայի գործակալների հրահրմամբ վեդի-
բասարամ, Զւսնգիրասարում և այլուր ընդվզումներ էին տեղի ունենում, հայկական 
կողմն ընդգծում էր, որ կփորձեր խաղաղ ուղիով վերականգնել կարգուկանոնը, իսկ ծայ-
րահեղ դեպքում՝ կստիպեր: Շեշտվում էր, որ ԱԴՀ պահանջների 1 ֊ ի ն կետում բարձրաց-
ված հարցը ՀՀ ներքին գործն էր: Մերժվում էր Զանգեզուրի ենթակայությունը Ղարաբա-
ղի գենեբալ-նահանգապետին՝ հղում բերելով օգոստոսի 22-ի համաձայնագիրը: Անհ-
նար և աննպատակահարմար էր համարվում պահանջել Զանգեզուրի բնակչությունից 
զինաթափվել, քանի որ չկար շրջակա մուսուլմանների չհարձակման երաշխիք: Անընդու-
նելի էր համարվում նաև փախստականների վերադարձը այն պատճառաբանությամբ, 
որ նրանք գաղթել էին ոչ թե վերջին զինված հակամարտության շրջանում, այլ ավեփ 
քան մեկ տարի աոաջ, և, բացի այդ, կողմերի միջև լարված հարաբերությունների պայ-
մաններում գաղթականների վերադարձը կարող էր նոր արյունահեղության պատճառ 
դաոնալ: Մյուս կողմից հայկական կողմը վսսւահ էր, որ գաղթականների վերադարձի 
պատրվակի տակ Ադրբեջանը մտադիր էր զորք մտցնել Զանգեզար: Զինված գործողութ-
յուններից հետո ՀՀ-ն անընդունելի էր համարում խորհրդաժոդուլի գումարումը Ր-աքվում՝ 
պահանջելով ընտրել չեզոք վայր: 

22. ՀԱԱ, ֆ.200, у. 1, գ.50, թ.318: Համածայնագրի ստորագրումից հետո ԱԴՀ կառավարութ-
յունը պաշտոնական հաղորդագրություն տարածեց Զանգեզուրի դեպքերի մասին, ըստ 
որի վերջին մեկ տարում բոլշևիկաբար տրամադրված հայկական ավազակախմբերը 
Զանգեգեգուրում անընդհատ հարձակվում էին մուսուլմանական գյուղերի վրա, իսկ խա-
ղաղ միջոցներով կարգուկանոն հաստատելու ԱԴՀ իշխանությունների փորձերը չէին 
հաջողվում: Այնուհետև ՀՀ կառավարությունը կանոնավոր զորքեր ուղարկեց Զանգե-
զուր. ինչը ստիպեց ԱԴՀ կառավարությանն իր հերթին փոքր զորամաս ուղարկել Ղարա-
բաղի գեներալ-նահանգապեսփ տրամադրության տակ՝ կարգուկանոնը վերականգնելու, 
մուսուլմաններին հարձակումներից պաշտպանելու և ավազակախմբերը ճնշելու համար: 
Իր առաջխաղացման ընթացքում այդ զորամասը դիմադրության հանդիպեց Տող գյուղի 
մոտ և մերժվեց նրա պահանջը՝ թույլ տալ անցնել Գորիս: Խոզնավար և Խնածախ գյու-
ղերի մոտ մարտերում ԱԴՀ զորքերը կորցրին 15 սպանված և վիրավոր հայկական կողմի 
70 սպանվածի դիմաց: Հերքվում էին տեղեկությունները բազմաթիվ զոհերով ուղեկցվող 
անընդհատ արյունահեղ մարտերի մասին: Տես՝ գ.50, թ.331: ՀՀ պաշտոնական հաղոր-
դագրությունը տես՝ գ.50, թ.338: 

23. ՀԱԱ, ֆ.200, у. 1, գ.475, թ.52-54: Օխչիի 5 մուսուլմանական գյուղերից ազատվեց միայն 
20 հոգի, իսկ մի քանի ընտանիք ազատեցին հայերը: Դեկտեմբերի սկգբին Դրոյի հրա-
մանատարությամբ էքսպեդիցիոն ջոկատին հրահանգվեց անցնել Զանգեզուր, կազմա-
կերպել Զանգեզուրի զորքերը, օգնել Դարալսւգյւափն հետ մղել հարձակումները ու մի-
ջոցներ ձեռնարկել Շուշիի, Նախիջևանի և Կարյագինի գավառի կողմից Զանգեզուրի 
պաշտպանությունը կազմակերպելու համար: Նկատի ունենալով ԱԴՀ-ի հետ համաձայ-
նագրի կնքումը՝ հրահանգվում էր ձեռնարկել բացառապես պաշտպանական միջոցա-
ռումներ, ինչպես նաև թույլ չտալ բռնություններ ոչ հայ բնակչության նկատմամբ: Տես՝ 
ՀՄԱ, ֆ.200, у. 1, գ.50, թ.348: 
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24. ՀԱԱ, ֆ.200, у. 1, գ.50. թ.351-354, 379, R-Hovannisian, Republic of Airaenia. University of 
California Press 1982. էջ 225-226: 

25. Слово, #93. 1919p. դեկտեմբերի 5: Դեկտեմբերի 1-ի հայտարարության մեջ Բաքուն բո-
ղոքում էր Զանգեզուրում և Դարալագյազում մուսուլման գյուղերի ոչնչացման և ջարդերի 
(Դարալագյազում 300 տղամարդու սպանություն ե 30 կանանց գերում) կապակցութ-
յամբ: Ի պատասխան այդ բողոքի, ե՜րեանը հայտարարեց, որ նոյեմբերի կեսին Խալիլ 
բեյի զորքը հարձակվեց Դարալագյւսզի վրա. ինչը ստիպեց Զանգեզուրի զորքերին քայ-
լեր ձեռնարկել հարձակումը հետ մղելու ուղղությամբ և գրավել գավառի կարևոր կետերը, 
որի ընթացքում խաղաղ մուսուլման բնակչությանը վնաս չէր հասցվել: Նշվում էր նաև, որ 
քարտեզի վրա չկային ԱԴ նախարար Ջաֆարովի նշած մուսուլմանական գյուղերը 
Զանգեզուրի գավառում: Իսկ դեկտեմբերի 12-ի հայտարարությունում Երևանը եհրքում 
էր հայկական զորքերի առկայությունը Զանգեզուրում ու նշում, որ տվյալներ չկային 
Զանգեզուրում նոյեմբերի 23-ից հետո հայերի որևէ ակտիվ գործողության մասին: Տես՝ 
նաև ՀԱԱ, ֆ.200, գ.50, թ.341. 345. 396, 428: 

Սպւսոելով զինված միջամտության հնարաւլորությունը՝ Բաքուն այդուեանդերձ իր հավակ-
նությունները Զանգեզուրի նկատմամբ վերահաստատելու համար ներքին գործերի նա-
խարարության հրահանգով Զանգեզուրի բնակչությանը հռչակեց ԱԴՀ քաղաքացիներ՝ 
առաջ բերելով ՀՀ բողոքը, որը դա գնահատեց, որպես նոյեմբերի 23-ի համաձայնագրի 
խախտում: Տես՝ ՀԱԱ. ֆ.200. գ.50. թ.360: 

26. ՀԱԱ, ֆ.200. у. 1, գ.50, թ.370-371, թ.374, 377, 402, 404: Պատասխան հայտարարության 
մեջ Ալ.Խատիսյանը, հերքելով ՀՀ ուժերի ներկայությունը Զանգեզուրում, շհշստւմ էր, որ 
թաթարները լռում էին իրենց հարձակումների մասին, բայց վայնասուն բարձրացնում, 
երբ այդ հարձակումները հետ էին մղվում: Մոզթսւնովի հեռագրում նշված հարձակումնե-
րը հւսւերի պատասխանս էին Սիսիանի և Դարալագյագի վրա թաթարների հարձակմա-
նը: 

27. ՀԱԱ, ֆ.200. у. 1, գ.365, թ.28-32: 
28. ՀԱԱ, ֆ.200. у. 1, գ.365. թ.33-38: Ըստ ԱԴՀ պատվիրակ Մ.Հ.Հաջինսկու, ժամանակավոր 

բաժանարար գծի հաստատումը ոչինչ չէր տա, քանի որ նոյեմբերի 23-ի համաձայնագ-
րով հաստատվելէր ստատուս քվո: 

29. ՀՀ պատվիրակությունը պահանջեց նախապես քննարկել այլ հարցեր՝ ընդգծելով, որ 
այդ հարցը չափազանց բարդ էր և պետք է նախ քննարկվեր երկու հանրապետություննե-
րի խորհրդարաններում, ինչպես նաև նշելով այդ հարցին անդրադառնալու լիազորութ-
յունների բացակայությունը: Տես՝ ՀԱԱ, ֆ.200. у. 1, գ.365. թ.33-38: 

30. ՀԱԱ. ֆ.200. у. 1, գ.365. թ.39-41: Այդ նիստում հետաձգվեց տարածքային հարցի քննար-
կումը և օրակարգում մտցվեցին հյուպատոսական գործակալություննէրի ստեղծման և 
դատաիրավական հարցերը: 

31. ՀԱԱ, ֆ.200, у. 1. գ.365. թ.42-45: Դեկտեմբերի 21-ին կայացած խորհրդաժողովի 2-րդ և 
վերջին հրապարակային նիստում ԱԴՀ պատվիրակ Խան Խոյսկին առաջարկեց 
քննարկման դնել Անդրկովկասի համադաշնության ստեղծման հարցը՝ որպես կարևոր 
նախադրյալ Անդրկովկասի ժոդովուրդների պետականության ամրապնդման, տարած-
քային, տնտեսական, քաղաքական և այլ հարցերի լուծման, անվստահության վերաց-
ման համար: Իր հերթին ՀՀ պատվիրակությունը, ողջունելով այդ գաղափարը, նշեց, որ 
այդ կարևոր հարցը քննարկելուց առաջ հարկավոր էր անցկացնել հասարակական 
քննարկումներ: Տ.Բեկզադյանի առաջարկությամբ կողմերը հայտարարեցին վիճեփ 
հարցերի խաղաղ ճանապարհով րսծման անհրաժեշտության մասին: Տես՝ նայն գործ, 
թ.42-44: 

32. Աշխատաւոր, #1, 10, 11, 15, 19, 1920թ. հունվարի 1, 13-14, 18. 25, ՀԱԱ, ֆ.200, գ.427, 
թ.69-71, գ.475. թ.52-54, գ.484. թ.6, 8, R.Hovannisian, նշվ. աշխ., էջ 236-238: Գոդթանի հա-
յությունը հավատաց էդիֆ բեյի խոստումներին և չընդունեց Գոդթանի հայկական ուժերի 
հրամանատար Քոչարյսւնի օգնությունը: Զարդը կանխելուն չօգնեց նաև Զանգեզուրի 
գեներալ կոմիսարի վերջնագիրը՝ Ագուլիսի վրա հարձակման դեպքում ոչնչացնել Շիխլ-
յսւրի ձորի 7 մուսուլման գյուղերը: 

33. R.Hovannisian, նշվ. աշխ., էջ 239, ՀԱԱ, ֆ.200, գ.475, թ.15,17,23-25,29,31-32,60: 
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ԱՂԱՎՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՍԻՐԻԱ-ԱՍԵՐԻԿՑԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼԻԲԱՆԱՆԻ 
1988Թ ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՃԳՆԱԺԱՄԻ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ 

1988թ. առաջին ամիսներին Մերձավոր Արևելքում (այսուհետ՝ 
ՍԱ-ում), հատկապես Լիբանանում ԱՍՆ-ի քաղաքականության ակտի-
վացման պայմաններում, Մայրիների երկրի նախագահական ընտրութ-
յունների նախաշեմին քննարկման հիմնական թեման սիրիա-ամերիկյան 
հարաբերություններն էին՛: Խնդիրն այն է, որ ԱՄՆ-ը ե նրա արևմտյան 
գործընկերները 1986թ. աշնանից սկսել էին ակտիվ միջոցներ ձեռնարկել 
Գամասկոսի հետ «սառեցված» հարաբերությունների «ջերմացման» ուղ-
ղությամբ՝ բացահայտ շահագրգռվածություն հանդես բերելով Միրիայի 
հետ քաղաքական երկխոսության վերականգնման հարցում: Արևմուտքն 
ըստ ամենայնի հույս ուներ Գամասկոսի քաղաքական հնարավորություն-
ներն օգտագործել իրան-իրաքյան պատերազմի, Լիբանանում մի շարք 
խնդիրների կարգավորման՝ նախևառաջ արևմտյան պատանդների ազա-
տագրման, մհրձավորարևելյան կարգավորման մեխանիզմների վրա ներ-
գործելու ուղղությամբ2՝ հաշվի առնելով նաև Իրանի և ԽՄՀՄ-ի հետ Մի-
րիայի սերտ դաշնակցության փաստը3: Չի բացառվում, որ «Իրանգեյթի» 
ստորացումը կրելուց հետո, Գամասկոսի միջնորդությամբ Լիբանանում 
գտնվող ամերիկյան պատանդների ազատագրման նպատակով, ԱՄՆ-ը 
«ստիպված էր ջերմացնել» Միրիայի հետ հարաբերությունները, որն ան-
շուշտ կմեծացներ նաև Ասադի հաղթաթղթերը : Դեռ ավելին, նոր իրողութ-
յան պայմաններում ԱՄՆ-ը ձգտում էր մեղմացնել Լիբանանում Միրիայի 
Արաբական Հանրապետության (ՄԱՀ) հակաամերիկյան և հակաիսրայե-
լական քաղաքականությունը, ծայրահեղ դեպքում՝ չեզոքացնել նրա դերն 
այդ երկրռւմ լիբանանյան նախագահական վերահաս ընտրությունների 
նախաշեմին: Իր հերթին՝ Միրիայի նախագահ Հաֆիզ ալ-Ասադն ԱՄՆ-ի 
պետքարտուղար Ջորջ Շուլցի հետ տարեսկզքին ունեցած հանդիպումից 
(որի ընթացքում անդրադարձել էին միջազգային համաժողովի հրավիր-
ման, ԽՄՀՄ-ին այդ գործընթացի մեջ կառուցողական ոգով ներգրավելու 5 
և այլ հիմնախնդիրների) հետո, որոշ հանգամանքների բերումով, սկսեց 
«հաշվի առնել» Վաշինգտոնի կարծիքը՝ Շուլցի ծրագրում «ակտիվ կառու-
ցողական դեր» ստանձնելով6: Ուշագրավն այն է, որ, ի տարբերություն 
1983-84թթ. լիբանանյան զարգացումներում ռազմական միջամտության և 
հակամարտող կողմերի նկատմամբ ԱՄՆ-ի ոչ անկողմնակալ դիրքորոշմա-
նը, Վաշինգտոնն այժմ փորձում էր ԱՄՆ-ի դիվանագիտության համար 
հաջողություն ապահովագրել տեղական կուսակցությունների հետ գոր-
ծակցության միջոցով7: 

Իրենց հերթին, լիբանանյան քաղաքական ուժերը՝ կորցնելով ներ-
փբանանյան գործերը ներքին միջոցներով կարգավորելու հույսը, մեծ ակն-
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կ ալիքներ ունեին ՄԱ-ի ե Հարաւյային Ասիայի գծով ԱՍՆ-ի պետքարտու-
դւսրի օգնական Ռիչարդ Մերֆիի դամասկոսյան այցի արդյունքներից: Այս 
անգամ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչները գերադաում էին խոսել ոչ թե ինչ-որ 
նախաձեռնության կամ ծրագրերի, այլ այգ երկրի հիմնախնդիրների հա-
մալիր կարգավորման մասին: Ուշագրավն այն է, որ լիբանանյան հոգսերի 
նկատմամբ տարիներ շարունակ լիակատար անտարբերությունից հետո, 
ճգնաժամի կարգավորման ուղղությամբ Վաշինգտոնի միջնորդությամբ 
հանդես գալու նախաձեռնությունըյիբանանցիները բոլոր դեպքերում պայ-
մանավորում էին Դամասկոսի հետ : 

Այս անգամ Վաշինգտոնը հետամուտ էր մի կողմից Սիրիայի ու 
նրա լիբանանյան դաշնակիցների, մյուս կողմից՝ Լիբանանի նախագահ 
Ամին ժ-մւսյելի ու աջ-քրիստոնեական ուժերի միջե «կամուրջների անց-
կացմանը», քաղաքական բարեփոխումների հարցում քրիստոնյաների հա-
մաձայնության ձեռք բերմանը ե Լիբանանում Դամասկոսի հատուկ դերի 
ճանաչմանը9: 

Ներփբանանյան կարգավորման ճանապարհին Վաշինգտոնը եր-
կու հիմնախնդիր էր տեսնում՝ Լիբանանի պետական կառույցի կոնֆեսիո-
նալ համակարգի բարեփոխումն ու մուսուլմանական համայնքի մասնակ-
ցությունը քաղաքական որոշումների ընդունման գործընթացին: Ընտրութ-
յունների անցկացումն ու նոր կառավալաւթյան ձևավորումն անհնար էր 
դիտվում առանց «ազգային հաշտության» կայացման: Մինչդեռ քրիստոն-
յաները չէին ցանկանում հրաժարվել իրենց իշխանական արտոնություննե-
րից՝ «հաշտությունը» պայմանավորելով Լիբանանում սիրիական զորքերի 
դուրսբերման հետ: 

Մերֆին հետապնդում էր նաե Ամին ժմա^ելի և սիրիական ղեկա-
վարության միջև երկխոսության վերականգնման՛ , ապա՝ Սիրիայի հովա-
նու ներքո՝ 1983 և 1984թթ. ժ՜նևում գումարված ազգային հաշտեցման հա-
մաժողովի նմանությամբ լիբանանյան «համազգային երկխոսության» 
հրավիրման նպատակ: Խնդիրն այն է, որ 1983թ. հոկտեմբերի 31-ից նոյեմ-
բերի 4-ը ժնևում Լիբանանի հակամարտող կողմերի միջև Ազգային երկխո-
սության կայացման նպատակով գումարված համաժողովի 1 արդյունքում 
վերահաստատվել էր Լիբանանի՝ իբրև արաբական պետության կարգավի-
ճակը: Այս կանխադրույթից ելնելով՝ համաժողովն արտահայտվել էր մայի-
սի 17-ի փբանանաիսրայելական համաձայ նագյփ մերժման օգտին: 1984թ. 
մարտի 12-20-ին Լոգանում Վալիդ Ջումբլաթի և Նաբիհ Բերրիի շնորհիվ 
մասնակիցների նախկին կազմով սկսված ազգային երկխոսությանը նվիր-
ված հանդիպումների երկրորդ փուլը, որին մասնակցել էին նաև այդժամ 
ՍԱՀ-ի փոխնախագահ Աբդել Հալիմ Խադդամը: Չնայած կողմերի տարա-
ձայնության արդյունքում նրանց չհաջողվեց բոլոր մասնակիցներին ընդու-
նելի պայմաններով քաղաքական բարեփոխումների շուրջ համաձայնութ-
յան գալ, այնուհանդերձ, նրանք ամրագրեցին հրադադարի հասնելու մի-
ջոցները ե հավանություն տվեցին նոր սահմանադրության մշակման 
սկզբունքներին12: 
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Սակայն լիբանանյան «Ալ-Մասա» թերթի համաձայն՝ 
1. ԱՄՆ-ի համար լիբանանյան խնդիրներն արաբ֊իսրայելական հիմ-

նախնդրի համեմատությամբ ետին պլանի վրա էին գտնվում: 
2. Վաշինգտոնն ամենևին էլ չէր պատրաստվում հրաժարվել տարա-

ծաշրջանում Իսրայելի շահերի պաշտպանությունից: 
3. Ամերիկացիները գործ ունեին գերազանցապես նախագահ Ամին 

ժմայելի հետ, որոնց ջանքերը կենտրոնացված էին նախագահի կա-
պերը Դամասկոսի հետ վերականգնելու ուղղությամբ: Սինչդեո նա-
խագահի քաղաքական մեկուսացման ու Լիբանանի մուսուլմանների 
կողմից նրա դեմ բողոքարկման պայմաններում վերջինս ոչ թե նախա-
գահ, այլ առաջնորդ էր, այն էլ՛ ոչ թե ժողովրդական, այլ՛ քրիստոնեա-
կան կլանի: 

Սիևնույն ժամանակ սիրիական ղեկավարությունը Մերֆիին ներ-
կայացրել էր լիբանանյան ճգնաժամի նկատմամբ իր ծրագիրը՛ առանձ-
նացնելով այն մերձավորարևելւան հիմնախնդիրների կարգավորման փա-
թեթից: Վերջինիս համաձայն՝ Վաշինգտոնը պետք է Իսրայելին համոզեր 
դուրս բերել իր զորքերը Լիբանանի տարածքից՝ իբրև փբանանյան հիմ-
նախնդիրը մերձավորարևելւան փաթեթից առանձնացման գործընթացի 
սկիզբ: Դամասկոսի կարծիքով՝ միայն այդ դեպքում երկրի հարավում իս-
րայելական օկուպացիայի դեմ փբանանյան ու պաղեստինյան տարբեր 
զինված խմբավորումների ներկայությունը չէր կարող արդարացվել իբրև 
Թել-Ավիվի դեմ պայքարի միջոց: Սինչդեո իսրայելցիների դուրս բերումը 
Լիբանանի հարավում և կոնկրետ լիբանանաիսրայելական սահմանի եր-
կայնքով ՄԱԿ-ի ուժերի հետ մեկտեղ փբանանյան ուժերի տեղակայման 
հնարավորություն կընձեռեր: Արդյունքում՝ «խաղաղության գոտու» վերած-
ված երկրի հարավում ու ԲԵքաւս հովտում (Լիբանանի արևեյք) ցանկացած 
զինված ելույթ կճնշվեր իբրև Իսրայեփ օկուպացիայի դեմ չարդարացված 
քայլ: 

Սիրիացիներն էլ հնարավորություն կստանային զբաղվել 
արևմտյան Բեյրութի անվտանգության ապահովման, փբանանյան մայրա-
քաղաքի հարավային շրջանների հսկողության խնդրով13, ուր տեղակայ-
ված էին «Հիզբալլսւհի» և իրանական կողմնորոշմամբ մուսուլմանական 
ծայրահեղական այլ խմբավպւումների հենակետեր: Վերջին առաջարկի 
առնչությամբ Մերֆին ԱՄՆ-ի կողմից «կանաչ լույս» չերաշխավորեց՝ 
գտնելով, որ Դամասկոսն արևելյան Բեյրութով կարող է զբաղվել միայն 
հարավային Լիբանանի անվտանգության խնդիրներն Իսրայեփ հետ կար-
գավորելուց հետո: 

Ինչ վերաբերվում է Լիբանանի նախագահի թեկնածության խնդրի 
շուրջ երկու պետությունների դիրքորոշումներին, ապա Սիրիայի նախագա-
հի կարծիքով՝ «Դամասկոսի միջով» ընտրությունների անցկացումը կարոդ 
էր Լիբանանում խաղաղության վերականգնման ազդանշան ծառայել, հա-
կառակ դեպքում՝ իրադրությունը հղի էր անկանխատեսեփ հետևանքնե-
րով: Վաշինգտոնի պաշտոնական դիրոքորոշումն այս հարցում աոավել չե-
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զոք էր. Սերֆիի համաձայն՝ ԱՍՆ-ը որոշել էր գործակցել Լիբանանում նա-
խագահական ընտրությունների անցկացմանը՝ նշված ժամկետում ե 
առանց խոչընդոտների: 

Այսպիսով, սիրիա-ամերիկյան բանակցություններն այնուհանդերձ 
որոշ արդյունքներ արձանագրեցին, որոնց ոււդությամբ ԱՄՆ-ի ձեռնար-
կած քայլերն էին' 
• Մհրֆին Լիբանանի նախագահի խորհրդական Ի.Աալեմի միջոցով 

նախագահին պետք է հանձներ լիբանանյան կառավարության նոր 
կառուցվածքի և կոնֆեսիոնալ համակարգի փոփոխության հնարավո-
րության շուրջ Սիրիայի և ԱՍՆ-ի պայմանավորվածությունների փա-
թեթը: Լիբանանի նախագահը պետք է ամենասեղմ ժամկետում պա-
տասխաներ առաջարկներին: 

• ԱՄՆ-ի դեսպանատան աշխատակիցները մի շարք հանդիպումներ 
էին ձեռնարկել աջքրիստոենական ուժերին ե նախագահ ժմայելին 
ընդդիմադիր կուսակցությունների ե կազմակերպությունների ղեկա-
վարների հետ: Ամերիկացիները լիբանանյան քաղաքական գործիչ-
ներին տեղեկացրել էին Դամւսսկոսում Սերֆիի վարած բանակցութ-
յունների արդյունքների մասին՝ խնդրելով հնարավորին չափ շուտ 
պատասխանել առաջարկներին: 

Սիրիան ե ԱՍՆ-ը պայմանավորվածության էին եկել հետևյալում՝ 
1. Խորհրդարանում պատգամավորների տեղերը բաժանվում էին մու-

սուլման ե քրիստոնյա համայնքների միջև հավասարապես, որի արդ-
յունքում պատգամավորական տեղերն ավելացվելու էին: 

2. Խորհրդարանի նախագահը և անդամներն ընտրվում էին քառամյա 
ժամկետով: 

3. Վարչապետն ընտրվում էր խորհրդարանի պատգամավոր: Խորհր-
դարանի նախագահի ստորագրությունը պարտադիր էր՝ կառավա-
րության ձևավորումը, նրա կազմի հաստատումը կամ կաբինետի ար-
ձակումը հրահանգավորող նախագահի ստորագրությանը զուգահեռ: 

4. Նախագահի, խորհրդարանի նախագահի ե վարչապետի ընտրութ-
յան դեպքում պահանջվող պատգամավորական ձայների մեծամաս-
նությունը պետք է որոշվեր նույն կարգով: 

5. Նախարարների խորհուրդը համարվում էր գործադիր իշխանության 
կողմից որոշումներ ընդունող կոլեկտիվ աղբյուր, որին նստաշրջաննե-
րի անցկացման նպատակով տեղ էր հատկացվում՝ վարչապետի, իսկ 
հատուկ դեպքերում՝ նախագահի գլխավորությամբ: 

6. Պատգամավորների ձայների ոչ պակաս, քան 2/3-ով ընդունված հրա-
մանագրերը ստորագրվելու էին նախագահի, վարչապետի և համա-
պատասխան նախարարությունների ղեկավարների կողմից: 

7. Որոշ ժամանակ (16 տարի) անւյ քաղաքական կրոնադավանական 
համակարգը պետք է վերացվեր՛ : 

Սիրիայի ղեկավարները ես իրենց լիբանանյան դաշնակիցներին 
ներկայացրին քաղաքական բարեվտխումների ուղղությամբ ձեռք բերված 
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պայմանավորվածությունների հիմնսւդրույթները: Այդ նպատակով Դա-
մասկոս գործուղվեց Լիբանանի խորհրդարանի նախագահ Հուսեյն ալ-Հու-
սեյնը, վարչապետի պաշտոնակատար Սելիմ ալ-Հոսը, ինչպես նաև Առա-
ջադիմական Սոցիալիստական կուսակցության՛ ԱՍԿ-ի նախագահ Վալիդ 
Ջումբլաթը, շիական շարժման ԱՍԱԼ-ի առաջնորդ Նսւբիհ Բերրին, որոնք 
ընդ1ւանուր առմամբ համաձայնվեցին քաղաքական բարեփոխումների ճա-
նապարհով Լիբանանի հակամարտության կարգավորման ծրագրի հետ: 
Ամերիկացիները նույնպես քրիստոնեական համայնքի ներկայացուցիչնե-
րին հանձնեցին ամերիկա-սիրիական գործակցության արդյունքում ձեռք 
բերված առաջարկների փաթեթը : 

Հարկ է նկատել, որ թեև Վաշինգտոնի և Դամասկոսի միջև պայմա-
նավորվածություններն առաջին հայացքից չէին շոշափում Լիբանանի հիմ-
նւսխնդիրներն ու ճգնաժամի առաջացման պատճառները, այնուհանդերձ, 
վերահաս նախագահական ընտրությունների նախաշեմին զգալիորեն ակ-
տիվացնում էին ինչպես երկրի ներքաղաքական զարգացումները, այնպես 
էլ փբանանյան ճգնաժամի, մասնավորապես նախագահական ընտրութ-
յունների նախապատրաստության ու անցկացման շուրջ միջազգային' 
մասնավորապես Դամասկոսի ու Վաշինգտոնի ներգրավվածությունը: 

Այսպիսով, բազմաթիվ լիբանւսնցիներ նախագահական ընտրութ-
յունների նախաշեմին «հրաշքի» էին սպասում Վաշինգտոնի, Բեյրութի և 
Դամասկոսի միջև «աշխատանքային փաստաթղթերի» փոխանակությու-
նից, ինչպես նաև ամերիկախորհրդային հանդիպումներից, իրան-իրաքյան 
պատերազմի ավարտից: 

Այնուհանդերձ, 1988թ. սեպտեմբերի դրությամբ, երբ լրանում էր 
Ամին ժմայելի պաշտոնավարության ժամկետը, փբանանյան քաղաքա-
կան ուժերը դեռևս համաձայնության չէին եկել նախագահի իրավահաջոր-
դի հարցում: Քաղաքական այս վււսկուղու առաջացմանը, որոշ կարծիքնե-
րի համաձայն, նպաստեց նաև ամերիկյան դիվանագիտությունը, որի մի-
ջամտության արդյունքում, Ռ.Սերֆիի առաջարկով, Սիրիան հրաժարվեց 
իր թեկնածուի՛ Լիբանանի նախկին նախագահ Սուլեյման Ֆրանժիեի ա-
ռաջադրությունից1 : Իսկ Դամասկոսի երկրորդ թեկնածուի՝ իրավաբան և 
խորհրդարանի անդամ Սիխաիլ ալ-Դահերին լուռ սատարումը Վաշինգ-
տոնի կողմից փբանանյան կառավարության հետագա պառակտման 
պատճառ դարձավ17: 

Մինչ այդ Դամասկոսը հավանություն չտվեց նաև ԱՍԿ-ի առաջ-
նորդ Վալիդ Ջումբլաթի առաջ քաշած քրիստոնյա մարոնի Անտուան ալ-
Աշքարի (վերջինս աջակցություն չէր գտել նաև ԱՄԱԼ-ի մոտ) թեկնածութ-
յանը՝ հակառակ Լիբանանի ներքին գործերին չմիջամտելու ուղղությամբ 
Միրիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի նախկի-
նում արված հայտարարություններին: Միրիայի հավանությանը չարժա-
նացան նաև պատգամավորների շրջանից խորհրդարանի նախագահ Հու-
սեյն ալ-Հուսեյնիի առաջադրած թեկնածուները: Դամասկոսին բնականա-
բար դուր չեկավ նաև փբանանյան արհմիությունների առաջնորդների ու 
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զգալի թվով խորհրդարանի պատգամավորների աջակցությունից օգտվող 
«Ազգային Դաշինքի» առաջնորդ Ո-այմոն էդդեի թեկնածությունը, որը երդ-
վել էր պայքարել Լիբանանից սիրիական ե իսրայելական ուժերի դուրս 
բեբման համար: 

Ինչ վերաբերվում է լիբանանյան սուննի մուսուլմանների գլխավոր 
քաղաքական խմբավորմանը՝ «Իսլամական հանդիպմանը», ապա վեր-
ջինս Սիրիայի միջնորդությամբ բանակցություններ էր վարում քրիստոնյա 
քաղաքական գործիչների հետ փոխզիջման հասնելու հնարավորության 
շուրջ: Խմբավորման անդամները պատրաստ էին նախագահ չընտրվելու 
դեպքում իրենց կողմից նոր, անցումային կառւալարության ղեկավարման 
հարցում: Իսկ վարչապետի պաշտոնակատար սուննի մուսուլման Սեփմ 
Հոսը, որն իր գլխավոր խնդիրը համարում էր ստատուս քվոյի պահպանու-
մը. հատկապես տնտեսության ոլորտում, լրացնում էր լիբանանյան սիրիա-
մետների շարքերը: 

«Հիզբալլւսհն» իր հերթին պահանջում էր «քաղաքական մարոնիզ-
մի վերացում» և նախագահի պաշտոնում շիա աստվածաբանի ընտրութ-
յամբ «իսլամական հանրապետության» ստեղծում: Լիբանանի շիական 
բարձրագույն իսլամական խորհրդի նախագահի տեղակալ շեյխ Մուհամ-
մադ Մահդի ալ-Դինն առաջ էր քաշում «ժողովրդավարական մեծամաս-
նության» հիման վրա ընտրությունների գաղափարը՝ հերքելով քրիստոն-
յա-մարոնիների օգտին նախագահի պաշտոնի ամրագրումը, և առաջ քա-
շելով Սեփմ Հոսի թեկնածությունը: Ինչ վերաբերվում է «Իսլամական-հայ-
րենասիրական» ճամբարին , ապա վերջինիս գործողությունների համա-
կենտրոնացմանը խոչընդոտեցին ԱՄԱԼ-ի և «Հիգբալլահի» միջև ռազմա-
կան գործողությունները և Արաֆաթի կողմնակիցների ու հակառակորդնե-
րի միջև քառատված «ճամբարների միջև պայքարը», որոնց միավորում էր 
բացառապես Լիբանանում սիրիական ուղեգծի սատարումը 9: 

Իրենց հերթին Սամիր ժաժայի գլխավորած Լիբանանյան ուժե-
րը2"՝ (ԼՍԻ), բողոքարկեցին Հւսֆիզ Ասադի մերձավոր ընկերոջ, Սուլեյման 
Ֆրանժիեի թեկնածությունը՝ ելնելով սիրիական 40 հազարանոց զորքերի 
պայմաններում Ասադի կամքին Ֆրանժիեի ականջալուր փնելու մտավա-
խությունից: Աջ-քրիստոնյանհրի համար անընդունելի էր նաև սիրիական 
նախագահի երկրորդ թեկնածու Սիխաիլ ալ-Դահերը : 

Այսպիսով, լիբանանյան քաղաքական ողջ սպեկտրը ներկայաց-
նող ուժերի միջև ծրագրերի բացակայության ու տարաձայնությունների 
պայմաններում, 1988թ. սեպտեմբերի 21-ի նախագահական ընտրություն-
ները գործնականում դատապարտված էին ձախողման: Ընտրությունների 
հաջորդ օրը նախագահ ժմայելն իր աշխատակազմի ղեկավար լիբանան-
յան բանակի հրամանատար Սիշել Սունին նշանակեց վարչապետի պաշ-
տոնում, որը պետք է ղեկավարեր 6 զինվորականներից կազմված անցու-
մային «զինվորական կառավարությունը»: Մուսուլմանները հավանություն 
չտվեցին Սունի թեկնածությանը՝ չընդունելով նրա իշխանական լեգիտի-
մությունը: Ռազմական կաբինետի 3 մուսուլման ներկայացուցիչներ՝ սուն-
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նի. շիա և դրուզ, հրաժարվեցին համագործակցել Սունի ե երկու սպա քրիս-
տոնյաների հետ: Փոխարենը' մուսուլման առաջնորդները Սիրիայի աջակ-
ցությամբ իրենց հավատարմությունը հայտարարեցին վարչապետի պաշ-
տոնակատար Սելիմ ալ-Հոսի գլխավորած փբանանյան կառավարությա-
_ 22 նը : 

Այդժամ Աունը ձևավորեց իր կառավարությունը, որի մեջ երկու 
քրիստոնյա նախարարների՝ գեներալ Իսամ Ջամրայի ու էդգար Մալուֆի 
հետ մտնում էր նաև վարչապետը 3: Փաստորեն, երկրռւմ ստեղծվեց լեգի-
տիմ իշխանության ձեռք բերման ուղղությամբ մրցակցող երկու հակամար-
տող կառավարությունների (իրենց առանձին բանակներով) համագոյակ-
ցություն: Լիբանանը կրկին բաժանվեց քրիստոնյա մեծամասնությամբ 
արևմտյան Բեյրութի (Սելիմ Հոս վարչապետով) և մուսուլման մեծամաս-
նությամբ արևելյան Բեյրութի կառավարությունների (Սիշել Սուն վարչա-
պետով) միջև: Սունն աշխատանքային խումբ ստեղծեց և սկսեց ասպարե-
զից հեռացնել ԱՍՆ-ի, Սիրիայի ջատագովներին և լիբանանյան քաղաքա-
կան թատերաբեմի այլ դերակատարների՝ առաջացնելով վերջիններիս 
բացասական հակազդեցությունը: Սիրիային դուր չեկավ նաև իր լիբանան-
յան դաշնակիցների՜ դրուզների և ԱՄԱԼ-ի դեմ Սունի ծավալած ռազմար-
շավը: Իր հերթին Վաշինգտոնը՝ ելնելով ճգնաժամի սրման մտավախութ-
յունից, հանդես եկավ զինվորական վարչապետի նշանակման դեմ: 
Սկզբնական շրջանում թվում էր, թե կառավարության պառակտումը չի եր-

կարատևի երկու վարչապետերի կողմից նախագահական շտապ ընտրութ-
յունների անցկացման շուրջ արտաքուստ համաձայնության գալու լույսի 
ներքո: Եվ իսկապես, կառավարական աշխատանքները շարունակվում էին 
երկու կաբինետների միջև: Սակայն շուտով պարզվեց, որ Աունի հավակ-
նությունները դուրս են գալիս Հոսի կաբինետի լեգիտիմությունը մերժելու 
շրջանակներից և նախագահական պաշտոնի զբաղեցման նպատակ են 
հետապնդում : Աունը՝ անտեսելով նախագահական ընտրությունների 
անցկացման հրատապությունը, ձեռնամուխ եղավ անկախ քաղաքական 
ուղեգծի վարմանը՝ միաժամանակ պայքար ծավալելով Լիբանանյան ճա-
կատի ներսում՝ վերջինիս ղեկավարությունը ստանձնելու ուղղությամբ: 

1989թ. փետրվարին ԼՈՒ-ի միլիցիայի հետ Սունի առաջին բախումը՝ 
Բեյրութի նավահանգստի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու 
նպատակով, վերածվեց բացահայտ առճակատման, որի արդյունքում նա-
վահանգիստը վերադարձվեց պետությանը: Աունը մեկ ամիս անց ծովային 
շրջափակման ենթարկեց մեծամասամբ մուսուլմաններից կազմված միլի-
ցիաներին, որոնց ձեռքում էին գտնվում երկրի գրեթե բոլոր նավահան-
գիստները: Սա առաջացրեց ԱՍԱԼ-ի, դրուզների և Ս.Ֆրանժիեի «Մւսրա-
դւսյի», ինչպես նաև նրանց սիրիական հովանավորի դիմակայությունը՝ 
ճգնաժամի էսկալացիայի պատճառ դառնալով: Մարտի 14-ին Սունն 
«ազատագրական պատերազմ» հայտարարեց Լիբանանում սիրիական 
ուժերի ներկայության դեմ 5, որն ըստ էության ռազմական մեծ խիզախում 
էր ընդդեմ ներքին, տարածաշրջանային ու միջազգային համերաշխությա-
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նը: Սիրիան իր հերթին ցամաքային ե ծովային շրջափակման ենթարկեց 
Սիշել Սունի զինված խմբավորումների հսկողության տակ գտնվող «Քրիս-
տոնեական ինքնավարության» շրջանները: Սիշել ՍԼունը պատասխան 
հարվածներ հասցրեց արևմտյան Բեյրութի սիրիական ուժերի դիրքերին26: 
Վեց ամիս շարունակ արևելյան Բեյրութը ենթարկվում էր մուսուլմանական 
ու սիրիական ուժերի, իսկ արևմտյան Բեյրութն ու Շուֆը' Ա1Ւ-ի բանակի 
քրիստոնյա զորամիավորումների փոխհրաձգություններին: 

ԱՄՆ-ի նախագահ Ջորջ Բուշի2 վարչակազմը, որը մինչ այդ խու-
սափում էր ւյՈ-ի նկատմամբ համապարփակ քաղաքականության ձևավո-
րումից, այժմ՝ ելնելով լոկալ հակամարտությունների (կոնկրետ դեպքում լի-
բանանյան) ծավալման մտավախությունից, փորձեց կասեցնել Սիրիայի 
ջանքերը՝ հրաձգությունների և ցամաքային գրոհների միջոցով Լիբանանի 
քրիստոնեական ինքնավար շրջանի ոչնչացման ուղղությամբ՜8: 

Սակայն ԱՄՆ-ն այդժամ լիբանանյան իրադարձություններում 
ստիպված էր գործ ունենալ նոր դերակատարի հետ՝ ի դեմս Իրաքի, որի 
միջամտությունը հակամարտությանն առավել սուր բնույթ հաղորդեց: 
Խնդիրն այն է, որ իրան-իրաքյան պատերազմի ընթացքում Սիրիան տա-
րածաշրջանում ազդեցիկ ռազմավարական դիրքեր էր զբաղեցնում Իրանի 
հետ դաշինքի շնորհիվ: Սակայն պատերազմի ավարտից հետո Իրաքը, 
ասես Սիրիայի դեմ ռեանշի նպատակով2 ՚ 1988թ. աշնանից զինում ու հան-
դերձավորում էր (հաճախ Իրանից բռնագրավված զենքով ու հանդերձան-
քով) Լիբանանի քրիստոնյա ընդդիմությանը : Սիրիան, որը չէր կարող 
վերջիններիս դեմ պայքարում ապավինել ԱՍՆ-ի աջակցությանը, և որը 
դժգոհ էր իր ռազմավարական դաշնակցի՝ ԽՍՀՄ-ի ՍԱ-ի քաղաքակա-
նության որոշ ասպեկտներից31, ստիպված էր դիմելու Իրանի աջակցությա-
նը՝ թե' Իրաքի կողմից սատարվող Սիշել Սունի նկատմամբ ճնշում գոր-
ծադրելու, ե թե՛ Սաուդյան Արաբիայի ու ԱՊԼ-ի կողմից Լիբանանում Սի-
րիայի բացառիկ դերի ճանաչումն ապահովելու հարցում: Իրանին գործնա-
կանում հաջողվեց Լիբանանում իսլամական ազգայնական հակա-աունա-
կան կոալիցիա 2 ստեղծել, որը Սիրիայի համար էական զսպիչ գործոն ծա-
ռայեց Սունի դեմ պայքարում՝ նամանավանդ վերջինիս օգտին Ֆրանսիա-
յի կողմից սպառնացող միջամտության պայմաններում: Սա միաժամանակ 
իբրև նախազգուշացում ծառայեց Սաուդյան Արաբիային ու ԱՊԼ-ին, 
որոնք Լիբանւսնում Սիրիայի խաղաղարար դերակատալտւթյանը դիմա-
կայելու դեպքում ստիպված էին լինելու գործ ունենալ իսլամական հեղա-
փոխության հետ33: 

Ի վերջո, Սիրիան ստեղծված ճգնաժամի պայմաններում տարորոշ-
վւսծ ռազմավարություն որդեգրեց՝ գործի դնելով ռազմական ճնշամիջոց-
ների, Սիրիայի նկատմամբ արաբական, ֆրանսիական և միջազգային 
ճնշման դիմակայման, ԱՄՆ-ին Սիրիայի հետ առավել լայն երկխոսության 
մեջ ներգրավվելու քաղաքականություն՝ վերջինիս հետ հարաբերություն-
ներին առավել մեծ նշանակություն տալով և այդ ուղղությամբ առավել մեծ 
ջանքեր գործադրելով34: Իր հերթին ԱՍՆ-ը՛ հաշվի առնելով Լիբանանում 
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Դամասկոսի կարեոր դերակատարությունը, փորձում էր փբանանյան և 
արաբ-իսրայելական հիմնախնդիրների կարգավորման հեռու գնացող 
նկատառումներով Սիրիայի հետ համագործակցությունն առավել ընդլայ-
նել35: Այդ նպատակով փբանանյան և մերձավորարեելյան խաղաղության 
հիմնսւխնդիրներն ԱՍՆ-ի աջակցությամբ քննարկման դրվեցին 1989թ. մա-
յիսի 25-26-ին Կասաբլանկայում գումարվող արաբական երկրների գա-
գաթնաժողովում36: ԱՊԼ-ի նշանակած հանձնախումբը՜ հանդիպումներ 
կազմակերպելով փբանանյան երկու կառավարությունների ղեկավարների 
հետ՜ երկու կողմերին էլ հնարավորություն ընձեռեց արտահայտել իրենց 
դիրքորոշումները3 : ԱՊԼ-ի ձևավորած եռակողմ հանձնաժողովի կազմում 
ընդգրկվեցին Սաուդյան Արաբիայի ու Սարոկկոյի թագավորները և Ալժիրի 
նախագահը, որոնց հիմնական նպատակը Լիբանանի սահմանադրական 
բարեփոխումների ու նոր նախագահի ընտրության ապահովումն էր38: 
Հանդիպումը նախատեսվում էր անցկացնել սեպտեմբերի 30-ին Սաուդյան 
Արաբիայի Թսփֆ քաղաքում, ուր, նախապես հրապարակված պաշտոնա-
կան հաղորդագրության համաձայն, հրավիրված էին նաև Լիբանանի 
խորհրդարանի պատգամավորներ3 : Հարկ է նշել, որ իրենց հերթին 1989թ. 
սեպտեմբերի 23-ին ԽՍՀՄ-ն ու ԱՍՆ-ն հանդես եկան համատեղ հայտա-
րարությամբ՛ ընդգծելով Լիբանանի հիմնախնդիրը խաղաղ ճանապարհով 
և հակամարտող կողմերի շահերից բխու^ կառուցողական երկխոսության 
ոգով կարգավորելու անհրաժեշտությունը ': 

Այսպիսով, միջարաբական ու միջազգային խորհրդակցությունների 
և բանակցությունների արդյունքում ստեղծված Բարձրագույն Եռակողմ 
Հանձնախումբը քննարկման ներկայացրեց իր կողմից պատրաստված զե-
կուցագիրը, որը հայտնի էր դառնալու յւբրև «Թւսիֆի համաձայնագիր» 
կամ «Ազգային Հաշտության Խարտիւս» : Այն օրինականացնելու էր Լի-
բանանում Սիրիայի դերը՜ յուրօրինակ «Pax-Syriana» հաստատելու հնարա-
վորություն ընձեռելով Դամասկոսին: 

Հարկ է նկատել, որ թեև լիբանանյան իրադարձությունների առն-
չությամբ ԱՍՆ-ի և Սիրիայի համագործակցության տրամաբանական 
ավարտ նախանշող Թսփֆի համաձայնագիրը չկարողացավ բավարարել 
Լիբանանի հակամարտող բոլոր կողմերի պահանջներն ու ակնկալիքները, 
այնուհանդերձ, հզոր միջազգային ու տարածաշրջանային աջակցության 
պայմաններում համաձայնագրով սկիզբ դրվող գործընթացներն ըստ էութ-
յան ունեցան ինչպես իրենց մասնակի կենսագործումը, այնպես էլ շարու-
նակությունը: 
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AGHAVNI HARUTYUNYAN 

SYRIA-AMER1CAN COOPERATION TOWARD LEBANESE PRESIDENTIAL 
ELECTION 

OF 1988 AND CRISES REGULATION 

In early monts of 1988 before Lebanese presidential elections the key issue of 
discussion in light of activization of USA policy toward NE, especially toward Lebanon, 
bccamc the USA-Syria relations. USA guess to use Syria's opponunities in resolution of 
some issues connected with Iraq-Iran war, liberation of Western hostages in Lebanon, in 
effecting on ME regulation mechanism, taking into account meantime Syria's close 
allience with USSR and Iran. 

This time USA attempted to ensure success for USA diplomacy through 
Cooperation with Lebanese parties, in "passing bridges" between Damascus and its 
Lebanese allyies, as well as attaining Christian's agreement on Implementation of 
political reforms and ensuring the recognition of Syria's special role in Lebanon. USA 
saw two main problems in inter-Lebanon regulation: abolition of political 
confessionalism and muslim participation in political decisionmaking process which 
considered possible only in condition of "National conciliation". But Lebanese 
Presidential election of September 1988 entered into a deadlock mainly as a result of 
USA refusal of Syria's first candidate for Lebanese presidantial post and supporting the 
second one. It served as a pretence of Splitting govenrment into two competing 
coalitions: the first was Syria-oriented coalition headed by Sunni leader S.Hoss, the 
second was anti-Syrian coalition headed by M.Aun, who eventually unleshed "war 
against Syria". 

Eventually, specifying Syria's role in Lebanese developments, USA supported 
Damascus in defeating Aun, and in signing Taif Accord or "National Conciliation 
Charter" in September 1989 between govemments of Syria and Lebanon which 
consequently legitimized Syria's presence in Lebanon helping to establish "Pax-Syriana" 
in this country. 
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ԱՆՈՒՇ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

ԱԲԴՈՒՐՐԱՀՄԱՆ ՇԵՐԵՖ. ԹԱՆԶԻՄԱԹԻՑ 
ՍԻՆՉԵՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Օսմանյան կայսրության վերջին վակաա-նյուվիս' և պետական 
գործիչ Աբդուրրահմւսն Շերեֆի (1853-1925) կյանքը և գործունեությունը 
ժամանակագրական առումով համընկավ Թուրքիայի պատմության բե-
կումնային շրջանի հետ' Թանագիմաթ, աոաջին Սահմանադրության ըն-
դունում, զուլումի տարիներ, երիտթուրքական հեղաշրջում. Առաջին աշ-
խարհամարտ, Հայոց Մեծ Եղեռն, Թուրքիայի Հանրապետություն: Նրա 
կենսագրության հանգուցային կեւոերի ուսումնասիրումը կարող է լրացու-
ցիչ լույս սփռել վերը հիշատակված իրադարձությունների, որոնց անմիջա-
կան ականատեսն ու մասնակիցն է եղել Շերեֆը՝ որոշ մանրամասներին, 
ինչպես նաև դրանց առընչություններին հայկական խնդիրների հետ2: 

Աբդուրրահման Շերեֆը ծնվել է Ստամբուլում 1853թ-ին, պալա-
տական քարտուղարի (kätip) ընտանիքում: Բարձրագույն կրթությունը 
ստացել է Ստամբուլի Սուլթանիյե դպրոցում, ավարտելով թուրքերեն և 
ֆրանսերեն լեզվի և պատմության բաժինները: Իր գործունեությունը սկսել 
է որպես ընդհանուր պատմության ուսուցիչ, այնուհետև դարձել է դպրոցի 
տնօրեն: 1895թ.-ին նշանակվել է հանրահայտ Գ-ալատւսսարայ վարժարա-
նի տնօրեն: 1905թ.-ից սկսած. Սահմանադրության վհրահռչակումից հետո 
զբաղեցրել է մի շարք պետական պաշտոններ կայսրության բարձրագույն 
ատյաններում՝ Օսմանյան կայսրության խորհրդարանի վերին պալատի 
անդամ (Ayan Meclisi), կրթության նախարար Հուսեյն Հիլմի-փաշայի կա-
բինետում, 1909թ.-ից մինչև 1919թ. եղել է վակաա-նյուվիս, հանդիսացել է 
1909թ. ստեղծված «Օսմանյան պատմական ընկերության» առաջին նա-
խագահը և, վերջապես, 1923թ., ընտրվելով պատգւսմավոր Սւոամբուփց, 
մասնակցել է Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովի աշխատանքներին, ավե-
լին՝ լինելով մեջլիսի ամենատարեց անդամը, հենց նա է բացել ժողովի աշ-
խատանքները : 

Ադուրրահման Շերեֆ-պատմագիրը մեծապես ազդվել է իր նա-
խորդների՝ Ահմեդ Ջեդեթ-փաշայի և Վեֆիկ-փաշայի աշխատություննե-
րից: Թանզիմաթի շրջանի ականավոր պատմագիր, ուլեմ4, պետական գոր-
ծիչ Ահմեդ Ջևդեթը չնայած մեդրեսում ստացած կրթությանը, իր պատմա-
կան աշխատություններում օգտագործել էր որոշ արևմտյան աղբյուրներ, 
որոնք թուրքերեն էին թարգմանվել ե հրատարակվել Եգիպտոսում՛: Պատ-
մագիր Վեֆիկ փաշան, որը թուրք դիվանագետի որդի էր և որոշ ժամանակ 
կրթվել էր Փարիզում, իր աշխատություն ներում օսմանյան պատմությունը 
շարադրելով ավանդական գահատոհմական սկզբունքներով, այնուամե-
նայնիվ փորձել էր բաժանել այն որոշակի ժամանակաշրջանների՝ ծավալ-
ման, հզորության և անկումի՛՞: Դեռևս Գալատասարայի ւիսրժարանում յւր 
տնօրինության տարիներին Շերեֆը ծանոթանում է այն դասագրքերին' և 
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մեթոդներին, որոնցով դասավանդվում էր պատմությունը նույն վարժարա-
նի ֆրանսիական և հայկական բաժանմունքներում: Այդ ստումով ոչ մահ-
մեդական (հայական և հունական) կրթօջախները, ինչպես գրում են Ա. 
ժելտյակովը և 5ու. Պետրոսյանը, միշտ էլ օրինակ են եղել թուրքերի հա-
մար՛1: 19-րդ դարի վերջում (1307/1890թ. և 1315/1898թ.) Աբդուրրահման Շե-
րեֆը հրատարակում է երկու աշխատություն՛ «Tarih-i Osmani» ե «Fezleke-i 
tarih-i Devlet-i Osmaniyye» («Օսմանյան պատմություն» և «Օսմանյան պե-
տության ամվտփ պատմություն»), որոնք բոլորովին նոր խոսք էին թուրքա-
կան պատմագրության մեջ: Յուրովի սինթեզելով իր նախորդների' Ահմեդ 
Ջևդեթի ե Վեֆիկ-փաշայի մոտեցումները պատմության շարադրանքին, 
լայնորեն օգտագոծելով եվրոպական աղբյուրները, Շերեֆը դիտարկում է 
օսմանյան պատմությունը համաշխարհային պատմության ենթաւոեքս-
տում, փորձում է չսահմանափակվել իրադարձությունների լոկ շարագր-
մամբ, այլ բացահայտել դրանց պատճառահետևանքային կապերը: Շերե-
ֆը աոաջինն էր թուրք պատմագիրներից, ով իր «Tarih»-nitf տեղագրեց ծա-
նոթագրություններ, հղումներ աղբյուրներին, բազմապիսի քարտեզներ: Շե-
րեֆի պատմությունը որոշ մասնագետների կարծիքով «աոաջին թուրքա-
կան գիտական պատմագրական աշխատությունն էր, որը ստեղծվել էր 
թուրք հեղինակի կողմից» : Այդ աշխատությունը իր կրկնօրինակումներն է 
ունեցել նույնիսկ հանրապետական շրջանում1 : Օսմանյան կայսրության 
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համար գրված իր մեկ 
այլ դասագրքում՝ «Cografya-i Umumi»-nid («Ընդհանուր աշխարհագրութ-
յուն») նա առաջին անգամ շրջանառության մեջ է դնում այնպիսի հասկա-
ցություններ, ինչպիսիք են' «Hukümet-i müterae» (բացարձակ միապետութ-
յուն), «Hukümet-i me^ruta» (սահմանափակ միապետություն) ե «Hükumet-i 
cumhuriyye» (ժողովրդավարական պետություն), որպես արդի աշխարհում 
գոյություն ունեցող պետությունների կառավարման տարբեր համակար-
գեր": 

Աբդուրրահման Շերեֆի լուրջ մտավորականի և ազնիվ պաշտոն-
յայի հեղինակությունը հիմք են հանդիսանում, որպեսզի երիտթուրքական 
հեղաշրջումից և Սահամանադրության վերահռչակումից հետո նա նշա-
նակվի վակաա-նյուվիս (1909թ.) և այնուհետև նորաստեղծ «Օսմանյան 
պատմական ընկերության» (Tarih-i Osmani Encümeni) նախագահ: 

Ինչպես նշվում էր «Ընկերության» կանոնադրության մեջ, այն հիմ-
նադրվել էր սուլթան Մեհմեդ Ռեշադի հրամանագրով (irade) և նյութական 
աջակցությամբ որպես պատմագիտական հանձնաժողով, որի առաքելութ-
յունն էր կրթօջախների համար Օսմանյան կայսրության պատմության նոր 
և համապարփակ դասագիրք պատրաստելը՛ : Այդպիսի պատմության 
ստեղծման հիմնական նպատակներից էին հայտարարվում՛ պետության 
բոլոր «էլեմենտների»՝ (unsurlar)1 մեկը մյուսին ճանաչելը, իրար նկաատ-
մամբ անվստահության և ատելության (nefret) հաղթահարումը, «գիտելիք-
ների հորիզոնի ընդլայնումը»: «Ընկերության» ստեղծման մասին հռչա-
կագրում նշվում էր նաև, որ միմյանց և ընդհանուր պատմությանը հաղոր-
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դսւկից լինելով, կայսրության տարբեր ժողովուրդները կգիտակցեն մի պե-
տության մեջ միահամուռ ուժերով գոյատևելու անհրաժեշտությունը ե սեր 
կտածեն ընդհանուր օսմանյան հայրենիքի (vatan-i müjtereke) հանդեպ՛ : 
Սա, անշուշտ, այն ժամանակվա պաշտոնական գաղափարախոսության 
օսմանիգմի դրսեորումն էր, գաղափարախոսություն, որով երիտթուրքերը 
փորձում էին փրկել ազգային-ազատագրական շարժումներից մասնատ-
վող օսմանյան բռնապետությունը: «Օսմանյան պատմական ընկերութ-
յան» անդամներ էին ժամանակվա հայտնի հասարակական գործիչներ, 
պատմաբաններ, հրապարակախոսներ՜ Ստամբուլի թանգարանների վա-
րիչ Հափլ էդհեմ էլդեմը, Հնեագիտական հանձնաժողովի նախագահ Ափ 
էմիրին, Ստամբուլի համալսարանի դասախոս ՍՆհմեդ Ֆուադ Քյոփրու-
լուն, Շեմսեդդին Սամին ե Ահմեդ Ռեֆիկը (Ալթընայ): Վերջինս պատկա-
նում է այն թուրք պատմաբանների շարքին, որոնք Աոաջին համաշխար-
հային պատերազմից հետո հանդես եկան աշխատություններով, որոնցում 
թեև հայերի կոտորածի փաստը չէր ժխտվում, սակայն վիճարկվում էր այդ 
ոճրագործության կազմակերպված բնույթը, կամ ներկայացվում որպես 
երկկողմանի բախում՛ : 

Աբդուրրահսւման Շերեֆի պնդմամբ «Ընկերության» աշխատանք-
ների մեջ ներգրավվեցին նաև ոչ թուրք մասնագետներ՜ Խորհրդարանի 
պալատի անդամ սերբ Իսկանդեր Յանկո Հուջին, մեջփսի պատգամավոր 
հույն Կաոոլիդին, Մուտավիդիս Քրիստովուլոաը, հայ ըսսգրող, «Սաբահ» 
թերթի խմբագիր Տիրան Քելեքյանը : 

ՇԵրեֆի համոզմամբ, օսմանյան կայսրության համապարփակ 
պատմություն գրելու համար անհարժեշտ էր օգտագործել ոչ միայն թուր-
քական աղբյուրներ, այլ նաև բյուգանդական և հայկական, քանի որ իր 
մտահղացմամբ, շարադրանքը պետք էր սկսել այն ժամանակաշրջանից, 
երբ թուրքերը Անսւտոլիայում հիմնում են առաջին պետությունը (սելջուկ-
ներ) ե, բնականաբար, առնչվում են «այլ ժողովուրդների պետական միա-
վորումների հետ» : «Ընկերությունը» ձեռնամուխ է լինում նաև սեփական 
ամսագրի հրատարակմանը: Ամսագիրը, "Tarih-i Osmani Encümeni 
Mecmuasij-ն աոաջին թուրքական պարբերականն էր, որն օսմանյան հա-
սարակությանը ծանոթացնում էր արդի պատմագիտական ձեռքբերումնե-
րի հետ, հրատարակում էր հազվագյուտ փաստաթղթեր, հուշագրություն-
ներ, համաշխարհային և սեփական պատմության ակնառու դեմքերի կեն-
սագրություններ: Պարբերականը լույս էր տեսնում մինչև 1928թ., նրա երկու 
համարները լույս տեսան արդեն 1930թ.-ին, նոր այբուբենի ներդրվելուց հե-
տո (yeni seri)8 : 

«Местиал-ի ամբողջական տեսությունը թույլ է տափս միանշա-
նակ արձանագրել, որ ոչ թուրք հեղինակների ներկայությունը պարբերա-
կանի էջերում զգալիորեն զիջում էր նրանց թուրք համագործակից երի հրա-
պարակումներին: Նշված փաստը աներկբա բացահայտումն է օսմանիգմի 
իրական էության, որը թեև հայտարարում էր, որ բոլոր ժողովուրդները 
կայսրությունում համահավասար են, սակայն իրականում թուրքերն «ամե-
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նահավասարն» էին: 
Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ «Encümenw-ի «Օսմանյան պատմութ-

յան» նախագիծը, իր բոլոր թերություններով հանդերձ, առաջին և վերջին 
փորձն էր Թուրքիայի ողջ պատմության ընթացքում, ներկայացնել այն՝ 
պետության ոչ-թուրք ժոդովուրդների մասնագետների մասնակցությամբ: 
Այդ նախագիծը այդպես էլ երբեք չիրագործվեց: 

1913թ.-ին մամուլում լայն քննարկման համար հրապարակվելուց 
հետո, նախագիծը սուր քննադատության արժանացավ «Türk Yurdu» 
պանթյուրքիստական ամսագրի էջերում՛'': Քննադատական հոդվածի հե-
ղինակը, ամենայն հավանականությամբ, Ցուսուֆ Աքչուրան էր20: Ն ա 
գրում է, որ օսմանյան պատմությունը պետք է ներկայացված փնի որպես 
ընղհանուր թյուրքական պատմության (türk irki tarihi) մի մասը միայն, որ 
մոռացված է ժողովրդի արարողական դերը պատմության մեջ, որ չի կա-
տարված համապատասխան սոցիալ- տնտեսական վերլուծություն ե, վեր-
ջապես, ոչ մի տեղ չի հիշատակված «türk» բառը: Հոդվածագիրը առաջար-
կում էր նաև հանել շարադրանքից այն մասերը, որոնք նվիրված են թուրքե-
րի Փոքր Ասիա ե Եվրոպա ներխուժելուց առաջ այստեղ ապրող և պետութ-
յուններ ունեցող ժոդովուրդների պատմությանը: Սա, իհարկե, հետևանք էր 
Բալկանյան պատերազմից հետո Թուրքիայում ուժգնացող ազգայնական 
տրամադրություններին՛ օսմանիզմի գաղափարախոսությանը փոխարի-
նում էր պանթյուրքիզմը: 

«Encümen» ֊ l i նախագահ Աբդուրրահման Շերեֆը կտրականապես 
դեմ էր նախագծի փոփոխմանը, որի կողմնակիցներից էին Ահմեդ Ռեֆիկը 
և Ֆուտդ Քյոփրուլուն: Չհամարձակվելով բացահայտորեն հակադրվել նա-
խագահի հեղինակությանը, նրանք մամուփ էջերում երկար վիճաբանութ-
յուն են սկսում «Ընկերության» կանոնակարգի շուրջ, որի իրական նպա-
տակն էր որպես համահեղինակ (Սեհմեդ Արիֆի հետ, որին հանձնարար-
ված էր առաջին հատորի կազմումը) ներգրավել իր ծայրահեղ ազգայնա-
կան հայացքներով հայտնի Նեջիբ Ասըմին ': 

Այդուհետ բանսարկությունները, «Encümenw-ի նախագահի դեմ եր-
կիմաստ դեմարշները սովորական երևույթ դարձան «Ընկերության» աշ-
խատաոճում: Գրքի առաջին հատորի հեղինակ Սեհմեդ Արիֆի անսպասե-
լի և երկարատև «հիվանդության» պատճառով, աշխատանքը միանձնյա 
կատարում էր Նեջիբ Ասըմը: 

Ի պատասխան սուլթանական պալատից հնչող անվերջ ակնարկ-
ներին աո այն, որ «Ընկերությանը» տրամադրված գումարները արդյունք 
չեն տվել պատրաստի աշախատության տեսքով, չունենալով այլընտրանք, 
«Encümen»^ հրատարակման է հանձնում Ասըմի հեղինակած գիրքը: Այն 
լույս տեսավ 1917թ. «Թուրքերի պատմությունը» վերնագրով և լի էր ծայրա-
հեղ ազգայնական և նույնիսկ ռասիստական դատողություններով: Օրի-
նակ, թուրքերի ամենաարժանի հատկանիշներից էր, ըստ Ն. Ասըմի, նրանց 
ռազմական տաղանդը, իսկ թուրքերի վարած պատերազմները միշտ կրել 
են «քաղաքակրթչական» բնույթ, քանի որ առանց պատերազմելու հնարա-
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վոր չէր «մշակույթն ու օրենքը տարածել»22: Այսպիսով, Բսդկանները կորց-
նելուց ե Հայկական Հարցը թուրքական ձևով լուծելուց հետո «էլեմենտնե-
րին» ընդհանուր հայրենիքի գաղափարին միտված պատմության դասա-
գիրք ստեղծելը կորցրել էր իր իմաստը: 

Ուշագրավ է ես մի փաստ «EncümenÄ-ի գործունեությունից: Քանի 
որ «Ընկերության» առաքելություններից մեկը պատմական հիշարժան 
փաստաթղթերի հրապարակումն էր, նրան վերապահված էին արտակարգ 
փազորությու ն ներ՝ պետական կարեսորագույն արխիվներից օգտվելու հա-
մար (Sadaret Hazine-i Evraki): Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Աբ-
դուրրահման Շերեֆը պաշտոնական պատմագիր էր (vakaa-nüvis), նա 
միանձնյա էր կատարում փաստաթղթերի հետ կապված աշխատանքը: 
1917թ. ամռանը, երբ Շերեֆը արխիվային ուսումնասիրություններ կատա-
րելու նպատակով մեկնել էր Բեռլին, Ահմեդ Ո-եֆիկը «Епсйшепл-ին անհրա-
ժեշտ և շտապ արխիվային հետազոտություններ կատարելու պատրվակով 
կարողանում է ստեղծել մի նոր կառույց՝ «Tasnif-i Vesaik-i Tarihiye 
Encümen» (փաստաթղթերի դասակարգման բաժին ընկերության շրջանակ-
ներում): Նման զուգահեռ կառույցի ստեղծումն առաջին հայացքից անի-
մաստ է թվում: Սակայն, եթե ի նկատի ունենանք, որ Ահմեդ Ռեֆիկը սեր-
տորեն կապված էր «Իթթիհադի» հետ, և որ 1917թ. արդեն ակնհայտ էր 
Թուրքիայի պարտությանը Աոաջին աշխարհամարտում, պատճառաբան-
ված ենք համարում երիտթուրքերի՜ ոչ իրենց լիազորության տակ գտնվող 
փակ պետական արխիվներին հասու լինելու ցանկությունը: Սեր այս են-
թադրությունը հիմնված չէ որևէ որոշակի աղբյուրի վրա, սակայն երիտ-
թուրքերի պարագլուխների փախուստից առաջ փաստաթղթերի «դասա-
կարգման», այսինքն՝ զտման խնդիրը իրենց կուսակցության համակիրին 
հանձնարարելը միանգամայն տրամաբանական է թվում: 

Ձևականորեն Շերեֆը «Encüinenw-ի նախագահ մնաց մինչև իր 
կյանքի վերջը (1925թ.), սակայն այնտեղ գործնականում տիրում էին ծայ-
րահեղ ազգայնական հայացքներ ունեցող պատմաբանները՝ Ահմեդ Ո-եֆի-
կը, Նեջիբ Ասըմը, Ֆուադ Քյոփրուլուն և Ցուսուֆ Աքչուրան, որն այդ ժա-
մանակահատվածում նույնպես դարձավ «Ընկերության» անդամ: 
«Местиал-ի այդ տարիների հրապարակումներից շատերը զուտ քաղաքա-
կան բնույթ էին կրում, մինչդեռ Շերեֆի կարծիքով, իրադարձություններին 
պատմական, այլ ոչ թե քաղաքական գնահատական տալու համար, 
դրանց պետք է անդրադառնալ 30 տարուց ոչ շուտ23: 

Սեր կարծիքով Շերեֆը երբևհ համակրանք չի տածել երիտթուրքե-
րի նկատմամբ, համարելով նրանց «devrimci» (հեղափոխական) և կիսելով 
իր ուսուցիչ Ահմեդ Ջևդեթի այն գնահատականը, որ նրանք երկրռւմ «խստ-
նւսշվւոթ» ստեղծող «սրիկաներ» (alcaklar) և «թափառականներ» (serseri) 

Իր պատմագրական պատումներում Շերեֆը անդրադարձելէ նաև 
«Մարտի 31» դեպքերին և 1909թ. Աղանայի ջարդերին25: Ինչպես հայտնի է, 
«Իթթիհադականները», որոնք այդ ջարդերի կազմակերպիչներն էին, փոր-
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ձում էին դրանք պատճառաբանել հայերի, իբր, դավադրության մեջ ներգ-
րավվւսծությամբ: Շերեֆը, որն ամիջականորեն մասնակցել էր այդ հարցը 
հատուկ ուսումնասիրող կառավարական հանձնաժողովի զեկույցի նախա-
պատրաստական աշխատանքներին, գյտւմ է, որ հայերը քանիցս ապացու-
ցել են Օսմանյան հայրենիքի հանդեպ իրենց տածած նվիրվածությունը 
(derkär olan sadakallari ...) և զոհ են գնացել անհիմն «կասկածների և 
զրգռությունների»: Պատմագիրը նշում է նաև, որ այդ զեկույցի տակ ստո-
րագրել են կառավարության մի շարք անդամներ: Սակայն, ինչպես արդա-
րացի նկատում է Վ. Դադրյանը Ադանայի ջարդերին նվիրված իր անդրա-
դարձում, այնտեղ ոչ մի ակնարկ չկար առ այն, «թե եթե հայերը անպարտ 
էին հապա ովքե՞ր էին յանցապարտները»26: 

Աբդուրրահման Շերեֆը բացասական գնահատական է տվել նաև 
օսմանյան Սահմանադրության «հայր» Ահմեդ Սիդհաթ-փաշային, ներկա-
յացնելով նրան_ որպես դավադրության և արյան գնով իշխանության հա-
սած մի գործչի2': 

Աբդուրրահման Շերեֆի վերջին պատմագրական աշխատությունը 
նրա «Զրույցներ պատմության մասին» գիրքն էր28: Այն Շերեֆի 1921-
1922թթ. «Sabah» և «Vakit» օրաթերթերի համար գրված հոդվածների ժողո-
վածու էր, «ինչ եմ տեսել, ինչ եմ լսել» վերտառությամբ և նվիրված էր հիմ-
նականում 19-րդ դարի պատմությանը: Թուրքիան համեմատելով «երբեմնի 
հզոր, բայց ներկայումս ծերացած և ատամները թափած առյուծի» հետ և 
փորձելով բացատրել Թանզիմաթի շրջանի բարեփոխումների անհաջո-
ղությունները Շերեֆն ինքն իրեն հարց է տափս, իսկ կարո՞ղ էին նման դե-
ղահաբերը (բարեփոխումները Ա.Հ.) փրկել «հիվանդին»: Նրա կարծիքով 
Թուրքիայի փրկության ճանապարհը «քաղաքակրթության ուղին բռնելն 
էր» (medeniyet): Շերեֆը չի բացահայտում, սակայն, թե ինչ է նա հասկա-
նում «քաղաքակրթության ուղի» ասելով: Աբդուրրահման Շերեֆի այս աշ-
խատության մեջ առաւխլ ցայտուն է զգացւխւմ արաբ անվանի պատմա-
գիր-փիփսոփսւ Իբն-Խալդունի հայացքների ագդեցությունը՜յ: Ինչպես 
գրում է թուրք հետազոտողԹ. Աքչամը, նման տրամադրությունները բնորոշ 
էին 20-րդ դարասկզբի օսմանյան մտավորականներին, որոնց մեջ կանխո-
րոշված կործանման սպասումը միախառնվում էր նաև իբն-Խալդունյան 
«աստվածային միջամտությամբ»՝ փրկությանը հասնելու հույսերի հետ ': 

Սեր կարքիքով հենց նման տրամադրությունների լույսի ներքո է 
պետք դիտարկել Աբդուրրահման Շերեֆի' կյանքի վերջին տարիներին քե-
մալականների հետ մերձեցումը, և ո՛չ թե նրա հետևողական հանրապետա-
կան (cunihuriyetgi) լինելու հանգամանքով, ինչպես դա փորձում են ներկա-
յացնել որոշ թուրք պատմաբաններ31: 

Աբդուրրահման Շերեֆի անձը Քեմալ Աթաթուրքի ուշադրությունը 
գրավում է այն բանից հետո, երբ Շերեֆը, լինելով Ռիգա-փաշայի կաբինե-
տի անդամ, հրաժարվում է իր ստորագրությունը դնել «Ազգային ուխտով» 
(Milli Misak) պայմանավորված Թուրքիայի սահմանները որոշող փաս-
տաթղթի տակ32: «Ես արդեն մի ոտքով գերեզմանում եմ, ֊ըստ Սինա Աքշինի 
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ասում է Շերեֆը,- սրանից հեաո ինձ խ ա յ տ ա ռ ա կ անող որևէ փաստաթղթի 
տակ չեմ դնի իմ ստորագրությունը»3 : Միևնույն ժամանակ Անատոփայում 
գործող ազգայնական շարժման ղեկավարները ամեն կերպ փորձում էին 
քողարկել այդ շարժման կապը նախկին իթթիհադականների հետ յ : 

Քեմալ Աթաթուրքը, կարևորելով Շերեֆի նման հեղինակավոր և 
«մաքուր» կենսագրություն ունեցող մարդու՛ իրենց շարքերի մեջ ներգրավե-
լու խնդիրը, նամակ է գրում վերջինիս, հրսւվիրելով նրան մասնակցել 
սկզբում Սիվասի, իսկ այնուհետև երկրորդ գումարման ԹԱՄԺ-ի աշխա-
տանքներին: Ջելալ Բայարի հուշագրությունների համաձայն, երբ 1923թ. 
քննարկվում էր նորաստեղծ պետության կառավարման ձևը, Աթաթուրքի 
Չանկայա պալատում ներկա էր նաև Աբդուրրահման Շերեֆը: Պետության 
կառավարումը ժողովրդի ձայնով ընտրված նախագահին հանձնելը, ըստ 
Շերեֆի, ամենաիմաստուն որոշումը կարող է լինել: «Պետության անունը 
հստակ է, դա Հանրապետությունն է»,- եզրահանգում է Շերեֆը: Այնուհետև 
ինքն իրեն հեգնելով, ավելացնում, որ ինքն էլ չէր պատկերացնում, թե այդ 
աստիճան «հանրապետական» է (cumhuriyet?i) : 

Այսպիսով, Աբդուրրահման Շերեֆը թուրք պատմության մեջ մտավ 
որպես նորաստեղծ պետության «անվանադիր» (dogan gocugun adini 
k o y a n ) : 

Հատկանշական է, որ վերջին տարիներին Թուրքիայում ծավալվող 
իսլամականների և քեմալականների ինտելեկտուալ վիճւսբանություննե-
րում հաճախ է շահարկվում Շերեֆի անունը, որն ի դեպ երկար ժամանակ 
մոռացության էր մատնված: Իսլամականները շեշտը դնում են նրա պատ-
մա-փիփսոփայական հայացքների վրա, որոնք համահունչ են «անատո-
լիակւսն խճանկարի» իրենց կոնցեպտին, քեմալականներն իրենց հերթին՝ 
նրա կարճատև հանրապետական գործունեության վրա: Մեր կարծիքով, 
այդ ակնառու թուրք պատմաբանը և պետական գործիչը իր ժամանակի 
արդյունքն էր, նրա մեջ միախառնված էին առաջադեմն ու հետադիմակա-
նը ե, իհարկե, նա թարք մտավորական էր իր բոլոր դրսևորումներում: Աբ-
դուրրահման Շերեֆի կյանքի, աշխատությունների և գործունեության օբ-
յեկտիվ լուսաբանումը առավել հասկանալի են դարձնում Թուրքիայի 
պատմության 19-րդ դարի վերջի 20-րդ դարասկզբի բեկումնային դարաշր-
ջանի ստանձ նւսհատկությռւննեբը: 

ANUSH HOVHANNISJAN 

ABDURRAHMAN SHEREF. F R O M TANZIMAT TO REPUBLIC 

The article is dedicated to the analyses of the biography of Abdurrahman 
Sheref, the last Chronist of the Ottoman Empire. His life (1853-1925) and activities 
coincided with the crucial period of the Turkish history, marked with the decline of 
Empire, Itühadist bloody adventurous rale, Kemalist nationalist movement and 
declaration of Turkish Republic. All these evesnts among others had their effect on the 
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foundation o f Turkish national historiography too. 
The main place in the articie is devoted to the conflict between Ottomanist and 

Pan-Turkist views on history in "Tarih-i Osmani Encümeni" , which was headed by 
Sheref at the time. S h e r e f s project to prepare a new general histoiy o f the Ottoman 
Empire, including the history o f non-Turk peoples, in accordance with the doctrine o f 
Ottomanism seeking to break the barriers between the various communities, w a s the first 
but failed attempt in Turkish historiography. From that time Turkist and Pan-Turkist 
v iews became the mainstream of Turkish history-writing o f that period. 

The analyses o f Abdurrahman S h e r e f s ideas can help to have a more complete 
picture o f that important period in the history o f Turkey. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. 18-րդ դարից սկսած օսմանյան տարեգրությունը կապվում է պետական պաշտոնի հետ, 
բանի որ կառավարության կողմից նշանակում են հատուկ պատմագիր-տարեգիրներ' 
վակաա-նյուվիսնհր 

2. Հոդվածում օգտագործված աղբյուրներից շատերը աոաջին անգամ են դրվում գիտա-
կան շռջանաոության մեջ: Դրանք օսմաներեն են, ուստի տպագրման տարեթիվը ներ-
կայացվում Է մուսուլմանական տարեգրությամբ: 

3 Տե՛ս M. H. Ymanp, Abdurrahman §crcf Efcndi, Türk Tarih Encümeni Mccmuasi, No. 1, 
Mayis, Istanbul, 1341; M. Demiryorek, ÖlümünQn 78. yilinda son vakandvis Abdurrahman 
§crcf Efendi vc Cumhuriyet, "Milli Egitim", 2003, http://vavim.meb.eov.Ir/dcreiler/ 158; 
Abdurrahman §crcf, htti]:/Avww.ottoman-liistorians.com/seref. 

4. Ulcm' մուսուլմանական գիտնական-աստվածաբան: 
5. Այդ առումով Եգիպտոսը Օսմանյան կայսրության այն երկրամասն Էր, որը 

«մատակարարում Էր» կենտրոնը եվրոպական գրքերով: Մոհամեդ Ափի կառավարման 
տարիներից սկսած Եգիպտոսում սկիզբ աոավ եվրոպական հեղինակների 
պատմագիտական աշխատությունների կայսրության պաշտոնական լեզվով՝ 
օսմաներենով թարգմանելու և հրատարակելու գործը: Տես Jamal el-din el-Shayyal, 
Historiography in Egypl in the nineteenth Century, in "Historians of the Middle East", New 
York - Toronto, 1962, pp. 403-421. 

6. Տես E. Kurair, Ottoman Historiography of the Tanzimat Period, in "Historians of the Middle 
East " . . . pp. 422-429. 

7. Մասնավորապես Գ. Այվազովսկի. Պատմութիւն օսմանյան պետության, Հ. Ա. Բ., 
Վենետիկ. 1841: Տես Ե. Մարզպան, Հայ թուրքագիտությունը X I X դարում և X X 
դարասկզբին, «Մերձավոր ն Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», հ. X , Երևան, 
1979. Էջ 241-267: 

8. А. Желтяков, Ю. Петросян, История просвещения в Турции, М., 1961, с. 82. 
9. F. Babinger, Die Gcschichtsshreiber der Osmancn und ihre Werke, Leipzig, 1927, s. 405. 
10. E. Kuran. Ottoman historiography ..., p. 425. 
11. Պետք Է նշել, որ այդ հասկացությունները վաղուց արդեն հայտնի Էին Թուրքիայի 

քրիստոնյա ժալովուրդներին, մասամբ Էլ լուսաբանվում էին թուրքական մամուլի 
էջերում, իհարկե, մինչև աբդալհամիդյան գրաքննության կողմից արգելվելը: Սակայն 
դասագրքերում դրանց հայտնվելը միանգամայն աննախադեպ երևույթ էր: Տե՛ս A. 
Желтяков, Печать в общественно — политической и культурной жизни Турции, М., 
1972; Ю. Петросян, Турецкая публицистика эпохи реформ в Османской империи 
(конец XVIII- начало XX в.) М„ 1985. 

12. Tarih-i Osmam Encümeni Mecmuasi (այսուհետ՝ TOEM), No. 1, INisan 1326, s. 2. 
13. Խոսքը գնում է կայսրության տարածքում բնակվող տարբեր ժոդովուրդների մասին: 
14. Ifade-i Meram. TOEM, No 1, 1 Nisan 1326, s. 2. 
15. «Ցեղասպանություն» եզրը այն ժամանակ չկար: Ahmed Refik, "Kavkasya yollannda" " 
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"Iki komite, iki kital", տհն «Հայկական հարց», Երևան, է996, էջ 275-277: 
16. Սույն հոդվածում մենք չենք անդրադառնում Տ. Քելեբյանի հայացքներին և 

գործունեությանը: Նրա մասին տե՛ս Z. Toprok, Diran Kclekyan. Frans[7. Dcvrimi vc 
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պատմության և պատմագրության հարցեր», No. 12. Երևան. 2006. էջ 112-120: 
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Հայաստանի և հայերի մասին (16-19 ֊ դարեր). Երևան. 1999. էջ 237: 

18. «Ընկերությունը» թհև դադարեցրեց իր գործունեությունը 1928թ. բայց, փաստորեն, նրա 
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19. KOfük Muhbra, "Tork Yurdu", с. 4, No. 23, 1913. 
20. H. Akbavrak. Tarih-i Osmani Encomeni'nin "Osmanh Tarihi" yazma scrovcni, "Tarih vc 

Toplum'՝, No. 42, 1987, s. 47. 
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27. А. Оганесян, Турецкий историк о политических событиях 1876-1878 гг. в 
Османской империи, «Սերձավոր Աբևեցքի երկրներ և ժողովուրդներ», հ. XVI, Երևան, 
1996, էջ 143-149: 

28. Adurrahman $сгсГ, Tarih Musahabeleri, Istanbul, 1339. 
29. Իբն-Խալդունի կարծիքով պետությունները, ինչպես և մարդիկ, ունենամ հն կյանքի 

(գոյատևման) տարբեր ժամանակաշրջաններ' երիտասարդություն, ծաղկուն շրջան. 
ծե]տւթյուն և մահ, տե՛ս F. Rosental, The influcncc of the biblical tradition on Muslim 
Historiography, in "Historians of the Middle Eastj,p. 40. 

30. T. Ak;am, Türk Ulusal Kimligi. . . , s. 56. 
31. M. Demiryorek. Olttmflnün 78. yiltnda... 
32. M. Гасратян, С. Орешкова, Ю. Петросян, Очерки истории Турции, М., 1983, с. 168. 
33. М. DemiryOrek, Olümünün 78. yihnda ... 
34. Հետազոտոդ Յյուրհերի կարծիքով, «թուրք ազգային շարժումը... իթթիհադական 

անցյալ ունեցող տարբեր կազմակերպությունների և անձերի գործունեության արդյունք 
էր», տե՛ս E. Zürcher, The Unionist Factor. The role of Commitee of Union and Progress in 
die Turkish National Movement 1905-1926, Leiden, 1984, р. 118. 
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ԼԵՎՈՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 

ԹՈՒՐՔ-ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՍԻՏՈՒՍՆԵՐՆ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ 

ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ 

Ադրբեջանի կառավարությունն ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում երկ-
րի ւփնված ուժերի ոլորտում բարեփոխումների իրականացման ուղղութ-
յամբ, ինչը նպատակ է հետապնդում դրանք ընդհանուր առմամբ համա-
պատասխանեցնել ՆԱՏՕ-ում առկա չափանիշներին: Ադրբեջանի ռազմա-
կան բարեփոխումներն իրականացվում են Հյուսիսաալանտյան դաշինքի 
Անհատական Գործընկերության Գործողությունների Ծրագրին (IPAP-
Individual Partnership Action Plan-այւտւհետ՜ ԱԳԳԾ) Ադրբեջանի մասնակ-
ցության շրջանակներում: Առաջիկայում նախատեսվում է ստորագրել 
2007-2009 թթ. գործողության մեջ մտնող ԱԳԳԾ երկրորդ ծրագիրը : Նոր-
մալ ընթացքի պայմաններում նախատեսված է ադրբեջանական բանակի 
ամբողջական վերավտխումները ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին ավարտին 
հասցնել 2015 թ.: Ադրբեջանական բանակի բարեփոխումների իրականաց-
ման զործում լուրջ դերակատարություն է վարձում ապահովել Թուրքիան: 
Ադրբեջանական բանակի բարեփոխումների գործընթացում թուրքական 
զինվորական շրջանակները պետք է անմիջական դերակատարություն 
ունենան ադրբեջանցի զինվորների կրթության, սպայական կազմի վերա-
պատրաստման եւ բանակային կառուցվածքը ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին 
վերաւիոխելու խնդրում: Թուրքիայի համար ադրբեջանական բանակի բա-
րեփոխումների ծրագրերը առաջին հերթին ելնում են իր ռազմավարական 
շահերի դիրքերից՝ ձգտելով «եղբայրական երկրի» ռազմական համակար-
գում ապահովել իր անմիջական ազդեցությունը: 

Թուրք ֊ադրբեջանական ռազմական համագործակցությունը բուռն 
կերպով սկսեց զարգանալ 90-ական թվականների կեսերից: Երկու երկրնե-
րի միջեւ ռազմական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցության 
խնդիրները կարգավորվում են հիմնականում 1996 թ. հուփսի 10-ին Անկսւ-
րայում ստորագրված «Ռազմական կրթության, տեխնիկական եւ գիտա-
կան համագործակցության» մասին պայմանագրով , 2001թ. մարտին ստո-
րագրված «Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կառավարությունների միջեւ ւիոխա-
դարձ ռազմական օգնության» մասին համաձայնագրով եւ «Ադրբեջանի 
պաշտպանության նախարարության եւ Թուրքիայի ԶՈՒ գլխավոր շտաբի 
միջեւ նյութական օգնության» վերաբերյալ արձանագրությամբ : Թուրքա-
կան կողմը բավականին մեծ ներդրում է ունեցել ադրբեջանական բանակի 
կայացման եւ ամրապնդման գործում, ինչը ղրսեւոբվել է ինչպես զինվորա-
կան կադրերի պատրաստման, ուսուցանման, այնպես էլ տարբեր տիպի 
սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի եւ ֆինանսական օժանդա-
կության տրամադրման ձեւով: 2005 թ. Ադրբեջան կատարած այցի ընթաց-
քում Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Վեջդի Գյոնուլը հանդի-
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պոեմներից մեկի ժամանակ նշել է, որ Թուրքիայի կողմից Աղրբեջանին 
հատկացված ռազմական օգնությունն ընղհանուր առմամբ կազմել է ավելի 
քան 170 մլն ղոլար3: Նշված թիվը իրականում չի համապատասխանում 
իրականությանը, քանի որ թուրքական ռազմական օժանդակության դրսե-
տրումներն ավելի մեծ գումարների են հասնում: Ադրբեջանի անկախությու-
նից հետո Թուրքիայի ռազմական տեխնիկայի եւ տարբեր ռազմական 
օժանդակությունը զգալիորեն մեծ է եղել հատկապես Նախիջեւանում, ինչը 
հաստատել է նաեւ ադրբեջանական ռազմական փորձագետ Ուզեյր Ջա-
ֆարովը4: 

1990-ական թթ. սկզբին, դեռեւս չունենալով ռազմական համագոր-
ծակցության վերաբերյալ երկկողմ պայմանագրեր, այնուամենայնիվ Դա-
րաբաղյան հակամարտության ընթացքում Թուրքիան զգափ ռազմական 
աջակցություն ցույց տվեց Աղրբեջանին՜ փորձելով ապահովել այդ երկրի 
փակատար հաղթանակը: Խախտելով միջազգային կոնվենցիաներն ու 
նորմերը, Թուրքիան, թեւ ոչ անմիջական, սակայն Աղրբեջանին տրամադր-
ված լայնածավալ ռազմական օժանդակությամբ փորձում էր ազդել պա-
տերազմի վերջնական ելքի վրա5: Աղրբեջանին ռազմատեխնիկական 
օժանդակությանը զուգահեռ թուրքական զինվորական շրջանակները 
սկսեցին մեխանիզմներ մշակել ադրբեջանական բանակի կազմավորմանն 
աջակցելու հաամար: Թուրքիայում մշակվեց համապատասխան ծրագիր' 
մինչեւ 1995 թ. բանակի արդիականացման նպատակով, որի համար թուր-
քական կողմը պետք է հատկացներ շուրջ 300 մլն դոլար: Նախատեսվում 
էր թուրքական բանակի պահուստային սպաների կազմից Ադրբեջան գոր-
ծուղելշուրջ 3 հազար զինվորական մասնագետների եւ հրահանգիչներ6: 

Այն, որ Ադրբեջանը գտնվում է Թուրքիայի աշխարհաքաղաքա-
կան գերակայությունների տիրույթում, հետեւում է Թուրքիայի զինված 
ուժերի ցամաքային զորքերի գլխավոր հրամանատար Իլքեր Բաշբուդի՝ 
2005 թ. գարնանը Ադրբեջան կատարած այցի ժամանակ հնչեցրած այն 
հայտարարությունից, որ «Ադրբեջանը Թուրքիայի համար եզակի է բոլոր 
առումներով եւ եզակի է նաեւ ռազմական համագործակցությունը»: Թուրք 
բարձրաստիճան զինվորականը Ադրբեջանի գործ՜ընկերներին վստահեց-
րել է, որ Թուրքիան ադրբեջանական բանակի վերակազմավորման գոր-
ծում ապահովելու է լուրջ աջակցություն :Վերջին շրջանում ակտիվացան 
երկու երկրների միջեւ բարձրաստիճան զինվորականների փոխայցելութ-
յուններն ու համատեղ միջոցառումները: Նկատվում է ռազմական ոլոր-
տում թուրք-ադրբեջանական համագործակցության աշխուժացում, ինչը 
հիմնականում ուղղված է ԱԳԳԾ շրջանակներում ադրբեջանական բանա-
կի բարեվախումներռւմ Թուրքիայի կողմից աջակցության տրամադրմանը: 
Ակտիվացան թուրք բարձրաստիճան զինվորականների այցելությունները 
Ադրբեջան՝ տեղում գնահատելու եւ քննարկելու բարեվախումների հիմնա-
կան ուղեգծերն ու ոլորտները: 2007 թ. մարտի սկզբին Ադրբեջան այցելած 
Թուրքիայի ԶՈՒ գլխավոր շտաբի երկրորդ պետ էրգին Սայգունը ադրբե-
ջանցի գործընկերների հետ քննարկել է երկու երկրների միջեւ ռազմական 
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համագործակցության խնդիրներն ու անելիքները հավաստիացնելով, որ 
Թուրքիան իր ակտիվ ներդրումը կապահովի ադրբեջանական բանակի վե-
րակազմավորման գործում: Թուրք բարձրստիճան զինվորականը երկու 
երկրների ռազմական համագործակցության մեջ առանցքային է համարել 
հատկապես զինվորական կադրերի վերապատրաստման եւ կրթության 
հարցերը : Այցի շրջանակներում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարա-
րության եւ Թուրքիայի ԶՈՒ գլխավոր շտաբի միջեւ համագործակցության 
զարգացման վերաբերյալ փաստաթուղթ ստորագրվեց9: Նայն ժամանա-
կահատվածում Ադրբեջան այցելած Թուրքիայի ԶՈՒ ցամաքային զորքերի 
հրամանատար Իլքեր Բաշբուղը տեղում ծանոթանալով ադրբեջանական 
բանակի զարգացման եւ բարեփոխումների ընթացքին, ԱԳԳԾ շրջանակ-
ներում ՆԱՏՕ-Ադրբեջւսն համագործակցության խնդիրներին՝ վերստին 
հաստատել է Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանի ԶՈՒ բարեփոխումների գոր-
ծում ցուցադրվելիք աջակցության շարունակականությունը1 : 

Բանակի բարեվախումների այդ գործընթացն արագացնելու եւ 
առավել սահուն տանելու նպատակով նախատեսվում է ադրբեջանական 
ԶՈՒ եւ պաշտպանության նախարարության համակարգում որպես խորհր-
դականներ նշանակել մի խումբ թուրք բարձրաստիճան զինվորականների: 
Ադրբեջանական մամուլի համաձայն՝ Ադրբհջանում պատրաստվում են 
պաշտպանության նախարարի օգնական նշանակել Թուրքիայի ԶՈՒ մի 
գեներափ, իսկ նրան եւ նրա հետ Թուրքիւսից եկած խմբին լայն իրավա-
սություններ եւ աշխատելու թույլտվություն կտրվի: Ենթադրվում է, որ մին-
չեւ 2011թ. այդ աշխատանքներում ծառայություն կկատարեն Թուրքիայի 
զինված ուժերի եւս մի խումբ գեներալներ11: Բացի այդ նախատեսվում է 
ստեղծել թուրք-ադրբեջանական համատեղ ռազմական հանձնաժողով, 
որն էլ իրավասություն կունենա ծրագրել եւ մշակել ադրբեջանական բա-
նակի բարեփոխումների գործընթացը՝ այն համապատասխանեցնելով 
ՆԱՏՕ-ական չափանիշներին: Ադրբեջանի զինվորական շրջանակները ի-
րենց թուրք գործընկերներից հիմնականում աջակցություն են սպասում 
ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին համապատասխան ռազմական ուսուցման, ռազ-
մական գործողություններում տեխնոլոգիաների կիրառման եւ ռազմական 
ոլորտում նորամուծությունների ներդրման հարցերում՛2: Հարկ է նշել, որ 
հենց թուրք զինվորականների գործուն աջակցությամբ կատարվեց Բաքվի 
սուվորու|յան ուսումնարանի վերակազմավորումն ու դրա վերափոխումը 
ՆԱՏՕ-ական չափանիշներին: Թուրքիայի բարձրագույն ռազմական հաս-
տատություններում, զինվորական ուսումնարաններում, տարբեր հատուկ 
դասընթացներում ուսումնառություն են անցել ադրբեջանական ԶՈՒ 1137 
ներկայացուցիչ, 2006 թ. ընթացքում 121 զինվորական շարունակել են ու-
սումնառության մեջ գտնվել: Ադրբեջանցի սպաները ամեն տարի մասնակ-
ցում են Թուրքիայում անցկացվող «Mehmetfik», «Deniz Aslani», «Karadeniz 
Ortaklik» անունները կրող զինավարժություններին: Թուրքական կողմը 
օժանդակություն է տրամադրում նաեւ ադրբեջանական խաղաղարար ու-
ժերին, որոնք թուրքական զորակազմում ծառայություն են կատարում Կո-
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սովոյում եւ Աֆղանստանում13: Ներկայումս Ադրբեջանի ներքին զորքերի 
(այսուեետ՝ ՆԶ) հրամանատարին կից ծառայություն է կատարում թուրք 
բարձրաստիճան զինվորական Ավնի Յըլդըզը, որը համակարգային եւ 
խորհրդատվական ծառայություն է իրականացնում: Համաձայն 1997 թ. 
ադրբեջանական Ն Զ եւ թուրքական ժանդարմերիայի միջեւ ստորագրված 
արձանագրության՛ ամեն վեց ամիսը մեկ Ադրբեջանի Ն Զ հրամանատարի 
խորհրդական է նշանակվում թուրք զինվորական, որը համակարգում է 
ՆԱՏՕ-ակւսն չափանիշներին համապատասխան ուսումնակրթական կա-
տարելագործման գործընթացը14: Դեռեւս 2006 թ. դեկտեմբերին Բաքու այ-
ցելեց Թուրքիայի ժանդարմերիայի հրամանատար Ըշըք Քոշաները, որի 
այցը կապված էր ադրբեջանական Ն Զ զինծառայողների կադրային վերա-
պատրաստման եւ ուսումնառության կազմակերպման խնդիրների հետ: 

Ամենայն հավանականությամբ թուրք զինվորական շրջանակներն 
իրենց դերակատարությունը կունենան նաեւ առաջիկայում ընդունվելիք 
Ադրբեջանի պաշտպանական հայեցակարգի հիմնական ռազմավարական 
ուղեգծերի սահմանման մեջ: Ի դեպ, Ադրբեջանում պատրաստվող եւ դե-
ռեւս մշակմպն փուլում գտնվող պաշտպանական հայեցակարգը նախա-
տեսում է տոտալ (համընդհանուր) պաշտպանության սկզբունքը15: 

Ադրբեջանական բանակում թուրք զինվորական խորհրդական նե-
րի գործունեությունը ինքնին նորություն չէ: Դեռեւս 1992 թ. Դարաբաղյան 
պատերազմի ժամանակ տասնյակ թուրք գեներալներ եւ բարձրաստիճան 
զինվորական ներ անմիջական մասնակցություն են ունեցել ռազմական 
գործողությունների մշակման եւ ադրբեջանցի զինվորների վարժեցման 
գործում1: Երկու երկրները համագործակցում են նաեւ հետախուզա-
կան ծառայությունների միջեւ տեղեկատվության փոխանակման ոլորտում: 
2007 թ. սեպտեմբերին Բաքու այցելեց թուրքական ռազմական պատվիրա-
կություն՝ Թուրքիայի ԶՈՒ գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության 
պետ, գեներալ Սյունիր էրթենի գլխավորությամբ, որի արդյունքում 
քննարկվել են ռազմական հետախուզության ոլորտում երկկողմ համագոր-
ծակցության խնդիրնեը17: Գրեթե նույն ժամանակահատվածում Ադրբեջան 
այցելեց նաեւ Թուրքիայի Ներքին գործերի նախարարության ափամերձ 
պահպանության հրամանատար Ջան էրենօղլուի գլխավորած զինվորա-
կան պատվիրակությունը: Այցի շրջանակներում քննարկման են դրվել երկ-
կողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերը, հետագա ռազմական հա-
մագործակցության խնդիրները: Երկու երկրների համապատասխան կա-
ռույցների մեջև ստորագրվեց երկկողմ համագործակցության մասին ար-
ձանագրություն18: 

Երկկողմ ռազմական հարաբերությունների զարգացման նպատա-
կով նախատեսվում է ակտիվացնել նաև համագործակցությունը երկու 
երկրների ռազմաարղյունաբերական համալիրների միջեւ: Թուրքիայի իշ-
խանություններն ու հատկապես զինվորական շրջանակները քայլեր են 
ձեռնարկում Ադրբեջանի հետ համատեղ ռազմաարղյունաբերական ոլոր-
տում համագործակցության ծավալման ուղղությամբ: Բաքվում Թուրքիայի 
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դեսպան Թույան Սորալը 2006թ. հայտարարեց, որ իր երկիրը մասնակ-
ցությունն Ւ. ունենալու Ադրբեջանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի 
ստեղծման գործում՜ նշելով, որ ծրագրվում է ռազմական մեքենաշինության 
ոլորտում համատեղ նախագծերի մշակում, քանի որ առկա են բոլոր մեխա-
նիզմները Թուրքիայի ե Ադրբեջանի միջե ռազմական դաշինք ձեւավորելու 
համար: Թուրք դեսպանը նշել էր, որ անհրաժեշտության դեպքում Թուր-
քիան ըստ արժանվույն կգնւսհատի ստեղծված իրավիճակն ու անհրա-
ժեշտ քայլեր կձեռնարկի այդ ոլորտում18: Ադրբեջանական մամուլի համա-
ձայն մոտ ժամանակում թուրքական «Aselsan» եւ «Roketsan» ռազմաարդ-
յունաբերական ընկերությունները2" համագործակցության կոնկրետ ծրագ-
րեր կառաջարկեն Ադրբեջանի նորաստեղծ պաշտպանական արդյունաբե-
րության նախարարությանը՝ ռազմական տեխնոլոգիաներ վաճառելու փո-
խարեն համատեղ արտադրության առաջարկներ կներկայացնելով Ադրբե-
ջանին21: 2007 թ. մայիսին ադրբեջանական զինվորական պատվիրակութ-
յունը պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիեւի եւ ռազմաարդյունա-
բերության նախարար Ցավեր Ջամալովի գլխավորությամբ մասնակցեցին 
Անկարայում անցկացված 8-րդ միջազգային ռազմաարդյունաբերական 
ցուցահանդեսին, որը կարեփ է ասել առաջին գործնական քայլն էր թուր-
քական ռազմական արդյունաբերական արտադրանքին ծանոթանալու եւ 
համատեղ ծրագրեր մշակելու ուղղությամբ՜ : Դեռեւս 2005 թ. դեկտեմբերին 
Ադրբեջանի նախագահի հրամանագրով ստեղծվեց Ռագմաարդյունաբե-
րության նախարարություն, որը պետք է ադրբեջանական բանակի համար 
անհրաժեշտ սպառազինություն եւ զինտեխնիկա արտադրի: Չնայած ար-
դեն գործող նախարարության գոյությանը եւ հատկացվող մեծ գումարնե-
րին, այնուամենայնիվ այն դեռեւս կայացման լուրջ գործընթաց պետք է 
անցնի: 2007 թ. ռազմական բյուջեով Ռազմաարդյունաբերության նախա-
րարությանը հատկացվել է շուրջ 114 մլն դոլար: Նախատեսվում է, որ այդ 
հատկացված գումարները նպատակ ունեն վերականգնել արդեն Ռազ-
մաարդյունաբերության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող 
մի շարք գործարանների գործունեությունը, ինչպես օրինակ՝ «Ավիաագրե-
գատ», «Ուլդուզ», «Ագոն» եւ այլն: Արդեն իսկ բանակցություններ են վար-
վում Թուրքիայի, Ուկրաինայի, Բելւսռուսի, Ռուսաստանի, Իսրայեփ, Ռու-
մինիայի եւ Պակիստանի համապատասխան գերատեսչությունների հետ՝ 
համատեղ կոնկրետ ծրագրերի իրագործման ուղղությամբ: Ադրբեջանա-
կան կողմը, հատուկ ուշադրություն է դարձնում հատկապես Թուրքիայի 
Պաշտպանական արդյունաբերության քարտուղարության հետ ամուր հա-
մագործակցությանը, ինչի համար շահագրգռված է նաեւ թուրքական կող-
մը: Ռազմաարդյունաբերության ոլորտում համագործակցության ակտիվա-
ցում է նկատվում նաեւ Պակիստանի հետ, որի հետ Թուրքիան ունի ռազ-
մատեխնիկական համագործակցության ամուր բազա23: Ադրբեջանի նո-
րաստեղծ ռազմաարդյունաբերական համալիրի կայացման եւ զարգաց-
ման գործում իր լուրջ դերակատարությունը կունենա Թուրքիան, որն ար-
դեն լուրջ հաջողություններ է գրանցել այդ ոլորտում: Բացի այդ, թարքա-
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կան կողմի աջակցությամբ ադրբեջանի նորաստեղծ գերատեսչությ՛ունը 
կարոդ է համապատասխան քայլեր ձեռնարկել հատկապես իսրայելական 
եւ պակիստանյան համապատասխան կառույցների հետ ռազմատեխնի-
կական գործարքների հաստատման ուղղությամբ: 

Այսպիսով, Թուրքիան փորձում է ռազմական համագործակցութ-
յան միջոցով լուրջ դերակատարություն ստանձնել ադրբեջանական ուժա-
յին համակարգում՝ ամրապնդելով իր ռազմաքաղաքական ազդեցության 
լծակներն ինչպես այդ երկրռւմ, այնպես էլ տարածաշրջանում: Ուստի 
թուրք-ադրբեջանակւսն ռազմական համագործակցության զարգացումն ու 
դաշինքի ձեււսվորումը, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամար-
տության չկարգավորված լինելու պայմաններում, լուրջ խնդիր է ներկա-
յացնում տարածաշրջանում ուժային բալանսի խախտման, ինչպես նաեւ 
Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության համար: Ինչ վե-
րաբերում է Թուլւքիայի ռազմավարությանն ու վարած քաղաքականությա-
նը Հարավային Կովկասում, ապա՝ նպատակ ունենալով դառնալ տարա-
ծաշրջանում որոշում կայացնող երկիր' այն առաջին հերթին ւզետք է հենվի 
Ադրբեջանի վրա, որի հետ էթնիկական ընդհանրություն ունենալուց բացի 
ունի նաեւ ընդհանուր ռազմաքաղաքական շահեր: Հետեաբար Թուրքիան 
ձգտում է տարածաշրջանում ունենալ ռազմականապես ե տնտեսապես 
հզոր Ադրբեջան, իր ազդեցության տակ գւոնւխղ Վրաստան և, իհարկե, 
ամեն առումներով թույլ Հայաստան: Ադրբեջանի նկատմամբ Թուրքիայի 
ազդեցության մեծացումը պայմանավորված է Հարավային Կովկասում ե 
Կենտրոնական Ասիայում թյուրքալեզու հանրապետությունների հետ 
Թուրքիայի հեռան գնացող քաղաքական նպատակներով: Ինչպես բազմա-
թիվ թուրք զինվորական ե քաղաքական գործիչներ են բազմիցս հայտարա-
րել, այնպես էլ նոյեմբերի 6-8-ը Ադրբեջան կատարած այցի ժամանակ, 
Թուրքիայի նախագահ Գյուլը հայտարարեց, որ Ադրբեջանի հետ տարբեր 
ոլորտներում լուրջ գործակցությունը նոր հեռանկար է բացում եվրասիա-
կան քաղաքականության համատեքստում՛ նշելով, որ «Թուրքիան ե Ադր-
բեջանը եվրասիական աշխարհաքաղաքականության ողնաշարն են կազ-
մում»2 : Հարկ է նշել, որ Եվրասիայի աշխարհագրության մեջ թուրք զինվո-
րական և քաղաքական շրջանակները ներառում են հիմնականում Անդր-
կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի թյուրքալեզու երկրները: Թուրքիա-
Ադրբեջան հարաբերությունները ռազմավարական իմաստով զուտ երր-
կողմ հարաբերություններ չեն, այլ դրանց զարգացումը պայմանավորում է 
Թուրքիայի տարածաշրջանային ե աշխարհաքաղաքական նկրտումների 
հետագա ողջ համապատկերը: Հենց այս համատեքստում կարեփ է դի-
տարկել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրն ու դրա նկատմամբ 
Թուրքիայի վերաբերմունքը: Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը ինչպես 90-
ական թթ., այնպես էլ ներկայումս դիտարկվում է որպես խոչընդոտ Թուր-
քիայի հետագա աշխարհաքաղաքական և աշխարհատնտեսական ծրագ-
րերի իրականացման համար, ինչը կարող է լուրջ մարտահրավեր ներկա-
յացնել Հարավային Կովկասում ուժային հավասարակշռության տեսակե-
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տից: Թուրք-ադրբեջանական ռազմական համագործակցության զարգաց-
մամբ, հետագայում Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ նոր 
ռազմական գործողությունների սկսման պարագայում Թուրքիան կարող է 
ունենալ իր զգալի ազդեցությունը չմնալով ռազմական գործողությունների 
թատերաբեմից այն կողմ: 

LEVON HOVSEPYAN 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE TURKISH-AZERBAIJANI 
MILITARY COOPERATION WITHIN THE FRAMEWORK 

OF THE AZERBAUAN S ARMED FORCES REFORMS 

Azerbaijan is pressing ahead with plans to overhaul the country's armed forces 
in order to bring them up to NATO Standards. Militaiy reforms in Azerbaijan fulfills 
through the country's participation in the alliance's Individual Partnership Action Plan. 
Turkey, a NATO member with streng cultural ties with Azerbaijan, is ready to act as an 
expediter of Baku's military reform process. Turkey first of all wants to restore and 
maintaine a direct Turkish military role in Azerbaijan. In the reform process Turkey,s 
support particulary will be put on training of the militaiy personnel and establishing an 
army structure that meets NATO Standards. Azerbaijan is asking the Turkish military to 
give it more assistance on meeting NATO's Standards for militaiy training, know-how 
and usage of technology in military Operations. The Turkish Armed Forces (TSK) and 
the Azerbaijan Armed Forces have intensified their co-operation in the last months with 
high-level visits. According recent reports in Azerbaijani press a Turkish military 
highranking officer as an Consultant will be appointed in the Azerbaijani Defence 
Ministry. The Turkish general would be gntnted significant and sweeping powers within 
the Azerbaijani Defence Ministry, including direct and sole control over a team of lower-
ranking Turkish military officers serving as military instructors and advisers. Also 
Azerbaijani and Turkish militaries are expected to establish a joint commission to 
coordinate the Azerbaijani Armed Forces preparations for NATO membership. Bilateral 
Cooperation in the field of defence industry will be developed. Intensification of the 
Turkish-Azerbaijani military Cooperation is very sensitive for Armenia from the point of 
view its security, as Nagorno-Karabagh problem unresolved. 
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ԲԵՆԻԱՍԻՆ ՍԱԻԼ5ԱՆ 

ՀԱՅՈՑ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ 
ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1920 Թ. 

1918թ. Վրաստանի Դեմոկրատական Հանրապետության կազմա-
վորումով նրա սահմանների ներսում հայտնվել էր մինչև 400.000 ազգաբ-
նակչություն ունեցող հայ համայնքը: Վրաստանի հայության առջև ծառա-
ցած բազմաթիվ խնդիրների կարգավորմանը պիտի նպաստեր մշակութա-
յին ազգային ինքնավարության մասին գաղափարի իրականացումը: 
Հարևան երկրի կառավարությանը հղած դիվանագիտական նոտայում ՀՀ 
արտգործնախարար Ս. Տիգրանյանը շեշտում էր, որ Հայաստանի Հանրա-
պետությունը հրաժարվել էր տարածքային պահանջներից Բորչալոփ հյու-
սիսային և Թիֆլիսի գավառի հարավային հայաբնակ մասերի նկատմամբ, 
նախապայմանով, որ Վրաստանի հայ բնակչությունը կօգտվի մշակութա-
յին ինքնավարությունից՛: Նորակազմ Վրաստանում, նրա կառավարութ-
յունը հրաժարվում էր հատակ օրենքով սահմանել ազգային մշակութային 
ինքնավարության սկզբունքը: Հարցի լուծումը հետաձգվել էր մինչև Վրաս-
տանի սահմանադրության ընդունումը, որով էլ կսահմանագծվեին հայկա-
կան մշակութային ինքնավարության իրավունքները: 

Վրաստանի սոցիալ-դեմոկրատական (մենշևիկյան) ղեկավարութ-
յունն արժանացել էր II Ինտերնացիոնալի առաջնորդներ՝ էմիլ Վանդեր-
վելդեի և Կառլ Կաուտսկու գովասանքներին, որպես միակ կառավարութ-
յուն, որը 1918-1920 թթ. իրականացնում էր այդ միջազգային սոցիափստա-
կան կազմակերպության ծրագիրը : X X դարի սկզբին եվրոպական սոցիա-
լիստական գաղափարախոսությունը համարում էր, թե մշակութային ինք-
նավարության իրականացման միջոցով հնարավոր է լուծել ազգային փոք-
րամասնությունների խնդիրները: Ազգային հարցի լուծման գործում վրաց 
սոցիալ-դեմոկրատները իրականում այլ ճանապարհ էին ընտրել, քան 
նրանք քարոզում էին մինչ Վրաստանի ւսնկախացումը: Դեռ 1912 թ. նրանց 
տեսակհտներն արտահայտող մամուլը գրում էր, որ «...բոլոր մշակութային 
գործերի ղեկավարումը պիտի տրամադրվի հենց շահագրգռված ազգերի 
տնօրինմանը: Մենք հռչակում ենք Կովկասի ազգությունների մշակութային 
ինքնավարության գաղաՓարը»3: Այդ սկզբունքը IV Պետդումայի ամբիո-
նից պաշտպանում էին վրաց պատգամավորներ' Ա. Չխենկեփն, Վ. Գելո-
վանին, Ն . Չխեիձեն : Որպես օրինակ էին ծառայում ավստրիացի հայտնի 
սոցիալ-դեմոկրատներ Օտտո Բաուերի և Կառլ Ռենների կողմից մշակված 
սկզբունքները (յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտադիր պիտի փնի կցագր-
ված այս կամ այն ազգությանը; յուրաքանչյուր ազգությունն իրավական 
ամբողջականության է կազմում, որին տրամադրվում է իր անգամների վրա 
պարտադիր տուրք տարածելու իրավունք; դպրոցի և այլ մշակութային 
օջախների տնօրինումը հանդիսանում է ազգային ինքնավարության մե-
նաշնորհը; յուրաքանչյուր ազգություն ընտրում է իր խորհրդարանը; մշա-
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կութային ինքնավարությունից օգտվող ազգության շահերը կառավարութ-
յան ներսում ներկայացնում և պաշտպանում է նրա գործերով զբաղվող հա-
տուկ նախարարը)5: 

Շարադրված պահանջներին լիովին համապատասխանում էին 
Վրաստանի Հայոց ազգային խորհրդի կողմից մշակված «Թեզերը»: 
Ըստ այդ փաստաթղթի՝ 

1. «Հայերը Վրաստանի սահմաններում կազմում են Հայկական Ազգա-
յին Ինքնավարութիւն: 

2. Ազգային Ինքնավարութիւնը իրականացւում է Ազգային ժողովի և 
նրա գործադիր մարմնի՝ Ազգային Խորհրդի միջոցով: 

3. Ազգային ժողովն ընտրւում է ընդհանուր, հաւասար, գաղտնի, ուղղա-
կի ու համեմատական ընտրական սկզբունքով և գումարում է իր իսկ 
որոշած ժամանակաշրջաններում, իսկ Ազգային Խորհուրդը գործում 
է Ազգային ժողովի կողմից տրւած իրաւունքների սահմաններում: 

4. Ազգային ժողովն ու Խորհուրդն հասարակական իրաւական օրգան-
ներ են, օժտւած իրաւական անձի (юридическое лицо) բոլոր իրա-
ւունքներով, որոնց մէջ նաև շարժական և անշարժ կայքեր ձեռք բերե-
լու ա սեփականացնելու իրաաւնքով, օրինական բոլոր միջոցներով: 

5. Հայոց Ազգային Ինքնավարութեան գոյքերը համարւում են Վրաստա-
նի հայոց ազգային սեփականութիւն: 

6. Ազգային ժողովի ընդհանուր ժողովներում անդամները օգտւում են 
խօսքի ազատութիւնից նոյն հիմունքներով, որով օգտւում են Օրէնս-
դիր Հիմնարկութեան անդամները: Թերացումների և ընդհանուր յան-
ցանքների համար Ազգային ժողովի և Խորհրդի անդամները, կարող 
են հետւսպնդւել և զրկւել ազատութիւնից միայն դատական կարգով: 

7. Այն շրջաններում, որտեղ հայ ազգաբնակութիւնը կազմում է տւեալ 
ռայոնի (քաղաք, գաւառ, թեմի գիւղ) բնակիչների 15-ից ոչ պակաս 
տոկոս, հայոց լեզուն ճանաչւում է իրաւահաււսսար պետական լեզւին 
վարչական տեղերում, ինքնավարութեան օրգաններում, դատական 
հաստատութիւ ն ներամ, հրապարակական ժողովներում և պոստ-հե-
ռագրական հաղորդակցութեան մէջ, այդ տեղերը, հիմնարկութիւննե-
րը, հաստատութիւնները և պաշտօնական անձինք, հայերի հետ յա-
րաբերութիւններ, բացատրութիւններ ու բոլոր գործավարական թղթե-
րը հայերէն լեզւով, այլ և պատասխանել ու թղթեր տալ նոյն հայերէն 
լեզտվ: 

8. Կենտրոնական կառավարութեան համապետական օրէնքներն ու 
կարգադրութիւնները հրատարակւում են բացի վրացերենից նաև հա-
յերէն լեզւով: Հայերէն են հրատարակւում նմանապէս սոյն թէզիսների 
7-րդ կէաում յիշած վայրերում, վարչական տեղերի և անձանց, տեղա-
կան ինքնավարութիւնների և դատական մարմինների բոլոր որոշում-
ներն ու կարգադրութիւնները: 

9. Հայոց լհզւի իրաւունքները, որոնք յիշւած են սոյն թէզիսների 6 և 7 կէ-
տերում, ապւսհովւոմ են յատուկ օրէնքով: 
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10. Ազգային Ինքնավարութեան իրաւասութեանը ենթակայ են. 
ա/Ներկայացուցչութխն ու պաշտպանութիւն շահերի և իրաւունք ների 
հայկական հիմնարկութիւնների և հայերի՜ ինչպէս անհատական, 
նոյնպէս և խմբական, որոնք բխում են նրանց հայ ազգին պատկանե-
ալ«: 
բ/ Վարումն ժողովրդական կրթութեան ե ազգային կուլտուրայի զար-

գացման գործերի, ինչպէս ե օգնութիւն հայ ազգաբնակութեան պարե-
նաւորման, գիւղատնտեսական, առողջապահական ե խնամատարա-
կան ասպարեզներում: 

11. Հայ ժողովրդական կրթութեան գործը ամբողջութեամբ յանձնւում է 
Հայոց Ազգային Ինքնավարութեան, դպրոցներում դասաւանդութիւնը 
տարւում է հայերէն լեգւով: Ստորին, միջնակարգ և բարձրագոյն թէ 
հանրակրթական և մասնագիտական դպրոցներում դասաւանդելիք 
ծրագիրների որոշման և հաստատման, ինչպէս և նրանց կառավարե-
լու գործը ամբողջութեամբ անցնում է Ազգային Ինքնավարութեան: 
Բարձր, տարրական ե միջնակարգ դպրոցներում վրւսց լեզվի դասա-
ւանդութիւնը պարտաւորեցուցիչ է: 

12. ժ՜ողովրդական կրթութեան, ազգային կուլտուրայի զարգացման հա-
մար Հայոց Ազգային Ինքնավարութեանն է տրամադրաւմ միջոցներ 
ազգաբնակութեան համեմատական չափով - պետական և տեղական 
ինքնավարութիւնների համապատասխան բխջէներից: 

13. Հայոց Ազգային Ինքնավարութիւնը իրաւունք ունի նշանակել և յա-
տուկ տուրքեր հայերի վրայ, իր իրաւասութեան մէջ եղող գործերի հա-
մար: 

14. Նախարարական Խորհրդի նիստերում մասնակցում է Հայոց Ազգա-
յին Խորհրդի ներկայացուցիչը, որպէս հայկական ինքնավարութեան 
գործերի վարիչ, մինիստրական իրաւունքներով»6: 

Ըստ եվրոպական սոցիալիստների, հնարավոր էր ձևավորել երկու 
տեսակի մշակութային ինքնավարություն՝ արտերկրային (լայն) և տարած-
քային (տեղական) : Վրաստանի Հայոց ազգային խորհուրդը պնդում էր 
առաջին՝ մաքսիմալ տարբերակը, հայտարարելով. «Ազգային խորհուրդը 
այս թէզերը համարում է այն նւազագոյն իրաւունքները, որոնք պիտի 
ապահովեն Սահմանադիր ժողովի կողմից հայութեան Վրաստանի հատո-
ւածում՝ նրա ազգային կուլտուրական գործերը անարգել կերպով վարելու 
համար: Ազգային Խորհուրդը պիտի պահանջի, որ հայ դպրոցը և ազգային 
այլ գործերի ինքնավարութիւնը ապահովւած փնի հիմնական օրենքներում, 
Սահմանադրութեան մէջ» : 

Սակայն սպասելիքը չարդարացրեց իրեն: վրաստանի սահմա-
նադրության նախագծի այն հատվածը, որը նվիրված էր ազգային փոքրա-
մասնությունների իրավունքների կարգավորման նպատակին , բուռն դժգո-
հության առիթ տվեց: Ըստ Վրաստանի Հայոց ազգային խորհրդի անդամ-
ների հաստատուն կարծիքի՝ «Փոխարեն դրույթների, որոնք իրենց պարզ 
իմաստով կերաշխավորեն մեր դեմոկրատական հանրապետության ազ-
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գային փոքրամասնությունների ինքնակառավարման տարրական հիմքե-
րը, այս նախագիծը պարունակում է հոդվածներ, որոնցից յուրաքանչյուրը 
կարծես թե ունի նպատակ շրջանցելու ազգային ինքնավարության 
սկզբունքի պարզ հռչակումը և նրա հաստատումը: Հոդվածների որոշ մասը 
նույնիսկ արտահայտում է բացահայտ միտում՝ ամեն կերպ խոչընդոտել ոչ 
վրացի ազգության քաղաքացիներին դասելու այն ազգին, որին նրանք 
իրականում պատկանում են... պարզէ, որ այս բոլոր պատրվակագործնւս-
կան խոսքերը չեն պատասխանում մեր կողմից առաջ քաշած հարցերին ե 
անարդյունավետ փորձում են կոծկել նախագիծը կերտողների հիմնական 
միտքը՝ ոչ մի [մշակութային] ինքնավարություն ազգային փոքրամասնութ-
յուններին: Ինչ վերաբերում է Վրաստանի հայ բնակչությանը, ապա [Հա-
յոց խորհրդի] ներկայացուցիչները բազմիցս հավաստիացումներ էին ստա-
նում վրացական կառավարող կուսակցության տարբեր պատասխանատու 
ղեկավարներից այն մասին, որ ի նկատի ունենալով Վրաստանի կյանքում 
հայ բնակչության խոշոր տնտեսական և մշակութային նշանակությունն ու 
նրա թվաքանակը, որը զգափորեն գերազանցում է այլ ազգային փոքրա-
մասնություններին, ապա հայ բնակչությունն անկասկած կստանա ինքնա-
կառավարում այն ծավալով, որի չափի մասին Ազգային խորհուրդը բազ-
միցս բանավոր և գրավոր հայտնել էր Վրաստանի կառավարության ներ-
կայացուցիչներին: Հայոց ազգային խորհրդի 14 թեզերից բաղկացած 
գրությունը չունի որևէ նմանություն Սահմանադիր ժողովում մշակած նա-
խագծի 12 հոդվածների հետ և, նույնիսկ, ցարական վարչակարգի համե-
մատությամբ, երբ հայերն օգտվում էին զգափ դպրոցական ինքնավարու-
թյունից, Վրաստանի հայերի իրավիճակի բարելավման փոխարեն այն 
թհքւխւմ է դեպի վատթարացում»10: Վրաց պաշտոնական շրջանակները 
բազում անգամ զարմանք էին հայտնում փոքրամասնությունների մշակու-
թային ինքնավարություն ունենալու ցանկության վերաբերյալ: Նրանք ա-
նընդունեփ էին համարում նույնիսկ մշակութային ինքնավարության չա-
փավոր՝ տարածքային (տեղական) տեսակը: Վրաց գործիչներն այդ 
ձգտումը դիտում էին որպես թաքնված անջատողականություն11: Վրաս-
տանում գործող ազգային խորհուրդներին իշխանությունները չէին տրա-
մադրում իրավական սուբյեկտի կարգավիճակ և, հետևապես, չէին ճանա-
չում նրանց հասարակաքաղաքական լիազորությունները12: Պաշտոնա-
թերթ «էրթոբա»-ն գրում էր. «Սահմանադիր ժողովը հանդիսանում է Վրաս-
տանի բոլոր քաղաքացիների ներկայացուցիչը՛ առանց ազգային խտրա-
կանության: Հետեապես, որևէ ազգային խորհուրդների գոյությունը անթույ-
լատրելի է, եթե, իհարկե, այդ խորհուրդները չեն լինի օժտված միայն մշա-
կութալուսավորչական ֆունկցիաներով...»1 : 

Վկայակոչելով նոր իրողությունը վրաց քաղաքական շրջանակնե-
րը բեմ հանեցին «դեմոկրատական հանրապետության» գաղափարը, որի 
շնորհիվ քաղաքացիների ազգային կարիքները պիտի բավարարվեին տե-
ղական ինքնակառավարման մակարդակով: Վրաստանի սոցիալ-դեմոկ-
րատական բանվորական կուսակցության 2-րդ համագումարը, որը կայա-
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ցել էր 1920 թ. ամռանը, եկավ այն եզրահանգման, որ ազգային համայնք-
ների մշակութային ե կրթական ոլորտները պետք է ամբողջովին տրվեն 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների տնօրինմանը, քանի որ ազ-
գային փոքրամասնությունների կարիքների լիակատար բավարարումը 
հնարավոր է պետական կառուցվածքի լայն ժողովրղավարացման պայ-
մաններում: Ըստ վրաց ղեկավարների, ազգային վտքրամասնությունների 
իրավունքներն ապահովված էին իրենց երկրռւմ, քանի որ հռչակված ((դե-
մոկրատական» կարգերը երաշխիք են ստեղծում ազգային որևէ հալածան-
քի դեմ14: Ինքնավարության սկզբունքի վտխարեն, այդ թվում մշակութային, 
ազգային փոքրամասնություններին առաջարկվեց բավարարվել լայն ժո-
ղովրղավարացման մասին կարգախոսով: Այս առթիվ Հայաստանի Առա-
ջին Հանրապետության ականավոր գործիչ Արշակ Ջամալյանն իրավա-
ցիորեն մատնանշում էր, որ «Վրաստանի ազգային վաքրամասնաթխննե-
րի վիճակի մասին գաղափար կազմելու համար մենք օրէնքներին չէ որ 
պէտք է դիմենք, այլ այն գործնական քաղաքականութեանդ որին հետևում 
էր վրաց կառավարութիւնն այս հարցում: Եւ բաւական է թէկուզ հարևանցի 
ակնարկ նետել այդ քաղաքականութեան վրայ համոզուելու համար, որ 
[վարչապետ] ժորդանիան և իր կառավարութիւնը շատ քիչ բան ունին 
պարծենալու գոնէ հայկական փոքրամասնութեան իրաւունքների հար-
ցում...»15: 

Խնդրո առարկա էր համարվում Վրաստանում հայկական ազգա-
յին դպրոցի ստեղծման պահանջը: Վրաստանի Հայոց ազգային խորհրդի 
ենթակայության տակ գտնվում էին ժողովրդական դպրոց ներ, որոնք կա-
ռավարության կողմից ճանաչված չփնելով՝ փաստորեն օգտվում էին ինք-
նավարությունից1 : Ավանդաբար հայկական դպրոցը գոյատևում էր հիմ-
նականում ունևոր խավերի բարեգործության շնորհիվ: Հայոց ազգային 
խորհրդի տնօրինման տակ գտնվող հայկական ժողովրդական դպրոցները 
լուրջ ֆինանսական ճգնաժամ էին ապրում, որի լուծման համար Վրաստա-
նի լուսավորության նախարարությունն առաջարկում էր իրեն հանձնել 
հայկական կրթական օջախների վերահսկումը: Փաստերը վկայում են, որ 
Վրաստանի իշխանությունները հակված չէին հանդուրժել պետական վե-
րահսկողությունից դուրս գործող ևս մեկ ուսումնական համակարգի գոյութ-
յունը և անընդհատ հարմար պատրվակ էին փնտրում հայկական ժողովր-
դական դպրոցները պետականացնելու համար: Վրաց գործիչները համա-
րում էին, որ հայերն արդեն մշակութային օջախ ունեն Հայաստանի Հան-
րապետությունում և, որ հարկ չկա համանման պայմաններ ստեղծել 
Վրաստանի հայ համայնքի համար: Հայերը, որ կազմում էին Վրաստանի 
բնակչության զգալի մասը, հետզհետե զրկվում էին ինքնուրույն կրթամշա-
կութային կյանքի կազմակերպման հնարավորությունից, մի բան, որն 
ունեին ցարական տիրապետության ժամանակաշրջանում: Հայկական 
հասարակական շրջանակներն այդ ձգտումը դիտում էին որպես նախա-
դեպ Վրաստանի հայկական համայնքի միասնականության թուլացման, 
ապա ազգաձուլման համար: 
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Եվրոպական սոցիալ-դեմոկրատների առաջադրած սկզբունքնե-
րով կազմված Հայոց ազգային խորհրդի առաջարկները իրականում անի-
րագործելի չէին, քանզի 1918 թ. հունվարին Ուկրաինական ժողովրդական 
Հանրապետության Կենտրոնական Ռադան հաստատեց համանման 
սկզբունքով կազմված ազգային մշակութային ինքնավարության մասին 
օրենքը, որի հիման վրա լեհերի ե հրեաների շահերը ներկայացնող նախա-
րարներն ընդգրկվել էին կառավարության կազմում 7: էսաոնիայում նույն-
պես ձևավորվել էին արտերկրային մշակութային ինքնավարություններ 
ռուսների, գերմանացիների, շվեդների և հրեաների համար: Օրենքը ուներ 
միայն մեկ սահմանափակում, մշակութային ինքնավարությունից օգտվող 
ազգային համայնքը պիտի նվազագույնս ունենար 3000 անդամ"*: 

Ազգային մշակութային ինքնավարության մասին պահանջը ար-
ծարծվում էր նաև Այսրկովկասի խորհրդայնացումից հետո: Մշակութային 
ինքնավարությանը «նշանակում է, - գրում է ականավոր վիրահայ հասա-
րակական գործիչ Արտաշես Աբեղյանը, - ոչ միայն որոշ տարիների ընթաց-
քում դպրոցական ցանցի շնորհիւ գրաճանաչ դարձնել հարիւր հազարաւոր 
հայերի, այդ նշանակում է ոչ միայն հայ գիւտն ու հայ թերթը - Հայաստա-
նից ևս յղելով - տասնեակ հազարաւոր օրինակներով տարածել մեր ցեղա-
կիցների մէջ... այդ նշանակում է միևնոյն ժամանակ՝ բարձրացնել նրանց 
ազգային գիտակցութիւնը, ինքնավար մարմինների շնորհիւ և միջոցով սեր-
տօրէն շաղկապել նրանց իրար հետ, բայց նաև Հայաստանի հետ, հայ 
մշակոյթի կենդրոնի հետ: Այդ նշանակում է՝ այժմու կենդրոնախոյս ուժերը 
փոխարինել կենդրոնաձիգ ուժերով և ազդակներով: Կարճ՝ ազգային-մշա-
կութային ինքնավարութեան պահանջը մեր ազգային քաղաքականութեան 
հիմնաքարերից մէկը պիտի կազմէ. Հրաժարուիլ նրանից՝ նշանակում է 
հաշտւիլ այն մտքի հետ, որ Հայաստանից դուրս գտնւող հարիւր հազարա-
ւոր ազգակիցներ վաղ թէ ուշ ուծանան իրենց հայրենի մարմնից, փոշիա-
նան մեզ համար և պարար դառնան ուրիշների համար: Նման մտքի հետ 
հաշտւել չի կարող հայութիւնը»19: Ուշագրավ է, որ այս խոսքերը շարունա-
կում են արդիական մնալ նաե այսօր: 

BENIAMIN MAILYAN 

THE PROJECT OF THE ARMENIAN'S CULTURAL AUTONOMY 
IN THE REPUBLIC OF GEORGIA IN 1920 

After the announcement of Georgia's independence а 400,000 Armenian 
Community appeared in its domain, that was in need of status definition in the relations 
with the Georgien State. According to the activists of Armenian national council in 
Georgia it would have to assist cultural autonomy of Armeniens, consisting part of which 
was the idea of the National School. 
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СУРЕН МАНУКЯН 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 
В СИРИИ В МАНДАТНЫЙ ПЕРИОД 

Формирование сирийской идентичности и идея сирийского 
государства 

Идея образования сирийского государства возникла по окончании 
Первой мировой войны, когда арабские войска1 30 сентября 1918 г. заняли 
Дамаск и водрузили над городом "флаг арабской независимости", а 5 
октября 1918 г. эмир Фейсал аль-Хашими создал первое независимое 
арабское правительство в Сирии, которое возглавил генерал Али Риза аль-
Рикаби. В мае 1919 г. были проведены выборы Сирийского Верховного 
конгресса (мутамар ас-сури аль-ам), а 2 июня конгресс принял Дамасскую 
программу, которая выдвигала требование "безусловной политической 
независимости". 8 марта 1920 г. сирийский парламент провозгласил 
создание независимого королевства Великой Сирии, однако в 25 апреля 
того же года на конференции в Сан-Ремо мандат на всю Сирию получила 
Франция, а в июле, после битвы при Майсалуне французские войска 
заняли Дамаск2. 

В момент, когда Сирия становилась субъектом международных 
отношений она обладала важной предпосылкой своего суверенного 
существования ֊ территориальным пространством, в рамках которого 
могли существовать институты ее государственности, которое однако 
было результатом политической воли внешней силы, бывшей метрополии 
и не могло рассматриваться в качестве действительно гомогенного и 
свободного от центробежных тенденций регионалистского, национально-
этнического и конфессионального характера. В силу этого, 
территориальное пространство, унаследованное от эпохи европейской 
экспансии, нуждалось в наполнении адекватным ему национальным 
содержанием. "Арабская идея" становилась средством создания 
соответствующего этому государству социума3. 

Территория, на которой складывалось Королевство Сирия и 
которая впоследствии стала частью французского мандата, не обладала 
монолитностью, присущей например, Египту. Сирийское наследие было 
получено от Османской империи, в состав которой эта территория входила 
в течение 4 веков: с 1516 г. до заключения Мудросского перемирия в 1918 
г. Территории эти были вилайетами, управляемыми назначаемыми 
султаном губернаторами-вали. Самоидентификации населения с 
территорией своего проживания не было. Клановая или племенная 
принадлежность были более важными звеньями социальной организации, 
чем единая территория проживания. К этому нужно добавить тот факт, что 
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границы между арабскими странами были очерчены колониальными 
властями произвольно и, по сути, не содержали никакой мотивированной 
связи с национальным составом, проживающего на этой территории 
населения. 

Сирия не имела истории отдельного государствования и, как 
следствие, политическая идентичность страны и ее населения была 
замкнута в меньших единицах - город, племя, религиозная группа или на 
более широкой общности - империи, исламской уммы и все более 
усиливающейся идеи арабской нации. Возникала даже своеобразная 
коллизия: большинство сирийцев ощущало себя мусульманами или 
османцами, хотя империи уже не было. Существовала своеобразная 
"потеря идентичности", когда жители страны не понимали, кто они есть на 
самом деле. В этих условиях рождалась новая идентичность, основанная 
на сирийском диалекте арабского языка и историческом мифе 
(провозглашалось, что именно Дамаск является центром Арабской-
Омейядской империи)4. 

Именно эти два составляющих и стали основой государственного 
строительства новых арабских стран. Использование того или иного 
современного местного письменного языка - языка прессы, книг и 
радиовешания и превращение его в официальный "национальный" язык 
преследовало следующие цели: подчеркивалась независимость от 
колониальных властей, которая использовала язык метрополии, а также 
утверждалась новая идентичность граждан уже независимых государств. 
"Проведя секуляризацию письменного языка, правящие националисти-
ческие элиты взяли его на вооружение, чтобы его средствами выразить 
ценности нации, государства и современности, как они их понимали"3. 
Кроме того, новые элиты намеревались создать новую Историю, 
действующими лицами, которой были бы они сами, обозначив тем самым 
радикальный и решительный разрыв с прошлым. Турция отныне не была 
Османской империей, а арабские страны уже не являлись европейскими 
колониями - начиналась новая эра6. Именно эта национальная идея была 
поставлена во главу создания нового государства - Сирии7. 

Фактор религиозной принадлежности в этих условиях не играл 
важной роли. Принадлежность к определенной религиозной общине не 
стала частью нововозникавшей сирийской национальной идентичности. 

Всю первую половину 20 века продолжался процесс 
формирования сирийской нации из населения, проживающего на этой 
территории8. Затягиванию этого явления способствовал пестрый и 
разнообразный национальный и религиозный состав самоорганизованных 
и довольно сильных этно-конфессиональных групп населения, 
проживающего на этой территории. Кроме составляющих большинство 
арабов-суннитов на этнорелигиозной карте Сирии выделялись также 
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другие многочисленные единицы - арабы-алавиты, арабы-друзы, курды, 
туркмены, арабы-исмаилиты, черкесы, шииты-имамиты (мутавали), арабы-
христиане (православные, сиро-яковигы, несториане, мелькиты-греко-
каголики, сирияки-сиро-католики, марониты и халдеи), армяне 
(представители армянской апостольской церкви и католики) и ассирийцы". 
Известную роль в обособлении этноконфессиональных групп играла и 
полигика Османской империи. По этому поводу, сирийский исследователь 
А.Хаурани отмечал, что в Османской империи «барьеры между общинами 
становились все более труднопроходимыми, и религиозные группы 
постепенно начинали превращаться в национальные».10 

Французский мандат и Сирия 
Процесс формирования единой нации сознательно тормозился 

колониальными властями, которые провозгласив себя защитниками прав 
меньшинств, углубляли раздробленность страны. Так, через несколько 
месяцев после передачи Франции сирийского мандата, страна была 
поделена на несколько частей и получила французскую администрацию, 
возглавляемую губернатором. Ливан 1 сентября 1920 г. был отделен от 
Сирии и начал процесс собственного исторического развития, а 
Александретгский санджак по франко-турецкому договору от 23 июня 
1939 г. был передан Турции, несмотря на то, что подавляющее 
большинство проживающего на этой территории населения (арабы, армяне 
и даже часть турок) на референдуме 3 мая 1938 г. высказалось за 
сохранения единства с Сирией '. С сентября 1920 г. до 1924 г. страна была 
разделена на государство Алеппо и государство Дамаск с отдельными 
администрациями и управляющими12. Кроме того, с 1922 до 1936 г. на 
территории Сирии существовали искуственно созданные Апавитское и 
Друзское государства, со своими собственными правительствами. А в 
северозападной провинции Джазира христиане и курды, хотя и не 
получили формальной автономии, но находились в прямом подчинении к 
Французской администрации13. Даже после подписания в 1936 г. 
«Договора о дружбе и помощи» по которому мандатарий - Франция 
обязывалась до 1939 г. отказаться от мандата и признать единство и 
независимость Сирии, она связала это с условием сохранения своих войск 
в районах населенных алавитами и друзами - в Латании и Джебель Друзе 
еще на 5 лет14. Впоследствии Франции удалось получить у 
новосформированного правительства Сирии согласие на предоставление 
округам Джазира, Джебель Друз и Латакия широкой автономии с 
приглашением французских советников для управления ими15. 

Французские власти не только выделяли, но кроме того отдавали 
явное предпочтение несуннитским этноконфессиональным меньшинствам, 
в первую очередь алавитам. Это подтверждают данные о «Специальна 
отрядах Леванта» или «Вспомогательной армии» в составе 7000 человек, 
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сформированной Францией в 1923 г. из представителей местного 
населения. Так, из восьми пехотных батальонов три (первый, второй и 
пятый) были полностью укомплектованы из алавитов'՛'. Также полностью 
из алавитов состояли 12 кавалерийских эскадрона, кроме 24-го, 
укомплектованного арабами-суннитами из Дейр Зора и Раюси и 21-го и 25-
го состоящих из арабов-суннитов Идлиба и Хомса17. В целом же доля 
алавитов и христиан представленных в составе Вспомогательной армии 
составляла около 46 %. Кроме того, большую часть солдат, 
принадлежащих к суннитской конфессии, составляли черкесы и курды. 
Это этническое несоответствие в определенной мере заложило основу той 
роли, которую впоследствии сыграли меньшинства в сирийской 
политической жизни18, поскольку армия САР во многом являлась 
наследницей именно «Специальных отрядов», а роль армии в новейшей 
истории Сирии трудно переоценить. 

Однако, несмотря на отсутствие окончательно сложившейся 
собственной национальной идентичности, отношения местных жителей с 
французами были сложными и противоречивыми. Все возникавшие в 
период французской гегемонии выступления достаточно жестко 
подавлялись колониальными властями. Также на противодействие 
наталкивались попытки создания арабами даже видимых 
полугосударственных атрибутов. Так, несколько раз было приостановлено 
действие Конституции 1930 г. 

Это все в конечном итоге привело к прогерманской ориентации 
сирийцев во время Второй Мировой войны, тем более, что страна 
находилась под управлением Вишистского правительства, которому 
удалось добиться от Германии сохранения статус-кво в отношениях с 
колониями. Для сохранения преобладания Франции в Сирии и сохранения 
в целом нейтрального отношения к союзникам части «Свободной 
Франции» вступившие в Сирию вместе с британскими войсками сразу 
после занятия Дамаска 8 июня 1941 г. обещали Сирии независимость, а 
затем 27 сентября французский главнокомандующий генерал Катру 
объявил, что Сирии предоставляется независимость и суверенитет, однако 
на деле не желала их предоставлять. Генерал де Голль пытался даже 
приписывать стремление сирийцев к независимости козням англичан19. 
Так, коммюнике «Свободной Франции» от 4 ноября 1943 г. заявляло, что 
система мандатного управления Сирией и Ливаном будет окончательно 
отменена только после того, как будут четко определены основы 
взаимоотношений между обеими сторонами и метрополией. Однако, в 
марте 1943 г. была восстановлена Конституция Сирии, а в июле прошли 
парламентские выборы, на которых победу одержал Национальный 
патриотический блок (аль-Кутла аль-Ватания)20 объединивший все 
существовавшие в стране политические организации. Президентом 
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республики был избран лидер Национального блока Шукри Куатли. В 
декабре 1943 г. был отменен французский мандат. С 1 января 1944 г. все 
основные вопросы управления переходили в компетенцию сирийского 
правительства. 

Несмотря на то, что к началу 1945 г независимость Сирии 
признали 14 государств, а 24 октября 1945 г. страна была принята в ООН, 
на ее территории продолжали оставаться английские и французские 
войска. Франция выдвигала условия для вывода своих войск, которые 
касались предоставления ей экономических и стратегических привилегий. 
После отказа сирийского правительства удовлетворить эти требования в 
мае 1945 г. произошел ряд столкновений между французскими войсками и 
населением Дамаска, Хомса и других городов Сирии. Лишь 17 апреля 1946 
г., в день отмечаемый сейчас как национальный праздник страны «День 
эвакуации», Франция полностью вывела свои войска из Сирии. 

Первые годы независимости и возвышение армейской элиты 
После получения независимости Сирия столкнулась с рядом 

серьезных проблем. Одной из них была слабая национальная 
самоидентификация населения, проживающего на территории САР. 
Свидетельством этого можно считать, например, постоянное стремление 
руководящих элит к объединению с соседними странами2'. 

Еще одним следствием политики французских властей стала 
неразвитость политической системы страны. В Сирии отсутствовали 
местные административные институты, на основе которых можно было 
начать построение государственных властных структур, как это 
произошло во некоторых арабских странах. Так, национальное 
правительство Сирии, созданное в 1936 г., было распущено в 1939 г. после 
отказа подчинится колониальным властям. В стране с 1939 г. не 
действовала конституция, а для осуществления административных 
функций был создан Совет директоров из 5 человек, действующий под 
полным контролем колониальных властей. А сирийский парламент за 26 
лет действия французского мандата действовал лишь II лет (1923, 1928, 
1932-1933,1936-1939,1943-1947)22. 

Таким образом, структуры власти, или институты способные в 
будущем стать таковыми, были созданы непосредственно перед 
получением независимости и не имели какой нибудь сложившейся 
традиции администрирования или не воспринимались населением как 
полноценные и полноправные институты власти. 

Все то же можно сказать о политических элитах и партиях, 
которые были слабы и немногочисленны; даже в наиболее крупных из них 
было лишь по несколько сот активных членов. Их политические 
программы были расплывчаты, уставов большинство не имело, как и 
сложившихся организационных структур, а жесткая и непримиримая 
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борьба за власть между различными группировками приводила к 
постоянной политической нестабильности и многочисленным 
государственным переворотам. 

В этих условиях решающее влияние на ситуацию в стране 
оказывала армия, сформированная на основе «Специальных отрядов», 
которая как уже отмечалось была в основном составлена из 
представителей религиозных и национальных меньшинств Сирии. 
Определяющее влияние армии на политические процессы, происходящие в 
стране, стало одной из важнейших факторов последующей истории САР. 
Фактически все крупные перемены в политической жизни страны были 
осуществлены при непосредственном участии армии. 

Возвышение армии в сирийской общественной жизни довольно 
интересное явление, поскольку в ранней истории современной Сирии 
военная служба не являлась для сирийцев предпочительным занятием. 
Например, сирийская элита в отличие от иракской находила дорогу к 
карьерному росту в Османской империи посредством вовлечения в 
стамбульские школы гражданского обучения, а не в военные училища. То 
же самое стремление, например, можно заметить в годы арабского 
национального движения. Сирийские националисты были членами 
светских группировок, и практически не участвовали в работе состоящей 
преимущественно из военных организации "апь-Ахд"23. 

Среди причин можно отметить то, что офицерство было в эти 
годы наиболее организованной и сплоченной силой в стране24. Кроме 
сплоченности надо отметить и резкое возрастание функций армии после 
обретения независимости. Если в колониальный период они 
ограничивались лишь функциями защиты границ и квази-полицейскими 
функциями, то сейчас армия брала на себя также ответственность за 
принятие решений касавшихся безопасности и обороны, разведовательных 
действий, а также определенных социальных функций25. 

В этих условиях абсолютно неудивительно, что именно армия26, а 
точнее офицерская элита, становилась впоследствии основной движущей 
силой многочисленных переворотов, которые сопутствовали истории 
Сирии в течении 20 лет после обретения независимости. А в начале 60-х 
череда государственных переворотов годов, получила неожиданную 
развязку, завершившись приходом к власти парши Баас, что в свою 
очередь, способствовало возвышению алавитов, выходцев из одного из 
наименее отсталых к тому времени сирийских регионов. 

Необходимо сказать несколько слов о постепенном формировании 
гегемонии национальных меньшинств в сирийской политике нового 
времени. Если в период Османской империи и во время действия 
французского мандата ведущее место в социальной структуре общества 
занимали сунниты, то в первые годы независимости на первый план стали 
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выходить представители меньшинств. Период с конца 1940-х по начало 
1950-х гг. ознаменовался борьбой суннитов и друзов. Они же. однако, в 
свою очередь, подвергались серьезной конкуренции в офицерском корпусе 
со стороны курдов՜ . Так, руководители четырех переворотов 1949-51 гг. 
Хусни аз-Заим, Сами аль-Хинауи и Адиб аш-Шишекли были курдами. 

С начала 60-х годов, однако, создаются явные предпосылки для 
возвышения в армейской элите еще одной религиозной группы - алавитов. 
Формирование алавитской офицерской элиты часто связывается с тем, что 
армия была единственным средством повышения социачьного статуса и 
карьеры для представителей этого угнетенного меньшинства, однако 
следует отметить еще одну очень важную деталь. Алавиты были к тому же 
одним из самых бедных слоев населения Сирии. Так, в 1938 г. средний 
доход крестьянина-алавита составлял 22 сир.фунта, в то время как 
прожиточный минимум был равен 50 фунтам R. В сирийской армии 
существовал институт финансового откупа - «бадал». То есть каждый 
призывник мог откупиться от обязательной службы в армии заплатив 
определенную сумму. До 1964 г. например она составляла 500 сирийских 
фунта29. Понятно, что в таких условиях в отличие от более зажиточных 
суннитов, предпочитавших откупаться от службы в армии30, алавиты и 
представители других меньшинств в большинстве случаев были лишены 
этой возможности и активно пополняли ряды сирийской армии. 
Следующим шагом стало пополнение апавитами офицерского состава 
армии, которое сделало возможным их преобладание в сирийских 
вооруженных силах не только в количественном, но и в качественном 
смысле. Главной же причиной этого доминирования следует считать 
консолидированную полигику алавитского офицерства, которое в отличие 
от суннитских офицеров не было расколото по местническому признаку. 
Причем, интересно что, выходцы из разных районов в суннитской 
офицерской элите традиционно придерживались различных политических 
взглядов. Дамаскцы в большинстве своем были приверженцами насеризма 
и исламизма, уроженецы Хамы поддерживали близкие связи с 
социалистами Акрама Хаурани, а большая часть офицеров из Дейр аль-Зор 
и Хаурана - с партией Баас31. Кроме того, существовало и определенное 
классовое противостояние. Выходцы из низших и средних слоев 
суннитского населения часто предпочитали поддерживать алавитов или 
друзов. Это дает повод Д.Пайпсу отмечать, что «сунниты вступали в 
армию индивидуально, а алавиты как члены секты»32. 

Дилемма выбора пути развития и религиозный фактор 
После обретения независимости Сирии на повестке дня стоял 

вопрос о путях дальнейшего развития страны. Как и в большинстве 
арабских стран выбор был сделан в пользу национализма. Американский 
исследователь Хэлперн в связи с этим справедливо отмечал, что в 
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обществе, где семья и племя не являются стабильными институтами, а 
традиционное исламское государство, основанное на принципе восточного 
деспотизма, уже не функционирует, а община верующих переживает 
упадок вследствие эрозии веры, именно национализм способен стать 
средством создания нового, эффективного государства33. Кроме того, 
арабский национализм был своеобразной формой борьбы против 
«чужих»՝*, которая была сверхактуальной для новосозданного 
государства. С этого времени и борьба против колониального господства, 
и стремление к сохранению национальной идентичности в Сирии 
развивались в рамках арабского национализма. 

Возможно, что исламский путь как идеологическое обоснование 
развития было отвергнут, поскольку ислам был связывающим элементом в 
Османской империи и новое государство на каком-то этапе стремилось 
создать новую легитимность и отмежеваться от османского прошлого. 

Идеология исламизма также была одним из возможных путей 
развития страны и выступала альтернативой национализму, предлагая в 
качестве оружия против иноземного влияния религиозную 
самоидентификацию вместо национальной. Религиозный фактор оказал 
значительное влияние на идейно-политическое развитие независимой 
Сирии. Выход на авансцену сирийской политической жизни исламистских 
организаций стал закономерным продолжением предшествующего периода 
политического и социально-экономического развития страны. Следует 
отметить, что возникновение организаций идеалом для которых был 
исламский путь развития не было случайным явлением, поскольку вся 400 
летная история правления Османской империи на территории Сирии была 
историей именно исламского правления. Халифат был легитимной 
основой для управдления разными народами и странами и неудивительно, 
что после его упразнения в 1924 г. Кемалем Ататюрком, подавляющая 
часть населения арабских стран считала вполне естественной 
восстановление этого состояния вещей. 

Кроме того, предельно напряженная, нестабильная ситуация и 
неразрешенность вопроса о путях дальнейшего развития страны создавали в 
период обретения независимости Сирии благоприятную почву для 
политизации религии и связанную с ней радикализацию ислама И в течение 
всей последующей истории САР можно проследить протекающую с 
различной интенсивностью борьбу между идеологией светского 
национализма, своеобразным центром которого был Дамаск и 
исламистской идеологией, адепты, которой были особенно сильны в Хаме 
и Алеппо. 

Возникновение организации сирийских исламистов 
Идеологической и структурной основой возникновения сирийских 

исламистских организаций можно считать различные исламские 
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благотворительные общества, являющиеся частью традиционного 
арабского общества и действующие на территории Сирии в конце 19 в. 
(Общество великодушных, Общество исламской цивилизации). Следует 
отметить, что исламские организации имели довольно большое влияние на 
сирийское общество, например в правление младотурок в Османской 
империи /Мусульманская лига՛'. По определению Э.Берка с 19 в. реакция 
на европейское проникновение происходила исключительно под знаменем 
ислама, а вплоть до 20 века роль улемов в качестве организаторов 
"коллективных действий", проявления гнева толпы в городских движениях 
была решающей35. 

Следовательно, абсолютно неудивительно, что на этом достаточно 
благоприятном фоне стали возникать ряд клубов и обществ, которые 
проповедовали идеи, близкие к идеологии египетской организации 
Братьев-мусульман и основанные сирийскими выпустниками университета 
атъ-Азхар: Клуб Дар аль-Аркам в Алеппо, Общество молодых мусульман 
в Дамаске, Общество братьев-мусульман в Хаме, Общество Союза в 
Хомсе, Клуб-сторонников в Дейр-аз Зоре и Латакии՜՝6. Надо отметить, что 
эти организации действовали автономно и не были филиалами 
Ассоциации Братьев-мусульман, которая неоднократно предпринимала 
шаги к проникновению в Сирию. Так, например, в 1935 г. страну именно с 
этой целью посетили члены египетской организации Братьев-мусульман 
Абд-ар-Рахман ас-Саати и Мухаммед Асад аль-Хаким37. 

С конца 30-х гг. начинаются предприниматься попытки 
консолидации этих движений в одну организацию. Интересно, что одним 
из побудительных факторов стали действия французских властей, которые 
настояли на необходимости обсуждения проблемы исламского 
образования в школах с единой религиозной национальной 
организацией38. Кроме того, исламские группы были уже готовы к 
консолидации в рамках единой организации, что показали ряд съездов, 
произошедших в эти годы. 

Объединение прошло в два этапа: в 1937 г. в Хомсе состоялись I и 
II съезды исламских организаций, а в 1938 г. на III съезде в Дамаске 
большинство этих разрозненных групп объединились в организацию 
«Молодежь Мухаммеда». Тогда же было принято решение о перенесении 
штаб-квартиры движения в Алеппо39. 

На IV съезде в 1943 г. было решено создать полувоенную гвардию 
сторонников движения. Интересно, что лишь после этого, на V съезде в 
Алеппо было принято решение о формировании центрального комитета. В 
отличие от Египта, процесс перехода от благотворительной организации к 
политическому движению произошел очень быстро. Организацию 
возглавил молодой Мустафа ас-Сибаи10. 

Однако окончательное оформление исламистское течение 
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получило после обретения Сирией независимости. В 1946 г. в Сирию 
приехал основатель Ассоциации Братьев-мусульман Хасан аль-Банна. Он 
встретился с лидерами местных организаций и посетил тренировочный 
военный лагерь сирийских исламистов в Катне. Приезд отца-основателя 
Ассоциации стал серьезным стимулом для создания на основе организации 
"Молодежь Мухаммеда" в 1946 г. на состоявшемся в г. Ябруде VI съезде 
"Ассоциации братьев-мусульман"41. Эта консолидация была предпринята 
Мустафой ас-Сибаи, Мухаммедом аль-Мубараком и Салахом аш-Шашом 
на основе всех исламистских организаций, а также благотворительных и 
образовательных мусульманских ассоциаций. Параллельно были основаны 
Арабский институт ислама и типография. Стала выходить газета "аль-
манар ать-джадид" (Новый Маяк). Верховным Наставником (аль-муракиб 
аль-амм) стал Мустафа ас-Сибаи, который вошел также в Учредительную 
ассамблею египетского братства. Под его руководством организация 
основала свои группы в школах и правительственных учреждениях, где 
наряду с мечетями стала распространять свои взгляды, наладила тесные 
контакты с египетским отделением. Таким образом уже через десятилетие 
после основания организация превратилась в реальную политическую 
силу в чем велика роль ее лидера Мустафы ас-Сибаи. 

Интересно, что и здесь проявляется влияние фактора меньшинства 
на эти процессы. В первые годы своей деятельности, учитывая мозаичную 
религиозно-общинную структуру страны и ряд других социально-
экономических и культурных факторов, в Сирии местные Братья-
мусульмане выдвигали достаточно осторожные лозунги. В частности в их 
программе содержался призыв к идейному сотрудничеству и братству всех 
«истинных религий» (христианства и ислама), а также требование 
соблюдения всех законов государства в интересах как мусульман, так и 
христиан42. 

Однако, параллельно с возвышением алавитской прослойки, 
прослеживается постепенное ужесточение отношения к иноверцам. 
Постепенно он превращается в протест суннитского большинства. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что процессы 
происходящие в Сирии в период французского мандата в условиях 
несложившейся территориальной и национальной самоидентификации, 
имели свои особенности. Слабость институтов власти, политических 
партий и элиты, привела к доминированию другой очень важной единицы 
- армии. Этот факт оказал огромное значение на выбранный страной путь 
развития. После обретения независимости перед страной стоял выбор 
идеологического развития - национализм или исламизм. Но поскольку 
доминирующая структура - армия, состояла в большинстве своем из 
представителей этнорелигиозных меньшинств, для которых исламский 
компонент не мог стать мобилизирующим фактором, то выбор был сделан 
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в пользу национализма. 
В этих условиях, однако, сторонники исламского пути развития 

создали свою организацию и исламизм, хотя и несколько запоздало по 
сравнению с национализмом вступив на политическую арену, 
форсированными темпами политизируется и впоследствии происходит 
процесс повышения влияния партии на внутрисирийскую политику՛. Она 
активно участвует в выборах и постепенно становится важным игроком на 
сирийском политическом поле. 

SUREN MANUKYAN 

ON FORMATION OF SYRIAN POLITICAL ELITE 
DÜRING THE MAN DATED PERIOD 

Syria appeared under the French mandate after the collapse of the Ottoman 
Empire and short-time independence in 1918-20. Simultaneousiy Syrien identity and 
Syrian political- elite as its main component conti nued its formation in 3 tendencies: rise 
of army, embracingthe nationalism as an ideal program of State development and arise of 
Islam as an alternative trend. The influence of ethno-religious minorities played а 
significant role in these processes. 

These processes taking place under initial territorial and national self-identitv 
had their peculiarities. Weak power institutions, political parties and elite brought into 
power another very important element of society - the army. 

The issue of choosing direction of the development was one of the vital 
problems in those days. After gaining independence the country had to choose its 
ideological development between nationalism & Islamism. However nationalism was 
chosen as the repräsentatives of ethnic-religions minorities compiled the army, the 
prevailing structure of the society. 

Nevertheless the supporters of Islamic development established their 
Organization. Compared with nationalism is!amism appeared a late in the political arena 
but it politicalized rapidly. It took active participation in the elections and gradually 
becomes an important figure in the Syrian political field. 
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ԿԱՐԻՆԵ ՄԱԱՎԵԼՅԱՆ 

ԻՐԱՔՈՒՄԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՍԱԿ-Ի 
ԲԱՆԱՁԵՎԵՐՆ ՈՒ ՈՐՈՇՈՒՍՆԵՐԸ (2005-2007 ԹԹ.) 

Միացյալ Ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) Իրաքին վերաբերվող 
փաստաթղթերը գիտական շրջանառության մեջ են դրվում Իրաքի նորա-
գույն պատմության վերջին երկու տասնամյակների քաղաքական 
իրադրության և սոցիալ-տնտեսական խնդիրների ուսումնասիրության 
նպատակով՛: 

ՄԱԿ-ի Իրաքին վերաբերվող բանաձևերն ու որոշումները, այդ 
թվում պաշտոնական հաշվետվությունները ընդունված են այդ կազմակեր-
պության Անվտանգության խորհրդի կողմից և ունեն հստակ խորագրեր, 
որոնք բնորոշում են գլխավոր հարցը, ինչը առանցքային է և տարողունակ՝ 
ընդգրկումներով, պրակտիկ աշխատանքի հնարավորություններով: 

«Իրաքի նկատմամբ սիտուացիան»՝ այսպես է կոչվում տվյալ 
հարցը, ուր «սիտուացիա» բառը ավեփ շատ կացություն, դրություն կամ ի-
րադրություն իմաստներն է արտահայտում: Այս հարցի շուրջ բանաձևեր և 
որոշումներ ընդունվել են նաև 2005 թ. հունվարի մեկից մինչև 2005 թ. հուփ-
սի 31-ը ե շարունակվել են2: 

Հետաքրքրություն է ներկայացնում 2005 թ. օգոստոսի 11-ին ըն-
դունված թիվ 1619 բանաձեը, ուր նշված է, որ Անվտանգության խորհուրդը 
հիմք ընդունելով Իրաքին վերաբերվող բոլոր նախորդ համապատասխան 
բանաձևերը, (մասնավորապես 14 օգոստոսի 2003թ. թիվ 1500, 8 հունիսի 
2004թ. թիվ 1546 և 12 օգոստոսի 2004թ. թիվ 1557), վերստին հաստատում է 
Իրաքի անկախության, սուվերենության, միասնության և տարածքային 
ամբողջականության սկզբունքները: Հիշեցվում է, որ Միացյալ Ազգերի 
կազմակերպության 2003թ. օգոստոսի 14-ին հիմնադրված Իրաքին օժան-
դակող առաքելությունը, որի մանդատը երկարաձգվել էր մինչե 2004 թվա-
կանի օգոստոսի 12-ը, պետք է առաջատար դեր խաղա Իրաքի ժողովրդի և 
կառավարության ջանքերին' սատարելով, օրինակելի կառավարության 
ինստիտուտներ ստեղծելու և ազգային երկխոսությունը ու միասնությունը 
խրախուսելու գործում : 

Նշված բանաձևը ուշագրավ է նաև նրանով, որ համաձայն 
Անվտանգության խորհրդի նախագահին հասցեագրված Գփւավոր քար-
տուղարի 2005թ. օգոստոսի 3-ի նամակի, որոշում է ընդունում Միացյալ Ազ-
գերի կազմակերպության Իրաքին օժանդակող առաքելության ժամկետը 
ևս տասներկու ամսով երկարաձգելու մասին: Բանաձևի հաջորդ կետով 
մտադրություն է արտահայտվում այդ Առաքելության մանդատը տասներ-
կու ամիս անց, կամ դրանից շուտ վերանայելու մասին, եթե նման ցանկութ-
յուն հայտնելու փնի Իրաքի կառավարությունը4: 

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևերի և որո-
շումների սույն փաթեթից դուրս չի մնացել նաե սոցիալ-տնտեսական ծրա-
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գիրը: 2005թ. օգոստոսի 19-ին Անվտանգության խորհրդի նախագահը 
Գլխավոր քարտուղարին է հղել հետևյալ նամակը՝ 

«Պատիվ ունեմ տեղեկացնելու Ձեզ այն մասին, որ 2005թ. օգոստո-
սի 8-ի նամակը, որը վերաբերվում է Միացյալ Ազգերի կազմակերպության 
իբաքյան հաշվին, հաշվարկագրային գործարքները դադարեցնելու մասին, 
հասցված է Անվտանգության խորհրդի անդամների ուշադրությանը: 
Նրանք ողջունում են Ձեր առաջարկած միջոցները՝ հավասարակշռելու 
համար եղած մտահոգությունները «նավթ պարենի դիմաց» ծրագրի ժամա-
նակին դադարեցնելու աոիթով ե ինչպես վաճառողի, այնպես էլ գնորդի 
պահանջները կարգավորող քննարկման անհրաժեշտության առումով: 
Խորհրդի անդամները ընդգծում են այն կարևորությունը, որ մնացած կա-
տարվելիք աշխատանքը իրականացվի Իրաքի կառավարության համա-
պատասխան մարմինների հետ սերտ կոնսուլտացիաների միջոցով: 
Ուշադրություն դարձնելով Ձեր նամակին կցված գրությամբ նախատես-
ված ժամկետներին, նրանք խնդրում են Ձեզ Անվտանգության խորհրդին 
ներկայացնել բանավոր զեկուցում վերոհիշյալ միջոցների իրականացման 
մասին 2005 թվականի հոկտեմբերի կեսերին, որպեսզի Խորհրդի անդամ-
ները կարողանան գնահատական տալ ձեռքբերված առաջընթացին ե 
անցկացնել նշված միջոցների ամփոփում»5: 

2005թ. օգոստոսի 25-ին Անվտանգության խորհրդի նախագահը 
Գլխավոր քարտուղարին է ուղարկել հետևյալ նամակը՝ 

«Պատիվ ունեմ տեղեկացնելու Ձեզ, որ Ձեր նամակը' 23 օգոստոսի 
2005թ., որը վերաբերվում է պ-ն Լու Ցունշոու-ին (Չինաստան) Միացյալ 
Ազգերի կազմակերպության դիտորդական, հսկողության և տեսչություննե-
րի հանձնաժողովի լիազոր նշանակվելու մասին, Անվտանգության խորհր-
դի անդամներին է հասցված: Նրանք ընդունում են ի գիտություն այն 
մտադրությունը, ինչի մասին ասվում է Ձեր նամակում»'՝: 

2005թ. սեպտեմբերի 7-ին կայացած 5256-րդ նիստում Խորհուրդը 
որոշեց հրավիրել Իրաքի ներկայացուցչին առանց ձայնի իրավունքի մաս-
նակցելու համար «Իրաքի նկատմամբ սիտուացիան» հարցի քննարկմանը: 

Այդ նույն նիստում ձեռքբերված համաձայնության համապատաս-
խան, ինչը հնարավոր դարձավ նախկինում կայացած կոնսուլտացիաների 
շնորհիվ, Խորհուրդը որոշեց նաև իբ արարողակարգի ժամանակավոր 39 
կանոնակարգի հիման վրա հրավեր ուղարկել պ-ն Պոլ Վոլկերին՝ «Նավթ՝ 
պարենի դիմաց» Միացյալ Ազգերի կազմակերպության ծրագրի անցկաց-
ման անկախ հետաքննության Կոմիտեի նախագահին7: 

Խորհուրդը իր 2005թ. սեպտեմբերի 21-ի 5266-րդ նիստում որոշեց 
հրավիրել Իրաքի արտաքին գործերի նախարարին առանց ձայնի իրա-
վունքի մասնակցելու «Իրաքի նկատմամբ սիտուացիան» հարցի քննարկ-
մանը, ուր դրվելու էր Գ]խավոր քարտուղարի զեկուցումը «1546(2004) 
(Տ/2005/585) բանաձևի 30 կետի» կատարման ընթացքի վերաբերյալ8: 

Ըստ այդ նույն նիստում ձեռքբերված համաձայնության, ինչը 
հնարավոր դարձավ նախկինում կայացած կոնսուլտացիաների շնորհիվ, 
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Խորհուրդը որոշեց նաե իր արարողակարգի ժամանակավոր 39 կանոնա-
կարգի հիման վրա հրավեր ուղարկել Աշրաֆ Ջեհանգիր Կագիին' Իրաքի 
գծով Գլխավոր քարտուղարի Հատուկ ներկայացուցչին: 

Նույն օրը, 2005թ. սեպտեմբերի 21-ին կայացած, հաջորդ 5267-րդ, 
արղեն փակ նիստում, Խորհուրդը որոշեց լիազորել իր Ներկայացուցչին, 
Խորհրդի արարողակարգի ժամանակավոր կանոնակարգերից 55 կանո-
նակարգի համապատասխան, հրապարակել հետևյալ կոմյունիկեն (պաշ-
տոնական կառավարական հայտարարությունը): 

«2005թ. սեպտեմբերի 21-ին, իր 5267-րդ նիստում, որը կայացավ 
փակ դոների ետևում, Անվտանգության խորհուրդը քննարկեց «Իրաքի 
նկատմամբ սիտուացիան» վերնագրւիսծ կետը»: 

Համաձայն 5266-րդ նիստի ընդունած որոշումների, նախագահը 
Խորհրդի արարողակարգի ժամանակավոր կանոնակարգերից 37 կանո-
նակարգի համաձայն հրավեր ուղարկեց պ-ն Խոշիյար Զիբարիին, Իրաքի 
արտաքին գործերի նախարարին, ինչպես նաև Խորհրդի կանոնակարգա-
յին ժամանակավոր 39 կանոնակարգի հիման վրա, հրավեր ուղարկեց պ-ն 
Աշրաֆ Ջեհանգիր Կւսզիին, Իրաքի գծով Գլխավոր քարտուղարի Հատուկ 
ներկայացուցչին: 

Խորհրդի անդամները, պ-ն Զիբարին և պ-ն Կազին մտքեր փոխա-
նակեցին»9: 

Խորհուրդը իր 5300-րդ նիստում, 2005թ. նոյեմբերի 8-ին որոշեց 
հրավիրել Իրաքի ներկայացուցչին առանց ձայնի իրավունքի մասնակցելու 
«Իրաքի նկատմամբ սիտուացիան» կետի քննարկմանը10: 

ՄԱԿ-ի ԱԽ ֊ ի Իրաքին վերաբերվող փաստաթղթերը հետաքրքիր 
են նաև ժամանակահատվածի պատմական որակումների առումով, երկ-
րռւմ գործընթացները գնահատելու ուղղությամբ: 

2005թ. նոյեմբերի 8-ի թիվ 1637 բանաձևում Անվտանգության խոր-
հուրդը ողջունում է «... Իրաքի անցումային գործընթացում նոր շրջանի 
սկիզբը, անհամբերությամբ սպասելով քաղաքական բնագավառում անցու-
մային գործընթացի ավարտին, ինչպես նաև այն պահին, երբ իրաքյան ու-
ժերը իրենց վրա կվերցնեն ողջ պատասխանատվությունը իրենց երկրռւմ 
անվտանգությունն ու կայունությունն ապահովելու համար, ինչը հնարավո-
րություն կտա բազմազգ ուժերի մանդատը համարել ավարտված " » : 

* * * 

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը հատուկ նշում է, որ Իրաքի 
կառավարությունը կշարունակի գփւավոր դեր ստանձնել երկրին հատկաց-
վող միջազգային օգնությունը հավասարաչափ բաշխելու գործում և վերս-
տին կհաստատի միջազգային օգնության կարևորությունը, իրաքյան 
տնտեսության զարգացման նշանակությունը և դոնորների օգնության 
բաշխման կարևորությունը: 

Ընդունելով Իրաքի զարգացման հիմնադրամի և Միջազգային վհ-
րահսկիչ-խորհրդակցական խորհրդի էական դերը Իրաքի կաոավարութ-
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յանը ցուցաբերվող օգնության գործում, ապահովելով Իրաքի ռեսուրսների 
օգտագործումը տրանսպարենտ ե արդար հիմքի վրա. ի շահ Իրաբի ժո-
ղովրդի, որակելով, որ Իրաքում դրությունը միջազգային խաղաղությանն ու 
անվտանգությանը նախկինի նման սպառնալիք է հանդիսանում, գործելով 
Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության Կանոնադրության VII գլխի համա-
ձայն՝ 
1. Նշում է, որ Իրաքում բազմազգ ուժերի ներկայությունը իրականաց-

վում է Իրաքի կառավարության խնդրանքով, հաշվի առնելով տվյալ 
բանաձևին կցված նամակները, հաստատում է բազմազգ ուժերին 
1546(2004) բանաձևով տրված սանկցիան, որոշում է բազմազգ ուժե-
րի մանդատի գործողության ժամկետը, ինչը նշված է այդ բանաձևում, 
երկարաձգել մինչև 2006 թվականի դեկտեմբերի 31-ը; 

2. որոշում է, որ բազմազգ ուժերի մանդատը կարող է վերանայվել Իրա-
քի կառավարության խնդրանքով, կամ ոչ ուշ քան 2006 թվականի հու-
նիսի 15-ը և հայտարարում է, որ այդ մանդատի գործողությանը դիմի 
նման խնդրանքով; 

3. որոշում է նաև մինչև 2006 թվականի դեկտեմբերի 31-ը երկարաձգել 
1483(2003) բանաձևի 20 կետով նախատեսված Իրաքի զարգացման 
հիմնադրամի մուտքերի ավանդագրումը (հայտերի ներկայացումը, 
հայտագրումը), որոնք գոյանում են նավթի, նավթամթերքների և բնա-
կան գագի վաճառքից, ինչպես նաև 1483(2003) բանաձեւի 12 կետում ե 
1546(2004) բանաձևի 24 կետում նշված գործողությունների միջոցնե-
րը, որոնք վերաբերվում են Իրաքի զարգացման հիմնադրամի հան-
դեպ Միջազգային վերահսկիչ խորհրդակցական խորհրդի կողմից 
իրականացվող վերահսկողությանը; 

4. որոշում է, որ նշված 3 կետում այն դրույթները, որոնք վերաբերվում են 
Իրաքի զարգացման հիմնադրամի մուտքերի ավանդադրմանը և Մի-
ջազգային վեբահսկիչ-խորհրդակցական խորհրդին, կարող են վերա-
նայվել Իրաքի կառավարության խնդրանքով կամ 2006 թվականի 
հունիսի 15-ից ոչ ուշ; 

5. խնդրում է Գլխավոր քարտուղարին շարունակել երեք ամիսը մեկ 
պարբերաբար Խորհրդին ներկայացնել Իրաքում Միացյալ Ազգերի 
Կազմակերպության Առաքելության գործողությունների մասին զե-
կույցներ; 

6. խնդրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին շարունակել բազ-
մազգ ուժերի անունից երեք ամիսը մեկ Խորհրդին ներկայացնել զե-
կույցներ՝ այդ ուժերի ջանքերի և նրանց ձէտքբերած առաջընթացի 
մասին; 

7. որոշում է՝ շարունակել ակտիվորեն զբաղվել այդ հարցով: 
Այդ բոլոր որոշումները թիվ 5300 նիստում ընդունված են միա-

ձայն12: 
Իրաքի այդ դժվար ժամանակահատվածի տնտեսության զարգաց-

ման համար նպաստավոր էր 2005թ. նոյեմբերի 9-ին կայացած 5301 նիստի 
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ընդունած որոշումը: Այդ որոշումն ընդունելուց հետո Անվտանգության 
խորհրդի նախագահը նամակով տեղեկացնում է Գլխավոր քարտուղարին, 
ուր նշված է' 

«Կցանկանայի տեղեկացնել Ձեզ, որ Խորհուրդը որոշեց՝ հավա-
նություն տալ Ձեր նամակում ներկայացված առաջարկին, որը վերաբեր-
վում ե նպատակային ավանդային հաշվի փոխանցմանը, հաշիվը բացված 
է համապատասխան վերոհիշյալ բանւսձեի, 2.182.168 ԱՄՆ դոլ. ավելաց-
րած է 226.493 եվրո, որոնք կմուտքագրվեն Իրաքի կառավարության հաշ-
վին՜ պարտադիր վճարումների ձեով ատոմային էներգիայի Միջազգային 
գործակալության բյուջե»13: 

2005թ. նոյեմբերի 11-ի նամակում Անվտանգության խորհրդի նա-
խագահը Գլխավոր քարտուղարին տեղեկացնում է՝ «Օգտվելով եղած 
հնարավորությունից. Խորհրդի անդամները շնորհակալություն են հայտ-
նում «Նավթ պարենի դիմաց» ծրագրի ժամանակին ավարտի վերաբերյալ՝ 
հավասարակշռված հաշվարկով շահագրգիռ, ինչպես նաե այդ ծրագրի 
շրջանակում սկսված նախագծերի հաջող իրագործման անհրաժեշտութ-
յան օգտին Ձեր ջանքերի համար: Այդ առիթով նրանք ողջունում են 2005թ. 
հոկտեմբերի 3-ին Ամմանում կայացած հանդիպումը՝ Վերստուգողի և Ի-
րաքի կառավարության պետական մարմինների ներկայացուցիչների մաս-
նակցությամբ: Նրանք ի Փտություն են ընդունում իրադրության մասին նոր 
տեղեկատվությունը և նոր միջոցները, որոնք առաջարկված են գրության 
մեջ, ինչը կցված է Ձեր նամակին: Խորհրդի անդամները անհրաժեշտ են 
համարում Իրաքի կառավարության հետ սերտ խորհրդակցությունների 
անցկացումը: 

Հաշվի առնելով, Ձեր նամակում նախատեսված նոր ժամանակա-
ցույցը. նրանք խնդրում են տեղեկացնել Խորհրդին ձեռնարկված նոր մի-
ջոցների իրականացման մասին 2005թ. դեկտեմբերի կեսին, որպեսզի 
Խորհրդի անդամներին հնարավորություն տրվի գնահատել ձեռքբերված 
առաջընթացը»1,4: 

Անվտանգության խորհուրդը 2005թ. դեկտեմբերի 14-ին, 5325 նիս-
տով որոշեց հրավիրել Իրաքի նհրկայացուցչին առանց ձայնի իրավունքի, 
մասնակցելու «Իրաքի նկատմամբ սիտուացիան» վերնագրված հարցի 
քննարկմանը, օրակարգում՝ Գփաւվոր քարտուղարի զեկուցումը, 1546 բսւ-
նաձեի (2004) (Տ /2005/766) 30 կետի կատարման մասին»: 

2005թ. դեկտեմբերի 30-ին Անվտանգության խորհրդի նախագահը 
Գլխավոր քարտուղարին հետևյալ նամակով է դիմել՝ 

«Պատիվ ունեմ տեղեկացնելու, որ 2005թ. դեկտեմբերի 20-ի Ձեր 
նամակը ե նրան կից գրությունը անկախ հետաքննության Կոմիտեի գոր-
ծունեությունը մինչև 2006թ. մարտի վերջը շարունակելու Ձեր որոշման մա-
սին հասցված է Անվտանգության խորհրդի անդամներին»: 

Այդ նույն տեղում նշված է, որ «... Կոմիտեն իր հետաքննությունը 
լրիվ ավարտելուց հետո հետագայում որևէ հնարավորություններ կամ փա-
զորություններ չի ունենալու ընթացիկ հետաքննություններ վարելու համար: 
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Գործունեության երկարաձգումը Կոմիտեի Տնօրեն-գործադիր նախագա-
հությամբ կիրականացվի բացառապես գործի քննությունն իրականացնող 
ազգային մարմիններին օգնություն ցուցաբերելու նպատակներին աջակ-
ցելով, իսկ մնացած ֆունկցիաները կկայանան նրանում, որպեսզի կանո-
նակարգվի անհրաժեշտ մատչելիությունը Կոմիտեի արխիվին ե ապահով-
վի դրա անհրաժեշտ պահպանությունն ու օգտագործումը»1՜: 

2006թ. փետրվարի 10-ին Անվտանգության Խորհրդի նախագահը 
Գլխավոր քարտուղարին ուղարկած նամակում դարձյալ անդրադառնում է 
Իրաքի տնտեսությանը սատարելու, ֆինանսական օժանդակություն ցու-
ցաբերելու կարևոր հարցի: 

Այդ նամակում ասվում է՝ «Պատիվ ունեմ պատասխանելու 2006թ. 
փետրվարի 7-ի Ձեր նամակին, ուր դուք հիմք եք ընդունում Անվտանգութ-
յան խորհրդի 1284(1999) բանաձևը, որով Խորհուրդը հիմնադրել է Միաց-
յալ Ազգերի Կազմակերպության դիտորդական, վերահսկողության և տես-
չությունների Կոմիտե և դրա հետ կապված 687(1991) և 706(1991) բա-
նաձևերը: 

Այդ.առթիվ կցանկանայի տեղեկացնել Ձեզ այն մասին, որ Խոր-
հուրդը որոշեց հավանություն տալ Ձեր նամակում նշված այն առաջարկին, 
որը վերաբերվում է վերոհիշյալ բանաձևերին համապատասխան բացված 
նպատակային ավանդային հաշվին՝ 416.871 ԱՄՆ դոլ., ինչը կփոխանցվի 
հաշվեգրված անդամավճարներին, կապված Իրաքի կառավարության 
ստանձնած պարտավորությունների հետ՝ կանոնավոր բյուջեի տեսքով և 
կհատկացվի խաղաղության պահպանման, տրիբունալների գործունեութ-
յան և Կազմակերպության կապիտալ շինարարության Գլխավոր ծրագրի 
իրականացմանը» : 

2006թ. փետրվարի 14-ի 5371-րդ նիստում Խորհուրդը որոշեց հրա-
վիրել Իրաքի նհրկայացուցչին, աոանց ձայնի իրավունքի, մասնակցելու 
«Իրաքի նկատմամբ սիտուացիան» հարցի կետի քննարկմանը17: 

Այդ նույն նիստում ԱԽ-ի անդամների հետ խորհրդակցությունների 
արդյունքում նախագահը Խորհրդի անունից հետևյալ հայտարարությունն 
արեց՝ «Անվտանգության Խորհուրդը ողջունում է Իրաքի Անկախ ընտրա-
կան հանձնաժողովի փետրվարի 10-ին Իրաքի ներկայացուցիչների 
խորհրդի ընտրությունների ստուգված արդյունքների հրապարակումը: 
Անվտանգության խորհուրդը առանձնակի ոգևորությամբ նշում է, որ ընտ-
րություններում մասնակցություն են ունեցել Իրաքի բոլոր համայնքները 
ներկայացնող քաղաքական կուսակցությունները, ինչը վկայում է Իրաքի 
ողջ տարածքում ընտրությունների բարձր ակտիվությունը: Խորհուրդը ար-
ժանին է հատուցում և Իրաքի բնակիչներին իր երախտագիտությունն է 
հայտնում նրանց ցուցաբերած կամքի համար խաղաղ, դեմոկրատական 
քաղաքական գործընթացի և որ չնայած բարդ պայմաններին և բռնության 
սպառնալիքին, նրանք մասնակցեցին քվեարկությանը: 

Խորհուրդը ընդգծում է բոլոր կողմերի մասնակցության կարևո-
րությունը ազգային երկխոսությանն ու Իրաքի քաղաքական զարգացմանը 
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միտված առաջընթացի միասնությանը: Խորհուրդը կոչ է անում Իրաքի քա-
ղաքական առաջնորդներին վճռական քայլեր նախաձեռնել ձևավորելու 
համար լիովին օրինակելի կառավարություն, որը կձգտի կառուցել խաղաղ 
բարգավաճ, դեմոկրատական և միասնական Իրաք: Խորհուրդը դիմում է 
բոլոր իրաքցիներին համառորեն կոչ անելով մասնակցել խաղաղ քաղա-
քական գործընթացին և կոչ է անում նրանց, ունքեր շարունակում են դիմել 
բռնությանը, վայր դնել զենքը: Խորհուրդը միակամ դատապարտում է 
Իրաքում տեռորիստական գործողությունները: Չի կարեփ հանդուրժել, որ-
պեսզի այդպիսի գործողությունները ջլատեն երկրի առաջընթացը քաղա-
քական և տնտեսական բնագավառներում: 

Խորհուրդը հատուկ երախտագիտություն է հայտնում Իրաքի Ան-
կախ ընտրական հանձնաժողովին ընտրությունների անցկացման և կազ-
մակերպման գործում նրա դերի համար: Խորհուրդը նաև իր երախտագի-
տությունն Ւ. հայտնում Գլխավոր քարտուղարին և Միացյալ Ազգերի կազ-
մակերպությանը ընտրությունների նախապատրաստմանը հաջողությամբ 
աջակցելու համար ե նշում է, մասնավորապես, Միացյալ Ազգերի Կազմա-
կերպության Առաքելության դերը Իրաքին սատարելու գործում: Անվտան-
գության խորհուրդը բարձր է գնահատում նաև այն աջակցությունը, որը 
ցուցաբերեցին մնացած միջազգային գործող անձինք, այդ թվում Եվրոպա-
կան խորհրդի ընտրությունների անցկացման գծով փորձագետները և Իրա-
քի ընտրությունների գծով Միջազգային առաքելությունը: 

Խորհուրդը ընդգծում է միջազգային աջակցության պահպանման 
անհրաժեշտությունը ե ընդլայնումը բոլոր պետությունների և համապա-
տասխան միջազգային կազմակերպությունների կողմից Իրաքի քաղաքա-
կան, տնտեսական ե սոցիալական զարգացմանը լայնածավալ աջակցութ-
յուն ցուցաբերելու նպատակով: Խորհուրդը կոչ է անում Միացյալ Ազգերի 
Կազմակերպությանը Իրաքում որքան հնարավոր է մեծ դեր խաղալ: Նա 
նաև դիմում է բոլոր գործող պաշտոնական անձանց, հատկապես Իրաքի 
հարևաններին, կոչ անելով կատարել Անվտանգության խորհրդի համա-
պատասխան բանաձևերը և դիտարկել նաև այն հարցը, թե ինչպես կարող 
են նրանք ընդլայնել իրենց ներդրումը այդ կարևոր էտապում: Այդ համա-
տեքստում Խորհուրդը հույսեր է կապում նաև Արաբական պետությունների 
Լիգայի ջանքերը շարունակելու հետ, աջակցելու համար քաղաքական 
գործընթացին, որը հավանության է արժանացել Անվտանգության խորհր-
դի 1546(2004) և 1637(2005) բանաձևերում: 

Խորհուրդը վերստին իր աջակցությունն է հայտնում ֆեդերատիվ, 
դեմոկրատական, պլյուրափստական և միասնական Իրաքի օգտին, ուր 
լիովին կպահպանվեն մարդու իրավունքները»18: 

2006թ. մարտի 28-ին Անվտանգության Խորհրդի նախագահը 
Գլխավոր քարտուղարին նամակով հայտնում է՝ 

«Պատիվ ունեմ տեղեկացնելու Ձեզ, որ 2006թ. մարտի 24-ի Ձեր 
նամակը՝ Անկախ փորձաքննության Կոմիտեի գրասենյակի աշխատանքի 
ժամկետը մինչև 2006թ. դեկտեմբերի 31-ը երկարաձգելու Ձեր որոշման մա-
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սին հասցված է Անվտանգության խորհրդի անդամներին: Նրանք ընդունել 
են Ձեր նամակի տեղեկությունն ու որոշումը ի գիտություն»'՜': 

2006թ. մայիսի 24-ի 5444 նիստում Խորհուրդը որոշեց հրավիրել 
Իրաքի ներկայացուցին աոանց ձայնի իրավունքի քննարկելու «Իրաքի 
նկատմամբ սիտուացիան» անվանումով հարցի կետը: 

Այդ նույն նիստի ընթացքում նախագահը Անվտանգության 
խորհրդի անդամների հետ կոնսուլտացիաների արդյունքում հետևյալ հայ-
տարարությունն արեց' 

«Անվտանգության խորհուրդը ողջունում է մայիսի 20-ին կայացած 
սահմանադրական ճանապարհով Իրաքի ընտրված կառավարության ի-
նստւգուրացիան և շնորհավորում է Իրաքի ժողովրդին այդ իրադարձութ-
յան սաիթով, ինչը հանդիսանում է երկրռւմ ընթացող քաղաքական անցու-
մային գործընթացի կարևոր վաւլ: 

Առանձնակի լավատեսություն է հարուցում Խորհրդի մոտ այն 
հանգամանքը, որ այդ կառավարությունը ներկայացնում է Իրաքի բնակ-
չության ամենատարբեր խմբերը, և նա հույս է հայտնում, որ պաշտպա-
նության, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարները 
կնշանակվեն մաքսիմալ կարճ ժամկետում: Խորհուրդը կոչ է անում նոր 
կառավարությանը անդադրում ջանքեր գործադրել աջակցելու ազգային 
համաձայնությանը երկխոսության հիմքի վրա ներգրավելով այդ գործըն-
թացին հասարակության բոլոր խավերին, ստեղծելու համար այնպիսի 
մթնոլորտ, որը չի հանդուրժի նեղկլանային շահերով առաջնորդվել: Այդ 
նույն ժամանակ Խորհուրդը համառորեն կոչ է անում բոլոր իրաքցիներին 
հանգիստ մասնակցել քաղաքական գործընթացին և ձգտել նրան, որպեսզի 
ով դեռևս դիմում է բռնությանը, զենքը վայր դնի: Խորհուրդը վճռականորեն 
դատապարտում է Իրաքում տեռորիստական գործողությունները, այդ 
թվում բոլորովին վերջերս տեղ գտած սարսափելի հարձակումները քաղա-
քացիական բնակչության և կրոնական օբյեկտների վրա, դարանակալ 
նպատակ փայփայելով տարբեր համայնքների միջև լարվածություն սեր-
մանելը: 

Խորհուրդը ընդգծում է, որ նոր կառավարության հետ մեծ հույսեր 
են կապվում դրական տեղաշարժերի ապահովման առումով այնպիսի 
ոլորտներում, ինչպիսիք են անվտանգությունն ու կայունությունը, մարդու 
իրավունքները և օրինականության պահպանումը, հիմնական ծառայութ-
յունների մատուցումը և տնտեսության հարաճուն զարգացումն ու բարգա-
վաճումը: Խորհուրդը համառորեն կոչ է անում կառավսղտւթյանը գործադ-
րելու էֆեկտիվ և ակտիվ ջանքեր այդ նպատակի համար, Խորհուրդը նաև 
համառորեն դիմում է բռլոր պետություններին և համապատասխան միջազ-
գային կազմակերպություններին շարունակելու ցուցաբերել և ընդլայնել 
իրենց օգնությունը Իրաքի սուվերեն կառավարությանը այդ վճռական է-
տապում: Խորհուրդը նշում է Իրաքին սահմանակից երկրների հատուկ դե-
րը ե կոչ է անում նրանց պաշտպանել Խորհրդի համապատասխան բա-
նաձևերը և մեծացնել իրենց ներդրումը: Սրա հետ կապված Խորհուրդը 
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նաե հույսեր է կապում Արաբական պետությտւնների լիգայի կողմից հե-
տագա աջակցության հետ, ինչը այդ կազմակերպության կողմից հավա-
նության է արժանացել քաղաքական գործընթացի առումով, այդ թվում նաե 
Բադդադում 2006թ. նախատեսված կոնֆերանսը: 

Խորհուրդը վորստին հայտարարում է, որ ինքը հանդես է գալիս, 
որպեսզի Իրաքը դառնա ֆեդերատիվ, դեմոկրատական, պլյուրալիստա-
կան ե միասնական պետություն, որպես միջազգային հանրության պա-
տասխանատու անդամ, ուր ապահովվում են կայունությունը, բարգավա-
ճումը և մարդու իրավունքների բազմակողմանի հարգանքը, օրինականութ-
յան ապահովումը: 

Խորհուրդը նաև վերստին հաստատում է Իրաքի անկախությունը, 
սուվերենությունը, միասնությունը և տարածքային ամբողջականությու-
նը»՜'': 

2006թ. մայիսի 26-ին Անվտանգության Խորհրդի նախագահը դիմել 
է Գլխավոր քարտուղարին հետևյալ նամակով՝ 

«Պատիվ ունեմ Ձեզ հայտնել, որ 2006թ. մայիսի 23-ի նամակը, 
որով Դուք հայտնում եք Ձեր մտադրության մասին պ-ն Ֆրենսիս Կ.Ռեկոր-
դին դիտորդության գծով Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության Հանձնա-
ժողովին կից լիազորի պաշտոնում, հասցված է Անվտանգության Խորհրդի 
անդամներին: Նրանք Ձեր նամակում արտահայտված մտադրությունը ըն-
դունել են ի գիտություն: 

2006թ. հունիսի 15-ի 5463 նիստում Խորհուրդը որոշեց Իրաքի 
արտզործնախարարին հրւսվիրել առանց ձայնի իրավունքի, մասնակցելու 
«Իրաքի նկատմամբ սիտուացիան» վերնագրով հարցի կետի քննարկմա-
նը՝ Գլխավոր քարտուղարի զեկուցումը, 1546 (2006) (Տ/2006/360) բանաձեի 
30 կետի կատարման մասին»21: 

Այդ նույն նիստում, համապատասխան Խորհրդի նախկինում կա-
յացած կոնսուլտացիաների ձեռք բերված պայմանավորվածության, Խոր-
հուրդը որոշեց նաև հրավեր ուղարկել Գիսավոր քարտուղարի քաղաքա-
կան հարցերի գծով օգնական տիկին Անգելե Կեյնին, համաձայն արարո-
ղակարգի իր ժամանակավոր կանոնակարգերի 39 կանոնակարգի22: 

2006թ. հունիսի 15-ի 5464-րդ փակ նիստով Խորհուրդը որոշեց լիա-
զորելիք նախագահին հրապարակել հետևյալ կոմյունիկեն Գփւավոր քար-
տուղարի միջոցով, համաձայն խորհրդի արարողակարգի ժամանակավոր 
կանոնակարգերից 55 կանոնակարգի՝ 

«Իր 5464-րդ նիստում, որը կայացավ փակ դռների ետևում, 2006թ. 
հունիսի 15-ին, Անվտանգության Խորհուրդը դիտարկեց «Իրաքի նկատ-
մամբ սիտուացիան» անվանումով հարցի կետը: Համաձայն նախկինում 
կայացած 5463-րդ նիստի ընդունած որոշման, նախագահը Խորհրդի արա-
րողակարգի ժամանակավոր կանոնակարգերից 37 կանոնակարգի հրավեր 
ուղարկեց Իրաքի արտաքին գործերի նախարար պ-ն Խոշիյար Զիբա-
րին2 : 

Համաձայն 5463-րդ նիստում ընդունված որոշման, ըստ Խորհրդի 
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արարողակարգի ժամանակավոր կանոնակարգերի 39 կանոնակարգի նա-
խագահը հրավեր ուղարկեց Գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցե-
րի գծով օգնական Անգելե Կեյնին: 

Խորհրդի անդամները, պ-ն Զիբարին ե տ-ն Կեյնը մտքեր փոխա-
նակեցին» : 

Ինչպես երեում է վերը շարադրածից, 2005թ. օգոստոսի 11-ին ըն-
դունված 1619 բ ա ն ա ձ և ի " ակնկալած Իրաքի ազգային երկխոսությունը՝ 
այԼԿ-ի Իրաքի գծով օժանդակության առաքելության հետ գնալով ավելի 
նոր զարգացումներ է գրանցում: Երկխոսությունը բնորոշ է նաև նշված ժա-
մանակահատվածում ընդունված որոշ բանաձևերին ու որոշումներին, 
որոնց որպես հավելում ծառայում են պաշտոնական գրություններն ու նա-
մակները: 

KARINE SAMVELYAN 

RESOLUTIONS AND STATEMENTS OF THE UNITED NATIONS SECURITY 
COUNCIL ABOUT THE SITUATION IN IRAQ (2005-2007) 

The article deals with the analyses of the Resolutions and Statements of the 
Security Council about the Situation in Iraq's political transition process. new plinse in 
this transition, calling upon the international Community, particularly countries in the 
region and Iraq's neighbors to Support the Iraqi people in their pursuit of peace, stability. 
security, democracy and prosperity. 

The United Nations role in Iraq in this period of 2005-2007 is a very important, 
continual and historical factor 

The article deals with the analyses of the Security Council Resolutions: S/RES/ 
1618, 4 August 2005, Condemnation of terrorist attacks in Iraq, S/RES/1619, 11 August 
2005, Extension of Ш Assistance Mission in Iraq; S/RES/1637, 8 November 2005, 
Extension of mandate of Iraq Multinational Force and Security Council Statements: 
/S/2006. 

The vision and purpose of Iraq's democratic füture can become a reality with 
the help of the international Community. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Shu1 Կարինե Սամվելյան, ՄԱԿ-ի սանկցիաները Իրսւքի նկատմամբ, «Սերձավոր ե 
Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», XXI, երևան, 2002, էջ 137-146: Կարիսե 
Սամվելյան, ՄԱԿ-ը և Իրաքի դհմ ԱՍՆ-ի ռազմական գործողությունների հարցը. «Սեր-
ձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ Լ ժողովուրդներ», XXII, Երևան, 2003, էջ 119-128; 
Կարինե Սամվելյան, ՍԱԿ-ի գործունեությունը Իրաքում (2003 թ. մարտ - 2004 р. հու-
նիս) և հասարակական կարծիքի ձևավորումը. «Սերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և 
ժողովուրդներ», XXIII, Երևան, 2004, էջ 242-253; Կարինե Սամվելլան, Քաղաքական ի-
րադրությունը իրաքում և ՍԱԿ-ի դիրքորոշումը (2004 թ. հունիս - 2005 թ. օգոստոս). 
«Սերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», XXIV. Երևան, 2005. էջ 218-
235; Կարինե Սամվելյան, ՄԱԿ-ի մասնակցությունը Իրաքում օրինաստեղծ գործըն-
թացներին 2005 թվականին, «Սերձավոր և Սիջին Արևհաի երկրներ և ժողովուրդներ». 
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XXV. Երևան, 2006. է յ 134-155: 
2. Տես Организация Объединенных Наций, Резолюции и решения Совета Безо-

пасности, 1 августа 2005 года — 31 июля 2005 года, с. 34. 
3. Նույն տեղում: 
4. Նույն տեղում. Էյ 35: Տ/2005/509: 
5. Նույն տեղում: Տ/2005.'536: 
6. Նույն տեղում: У2005/541: 
7. Նույն տեղում. Էջ 35: 
8. Նույն տեղում, Էջ 36: 
9. Նույն տեղում: 
10. Նույն տեղում: 
] I. Նույն տեղում: Տես Uniled Nations Security Council. Press Release. Department of Public 

Information, News and Media division, New York. SC/8627, 2 Febmary 2006, Resolution 
and Statements of the Security Council, 2005, S/RES/1637/, p. 106-109; Կարինե Սամվհլ-
յան. ՄԱԱ-ի մասնակցությունը Իրաքում օրինաստեղծ գործընթացներին 2005 թվակա-
նին. '(Սերմավոր I Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ». XXV, Երևան. 2006, էջ 
134-155: 

12. Организация Объединенных Наций, Резолюция и решения.... Էջ 38: 
13. Նույն տեղում. Էջ 41: S/2005/703: 
14. Նույն տեղում, Տ/2005/713: 
15. Նույն տեղում, Էջ 41-42: S/2005/84K: 
16. Նույն տեղում. Էջ 42: Տ/2006'94: 
17. Նույն տեղում, Էջ 42: 
18. Նույն տեղում, Էջ 42-43: SPRST/2006/8: 
19. Նույն տեղում. Էջ 43: Տ/2006/195: 
20. Նույն տեղում. Էջ 43-44: S/PRST/2006/24: 
21. Նույն տեղում, Էջ 44: 
22. Նույն տեղում: 
23. Նույն տեղում. Էջ 45: 
24. Նույն տեղում: 
25. Տես' United Nations Security Council, Press Release..., 2005. S/RES/1619, p. 77. 
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ՎԱՀՐԱՄ ՏԵՐ-ՄԱԹԵՎՈՄՅԱՆ 

ԿՐՈՆԸ ԹՈՒՐՔԻԱ5ՈՒՄ1980-ԱԿԱՆ ԹԹ. 
«ԹՈՒՐՔ-ԻՍԼԱՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՆԱԽԱԳԾԻ 

ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Մույն հոդվածում անդրադառնում ենք Թուրքիայի Հանրապետութ-
յան 1980-ական թթ. պատմության ամենաուշագրւսվ դրվագներից մեկին՝ 
երկրի հասարակական-քաղաքւսկան կյանքում իսլամի դերի ու նշանա-
կության վերեյքին և այդ ուղղությամբ իրականացված պետական քաղա-
քականության հիմնական դրույթներին: 1980 թ. երրորդ ռազմական հե-
ղաշրջումից հետո պահանջվեց երեք տարի, որպեսզի զինվորականները 
երկրի կառավարման գործադիր և օրենսդիր լծակները հանձնեն քաղաքա-
ցիական իշխանություններին: Այդ ընթացքում՝ 1982 թ. նոյեմբերին զինվո-
րականների աչալուրջ հսկողության պայմաններում ընդունված նոր սահ-
մանադրությունը նպատակ ուներ կարգավորել երկրի հասարակակւսն-քա-
ղաքական ու գաղափարական կյանքը: Արդյունքում, թուրքական հասա-
րակությունը 1980-ական թթ. ընթացքում ականատես եղավ իսլամի նորովի 
մատուցման պետական քաղաքականությանը, որի հիշարժան դրվագնե-
րից էր «Թուրք-իսլամական համադրություն» գերնախազիծը: 

1. Իսլամը Օզափ վարչապետության տարիներին 
1983 թ. խորհրդարանական նոյեմբերյան ընտրությունների արւլ-

յունքում Թ. Օզափ «Մայր հայրենիք» կուսակցությունը (հետայսու՛ ՄՀԿ) 
տպավորիչ հադթանակ տոնեց: Օզւպին հաջողվեց երկրռւմ հիմնադրել նոր-
աջերի գաղափարախոսություն՝ ակնհայտորեն կրելով f k Ռեյգսւնի ե Մ. 
Թետչերի քաղաքական հայացքների ազդեցությունը : Վերլուծելով խորհր-
դարանական ընտրությունների ընթացքը՝ հարկ է փաստել. որ Օզւսփ կու-
սակցության քաղաքական հաղթարշավը բավական ինքնատիպ զարգա-
ցումների բյուրեղացում էր: ՄՀԿ-ն, ըստ էության, ւխրածվեց մինչ հեղաշր-
ջումը գործած աջ ուղղւլածության երեք կուսակցությունների (Արդարութ-
յուն (ԱԿ), Ազգային շարժում (ԱՇԿ) ե Ազգային փրկություն (ԱՓԿ)) գաղա-
փարների և անդամների հավաքատեղի, ուստիե նրա հետագա քաղաքա-
կան վերեւքը, գերազանցապես, այս կուսակցությունների գադավւարակիր-
ների շնորհիվ էր: Օզալը չէր թաքցնում, որ կուսակցությունը նպատակ ու-
ներ «ապաստան տալ թուրքական քաղաքականության չորս հոսանքներին՛ 
արեմտամետ լիբերալներին, իսլամականներին, ձախ ազգայնականներին 
ե աջակողմյան քաղաքական ուժերին՜»: Օզափ կուսակցության շարքերում 
ընդգրկված ԱՇԿ և ԱՓԿ կուսակցությունների կողմնակիցների պատճա-
ռով ՄՀԿ-ին կոչում էին նաև «Աուրբ երրորդության դաշինք»3: Կուսակցութ-
յան իսլամամետ թևը գլխավորում էր կուսակցության ւիոխնախագահ Մեհ-
մեթ Քեչեջիլերը4: Ինչպես Նիլուֆեր Գյոլեն է նշում՝ Օզափ կուսակցութ-
յունն ըստ էության «կառուցողական իրատեսության ե մշակութային պահ-
պանողականության համատեղում էր», որը նա կոչում է «հասարակության 
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վերաձեմսւն իսլամական տարբերակ»5: 1980-ականների ամբողջ ընթաց-
քում իսլամամետ ուժերի նկատմամբ Օզալի բարեհամբույր դիրքորոշմանը 
բացահայտորեն դեմ արտահայտվեց նախագահ Քենան էվրենը՝ Օզսւլին 
մեղադրելով իսլամական ուժերին «փափկասիրելու» մեջ4: Ավելին, էվրենը 
հետագայում իր վեցհատորյա հուշերում նշելու էր, որ եթե 1983 թ. նա տեղ-
յակ լիներ, որ Օգալը նաքշիբենդի կրոնական միաբանության անդամ էր. 
ապա միանշանակ դեմ կարտահայտվեր վարչապետության պաշտոնում 
նրա թեկնածությանը՛ գերադասելով քաղաքականությունից հեռացված 
Դեմիրելին7: Իրականում, թե ՄՀԿ-ի հիմնադրման, թե' հետագա գործու-
նեության ընթացքում էվրենն Օզալին մշտապես հիշեցնում էր, հորդորում, 
հաճախ նաե սաստում՛ զերծ մնալ իսլամական տարրերին խրախուսելու, 
կուսակցության շարքերում նրանց ներգրավելու վտանգավոր գաղափար-
ներից": 

Դեռ Ուլուսոփ վարչապետության տարիներին Օզալն ի պաշտոնե 
սերտորեն համագործակցել էր Համաշխարհային բանկի. Միջազգային 
արժութային հիմնադրամի ե եվրոպական ազդեցիկ ֆինանսական կա-
ռույցների հետ, ավելին, ինչպես նշում է Ահմսւդը' Օզալը համարվում էր 
«Թուրքիայի տնտեսական դեսպանն Արևմուտքում»9: Ուստիև, կարելի է 
ենթադրել, որ Օզալի կուսակցության նկատմամբ բանակի նախնական բա-
րեհամբույր դիրքորոշումը ավելի շուտ ԱԱՆ-ին ու եվրահամայնքին կա-
տարված «ժեստ» էր ցուցադրելու համար արևմտյան ֆինանսական շրջա-
նակների հետ Թուրքիայի համագործակցության պատրաստակամությու-
նը : Օզալը, 1970-ական սկզբ ներին ԱՄՆ-ից վերադառնալով Թուրքիա, իր 
եղբոր Քորքութի հետ միասին, դարձավ էրբաքանի հավատարիմ համա-
խոհներից մեկը: Ավելին, 1977 թ. խորհրդարանական ընտրություններին Թ. 
Օզալն ԱՓԿ-ի ցուցակներով անգամ առաջադրվեց պատգամավորության 
թեկնածու, սակայն անհաջողություն կրեց": 

1983 թ. ընտրությունների արդյունքում ստանալով բացարձակ մե-
ծամասնություն՛ Օզալը հնարավորություն ստացավ իրագործել մի շարք 
գաղափարներ' միևնույն ժամանակ ձգտելով հնարավորինս հաճոյանալ 
բանակին: Օզալի կուսակցության շարքերում առկա իսլամամետ քաղաքա-
կան գործիչները հնարավորինս աջակցեցին մի քանի անսպասելի և հակա-
սական օրենքների ընդունմանը: 1983 թ. նորակազմ կառավարությունում 
կրթության նախարար նշանակված, նաքշիբենդի կրոնական միաբանութ-
յան անդամ Վեհբի Դինչերլերը թե' տարրական, թե' միջնակարգ դպրոցնե-
րում արգելեց Դարվինյան տեսության դասավանդումը, վւոխարենը ավե-
լացան արաբերենի ուսուցման և «Իսլամական փիլիսոփայություն» առար-
կաների դասաժամերը: Աննախադեպ ձևակերպումներով վերաշարադրվեց 
հանրապետության վաղ շրջանի պատմությունը՛ հիմնական շեշտը դնելով 
քաղաքական ու ռազմական այն գործիչների վրա, որոնք ունեցել են Աթաթ-
յուրքից տարբերվող հայացքներ1՜: «Մենք կամ շատ առաջ ենք գնում, կամ՝ 
աննկարագրելիովն հետ»,- ակնարկել էր Ք. էվրենը, երբ 1985 թ. սեպտեմ-
բերի 14-ին ստորագրել էր կրթության նախարար Դինչերլերի ներկայաց-
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րւսծ հրաժարականի դիմումը՛': 
Աոավել ուշագրավ էին նոր կառավարության որոշ ձեռնարկումնե-

րը. այսպես՝ հեռուստատեսությամբ ցուցադրվող ամազոնյան ցեղերի մա-
սին վաւխրագրական կինոնկարից հետո արդարադատության նախարարի 
հրամանով զբաղեցրած պաշտոնից հեռացվեց հեռուստատեսության 
գլխավոր տնօրենը1 : Նույն տրամաբանությամբ, զբոսաշրջության ոլորտի 
ազդեցիկ ձեռներեցներից մեծագույն ջանքեր պահանջվեցին համոզելու 
համար զբոսաշրջության նախարարին, որ վերջինս դադարեցնի իր անըն-
դունելի համոզմունքները «արևմուտքից ժամանած կանանց մերկ ւսրեա-
հարման դեմ»: Նախարարը պնդում էր, որ «այն կանայք, որոնք գափս են 
Թուրքիա արեահարվելու, կարող են անտեղի դրամներ չվատնել, հետւսյսու 
երկիրը նրանց առջև փակվելու է», սակայն, երբ նա վերջապես գիտակցեց, 
որ նման պարագայում երկիրլւ^տւսրեկան երեք մըպ. դոլլար վնաս կկրի, 
հրաժարվեց այդ գաղափարից 5: Օզափ կաուսվարությւսն օրոք արգելվե-
ցին նաև ռադիոյով ու հեռուստատեսությամբ գարեջրի գովսւգդումը. ավե-
փն՝ դպրոցներից, ուսանողական հանրակացարաններից, սպորտային հա-
մալիրներից ու մզկիթներից 200 մետր հեռավորության վրա խստիվ արգել-
վեց ժամանցի վայրերի հիմնումը: 

1984 թ. մարտի 25-ին նշանակւխւծ տեղական ինքնակառավար-
ման մարմինների ընտրությունների արդյունքում իսլամամետ Բարօրութ-
յուն կուսակցությունը (ԲԿ)՝ Ահմսւդ Թեքդալի գլխավորությամբ ստացավ 
քվեների 4,4 տոկոսը, այդ թվում Վանի և Ուրֆայի քաղաքապեւոների պաշ-
տոնները16: ԲԿ-ն հետզհետե ընդլայնելով իր շարքերը՝ բազմաթիվ քաղւս-
քագետների կարծիքով, դարձաւլ ժամանակին Թուրքիւսյում գործող ամե-
նակազմակերպված, հստակ ներկուսակցական կառուցվածք ունեցող կու-
սակցություններից մեկը: 

Նախագահ էվրենին մտահոգում էր նաև Օզափ արաբամետ ար-
տաքին քաղաքականությունը: Նախագահը կարծում էր, որ նախ այդ հա-
րաբերությունները կարող են ճիշտ չընկալվել Արևմուտքի կողմից, իսկ հե-
տո իսլամական աշխարհի առջև դռները լայնորեն բացելով, պարարտ հոդ 
կարող է ստեղծվել իսլամական արմատականների տարերային ներխուժ-
ման համար17: Ուշագրավ էր, որ իսլամական աշխարհի հավատարմությու-
նը շահելու և տարածաշրջանում հեղինակության բարձրացման նպատա-
կով Թուրքիան նվազեցրեց Իսրայելի հետ դիվանագիտական հարաբե-
րությունների մակարդակը՝ այն հասցնելով երկլարդ քարտուղարի գործերի 
հավատարմատարի աստիճանին: Ավելին, 1988 թ. Թուրքիան պաշտոնա-
պես ճանաչեց Պաղեստինի անկախությունը18: 1980-ականների սկզբին 
Թուրքիան սկսեց շահավետորեն օգտվել Իսլամական զարգացման բանկի 
անդամակցությունից և արդեն 1984 թ. ստացավ 750 մլն. ԱՍՆ դոլարի 
վարկ, որից 500 մլն. ուղղվեց արտահանման ոլորտի զարգացմանը19: 

2. «Թարք-իսլամական համադրություն» նախագիծը 
1980-ականների կեսերին, երբ գեներալների աչալուրջ հսկողութ-
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յան ներքո երկրռւմ իշխում էին քաղաքացիական իշխանությունները և 
թվում էր' ստեղծվել էր ներդաշնակ քաղաքական կացություն, ակնհայտ 
դարձավ, որ ռազմական հեղաշրջմանը հաջորդած կրոնական քաղաքա-
կանությունը ուներ առավել հեռագնա նպատակներ: Վերլուծելով վերոշա-
րադրյալ դեպքերը' հնարավոր է իրավիճակի բարդությունը առավել պար-
զորոշ ներկայացնել հետևյալ փաստարկմամբ. եթե կրոնական հետադի-
մության (թուրք. irtija) վերելքը ե կրոնի անհանգստացնող քաղաքական 
ակտիվությունը դասվում էին երրորդ ռազմական հեղաշրջման հիմնական 
պատճառների շարքին, ապա հետագայում գեներալների համար հենց կրո-
նը ւլարձավ հասարակական կարգը ե արժեքները նորովի ցեմենտող գա-
ղափարական զենք: 

Այսպիսով, ի հեճուկս ռազմական հեղաշրջումից հետո ակտիվորեն 
շրջանառվող ենթադրությունների, թե բանակը վերջ կդնի իսլամի քաղաքա-
կան և հասարակական ակտիվությանը, վերջինս ձեռնարկեց մի շարք քայ-
լեր հասարակությունում կրոնի դերը վերանայելու, ամրապնդելու և ցան-
կալի շրջանակների մեջ պահելու ուղղությամբ: Ավելին, հետագա քայլերը 
ապացուցեցին, որ «գեներալները ցանկանում էին իսլամական գաղափար-
ները միաձուլել ազգայնամոլական նպատակների հետ' կերտելու համար 
«սոցիալապես առավել համակուռ Ն նվազ քաղաքականացված իսլամա-
կան համայնք»20: Այս աննախադեպ քաղաքական վերաձևումով իսլամը 
բանակի համար դարձավ միջոց նվազեցնելու, անգամ վերացնելու համար 
թուրքական հասարակության ներսում ծառացած արժեհամակարգերի այն 
տարբերությունը, որը հանգեցրել էր նրա չափից դուրս քաղաքւսկանացմա-
նը: Ավելին, թուրք քաղաքագետ Ցումիթ Սաքալըօղլու համաձայն, հե-
ղաշրջման ղեկավարները իսլամը համարում էին խաղաղեցնող ու հնա-
զանդեցնող գաղափարախոսական զենք, որի նպատակային ճիշտ օգտա-
գործման դեպքում, այն կարելի էր ուղղել կոմունիզմի ե քրդական էթնո-ազ-
գայնականության դեմ21: Իսլամը, համաձայն գեներալների, նվազեցնելու 
կամ իսպառ վերացնելու էր հասարակությունում առկա մշակութային պա-
ռակտումը: Հական Ցավուզը, հղում կատարելով հեղաշրջումից հեստ 
ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ Ալի Յաշար Սարըբայի վերլուծությա-
նը, նշում է, որ, համաձայն նոր գերնախագծի, երկիրը նմանվելու էր հա-
մայնքային բնույթ ունեցող պետական համակարգի, որտեղ «գերիշխող 
բարոյականության աստիճանը կախված էր պետության տևականության 
կարևորագույն գրավական հանդիսացող հասարակական միասնությու-
նից»22: Ջեննի Ուայթը, վերլուծելով հոգևոր ոլորտը կարգավորող քաղաքա-
կանության վերանայման վերնախավային մոտեցումը, համոզմունք է 
հայտնում, որ նոր իրադրությունը հարկավոր է քննարկել նաև սերնդափո-
խության դիտանկյունից: Քեմալականների նոր սերունդը՛ նոր հետաքրք-
րություններով, շահերով և մտահոգություններով, բիզնեսի և քաղաքակա-
նության ոլորտում գալիս էր փոխարինելու նախորդ սերնդի ներկայացու-
ցիչներին: «Սևրի աղտանիշ»-ով ուղեկցվող նախորդ տասնամյակների քա-
ղաքական էլիտան, «քեմալիզմ կոչվող կացինն» օգտագործում էր երկրռւմ 
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գլուխ բարձրացրած էթնիկական ե կրոնական ընդվզումները ճնշելու հա-
մար, իսկ նոր սերունդը պատրաստակամ էր դիմել փոխզիջումների ե վե-
րանայել իսլամի ե էթնԼււյ խմբերի նկատմամբ նախկինում իրականացված 
քաղաքական ուղեգիծը՜ : 

Հասարակության նորովի վերակերտման պահանջը հայտնվեց 
ԶՈՒ-ի քաղաքական օրակարգում և գեներալները ձեռնամուխ հդւսն այն 
գաղափարական հոսանքի ստեղծմանը, որի աոանցքային նպատակը 
1970-ական թթ. վերջին տեւլի ունեցած դեպքերի կրկնության բացառման 
նպատակով ազդեցիկ գաղափարական արգելաւցաւոնեշի ստեղծումն էր: 
Համաձայն Յունգի՜ ԶՈՒ-ի ղեկավարությունը գիտակցում էր, որ երրորդ հե-
ղաշրջման արդյունքում պարտադրված ապաքաղաքականացումը ստեղ-
ծել էր գաղափարական անջրպետ, որն ւախլի էր մեծացնում ներհասարա-
կական սոցիալական ու գաղափարական առճակւսաման հավանակա-
նությունը24: ԶՈՒ-ում գիտակցեցին, որ ընթացիկ տնտեսակւսն բարեփո-
խումների սոցիալական հետևանքների քննարկման և հնարսսխր քննադա-
տություններից խուսանավելու նպատակով, նպատակահարմար է հղկված 
գաղափարախոսության շրջանակներում հասարակությանը վերահրւսմց-
նել սոցիալական արդարության կրոնական հիմնադրույթները: 

1983 թ. Պետական պլանավորման կազմակերպության պատրաս-
տած փաստաթղթում և Ազգային մշակույթի հատուկ հանձնաժողովի զե-
կույցում հստակորեն նշվում էին, որ «ներկա սոցիալական ւիոփոխություն-
ների և արագընթաց ինդուստրիալիզացման» հորձանուտում կրոնը դիտ-
վեց, որպես կարևորագույն գործիք «պետության և ազգի միասնությունը ա-
պահովելու տեսնակյունից» 5: 1985 թ. հունիսի 20-ին «Աթւսթյուրքի բարձ-
րագույն խորհուրդը»26 էվրենի նախագահությամբ, վարչապետի Լ ԶՈՒ 
գլխավոր հրամանատարների մասնակցությամբ հավանություն տվեց 
«Թուրք-իսլամական համադրություն» կոչվող մշակութային հայեցակար-
գին, որի «Ազգային փոխզիջում» կոչվող հռչակագրում զետեղված էին 
հետևյալ գերնպաաակները՝ ա) պայքար ձախ և անջատողական ուժերի 
դեմ, բ) Աթաթյուրքի փափագած միատարր հասարակության ամրապն-
դում, գ) նոր լույսի ներքո «Օսմանյան կայսրության վեհանձն անցյափ» 
մատուցում, դ) թուրքաբանության, իսլամականության, արևմտականաց-
ման սկզբունքների համատեղման վրա հիմնված մշակութային ժառան-
գության խրախուսում2': 

Նոր գերնախսւգծի նախաձեռնողները 1970-ական թվականներից 
ակտիվ գործունեություն ծավալած «Մտավորականների օջախ» խումբն 
էր, որի հիմնական նպատակը քաղաքական դաշտի աջ ուժերի հետ դաշին-
քի ստեղծումն էր ու դրա շնորհիվ բարոյական և փիլիսոփայական ռացիո-
նալ, սինթեզված համակարգի մշակումը, որը պետք է ներառեր օսմանյան, 
իսլամական և թուրքական մշակութային ժառանգությունը2*: Այն նախա-
ձեռնվել էր ԱԿ-ի կողմից ձախերի և ԱՇԿ-ի դեմ պայքարելու համար: Գհն-
չայ Շայլանը, իր «Իսլամը և քաղաքականությունը» գրքում «Մտավորա-
կանների օջախն» անվանում է «թուրքական օպուս դեի», պնդելով, որ այն 
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ես իր հետապնդած ռազմավարության մեջ ուներ ակնհայտ նմանություն-
ներ իսպանական կաթոլիկական կազմակերպության հետ, քանզի երկուսն 
էլ գործող վարչակարգերին տրամադրում էին գաղափարական ու բարոյա-
կան ռեսուրսներ: «Մտավորականների օջախը» կարևորում էր ուժեղ, 
կենտրոնացված պետության առկայության հանգամանքը, որի շնորհիվ 
միայն հնարավոր կլիներ պայքարել «ազգային մշակույթը և ինքնությունը» 
քայքայող շարժումների դեմ: «Մտավորականների օջախը» դատապար-
տում էր նաև քեմափզմի ունեցած դերը Թուրքիայի մշակութային ժառան-
գությունը մերժելու և 1970-ականների բռնությունների գաղափարական 
պատճառ դառնալու համար : Կիրեևի կարծիքով նոր բանաձևը, դա-
րասկզբիս հենց քեմալականների կողմից մերժված պանիսմալիզմի և 
պանթյուրքիզմի գաղափարախոսությունների խմբագրված տարբերակն 
էր՝ երկուսին խիստ բնորոշ հատկանիշներով՛"0: Նոր գերնախագծի գաղա-
վւարական ակունքները ձգվում էին 19-րդ դարի 60-70-ական թվականները, 
որոնք շուրջ մեկդարյա խմբագրումներից հետո ավեփ էին հղկվել՛ դառնա-
լով ներդաշնակ գաղափարական ուղեգիծ: Անկւսրայի Հաջեթեփե համալ-
սարանի պրոֆեսոր Գյոքհան Ձետինսայան համոզմունք է հայտնում, որ 
«Թուրք-իսլամական համադրության» մշակման գործում հսկայական ա-
վանդ են ներդրել «իմամ-հաթիփ» դպրոցների շրջանավարտները և «Ուլ-
քուջու» երիտասարդական շարժման հետևորդները, որոնց հայացքներն 
իրենց հերթին ձևավորվել էին Սեհմեթ Աքիֆի, Ցահյա Քեմափ, Նեջիփ Ֆա-
զըփ, ինչպես նաև Զիյւս Գյոքալփի, Փեյամի Սաֆայի, Նիհալ Աթսըզի գա-
ղափարների ազդեցության ներքո ': 1960-ականների վերջերից պարբերա-
բար դարձած մտավորական համաժողովներում իսլամի և ազգայնակա-
նության մերձեցման կարևորումը, 70-ականներին Ալփասլան Թյուրքեշի 
Ազգային շարժում կուսակցության գործունեությունը, Ահմեթ Արվասու, Նե-
ջիփ ՖազըլՔիսաքյուրեքի և մի շարք այլ ազդեցիկ մտավորականների դա-
վանած գաղափարները ես խթանեցին իսլամի և ազգայնականության 
կողք-կողքի գոյության անհրաժեշտությունը3 : 

Վերամեկնաբանելով ազգը և պետությունը որպես ընտանիք և հա-
մայնք՝ «Թուրք-իսլամական համադրության» գաղափարախոսները դիմե-
ցին օսմանյան-իսլամական խորհրդանիշներին, արժեքներին ու հայեցա-
կարգերին շեշտադրելու համար ընտանիքի, ազգի և պետության գաղափա-
րական հատվածայնության անցանկսղի հետևանքները և ընդգծեցին «ազ-
գային փոխզիջման» գաղափարի կարևորությունը: Նոր գերիշխող գաղա-
փարախոսությունը անտեսում էր նաև թուրքական հասարակության բազ-
մամշակութային բնույթը՛ դրանով հանդերձ անտեսելով ազգային վտքրա-
մասնությունների գոյության փաստը33: Սի խումբ պահպանողական մտա-
վորականներ՝ կենտրոնամետ քաղաքական գործիչների, բյուրոկրատա-
կան ու դատական համակարգի, ինչպես նաև ազդեցիկ ֆինանսական կազ-
մակերպությունների օժանդակությամբ, սկսեցին ակտիվորեն աջակցել բա-
նակին նոր նախաձեռնության իրագործման գործում: Շուտով թե' կրթա-
կան համակարգը, թե' ԶԼՄ-ները լծվեցին այս գաղափարախոսության 
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հրապարակայ նացմւսն գործին: 
Քյուրբչյուն, վերլուծելով նոր գաղափարական ձեռնարկումը, նշում 

է, որ, վերամատուցելով իսլամական նորատիպ ինքնությունը, իշխանութ-
յունները կատարեցին չափազանց համարձակ քայլ, որը յուրաքանչյուր 
պետական համակարգ չէ, որ կհամարձակվեր իրագործել: Նա նւսե նշում 
է, որ այդ քայլի շնորհիվ Թուրքիան կատարեց իր պարտւսվոլտւթյունները 
Վաշինգտոնի աոջե, որի «կանաչ գոտի» ծրագիրը, նախատեսում էր Իրա-
նի և Աֆղանստանի շուրջ ստեղծել տարածաշրջանի ազդեցիկ իսլւսմադա-
վան երկրների շղթա՜ ԽՍՀՄ-ի ազդեցության ոլորտների հարավային ըն-
դարձակումը կասեցնելու և Իրանի նոր կառավարության դեմ պայքարելու 
համար : 

3. Իսլամի հասարակական վերելքը 
1980-ականների կեսերին, կարծես հակառակ հասարակության 

հանդարտեցման վերնախավի ցանկություններին, երկրռւմ աննախադեպ 
ակտիվություն ցուցաբերեցին իսլամական կազմակերպությունները, շար-
ժումները, մշակութային ուղղվածություն ունեցող խմբերը: 1986թ. սեպտեմ-
բերին 13-ին Ստամբուլում գործող Նեվե-Շւսլոմ սինագոգում պայթեցված 
նռնակների արդյունքում 24 մարդ սպանվեց: Ահաբեկչության պատասխա-
նատվությունը ստանձնեցին վեց իսլամական ծայրահեղական կազմակեր-
պություն՜ այդ թվում «Իսլամի պաշտպանության լիգսւն» և «Իսլամական 
Ջիհադը»: Այդ դեպքից հետո Ստամբուլի համալսարանի պրոֆեսոր Պ. U-
թալան հրապարակեց մի ուսումնասիրություն, որի համաձայն կրոնական 
զարթոնքը մասնավորապես շեշտված է երիտասարդության շրջանում, բե-
րելով հետևյալ խոսուն թվերը՝ մզկիթներում աղոթողների 70%-ը 16-30 տա-
րեկան երիտասարդներ են: 

«Ջումհուրիյեթ» օրաթերթը 1986 թ. հոկտեմբերի 28-ին հրապարա-
կեց էջևիթի հետ ունեցած բացառիկ մի հարցազրույց, որտեղ վերջինս 
նշում էր. «Ցավոք, Թուրքիան հետզհետե հեռանում է Եվրոպայից՛ քաղա-
քական ու տնտեսական իր ներկա հակումներով մխրճվելով կրոնական սւ-
վազուտների մեջ»35: 1986 թ. նոյեմբերին նույն օրաթերթի լրագրողներ Ար-
ջաքյուրոլքը և Թողյանը կրոնական հոսանքների ակտիվության համար 
բացեիբաց մեղադրում էին վարչապետ Օզալին և ավելացնում. «Օզալը հե-
տամուտ է քվեների որսին, և դրանով հանդերձ արհւսմւպաւմ է կրոնական 
շարժումների լրջությունը36: Շատ ավելի կարծր էր ճշմարիտ ոսլի կուսակ-
ցության (հետայսու՝ ՃՈՒԿ) առաջնորդ Հ. Ջինդորուքի դիրքորոշումը. 
«ՄՀԿ-ում» հոմեյնիական" դավանանք է իշխում Թուրքիայի կառավարութ-
յունը վստահված է այնպիսի տարրերի, որոնք պետության ուժը կրոնամո-
լության հետ են կապում» : 

1987 թ. դեկտեմբերին խորհրդարանում կրկին սրվեցին կրքերը 
կրոնական ալիքի վերջին ակտիվացումների կապակցությամբ, որտեղ ա-
ռավել ուշագրավ էր ՃՈՒԿ-ի պատգամավոր Մ. Յաշայի ելույթը: Նա գոր-
ծընկերների ուշադրությունը հրավիրեց այն հանգամանքին, որ երկրի 400 
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ուսանողական կազմակերպություններում գերակշռում են կրոնամոլները և 
պնդում, որ եթե պետությունը շարունակի անտարբեր մնալ պատեհա-
պաշտների գործունեության հանդեպ, ապա վաղը դասախոսական ամ-
բիոնները կգրավեն ոչ թե գիտության մարդիկ, այլ՛ «գլխաշոր կրող հոգևո-
րականները»3'': 

1987 թ. հունվարի 8-ին Ադանայի համալսարանում Ք. էվրենը մեկ 
անգամ ես վճռական տոնով խոսեց կրոնական հետադիմության մասին և 
ազդարարեց, որ պետք է վերացնել բոլոր այն ուժերը, որոնք կցանկանան 
կոմունիստական կամ կրոնապետական կարգեր հաստատել Թուրքիա-
յում: էվրենի նման վճռական ելույթի պատճառներից մեկը գլխավոր շտա-
բի այն զեկույցն էր, որտեղ նշված էր. «հետադիմությունը բանակում ահռե-
լի չափեր է ընդգրկել, որը կրոնամոլների գործունեության ամենասոսկալի 
հետեանքն է»: Նա դատապարտեց կրոնական հոսանքների աննախադեպ 
ակտիվացումը մտավախություն հայտնելով, որ Աթաթուրքի աշխարհիկ 
սկզբունքները լրջորեն վտանգված են39: Ոմանց կարծիքով նախագահի 
նման ելույթը պատասխան էր պարբերաբար իր հասցեին ուղղված այն մե-
ղադրանքներին, որոնցում նա քննադատվում էր կրոնական կրթության ան-
վերահսկելի ազատականցման համար"': 

Պետական օղակները դարձան առավել զգոն կրոնական հետադի-
մություն որակված շարժումների նկատմամբ, իսկ քրեական օրենսգրքի 163 
հոդվածի (աշխարհիկ պետության դեմ գործունեության ծավալում) ոտնա-
հարման մեղադրանքով անցնող քրեական գործերի հարուցումը դարձավ 
առավել հաճախակի41: 1987 թ. մայիս-հունիս ամիսների թուրքական մա-
մուլը ողողված էր բազմաքանակ նյութերով՝ նվիրված ուսանողության 
շրջանում կրկին ակտիվացած կրոնական ելույթներին: Հատկապես «Ջում-
հուրիյեթ»-ի լրագրող Ուղուր Մումջուն բավական խիստ էր այդ ելույթների 
գնահատման հարցում, և ընդհանրապես կրոնամոլական հետադիմական 
շարժումների ամենամոլի հակառակորդներից մեկն էր: «Ջումհուրիյհթ»-ն 
անդրադարձավ նաև համալսարանների կողքին գործող մզկիթների հար-
ցին՝ նշելով, որ ապագայում «չի փնի մի համալսարան, որն իր կողքին չու-
նենա նման հաստատություն»: Շարունակելով այդ շարժումնեի դեմ արշա-
վը' Ու. Սումջուն համոզմունք է հայտնում, որ այդ շարժումները հովանա-
վորվում են դրսից և ունեն մեկ նպատակ՝ «Թուրքիան դարձնել իսլամական 
պետություն»: Նրա «հետաքննությունից» պարզ էր դարձել, որ հատկապես 
Գերմանիայում գործող կրոնական կազմակերպությունները անմիջական 
աջակցություն են գտնում «Իսլամի տարածման հաստատություն» անունը 
կրող կազմակերպության կողմից՝ «Թուրքիայի վերաիսլամացման աստ-
վածահաճո գործը շարունակելու համար»42: Նրանց ֆինանսավորմամբ 
հրատարակվում են գրքեր, որոնցում Աթաթյուրքը ներկայացված էր որպես 
կրոնի, իսլամական բարոյականության և ավանդույթների թշնամի: Սաուդ-
յան Արաբիայում հրատարակվում էին մոտ 30000 տպաքանակով գրքեր՝ 
բոլորն էլ հակաքեմալական և հակաաշխարհիկ քարոզչության կոչերով և 
դրանք ուղարկում Եվյապայում ապրող թուրքերին: Նա նշում էր, որ այդ 
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թուրքերի մեծ մասը անարգել թափանցում են Թուրքիա՝ «իրենց գիտելիք-
ները եղբայրներին Փոխանցելու նպատակով»: Անդրադառնալով սույն թե-
մային՝ անկարելի է շրջանցել Գերմանիայում ապրող 3-4 մլն. թուրքերին, 
սակայն խնդիր չունենալով ծանրանալ նրանց հետ կապված մանրամաս-
նությունների վրա, պարզապես նշենք, որ հատկապես այս թուրքական գա-
ղութը ազդեցիկ գործոն էր: Երկար տարիներ ապրելով ու աշխատելով 
Գերմանիայում՝ նրանք կուտակել էին հսկայական խնայողություններ, որի 
շնորհիվ մշտապես օժանդակել են իսլամական շարժումներին ու կուսակ-
ցություններին, ավելին, Կիրեեի կարծիքով 90-ականների սկզբից տարե-
կան առնվազն 250 մլն. ԱՄՆ դոլլար էր փոխանցվել ԲԿ-ին43: ԲԿ-ն իր հեր-
թին ակտիվորեն աշխատում էր Գերմանիայում ապրող «եղբայրներին» 
հոգևոր արմատներից չկտրելու գործում՛ նրանց համար ստեղծելով «Ազգա-
յին տեսակետ» անունը կրող կազմակերպությունը, որի գլխավոր գրասեն-
յակը գտնվում էր Քյոլն քաղաքում: Այս կազմակերպության մասնաճյուղե-
րի թիվը Գերմանիայում հասնում էր 170-ի: Ուշագրավ էր նաև այս կազմա-
կերպության աջակիցների ջերմեռանդ մասնակցությունը ընտրություննե-
րին (ի դեպ,, նրանք հատուկ չվերթներով այցելում էին Թուրքիա ԲԿ-ի օգ-
տին քվեարկելու համար)44: Թուրքական գաղութում ազդեցիկ էին մի շարթ 
առաջնորդներ, որոնցից հարկ է նշել Քափլան-հոջայի և նրա որդու Ջեմսւ-
լեդդին-հոջայի անունները, ովքեր քարոզում էին չվախենալ քեմալւսկան 
օրենքներից ե պայքարել ոչ թե կուսակցությունների, այլ՝ մզկիթների միջո-
ցով, քանզի Աթաթյուրքի կերպարը արդեն անկարող է պայքարել աճող իս-
լամական ալիքի դեմ: Պաշտոնական Անկարան, անկարող լինելով արյու-
նավետ պայքարել այդ դրսևորումների դեմ, սահմանափակվում էր միայն 
իր վստահելի անձանց Գերմանիա ուղարկելով, որոնք իսլամի դասընթաց-
ներ էին կազմակերպում՝ պետական մշակված ծրագրի համաձայն4 : Իրա-
կանում ԲԿ-ն, ինչպես և երկրռւմ գործող մի շարք այլ ազդեցիկ կրոնական 
կազմակերպություններ, հսկայական ֆինանսական աջակցություն էին 
ստանում արտերկրից և հատկապես Ծոցի երկրներից: Մի շարք քաղաքա-
գետներ՝ Ցեշիլադա, Այաթա, Ուրագովա՝ համոզված են, որ հատկապես օ-
տարերկրյա կապիտալի հոսքը խթանեց իսլամական շարժումների ակտի-
վության աճին46: 

1987 թ. սեպտեմբերի 6-ին անցկացված հանրաքվեի արդյունքում 
Ս. Դեմիրելը, Բ. էջևիթը, Ն. էրբաքանը, Ա. Թյուրքեշը վերադարձան ակ-
տիվ քաղաքականություն47: 1987 թ. սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսներին 
կայացան ՃՈՒԿ-ի, ԱԴԿ-ի, ԲԿ-ի, ԱԳԿ-ի հերթական համագումարները, 
որոնք իրենց առաջնորդներ ընտրեցին համապատասխանաբար Դեմիրյե-
լին, էջևիթին, էրբաքանին և Թյուրքեշին: 1987 թ. նոյեմբերի 29-ին նշա-
նակվեցին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ: Երկրռւմ 
հապճեպ ընտրապայքար սկսվեց, որին, ի թիվս այլ խորհրդարանական 
կուսակցությունների, մասնակցեց նաև ԲԿ-ն: ԲԿ-ն իր քարոզարշավում 
հիմնականում շեշտադրեց Օզսղի քաղաքանության բարոյական «սնան-
կությունը»՝ նրան մեղադրելով հասարակությունում գլուխ հանած նոր ա-
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րւստների տարածման համար: Անդրադառնալով կանանց գլխաշորին՝ 
ԲԿ-ն մեկ անգամ ես հաստատեց այն միտքը, որ եթե ընտրություններում 
բախտը ժպտա ԲԿ-ին նա թրքուհիների համար մահմեդական քողը կդարձ-
նի "ազգային հագուստի անբաժան մաս», և կհիմնադրի առանձին հեռուս-
տաալիք բացարձակապես «հոգևոր արժեքներ քարոզելու համար»: Նա 
նաե անդրադարձավ կրոնական կրթության հարցին, նշելով, «ի հավելումն 
առկա կրոնական առարկաների անհրաժեշտ է նաև ավելացնել «Ղուրանի 
մեկնաբանություն» («թասվիր») և «մարգարեի ավանդույթներ» («հադիս») 
առարկաները Հ: ԲԿ-ն պնդում էր, որ իսլամական բանկային համակարգը 
հարկավոր էր տարածել նաև գյուղերում՝ «նրանց ևս հնարավորություն ըն-
ձեռելով օգտվել այդ «արդար բարիքից»: էրբսւքանը քաջ գիտակցում էր, 
որ հարկ էր հնարավորինս ձեռնպահ մնալ կրոնական կարգախոսների բա-
ցահայտ օգտագործումից և «տեղավորվել օրենքի սահմաններում»4 : 

Ընտրությունների արդյունքում ՄՀԿ-ն հադթեց, իսկ ԲԿ-ն, թեև չկա-
րողացավ հաղթահարել անհրաժեշտ 10 %-ի ընտրական արգելապատնե-
շը, սակայն ընտրությունների արդյունքները միանշանակ ցույց տվեցին, որ 
Արևելյան Անատոլիայի (Դիարբեքիր, Քոնյա, Մալաթիա և մի քանի այլ 
հիմնականում քրդաբնակ շրջաններ) և Սև ծովի ափամերձ շրջաններում 
ԲԿ-ն աճող համակրանք էր վ սղելում, անգամ երկրի արևմտյան արդյունա-
բերական առումով առավել զարգացած շրջաններից մի քանիսում ԲԿ-ի 
հաղթանակը վկայում էր կուսակցության աճող հեղինակության մասին: 
Հարկ է նաև հւսվելել, որ մի խումբ քաղաքագետներ շատ ավելի բարձր տո-
կոս էին նախատեսել ԲԿ-ի համար և այն չիրագործելու համար մեղադրե-
ցին էրբաքանին, «հաճախ անպատասխանատու քաղաքական հայտա-
րարությունների համար», և օրինակ բերում այն հանգամանքը, որ նա իր 
ընտրարշավում բավական հաճախ էր կրկնում այն միտքը, որ Օզալը «սիո-
նիզմի դրածո է» կամ, որ իր կուսակցությունը կփնի միակը, որը կհաղթա-
հարի 10 %-ի արգեղքը50: 

Թեև ԲԿ-ն ցանկանում էր միավորել և ղեկավարել երկրռւմ ակտի-
վացած կւտնական շարժումները, այնուամենայնիվ նրան այդ հարցում 
լույւջ խնդիրներ էին սպասվում, որի խորքային պատճառներից մեկը գա-
ղափարական ու մարտավարական տարաձայնություններն էին ԲԿ-ի և 
երկրռւմ ազդեցիկ դիրքեր ունեցող թե' օրինական, թե' ընդհատակում գոր-
ծող կրոնական կազմակերպությունների միջև: 1990 թ. Ստամբուլում տեղի 
ունեցած համաժողովում ազդեցիկ նաքշիբենդի միաբանության առաջնորդ 
Չոշանը քննադատեց էրբաքանին՝ երկրռւմ առկա իսլակաման շարժումնե-
րի երկատվածության, նաքշիբենդի և այլ ազդեցիկ եղբայրությունների ար-
համարման համար: Անդրադառնալով հիշյալ ընտրությունների արդյունք-
ներին՝ նա նշեց. «20 տարվա քաղաքական գործունեությունից հետո (իմա՝ 
ԲԿ-ն) ստացավ ընդամենը 7 %, մյուս ընտրություններում ամենահամար-
ձակ կանխատեսումները չեն կարոդ գերազանցել 10-15 %-ի սահմանագի-
ծը և այս ամենն այն երկրռւմ որտեղ 99 % մահմեդականներ են ապրում»՜': 
1988 թ. ընթացքում կառավարող կուսակցության հասցեին քննադատութ-

213 



յունը ավելի խիսա բնույթ կրեց: Դւս մեծապես կապված էր այն հանգա-
մանքի հետ. որ մեջլիսի ընտրություններից հետո Թ. Օզւսլն իր խմբակցութ-
յան մեջ խիստ կրճատել էր կրոնական և ազգայնական անդամների թիվը: 
Սի շարք գործիչներ, այդ թվում Օզալի աոաջին տեղակալ Քհչեջիլերը. 
չընդգրկվեցին ՄՀԿ-ի նոր կառավարությունում: 

Եվրոպական պետությունները առիթը բաց չէին թողնում իր ան-
հանգստությունը արտահայտելու Թուրքիայում կրոնի հաստատուն վերել-
քի կապակցությամբ: Բրիտանական «էկոնոմիստ» թերթի թղթակից Ք. 
Մակ-Քինլին այդ առիթով 1989 թ. հրապարակեց մի նյութ", որը գրեթե ամ-
բողջական պատկերացում է տալիս Արևմուտքի մտահոգության մասին: 
Նա նշում էր, որ Օզալը պետք է իրական միջոցներ ձեռնարկի հակազդելու 
համար կրոնական հոսանքների աճին: Ըստ նրա, եթե ՄՀԿ-ի «շարիական» 
թևը կուսակցության մեջ հզորանա և իրական իշխանության հասնի՜ Թուր-
քիան անկարող կլինի պահել իր վստահելի հեղինակությունը և Արևմուտքն 
այդ դեպքում Թուրքիային կդիտի որպես «այլախոհ երկիր»5 : 

Ամվափելով փաստենք, որ Աթաթյուրքի մահին հաջորդած մի քա-
նի տասնամյակների ընթացքում կրոնը դանդաղ բայց հաստատուն կեր-
պով վերահաստատվեց քաղաքական կյանքում: Այդ համատեքստում, 20-
րդ դարի վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում կրոնական գործըն-
թացներն ունեցան որակական ու բովանդակային նոր դրսևորումներ: 1980 
թ. հեղաշրջմանը հաջորդած ժամանակահատվածում հասարակության 
«վերահսկելի իսլամականացման» միջոցով, բանակը մտադիր էր կերտել 
ապաքաղաքականացված նոր հասարակություն-համայնք, որը կրելու է 
օսմանյան ժամանակաշրջանի որակական հատկանիշները: Օզալի կառա-
վարման տարիներին կրոնական գործընթացները շատ ավելի արաջ զար-
գացան քան կարելի էր ակնկալել: Նրա զգուշավոր, սակայն համակարգ-
ված իսլամականացման ծրագրերը գործունեության լայն դաշտ տրամադ-
րեցին իսլամական սկզբունքներով ուղեկցվող հասարակական ու քաղա-
քական շարժումներին: Արդյունքում, կրոնը, համեմվելով ազգայնականութ-
յան բաղադրատարրերի հետ, դարձավ նորաոճ քաղաքական գերնախագ-
ծի մի մասը: Ոմանք «Թուրք֊իսլամական համադրության» ավարտը թվագ-
րում են 1990-ականների սկզբին, սակայն, կարծում ենք, որ այն, ունենալով 
տարբեր դրսևորումներ, մերթընդմերթ հայտնվել է տարբեր կուսակցութ-
յունների քաղաքական օրակարգում: Ավելին, իշխող Արդարություն և զար-
գացում կուսակցության մարտավարությունը հիշյալ համադրության խելա-
միտ կիրառման ապացույց է: ԱԶԿ-ի վեցամյա պատմությունը վկայում է 
այն մասին, որ այդ կուսակցության գաղափարախոսները, վերագնահա-
տելով այդ նախագծի արժեքավոր տարրերը, կարողացել են յուրացնել 
դրա ամենամարտունակ տարրերր և հաջողությամբ ներդրել սեփական 
կուսակցության ռազմավարության մեջ: 
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V A H R A M T E R - M A T E V O S Y A N 

R E L I G I O N IN T U R K E Y LN T H E 1980S: T H E E S S E N C E O F T H E " T U R K 1 S H -
I S L A \ I 1С S Y N T H E S I S " P R O J E C T 

After the third military intervention in 1980, the Turkish militaiy took a special 
care to shape a new society with innovative power and value-structures. The power 
ccnters of the Turkish elite took all the precautions to eliminate all the causes resulting in 
the unprecedented ideological and power struggle in the 1970s. They thought that 
Turkish society required a heavy handed management around those values which would 
make Turkey immune to various ideological attractions Coming mainly from the left. To 
that end, they reinvented religion by attaching a special mission to it - to unite, paeify 
and consolidate the society. One of the components of the grand-project was the 
"Turkish-Islamic synthesis", which was to fuse religion with nationalist sentiments. 
Some believe that project had a short l ife with the death of Ozal, but we contend that 
Turkish-Islamic synthesis, through different manifestations, was present in the 1990s and 
was even revitalized with the victory o f the Justice and Development Party in Turkey. 
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ՀԱՍՄԻԿ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 

ՀԱՅԱՏԱՌ ԹՈՒՐՔԵՐԵՆ, ԹԱԹԱՐԵՐԵՆ, 
ՂՓՁԱՂԵՐԵՆ, ՔՐԴԵՐԵՆ ԵՎ ՀՈՒՆԱՐԵՆ 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՍԻՆ* 

Շատ ժողովուրդներ և ազգեր կան, որոնք իրենց գրականությունը 
ստեղծել են միաժամանակ երկու լեզվով՜ սեփական ու օտար, և կամ էլ՜ 
օտար լեզուներով: 

Օսմանյան պետության կողմից Հայաստանի նվաճումից հետո 
ավելի քան 400 տարի հայերն ապրել են թուրքական տիրապետության 
տակ: Սա ւավորական հպատակություն չի եղել, այլ կրոնական մոլեռան-
դության մոլուցքով տարված ռազմա-ֆեոդալական իշխանության տևական 
ու ահավոր ճնշում մշակութային խոր անցյալ ունեցող մի ժողովրդի վրա: 
Թուրք տիրապետողները ոչ միայն կողոպտել են հայ ժողովրդի ստեղծած 
նյութական բարիքները, նրա ֆիզիկական աշխատանքի արդյունքը, այլև 
ամեն կերպ աշխատել են ոչնչացնել կամ յուրացնել նաև նրա մտավոր 
ստեղծագործության արգասիքները, ձուլել ու մահմեդականացնել հպա-
տակ ժողովուրդներին: Հայատառ թուրքերեն գրականությունը ծնունդ է 
առել որպես ինքնապսւհպանման ու ուծացման դեմ պայքարի միջոց: Խո-
րապես ազգային այս երևույթն իր ձեռագիր ու տպագիր զարգացման ժա-
մանակաշրջանում վերաճել է մշակույթի մի այնպիսի հզոր, բազմաժանր ու 
ինքնուրույն ճյուղի, որը ոչ միայն արդարացրել է իր նախնական առաքե-
լությունը, այլև վերաճել է ավելի լայն գործոնի՜ ծառայել ոչ միայն թուրքա-
խոս ու նաև թուրքերենին տիրապետող հայերին, այլև Օսմանյան կայս-
րության մեջ ապրող այլ ազգերի ևս, իր մասն ունենալով այդ ժոդովուրդնե-
րի եվրոպականացման և լուսավորության զարգացման գործում: 

Հարկ է նշել, որ ի թիվս հայերեն ու հայատառ թուրքերեն գրակա-
նության, գոյություն են ունեցել հայատառ ղփչաղերեն, լատիներեն, արա-
բերեն, քրդերեն և շատ այլ հայատառ գրականություններ: 

Պահպանված և մեգ հասած հայատառ հունարեն ձեռագրերը չա-
փազանց փոքր թիվ են կազմում: Դրանք հիմնականում Ժ՜Ե-ԺԹ դարերում 
Թիֆլիսում, ՄԵծոփայ վանքում, Աստրախանում, Կ.Պոլսում և այլուր գրի 
առնված մատյաններում տեղ գտած աղոթքներ են, տաղեր, բառացանկեր, 
որոնց կից որպես կանոն եղել են դրանց այլալեզու տարբերակները': Այս 
ձեռագրերն ունեցել են կիրառական հստակ նշանակություն: 

Հայատառ քրդերեն գրականությունը ստեղծվել է որոշակի նպա-
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տակադրվածությւսմբ: Քանի որ այլընտրանք համարյա չկար, ապա քրդա-
խոս ժոդովուրդների համար ստեղծված գրականությունը հիմնականում 
եղել է հայատառ: Շնորհիվ հայ գրիչների, մեզ են հասել այս գրականութ-
յան ձեռագիր և տպագիր նմուշներ՜, որոնք տպագրվել են հայկական 
տպարաններում3, մասամբ հայ հեղինակներ ունեցել: Հայատառ քրդերեն 
ձեռագրերը աղոթքներ են, ժողովրդական բանահյուսության օրինակներ, 
ինչպես առակներ, հանելուկներ, ասացվածքներ, երգեր, նաև բառարան-
ներ: Դրանք որոշակի ազգագրական արժեք են ներկայացնում: Հետաքրք-
րական է Ախալքալւսքի էշտիա գյուղում գրիչ, տաղերգու Սարգիս Քյուր-
ղօղլյանի 1869-81թթ. գրի առնված Տաղարանը4: Մասնագետների կարծի-
քով դա միջնադարյան հայտնի քուրդ փիլիսոփա բանաստեղծ Ֆադիե 
Տայրայի ստեղծագործություններն են: Կարծում ենք հետաքրքրություն են 
ներկայացնում 1680-1719 թթ. Բադեշում գրի առնված ժողովածուի մեջ տեղ 
գտած քրդական «Տաղ Դնէ խանմանայ» երգերը, Ի դարի հայ-քրդերեն 
զրուցաբստարանը : 

Հայատառ քրդերեն տպագիր գրականության մի մասը կապվում է 
Օսմանյան կայսրության ժոդովուրդների շրջանում ամերիկյան և եվրոպա-
կան տարբեր կազմակերպությունների միսիոներների գործունեության 
հետ: Այս շրջանում թարգմանվել ու տպագրվել են տարբեր լեզուներով 
Աստվածաշունչ, Աւետարաններ, դավանաբանական գրքեր, այդ թվում՛ 
հայատառ քրդերեն': Հայատառ քրդերեն տպագիր գրականության մյուս 
մասն իրենից ներկայացնում է լուսավորական առաքելության արտահայ-
տություն: Դրանք Մկրտիչ վարդապետ Տիգրանյանի, Պետրոս Ամիրխան-
յանի հեղինակած քրդերենի և հայերենի դասագրքերն են, այբբենարան-
ներ, բառարաններ: Այն ուղղված էր քրդերին գրաճանաչ դարձնելու նպա-
տակին7: 

Հայատառ թաթարերեն և հայատառ ղփչաղերեն գրականությունը 
հայ մշակույթի անբաժանելի մասն է կազմում և որոշակի պատմաբանասի-
րական արժեք ունի: Այն հայատառ թուրքերեն գրականության մի տարբե-
րակն է և առաջացել է հավանաբար14-15-րդ դարերում: Այս ձեռագրերը 
պատկառելի թիվ են կազմում ե գտնվում են աշխարհի տարբեր հայկական 
ու մասնավոր ձեռագրատներում: Մեզ են հասել հիմնականում 16-րդ դարի 
ձեռագրեր, որոնք ստեղծվել են Արևմտյան Ուկրաինայի, Լեհաստանի հայ-
կական գաղթավայրերում, որոնց մի մասը թրքախոս էր և ունեն հույժ ազ-
գային բնույթ, ծառայել են համայնքի ամենօրյա կենցաղային, հոգևոր-ծի-
սական խնդիրներին: Դրանք քարոզգրքեր, աստվածաշնչային պատմութ-
յուններ են, համայնքի համար որպես օրենսգիրք ծառայած դատաստա-
նագրքեր (Սխիթար Գոշի Դատաստանագիրքն է՝ 10 գլուխ թարգմանութ-
յամբ), եկեղեցական, արարողակարգային ձեռագրեր, աղոթքներ, ժամա-
գրքեր, սաղմոսագրքեր, վարք սրբոց, համայնքի կանոնադրություններ, ե-
կեղեցական հաշվառման, ամուսնական դաշնագրերի ու ծնունդի մատյան-
ներ, պարգևագրեր, անդորրագրքեր, կսւհագրքեր, հաշվեմատյաններ, 
պատմութիւններ (Խիկարի պատմությունը և այլն), տաղեր, բառգրքեր և 
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այլն8: 
Հայատառ ղփչւսղերեն ձեռագրերը պարունակում են բառարան-

ներ, ժամագրքեր ու աղոթագրքեր, դատաստանագրքեր, բժշկարաններ: 
Չափազանց արժեքավոր են ղվւչաղերենի եզակի քերականությունները, 
բառարանները : Դրանք իրենց համազորը չունեն թյուրքական ժողովուրդ-
ների մոտ: 

Երբեմն հայատառ թուրքերեն, հայատառ թաթարերեն և հայա-
տառ ղփչաղերեն բաժանումները հարաբերական են' կախված ձեռագրա-
ցուցակներ կազմողների հայեցողությունից, ձեռագրերի ստեղծման ժամա-
նակային ա լեզվական նրբություններին տիրապեւոելուց: Հետագայում այս 
ձեռագրերի մի մասը տպագրվել է հիմնականում Լվովում'': 

Գալով հայատառ թուրքերեն գրականությանը, ապւս նրան ես հա-
տուկ է շեշտված հայ ազգային նկարագիրը: Հայատառ թուրքերեն գրակա-
նությունը չի համարվում հայ ժողովրդի հիմնական, առավել ես՝ հայ ժո-
ղովրդի մտավոր զարգացման գրական միակ արտահայտությունը: Հայա-
տառ թուրքերենը ստեղծվել է հայերի կողմից որպես հաղորդակցության մի-
ջոց ոչ միայն հայերեն չիմացողների, այլ նաև մասամբ հայերենին տիրա-
պետողների համար: Հայատառ թուրքերեն գրականության սկզբնավորումն 
ու զարգացումն ընթացել է բուն հայ գրականությանը զուգահեռ և երբեք 
պայմանավորված չի եղել հայ գրականության վերելքով կամ վայրէջքով: 
Այն թելադրված էր միայն Արևմտյան Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական, 
քաղաքական իրավիճակով: Հայատառ թուրքերեն գրականությունն ունի 
սոցիալ-քաղաքական խոր արմատներ: Հայատառ թուրքերեն գրականութ-
յունը, բնականաբար, թե' քանակական և թե' որակական առումներով զի-
ջում է բուն հայ գրականությանը և կազմում ինքնուրույն արտահայտչաձև 
գտած նրա մի անբաժանելի մասը: Հայ ժողովրդի արևմտահայ հատվածը 
դարեր շարունակ գոյատևելով Օսմանյան կայսրության տիրապետության 
տակ, անընդհատ գտնվել է բռնի ուծացման քաղաքականության դեմ հան-
դիման, որը եթե փակատար հաջողությամբ չի պսակվել, բայց և ան-
հետևանք չի անցել: Ջարդերից ու հետապնդումներից, հարկերից ու մւսն-
կահավաքներից հիմնականում ազատվել են այն մարդիկ, որոնք փոխել են, 
երբեմն միայն առերես, իրենց ազգությունն ու կրոնը: Հարյուրավոր հայկա-
կան գյուղեր, որոնք անցյալում ունեցել են իրենց վանքերն ու եկեղեցիները, 
աստիճանաբար ամայացել են, և 19-րդ դարի կեսերին այղ վայրերում 
քրիստոնյա հայախոս հայերի թիվը խիստ նվազել էր: 

Հայատառ թուրքերեն գրականությունն անցել է զարգացման երկու 
շրջան՝ ձեռագրական և տպագիր: Ձեռագրական շրջանն ընդգրկել է մոտ 
600 տարի (14-19- դդ.): Տպագիր շրջանը գոյատևել է մոտ 250 տարի: Այս 
շրջաններից յուրաքանչյուրն իր առանձնահատկություններն է ունեցել. 

Հայատառ թուրքերեն ձեռագրական շրջանն ունեցել է հարուստ 
բովանդակություն և ընդգրկումների լայն շրջանակ: Այն ներառել է աշուղա-
կան գրականության հսկա մի հատված ՜, ազգագրական բազմազան ու 
բազմաժանր գրականություն, Աստվածաշունչ, Ավետարաններ, կրռնադա-
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վանւսբանական, բարոյախոսական գործեր, քարոզներ, վարքագրական 
երկեր ու մարտիրոսությունների պատմություններ, ինչպես նաև քիմիային, 
բժշկությանը, թվաբանությանը, աստղագիտությանը, անասնաբուծությանը 
վերաբերող գիտական ձեռագրեր, գեղարվեստական, պատմական ինքնու-
րույն ու թարգմանական գործեր ե այլն՛*: 

Ի տարբերություն հայատառ թուրքերեն ձեռագրական շրջանի, 
հայատառ թուրքերեն տպագիր գրքի շրջանակները թեմատիկ առումով 
շատ ավելի ընդարձակ են: Գոյության առաջին հարյուրամյակում, քիչ բա-
ցառությամբ, հիմնականում ներկայացված են եղել կրոնա֊դավանաբանա-
կան, բարոյախոսական երկեր: 1727-1840-ական թթ., ավելի քան մի ողջ 
հարյուրամյակ, հայատառ թուրքերեն գրականությունը հիմնականում ծա-
ռայել է կաթոլիկ (ավելի ուշ նաև ամերիկյան բողոքական) միսիոներներին' 
հայերի շրջանում կաթոլիկության և բողոքականության տարածման հա-
մար: Պատասխան կրոնադավանաբանական գրականություն է ստեղծվում 
հայ եկեղեցու հայրերի կողմից, ի պաշտպանություն հայերի ավանդական 
կրոնին հավատարիմ մնալու հայապահպան քաղաքականության: 

19-րդ դ. երկրորդ կեսից, այս բովանդակությանը զուգահեռ, 
սկսվում է հայատառ թուրքերեն տպագիր գրականության զարգացման մի 
նոր շրջան: Այս ժամանակահատվածի համար բնորոշ է ձգտումը աշխար-
հիկ թեմաներին: 1850- 1870-ական թթ., հայ քաղաքական կյանքի զարգաց-
ման համար համեմատաբար բարենպաստ տարիներին, հայատառ թուր-
քերեն գրականությունը մեծապես նպաստել է հայ ժողովրդի թրքախոս 
հատվածի հոգևոր վերեւքին, նրա ազգային-ազատագրական ոգու վե-
րածննդին ե ընդհանուր առմամբ Օսմանյան կայսրությունում հասարակա-
կան մտքի զարթոնքին: Այս շրջանի հրատարակություններում մոտ տասը 
ժանրային ձեեր ենք տարբերակում: Այն է' գեղարվեստական գրականութ-
յուն (ինքնուրույն և թարգմանական), պատմական, պատմա կրոնական 
աշխատություններ, լուսավորական գրականություն, հրապարակախոսութ-
յուն, փիլիսոփայական տրակտատներ, գիտական, գիտա-հանրամատչելի 
գրքեր, դասագրքեր, բառարաններ, օրենսգրքեր, իրավագիտական ակտեր, 
դավանաբանական հրատարակություններ, կենցաղային գրքեր, հրատա-
րակություններ երեխաների համար և այլն: Սիայն հայատառ թուրքերեն 
պիեսների թիվն անցնում է 500-ից'4: Դրանց մի չնչին մասն է միայն 
տպագրվել: Նույնիսկ համիդյան բռնակալության դաժան տարիներին, երբ 
արգելված էր ազգայինը, հայկականը շեշտող ամեն մի բան, հայատառ 
թուրքերեն գրականությունը շարունակեց նույն հաջողությամբ իր զարգա-
ցումը, այս անգամ առատորեն թարգմանելով եվրոպական ոոման-ֆելիե-
տոնի արքաների հազարավոր էջեր կազմող գրքերը, որոնց լուսավորական, 
ճանաչողական ազդեցությունն անհնարին է անտեսել: Հայ թատերախմբե-
րը, որոնք իրականացնում էին նաև թուրքերեն ներկայացումներ՛ առատո-
րեն օգտագործում էին հայատառ թուրքերենը: Թուրքերեն ներկայացում-
ների տեքստերը, դերերը՝ հայատառ թուրքերեն էին: Հայկական թատրոն-
ների համար թուրք լուսավորիչների կողմից գրված կամ թարգմանված, 
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ադապտացված պիեսները եղել են հայատառ թուրքերենով: Դրանք մեծ 
հաջողությամբ օգտագործվել են հանրապետական շրջանի թուրք թատե-
րախմբերի կողմից իրենց գործունեության սկզբնական շրջանում: 

Իր գոյության ավելի քան 250 տարիների ընթացքում հսւյատստ 
թուրքերենով տպագրված գրքերի թիվն անցնում է 2000-ից: Դրանք 
տպագրվել են աշխարհի մոտ 50 քաղաքների 200-ից ավելի տպարաննե-
րում 1727-1961թթ. ժամանակաշրջանում: Հայատառ թուրքերեն մամուլն իր 
150 տարվա գոյության ընթացքում մոտ 120 անուն պարբերականներ է 
հաշվում 5: 

19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին. հատկապես առաջին 
համաշխարհային պատերազմի տարիներին նվազել էր հայատառ թուրքե-
րեն կարդացողների թիվը' հետևաբար նաե տպագրվող գրքերի, մամուլի 
թիվը: Հայատառ թուրքերեն գրականությունը վայրէջք է ապրել թրքախոս 
հայերի ավագ սերնդի անհետացման ե, ընդհանրապես' եղեռնին զոհ գնա-
ցած հարյուր հազարավոր թրքախոս հայերի անհետացման պատճառով: 
Հայատառ թուրքերեն գրահրատարակչությունը Թուրքիայում մեծ արա-
գությամբ անկում ապրեց: Հայատառ թուրքերեն գրականությունն իր առա-
քելությունը կատարել էր: Հայերի մեծ մասը հայախոս էին դարձել ե կար-
գում էին հայերեն: Մյուս կողմից' Եղեռնին զոհ էին գնացել ոչ միայն հայա-
տառ թուրքերեն ընթերցողները, այլև այն ստեղծող մտաւխրականները, 
հասարակական գործիչները: Եղեռնին զոհ գնաց մի այնպիսի հզոր մշա-
կութային արժեք, ինչպիսին էր նոր ժամանակներում նույն Օսմանյան 
կայսրության ու նրա ժողովուրդների և աոաջին հերթին' թուրքերի բազմա-
կողմանի զարգացմանը մեծագույն ծառայություններ մատուցած հայա-
տառ թուրքերեն գրականությունը: 

Աշխարհի տարբեր անկյուններում մազապուրծ փրկված հայերը, 
որոնց համար թուրքերենը մնում էր հաղորդակցության միջոց, դեռ երկար 
տարիներ ստիպված էին օգտագործել այս գրականությունը, կարդալ հա-
յատառ թուրքերեն պարբերականներ, կրոնական-բարոյախոստկան հրա-
տարակություններ և այլն: 

20-րդ դարում Հայատառ թուրքերենը ժամանակւսվրեպ (անախրո-
նիզմ) էր դարձել: 

222 



H A S M i K STEPANYAN 
Т Л Е L I T E R A T U R E ON T U R K I S H , TATAR, K I P C H A K , K U R D I S H AND 

C R E E K L A N G U A G E S IN A R M E N I A N C H A R A C T E R S 

There is very little number of Greek manuscripts with Armenian aiphabet. 
They are prayers, songs, and word-lists generally of the 15-19"1 centuries that had only 
practical meaning. 

The Kurdish literature in Armenian characters has been created with an aim to 
make Kurds literate. There are prayers, dictionaries, songs and examples from folklore 
that represent ethnographic importance. In the age of Publishing Armenian authors 
developed textbooks, alphabets and dictionaries of Kurdish and Armenian languages. 
The Bible, the Gospels, theological books were translated and published in the period of 
activities of various American and European missionaries. 

The Tatar and Kipchak literature with Armenian aiphabet has some historical 
and philological value. It is aversion of Turkish literature in Armenian characters and has 
been developed in 13-1411՝ centuries. 

Turkish literature in Armenian characters had social-political roots. In the 
period of more than 250 years (1727-1961) of its existence more than 2000 books had 
been published in the more than 200 Publishing houses of about 50 cities in the world. 

Turkish press in Armenian characters has had about 120 periodicals during 150 
years of its existence. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

* Հոդվածի ֆրանսերեն տարբերակը լույս է տեսել «ՖրանսխսյոսՏ Հայաստանի տարվա» 
շրջանակում Մարսել քաղաքում Հայոց դրին ու գրչությանը նվիրված ցուցահանդեսի կապակ-
ցությամբ իրականացված հրատարակության մեջ: Տես "Armdnie. La magic de reerit", sous la 
dircelion de Claude Mutafian. "Musees de Marseille", "SOMOGY iditions D'ART, 2007, էջ 337-
343: 
1. Հայատաո հունարեն աղոթքներ և տաղեր կան երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մա-

տենադարանի (սւյսահետև ՄՄ) 631. 4618. 5954, 7117, 7316, 7716, 8728 ձեռագրերում: 
2. Դրանցից երկուսը 7117 ե 7316 ձեռագրերում «Մուրբ Աստուած» աղոթքն է' հայատաո 

հունարեն, հայատառ քրդերէն, հայատառ ասորերեն, հայատառ վրացերեն, հայատառ 
պարսկերեն, հայատաո արաբերեն, հայատառ դփչաղերեն: Հայատաո հունարենով կա 
«Հայր մեր, Ողջոյն քեղ» աղոթքի մի քանի օրինակ: Կես էջանոց բառացանկ տես Վիեն-
նայի Մխիթարյան Մատենադ., ձեռ. 876 (ԺԹդ.): 

3. Հայատաո քրդերեն են պարունակում ՄՄ737. 771, 4618, 5066, 7117, 8049, 10036 ձե-
ռագրերը: 

4. Մեգ հայտնի հայատառ քրդերեն տպագիր գրքերի թիվն անցնում է տասից: 
5. ՄՄ,ձեո.1036: 
6. ՄՄ, ձեռ. 737: 
7. Հայատաո քրդերենով Կ.Պոլսում 1850, 1861. 1857, 1872, 1891.1911 թվականներին լույս 

են տեսել Նոր կտակարան. Ավետարաններ: 
8. Դրանք տպագրվել են 1861. 1866. 1868, 1910 թվականներին Կ.Պոլսում: 1942թ. Հալե-

պում, հայկական ճիզմեճյան տպարանում տպագրվել են հոգևոր երգարաններ Ղա-
զար Տեր-Ղազարյանի թարգմանությամբ: 1949թ ք1եյրութում տպագրվել է Հակոր Մոմճ-
յանի քրդերենի դասագիրքը՝ քերականությամբ, բառարանով հանդերձ: 

9. Հայատաո թաթարերեն ձեռագրեր տես վիեննայի Կայսերական մատենադարանի 
ձեռ. 13 (1580թ.) և ձեո. 3 (1638թ.): Տես նան՝ Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության 
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ձեռ. 468 11575p.). 559 (1583թ.). 446 (1608թ.). սեռ. 525 (1618рЛ ձեո. 447 11645р.). 479 
(1660թ.), 480 (1661թ.). 536 (ԺԶ). ձեո. 130Ո(ԺԸ). 1609(ԺԸ՝> ն այլն: Տես նան՛ 1ПГ . սեռ. 
1731.9789: 

10. Կամհնեց-Պոդոլսկում և մյուս մշակութային հայկական կենտրոններում գրի առնվւսծ ե 
տպագրված հայատառ ղփչաղերենով (հին թաթարերեն) մեծ թվով գրականության է 
պահվում Ուկրաինայի. Լեհաստանի արխիվային ֆոնդերում: Հայւսսւառ ղփոսղերեն 
ձեռագրեր տես նաև' Փարիզի Ազգային գրադարան, ձեռ.176 (1568թ. Լւխվ) «Դատաս-
տանագիրք Լէոպոլտի Հայոց» և ձեո. 194 .« ժողովածոյ» (Ուկրաինա, ( է է դ կեսեր): 

11. ՄՄ. ձեռ. 3522, «Քերականութիւն ղվւ>ադ լեզուի». (1634թ. Լվով, 353 թերթ), ձեռ. 3883. 
«Բաոք քերականականք» ( Ժ Զ դ , ՅՏՅթերթ). ձեռ. 3521 «Թուղթ առ Դիոսկորոս» (1609թ. 
220 թերթ) և այլն: 

12. 1619թ. Լվովում տպագրվել է «Աղօթք հասարակաց քրիսդոնէից» գիրքը Հովհ. Քարմսւ-
տանեանցի ապարանում: Գտնվում է Լեյդենի համւսլսարանի գրադարանում: 

13. Հայատառ թուրքերեն ձեռագրերում ամբարված են նաև Արևելքի բանահյուսության, ա-
շուղական ստեղծագործությունները, նրանց եդանւսկները. Ժանրային բոլոր տեսակնե-
րով. հեղինակների մեծ անվանացանկով, եվրոպական ու եայկական նոտագրությամբ: 

14. Այս մասին տես՝ Յասմիկ Ստեփանեան. Հայատառ թուրքերէն գրքերի ևւ Հայատառ 
թուրքերէն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն. Ստւսմբուլ. «Թուրբուազ» 
հրատ., 2005,652 էջ: 

15. Տես ա ն դ էջ 415-425: 
16. Տե՛ս ա ն դ էջ 553-652: 
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МАКСИМ ХАМОЯН 

К ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 
КУРДСКОГО ЯЗЫКА 

I. Исходные теоретические положения 

Обращение к исходным теоретическим положениям синтаксической 
науки и необходимость их интерпретации на нута выявления и описания 
разнообразных зипов словосочетаний курдского языка объясняются, с одной 
стороны, малоизученностыо синтаксического строя курдского языка и 
невозможностью механического применения к курдскому языковому 
материалу концепций и схем, разработанных на материале друшх языков, и, 
с другой стороны, о/раниченностью самих этих концепций и схем в пределах 
формального строения изучаемых явлений, являющейся следствием 
отсутствия системного подхода к исследованию синтаксического строя 
языка. 

Обращает на себя внимание тот факт, что традиционная 
синтаксическая наука и сегодня продолжает рассматривать синтаксические 
словосочетания как сцепления формально-смысловых элементов, усматривая 
в его рамках решения по всем кардинальным вопросам проблематики 
словосочетания, относящимся к сфере основных понятий теории 
словосочетания. моделирования и идентификации словосочетаний. В рамках 
сненлепия формально-смысловых элементов оказываются также разные 
классификации словосочетаний, построенные на основании гаких признаков, 
каковыми являются, например, количество компонентов, образующих 
сцепление, характер связи компонентов, принадлежность компонентов к той 
или иной части речи, расположение компонентов но отношению друг к другу 
и т.д. 

Интерпретация словосочетания как сцепления формально-
смысловых элементов, имеющая ориентацию на проблемы, относящиеся 
только к его анализу и к тому же построенная без достаточно глубокого 
осмысления его структуры, в обших чертах сводится к следующему: 
словосочетанием является синтаксическая единица, образуемая посредством 
соединения двух или большего количества слов (формально-смысловых 
элементов), принадлежащих к знаменательным частям речи; план выражения 
словосочетания образует сцепление форм компонирующих слов, связанных 
между собой формальной связью; план содержания словосочетания образует 
сцепление значений компонирующих слов, связанных между собой 
смысловой связью; выявляемые смысловой связью отношения между 
компонентами образуют !рамма-шческое значение словосочетания, которое 
якобы в своих связях с лексическим наполнением главного и зависимого 
компонентов составляет смысловую организацию словосочетания; 
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назначение словосочетания заключается в выражении отношении .Между 
понятиями, выражаемыми компонируюшимп словами. 

Перечисленные особенное™, образующие основу придаваемого 
словосочетанию определения, свидетельствуют о том, что словосочетание, 
будучи особой системой, до настоящего времени не было предметом 
системного исследования. Отсутствие системного подхода, с которым связан 
весь путь одностороннего изучения словосочетания, является главной 
причиной его неполноценного определения и моделирования, а в прямой 
зависимости от них и построение классификаций, имеющих в качестве 
своего объекта не словосочетание как таковое, как целое, а только форму, 
внешнюю материальную оболочку словосочетания. А из всего этого следует, 
что синтаксическая наука до сих пор не располагает действительной 
классификацией словосочетаний, т.е. классификацией, имеющей в качестве 
своею объекта словосочетание как целостное формально-смысловое 
единство. 

Системное описание словосочетаний курдского языка и основанное 
на его результатах выделение и определение сцепления форматно-
смысловых элементов в качестве материальной оболочки словосочетания, 
представляют возможность полноценного осмысления словосочетаний как 
формально-смысловых элементов. Они приводят к значительному 
расширению круга знаний о реальном составе и строении целостной 
организации словосочетания, обуславливая тем самым необходимость нового 
толкования его проблематики, нового определения состава и границ этой 
проблематики. 

Главными задачами системного исследования словосочетаний 
курдского языка, представляющими основное содержание их проблематики, 
являются: исследование словосочетаний в социолингвистическом аспекте, 
приводящее к установлению их объективного лингвистического назначения в 
языковой системе, к определению их референта и отграничению их состава 
от других типов проявления языковой материи; раскрытое объективной 
модели образования словосочетаний, гарантирующей полную возможность 
глубокого осмысления их природы; определение лингвистического статуса 
функционирования словосочетаний как особого тона проявления языковой 
материи в трех типах их проявлений, а именно, в виртуальной, 
морфологической и синтаксической формах существования; выявление 
существующих различий словосочетаний на разных уровнях анализа их 
комплексной организации, лежащих в основе их идентификации и 
дифференциации. 

Освещение лингвистического назначения словосочетаний, модели их 
образования и топов их проявлений в языковой системе содержится в 
опубликованных работах автора1. Что касается установления различий, на 
основе которых дифференцируются словосочетания на структурно-
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соматические типы, то via задача обсуждается впервые в ограниченных 
рамках настоящей статьи. 

Полью освещения типологической классификации словосочетаний 
является выявление типологических группировок их организации па разных 
уровнях и установление своеобразия каждого из них в отдельности. На п у т к 
достижению этой пели предстоит решение двух важных залач образования 
словосочетаний. Одна из них заключается в сравнительной типологии форм 
(материальных оболочек) словосочетаний и синтаксических семантем, 
выражаемых словосочетаниями, другая - в выявлении специфики связей и 
отношений между ними. 

Синтаксические словосочетания относятся к числу двугшановых 
образований, т.е. обладают планом содержания и планом выражения. План 
содержания образует единица мысли - синтаксическая семантема, возникшая 
и результате отдельного, самостоятельного акта отображения объекта 
действительности в сознании индивида. Наличие единицы мысли является 
важнейшим условием образования словосочетания. Но при этом она 
формируется и становится фактом языка - синтаксическим значением лишь 
благодаря форме се лингвистической объективации, с которой она образует 
неразрывное языковое единство. Таким образом, форма (материальная 
оболочка), представляющая план выражения словосочетания, не существует 
без значения, как и без ггее не существует само значение. При этом она не 
представлена в готовом виде, а как таковая складывается из имеющихся в 
наличии готовых элементов языка слов и/или фразеологизмов, возникая 
впервые из потребности в выражении синтаксической семантемы. 

Следовательно, словосочетание образуется, опираясь, с одной 
стороны, на результаты познавательной деятельности человека, а с другой 
стороны, гга достижения его речетворчества. Вместе с тем определение 
словосочетания в качестве двушгановой единицы не представляется полным 
без указания гга взаимоотношения между двумя планами. Этот аспект 
изучения словосочетания особо важегг тем, что ведет к выявлению тех 
специфических свойств синтаксических значений и синтаксических форм, 
благодаря которым они вступают в связь друг՝ с другом и образуют 
соответствующие синтаксические единства. Стало быть, объективная 
характеристика образования словосочетания должна базироваться на 
результатах их разработки в трех аспектах: со стороны формы и содержания 
и в плане взаимоотношений между ними. 

Каковы эти результатъг? 
Речевое объединение словоформ, называемое в традиционном 

синтаксисе подчинительным синтаксическим словосочетанием, в 
действительности не является сцеплением формально-смысловых элементов. 
Подобно словам и фразеологизмам (знаменательным) оно образуется и 
реализуется как формально-смысловой элемент, несмотря гга наличие в его 
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составе сцепления формально-смысловых элементов, выступающего его 
внешней материальной оболочкой, образующей его план выражения. На ото 
указывает то, что сцепление форматыю-смысловых элементов как форма 
словосочетания образуется но синтаксической (структурной) модели, а само 
словосочетание как целое ֊ по особой, присущей только ему структурно-
семантической модели. Структурно-еемантаческая модель образования 
словосочетания, ярко афиширующая его объективный состав и строение, в 
том числе и саму синтаксическую модель образования формы 
словосочетания. т.е. сцепления формально-смысловых элементов, 
представляется в следующей схеме: "понятие о тане проявления объекта 
действительности - референте, образующее план содержатгая словосочетания 
+ сцепление формально-смысловых элементов в виде объединения связанных 
между собой формально-смысловыми отношениями словоформ, 
образующего план выражения". Принципиально важное значение этой 
модели заключается в том, что она позволяет осознать: характер социальной 
потребности в образовании словосочетания как особого тана проявления 
языковой материи; сущность лингвистического назначения словосочетаний и 
их отношений к действительности: соотнесение словосочетания с 
нерасчленяемым в сознании человека типом проявления объекта 
действительности, специфику построения сцепления формально-смысловых 
элементов, его роль и значение в образовании комплексной организации 
словосочетания. 

Сцепления формально-смысловых элементов, встречающиеся в 
составе словосочетаний, определяются как потенциальные грамматические и 
смысловые объединения слов. Они как таковые в готовом виде в языке не 
существуют и формируются только из потребности в выражении понятий о 
типах проявления объектов действительности, образуя вместе с этими 
понятиями словосочетание как целостные формально-смысловые единства. 
При этом они характеризуются тем, что их содержание в виде сцепления 
значений элементов - словоформ, связанных между собой смысловой 
связью, и их выражение (материальная оболочка) в виде сцепления форм 
элементов, связанных между собой формальной связью, вместе (совокупно) 
служат выражением понятия о тане проявления объект действительности, 
образующего план содержания словосочетания. 

Сцепление формально-смысловых элементов как материальная 
оболочка словосочетания в своей минимальной конструкции образуется по 
синтаксической модели, допускающей наполнение синтаксических 
проявлений двух знаменательных слов, одно из которых является 
обозначением объекта действительности, а другое - обозначением признака, 
(точнее, носителя признака) этого объекта. Первое из них выступает в 
составе сцепления главным, стержневым, подчиняющим компонентом, а 
второе ֊ зависимым, подчиненным. См. примеры словосочетаний с 
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минимальной материлаьпой оболочкой: ava sar ("холодная вида"), he\va p'ak 
("хорошая погода"), lez dibeze ("быстро бежит"), pir zef ("очень много"), du 
jin ("две женщины") и т.д. В образовании материальной оболочки этих 
словосочетаний главная роль принадлежит подчиненному компоненту՛ fser, 
p'ak, lez, pir, jin,), обозначающему признак объекта. Следует отметить, что в 
языке в качестве основы проявления объекта в виде его определенного 
состояния или формы существования или же отдельного статуса его бытия 
обычно выступают признаки следующих двух типов: 

а) Признаки, присущие объекту, т.е. непосредственно относящиеся к 
его материальному составу, например, признак "сладкий", образующий 
основу отдельного типа проявления воды в виде "сладкая вода", или признак 
"холодный", непосредственно определяющий качество состава воды и 
могущий служитт. основой ее холодного состояния как особого типа ее 
проявления. 

б) Признаки, социально обусловленные, приписываемые объекту 
как бы извне, например признак принадлежности книги ученику (deftera 
§agirt), не имеющий отношения к составу книги. 

Комнонирующие слова, обозначающие признаки, будучи 
подчинительными компонентами, обуславливают подчинительные отношения 
между компонентами, придающие всему сцеплению формально-смысловых 
элементов подчинительный характер. Из этого следует, что термины 
"подчинительное словосочетание", "подчинительные отношения" могут 
применяться только в отношении материальной оболочки словосочетания, но 
не в отношении комплексной организации словосочетания в целом. Стало 
быть, так называемые подчинительные словосочетания правомерно 
именовать словосочетаниями с подчинительной материальной структурой. 

План содержания словосочетания минимальной конструкции 
образует понятие - представление о типе проявления объекта 
действительности, являющееся особой единицей мысли, средством 
объективации которой в языке может служить только языковая форма в виде 
подчинительной материальной оболочки. Возможность ее выражения 
другими средствами номинации, а именно словами и фразеологическими 
единицами, исключается. 

Понятию о тине проявления предмета принадлежит особое место в 
общей типологии понятий, циркулирующих в сознании человека. Главное 
отличие его от другах типов понятий, выражаемых, например, словами и 
фразеоло1ическими единицами, заключается в том, что оно является 
отражением познанного типа проявления предмета, а понятия, выражаемые 
словами и фразеологическими единицами - отражением самого предмета. 
Ср., например, понятия: 

"av" ("вода)", выражаемое словом, "ava sar" ("холодная вода"), 
выражаемое словосочетанием, и "ava sar" ("ничего нестоящий, не имеющий 
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значения"), выражаемое фразеологической единицей со структурой 
словосочетания. 

Таким образом, в то время как объектом слова и фразеологизма 
всегда бывает отдельный конкретный предмет (или действие, состояние, 
признак и т.д.), объектом синтаксического словосочетания подчинительной 
структуры всегда является определенный тип проявления предаете, действия, 
состояния, признака и т.д. 

Соотнесение словосочетания с нсрасчленясмым в сознании человека 
типа проявления предмета (например, холодная вода вода в холодном 
состоянии - это один нерасчленяемый предмет, от которого не отделим его 
признак "холодный") обусловливает необходимость обязательной) 
совместного пояатения в речи синтаксических проявлений двух 
знаменательных слов, одно из которых в качестве обозначения 
проявляющегося предмета, а другое - обозначения признака этого предмета, 
выбираемого как основа проявления. Таким образом, специфическая форма 
словосочетания в виде сцепления формально-смысловых элементов всецело 
зависит от характера понятия о типе проявления предмета и формируе тся из 
потребности в его выражении. Например, понятие - представление о 
холодном состоянии воды как особом типе ее проявления в действительности, 
возникает как отражение этого состояния и изначально связано со 
сцеплением выражаемых двумя знаменательными словами понятий, в 
частности, понятая об объекте состояния - проявления (av) и понятия о его 
признаке (sar) - основе состояния - проявления. Связь между планом 
содержания и планом выражения заключается в том, что понятие о типе 
проявления объекта является типом проявления понятия об объекте и 
находится с этим понятием в своеобразных родо-видовых отношениях. 
Вместе с тем, то, что понятие о типе проявления объекта является топом 
проявления понятия об объекте, основанном на пошлин о признаке этого 
объекта, служит нормой построения материальной оболочки словосочетания 
(в ее минимальной конструкции) только из синтаксических проявлений 
знаменательных слов. А слова не являющиеся знаменательными, лишенные 
значения предметности, не могут создать сцепления формально-смысловых 
элементов. 

В плане историческом словосочетание представляется как речевое 
образование, возникшее на базе предложения. Это по/сгверждается впервые 
обнаруженными нами на материале курдского языка преемственно-
эволюционными отношениями между различными топами проявления 
языковой материи, в том числе и между предложением и словосочетанием. 
Из этих отношений явствует, что речь человека в виде предложения как 
такового возникло из социальной потребности в утвердительной или 
отрицательной констатации топа проявления объекта действительности, а 
словосочетание - из потребности в обозначении типа проявления объекта на 
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основе возникшего понятия о нем. На первичность предложения как 
языковой (речевой) констатации типа проявления объекта и подчиненное 
положение словосочетания по отношению к нему указывают и сравнения в 
их современном виде. Ср., например, предложение ava sar ("холодная вода"), 
являющееся утвердительной констатацией типа проявления воды и 
словосочетание ava sar ("холодная вода"), обозначающее этот тип воды в 
виде ее холодного состояния на основе понятая об этом состоянии. 

Таким образом, идея о типе проявления объекта, изначально 
лежащая в основе возникновения словосочетания как особого типа 
проявления языковой материи, из потребности в объективации обусловило 
создание формы своего выражения из двух слов знаменательных в вице 
описания, характеристики объекта на основе его признака. Однажды 
образованное таким образом словосочетание как носитель идеи о типе 
проявления объекта и как его обозначение стало своего рода образцом 
мыслительного процесса, по аналогии с которым формировались в 
дальнейшем другие словосочетания. Оно привело к установлению 
обособленного механизма образования словосочетаний, в условиях 
существования которого, с одной стороны, исключается возможность 
удовлетворения потребности в обозначении типов проявления объектов 
действительности путем «»здания новых, абсолютно оригинальньгх слов, и, с 
другой стороны, обеспечивается возможность обозначения типов проявления 
объектов действительности посредством использования синтаксических 
проявлений существующих слов2. 

II. Типы словосочетаний курдского языка 

В курдском языке существуют разнообразные типы словосочетаний, 
которые обнаруживают комплекс признаков, отличающих их друг от друг а и 
служащих постоянной основой строения и функционирования их типологии. 
Этими чипами словосочетаний являются: подчинительные словосочетания, 
т.е. словосочетании с подчинительной материальной формой (оболочкой); 
сочетания однородных членов предложения, т.е. так называемые 
сочинительные словосочетания; словосочетания - повторы и словосочетания 
со вторым компонентом словом рифмой. Они возникают и существуют из 
разных социолингвистических потребностей и обладают соответствующими 
разными свойствами удовлетворения этих потребностей, т.е. разными 
лингвистичекими назначениями в языковой системе. Среди них наиболее 
раенространеньтми являются словосочетания с подчинительной материальной 
оболочкой и сочинительные словосочетания. Словосочетания - повторы 
словосочетания со вторым компонентом - словом - рифмой образуются 
сравнительно меньше и обычно встречаются в устной разговорной речи. 

Словосочетания - повторы, образующиеся в стилистических целях, 
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являются объединениями словоформ и их повторения типа: were. were ("иди, 
иди"), here, here ("уходи, уходи"), lez, lez ("быстро, быстро") и т.д. 

Словосочетания со вторым компонентом - словом - рифмой это 
особые синтаксические образования, которые лишь условно могут 
приниматься за объединение двух слов, гак как реально они представлены в 
виде сочетания, состоящего из слова и непосредственно следующего за ним 
его отзвука: cahil-mahil ("всяческого рода молодежь'՝), mero-mero 
("всяческого рода людей") и т.д. Препозитивный компонент в этих 
сочетаниях выступает одновременно и как стержневое слово, и как источник 
возникновения второго компонента. 

В отношении к первому компоненту второй компонент не является 
прямым его повторением, как это имеет место у повторных словосочетаний. 
Он представлен в виде определенного образа, для которого прототипом 
служит первый компонент. В связи с этим именно отдельно взятый второй 
компонент бессмыслен. В условиях же сочетания, где он порожден первым 
компонентом, он является носителем определенной доли его семантической 
потенции. При этом однако, не имея собственной семантики, второй 
компонент семантически остается фактически неопределенным, и эта 
неопределенность привносится в общее значение комплекса, придавая ему. в 
зависимости от ситуации речи, то оттенок неопределенности, то 
пренебрежительности, презрительности и т.д. 

Сочинительные словосочетания ֊ это речевые образования, 
основанные на принципе перечисления двух или более однофункциональных 
форм слов, связанных между собой синтаксической связью: $ava zaro, usa ji 
mezin ("как дета, так и взрослые"), ez, tu, ew dixebitin ("я, ты. он работаем"), 
bic"üke, le girane ("маленький, но тяжелый"), kur na, qlz ("не сын, а дочь") и 
т.д. 

Подчинительные словосочетания представляют собой особый тин 
проявления языковой материи, выделяющиеся на наиболее общем уровне 
членения языковой системы. Они образуются по особой универсальной 
структурно-семантической модели, допускающей наполнение общего 
типового значения, присущего каждому подчинительному словосочетанию, 
при различиях в частных проявлениях этого значения, и общей типовой 
материл алой структуры, при различиях в частных проявлениях этой 
структуры. На основе различий в частых проявлениях общего значения и 
соответствующей общей структуры подчинительные словосочетания 
курдского языка дифференцируются на стуктурно-семантнческие таны, 
являющиеся одновременно и их грамманическими разрядами, 
отличающимися друг от друга характером обозначаемых ими объектов 
действительности. Этими типами словосочетаний являются: 

а) Именные словосочетания изафетной (определительной) 
конструкции, образующиеся из потребности в обозначении типов проявления 
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объектов действительности посредством выражения понятий (представлений) 
об лих типах в языковой характеристике объекта на основе присущего или 
приписываемого ему признака: Ьаё sar ("холодный ветер"), hewa xirab 
("плохая нем ода"), ava genn ("теплая вода"), seva sor ("красное яблоко") и 
т.д. 

б) Глагольные словосочетания обьеклно-предикативной 
конструкции, образующиеся из полребносли в обозначении липа проявления 
действия или состояния обьекта действительности: паптё denivrse ("пишет 
письмо"), hevalra xeberda ("поговорил с другом"), bi penüse denivise ("пишет 
карандашом") и т.д. 

в) Адъективные словосочетания, образующиеся из потребности в 
обозначении тина проявления признака предмета на основе понялия об этом 
типе: gelek bilind ("очень высокий"), pir nes ("очень непослушный"), behesab 
bedew ("очень, безгранично красивый") и т.д. 

г) Адвербиальные словосочетания, обозначающие липы проявления 
признаков действий и состояний объектов действительности: duh sibe ("вчера 
утром"), pir zu ("очень рано"), sala par paize ("осенью прошлого года"), 
jihevala dür ("далеко от друзей") и т.д. 

д) Словосочетания, образующиеся из потребности в обозначении 
типов проявления числа: du k'iteb ("две книти"), herse bi berc'evk ("трое в 
очках"), ji herseka уа pe§in ("первая из трех") и т.д. 

Выявленные струклурно-семантические типы подчинительных 
словосочетаний, являющиеся одновременно и их грамматическими 
разрядами, представляют возможность строгого различения лексико-
յ рамматических разрядов слов и фамматических разрядов подчинительных 
словосочетаний как разных языковых категорий, связанных с двумя разными 
по характеру объектами действительности, а именно, предметами, явлениями, 
действиями, состояниями и признаками, обозначаемыми словами, и типами 
их различных проявлений, обозначаемыми подчинительными 
словосочетаниями. 

MAXIM KHAMOYAN 

ON TYPOLOGICAL CLASSIFICATION OF THE WORD-COMBINATIONS 
IN KURDISH LANGUAGE 

The paper deals with one of the unsolved problems of theoretical syntax in 
modern Kurdish language on the basis of syntactical material sollected by the author. 

The subject matter is the revelation and the content schemes of syntactical 
word-combination and ihe character of the mutual relations existing between them. The 
outcome of the research work gives eveiy reason to bring to light the oerall composition 
of the word combination, pattern which enables to represent the structural-semantical 
typology of word-combinations and thejr grammalicaJ Orders. 
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ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԽԱՉԻԿՅԱՆ 

ՇՈՒՄԵՐԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ՏԻՊԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Կոնտենսիվ (՛բովանդակային) տիպաբանության (տե՛ս [Климов 
1983]) հիմքում ընկած լեզվական տիպ հասկացությունը ոչ թե աոանձին, 
կամայական կերպով ընտրված կառուցվածքային հատկանիշների պարզ 
միասնություն է, այլ միմյանց հետ փոխկապակցված, փոխպայմանավոր-
ված իմաստաբանական-քերականական հատկանիշների հիերւսրքիկ մի 
ամբողջություն: Կոնտենսիվ տիպաբանական դասակարգման չափանիշը 
իրականության սուբյեկտա-օբյեկտային հարաբերությունների արտացոլ-
ման եղանակներն են: Այդ եղանակները, որ պայմանավորում են լեզվի ամ-
բողջ համակարգը բոլոր մակարդակներում (բառային, շարահյուսական, ձ-
եաբանական, որոշ լեզուներում նաև հնչյունաձեաբանական), իրենց հեր-
թին պայմանավորված են տվյալ լեզվական տիպին հատուկ ներքին իմաս-
տաբանական մի ստիմուլով' այսպես կոչված սեմանտիկ դետերմինան-
տով: 

Բնական լեզուներում երեան են գալիս հետևյալ բովանդակային 
տիպերը, դասային, ակտիվ, էրգատիվ, նոմինատիվ: 

Դասային տիպի սեմանտիկ դետերմինանտը մի շարք դասային 
ղերերի հակադրաթյունն է: Այս տիպը բնութագրվում է գոյականների բա-
ժանումով մի շարք բովանդակային դասերի, որոնք բայական համակար-
գում արտացոլվում են համապատասխան դիմա-դասային ցուցիչների 
տեսքով: 

Ակտիվ տիպի համար, որի սեմանտիկ դետերմինանտը ակտիվ և 
ոչ-ակտիվ դերերի հակադրությունն է, հատկանշական է գոյականների բա-
ժանումը երկու իմաստային խմբի/դասի՝ ակտիվ (շնչավոր) և ոչ-ակտիվ 
(անշունչ), բայական պաոապաշարի տրոհումը գործողության ե վիճակի 
բայերի, ակտիվ/ոչ-ակտիվ հոլովների և բայական համակարգում ակ-
աիվ/ոչ-ակտիվ դիմային ցուցիչների գոյությունը, կերպի (aspect) և ժամա-
նակի քերականական կարգերի բացակայությունը, փոխարենը' գործո-
ղության կերպի (Aktionsart) արտահայտումը բառակազմական կամ տա-
րարմատ հիմքերի միջոցներով և այլն: 

էրգատիվ տիպին, որի սեմանտիկ դետերմինանտը գործողության 
կատարողի (ագենտիվ) և գործողության կրողի (ֆակտիտիվ) դերերի հա-
կադրությունն է, բնորոշ գծերից են. բայերի բաժանումը երկու խմբերի՝ ա-
գենտիվ (անցողական) և ֆակտիտիվ (անանցողական) , էրգատիվ (ագեն-
տիվ բայով կազմված) և աբսոլյուտիվ (ֆակտիտիվ բայով կամ անվանա-
կան ստորոգյալով կազմված) կառուցվածքի նախադասությունների հա-
կադրությունը, հոլովական համակարգում էրգատիվ (ագենտիվ բայի սուբ-
յեկտի)՜ ե աբսոլյուտիվ (ագենտիվ բայի օբյեկտի և ֆակտիտիվ բայի սուբ-
յեկտի) հոլովների , իսկ բայական համակարգում էրգատիվ և աբսոլյուտիվ 
սուբյեկտա-օբյեկտային ցուցիչների գոյությունը: 
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Նոմինաաիվ տիպի սեմանտիկ դետերմինանաը ասբյեկտի և օբ-
յեկտի հակադրությունն է: Այս տիպի լեզուներում բայերը բաժանված են 
ըստ անցողականության և անանցողականության հատկանիշի, նախադա-
սության կաոուցվածքը անկախ բայի բնույթից մեկն է' նոմինատիվը (երկու 
հնարավոր տարբերակներով՝ ներգործական և կրավորական), հիմնական 
հոլովներն են ուղղականը (նոմինատիվ) ե հայցականը: 

Սեմանտիկ դետերմինանտի վաւիոխությունը լեզվի զարգացման 
ընթացքում առաջ է բերում հւսմապաաասխան կառուցվածքային վւուիո-
խություններ: Իսկ քանի որ լեզվի տարբեր մակարդակներում այդ փոփո-
խությունների ընթացքը տարբեր է, մասնավորապես, ձևաբանական մա-
կարդակում նրանք ավելի դանդաղ են ընթանում, քան շարահյուսականում, 
քիչ չեն լեզուները, որոնցում համատեղվում են տարբեր լեզվական տիպե-
րին բնորոշ հատկանիշները: 

Այդպիսի լեզուների թվին է պատկանում ե շումերերենը: Ստորև 
կներկայացնենք շումերերենին բնորոշ կառուցվածքային այն առանձնա-
հատկությունները, որոնք կարևոր են լեզվի կոնտենսիվ տիպը որոշելու հա-
մար: 

Բաոապաշար 
Անվանական բառապաշարի համար բնորոշ է բաժանումը երկու 

հակադիր իմաստային խմբերի՝ ակտիվ : ոչ-ակտիվ (շնչավոր : անշունչ): 
Այս թաքնված (լատենա) հակադրությունը, որ բնորոշ է ակտիվ տիպաբա-
նության լեզուներին, իր արտացոլումն է գտել լեզվի ձևաբանական մակար-
դակում (տե՛ս ստորև): 

Բայարմատը իմաստային առումով ըստ էության չեզոք է: Նրա 
բնույթը (անցողական, անանցողական, գործողության, վիճակի) բացա֊ 
հայտվում է շարահյուսական և ձևաբանական մակարդակներում: 

Բայական բառապաշարի համար հատկանշական է տարարմատ 
(սուպլետիվ) հիմքերի առկայությունը, որոնց միջոցով արտահայտվում են 
գործողության կերպային տարբերությունները, dug^: e «ասել, խոսել», gen : 
du «գնալ», de6 : tum «տանել, բերել»: Հայտնի են նաև սուբյեկտի կամ օբ-
յեկտի թվով միմյանցից տարբերվող փոքրաթիվ տարարմատ բայեր, էստ 
(եզ.) : durun (հոգն.) «բնակվել, բնակեցնել», til (եզ.) : sig7 (հոգն.) «ապրել», 
de6 /tum (եզ.) : lab, (հոգն.) «տանել, բերել»: Նման տարարմատությունը, 
ինչպես վերը նշվեց, հատկանշական Է ակտիվ լեզուների համար [Климов 
1977, 146]: 

Շումերերենում բացակայում Է ածական անվան դասը: Որոշչային 
իմաստով հանդես են գափս վիճակ արտահայտող բայարմատները՝ 
երևույթ, որ ակտիվ տիպաբանության կարևոր առանձնահատկություննե-
րից Է [Климов 1977, 106]. gibil «նոր (լինել), նորացնել», gal «մեծ (լինել), 
մեծանալ, մեծացնել": 

Շարահյուսություն 
Շումերերեն նախադասությանը հատուկ Է երկու կառուցվածք. Էր-

գատիվ և աբսոլյուաիվ: 
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էրգատիվ կառուցվածքը բնորոշ է անցողական բայով, աբսոլյու-
տիվ կաոուցվածքը՛ անանցողական բայով կամ անվանական ստորոգյա-
լով նախադասությունների հասար: 

էրգատիվ կառուցվածքի նախադասության ենթական արտա-
հայտվում է էրգատիվ հոլովով: Աբսոլյուտիվ կաոուցվածքի ենթական, ինչ-
պես ե էրցատիվ կառուցվածքի ուղիղ խնդիրը, արտահայտվում է աբսոլյու-
տիվ հոլովով: 

էրգատիվ կառուցվածքի նախադասության համար հատկանշա-
կան է S-0-V (ենթակա-խնդիր-բայ) շարադասությունը, աբսոլյուտիվի հա-
մար' S-[0-]V (ենթակա- [անուղղակի խնդիր-]բայ): 

Շարահյուսական մակարդակում արձանագրված բոլոր այս փաս-
տերը բնութագրական են էրգատիվ կառուցվածքի լեզուների համար: 

Ձևաբանության 
Գոյական անուն 
Գոյական անվանը հատուկ են դասի (ակտիվ/շնչավորր: ոչ-

ակտիվ/ւսնշունչ), թվի (եզակի : հոգնակի) ե հոլովի կարգերը: 
Դասի քերականական կարգը ի հայտ է գալիս հոգնակի թվում: 

Շումերերենին հայտնի են հոգնակիակերտ -ene- և -hä ածանցները, որոն-
ցից առաջինը գործածվում է միայն ակտիվ, իսկ երկրորդը ոչ-ակտիվ գոյա-
կանների հետ3: 

Դասային տարբերությունները երեան են գալիս նաե հոլովական 
համակարգում, տրական հոլովը գործածվում է միայն ակտիվ, մինչդեռ բա-
ցառական հոլովը՝ միայն ոչ-ակտիվ գոյականների հետ: 

Դասի քերանականական կարգը արտացոլում է ակտիվ տիպաբա-
նության հիմնական հակադրությունը (ակտիվ : ոչ-ակտիվ): 

Հոլովական համակարգը ներկայացված է աբսոլյուտիվ, էրգա-
տիվ-դիրեկտիվ, սեռական, տրական, համեմատական, համատեղական 
(կոմիտատիվ) ե մի շարք տարածական հոլովներով: 

Աբսոլյուտիվ հոլովով արտահայտվում է. 
ա/ անանցողական բայի կամ անվանական ստորոգյալի ենթա-

կան, բ/ անցողական բայի ուղիղ խնդիրը: 
էրգատիվ-դիրեկտիվը արտահայտում է. 
ա/ անցողական բայի ենթական ե բ/ բայի գործողության ուղղութ-

յունը, ինչպես նաե մի շարք վերջինից ածանցյալ իմաստներ: 
էրգատիվ և աբսոլյուտիվ հոլովների հակադրությունը էրգատիվ 

տիպաբանության կարևորագույն ձևաբանական հատկանիշներից է, իսկ 
էրգատիվ հոլովի համատեղումը որևէ թեք հոլովի (տվյալ դեպքում՝ դիրեկ-
տիվի) հետ բնորոշ է էրգատիվության վաղ փուլի լեզուներին [Климов 1973, 
113-1141: 

Դերանուններ 
Անձնական դերանունները (mä(-e) «ես», za(-e)/ze «դու», ene/ane 

«նա», me(n)de(n) «մենք», me(n)ze(n) «դուք», e/anene «նրանք»), ի տարբե-

237 



րություն գոյականներից, չեն տարբերակում էրգատիվ և աբսոլյուսփվ հո-
լովները: Այս Փաստը, անշուշտ, հնարավոր չէ բացատրել էրգատիվ տիպա-
բ ա ն ո ւ թ յ ա ն տեսանկյունից, սակայն հեշտությամբ տեղավորվում է ակտիվ 
տիպաբանության շրջանակների մեջ. մենք գործ ունենք անձ արտահայ-
տող, հետևաբար՝ ակտիվ դասի դերանունների հետ: 

Հարցական դերանունների թվին են պատկանում aba «ով՞» և ana 
«ինչ՞» դերանունները, որոնք համապատասխանաբար վերաբերում են ակ-
տիվ և ինակտիվ դասի գոյականներին4: 

Գոյականի դասը իր արտահայտությունն է գտնում նաև 3-րդ ղ. 
ստացական դերանվանական ածանցներում, -ani (ակտիվ), -bi (ոչ-ակ-
տիվ): 

Շումհրերենում բացակայում է անդրադարձ դերանունների դասը, 
որը հատկանշական է նոմինատիվ լեզուների համար, սակայն բացակա-
յում է ակտիվ և էրգատիվ լեզուներում [Климов 1977, 112]: «Ինքը», «ինքն 
իրեն» իմաստով գործածվում էին ni(te)- «մարմին», երբեմն նաև zi «հոգի» 
գոյականները ստացական դերանվանական ածանցով, ru-mu «ինքս ինձ» 
ni-zu «ինքդ քեզ», ni-te-ani «ինքն իրեն (ակտիվ)», ni-bi «ինքն իրեն (ոչ-ակ-
տիվ)», ni-te-an-ene «իրենք իրենց»: 

Բայ 
Բային հատուկ են դեմքի5, դւսսի, թվի, կերպի, եղանակի, կողմնո-

րոշման6 քերականական կարգերը: Սի կողմ թողնելով վերջին երկուսը՝ 
կանգ կառնենք միայն այն կարգերի վրա, որոնք բնութագրական են կոն-
տենսիվ տիպաբանության տեսակետից: 

Բայաձևում իր արտահայտությունն է գտնում բայի բնույթը, անցո-
ղական բայի խոնարհումը տարբերվում է անանցողականից: Այս ելսւույթը 
հատկանշական է էրգատիվ տիպաբանության լեզուների համար [Климов 
1973, 98]: 

Կերպի կարգը' կատարյալ/՛անկատար հակադրությամբ ի հսւյտ է 
գալիս միայն անցողական բայի ոլորտում: Ինչպես ցույց է տվել հեղինակը 
շումերերենում կերպային հակադրությունների վերլուծությանը [Խաչիկյան 
2004], ինչպես նաև կերպի քերականական կարգի ծագմանը [Խաչիկյան 
2006] նվիրված հոդվածներում, այդ կարգը ձևավորվում է ւսկաիվ տիպա-
բանությունից էրգատիվի վերափոխման արդյունքում: 

Ուշագրավ է այն փաստը, որ կատարյալ խոնարհման սուբյեկտի 
դերում հանդես եկող դիմա-դասւսյին նախածանցները (տե՛ս աղյուսակ, 
սյունակ 1) անկատար խոնարհման ձևերում կատարում են ուղիղ խնդրի 
դերը, իսկ կաւոարյալ խոնարհման օբյեկտային վերջածանցները՝ անկա-
տար խոնարհման ենթակայի դերը (հմմտ. օրինակներ 1ա-բ, 2ա-բ)7: 

1ա. imma-/7-gi4-O'0ui (-ո-) վերադարձրեց՛, G. Cyl.B XVIII 3 
1բ. nu-i-/?-tuku(R)-i/(<e) ՛նա (-e) չի/չպետք է (ոս-) ւխրցնի նրան 

(-Ո-) [կնության]', CL XVII 49 
2ա. տա ba-ni-b-ti(R)-0 ՛նա (-Ե-) [թռչունը] այն (-0) այնտեղ (-ni-) 

տարավ՛, DD 35 
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2p. mu-ni-£-nü(R)-e/7e'նրանք (-еле) այն (-b-) այնտեղ (-ni-) դրե-
ցին՛, GLL 141 

Բացի կերպային տարբերությունների արտահայտման քերակա-
նական այս եղանակից, գոյություն ունեին նաև գործողության կերպը 
(Aktionsart) արտահայտող այլ միջոցներ, որոնք հատկանշական են ակ-
տիվ տիպաբանության լեզուների համար' ա՛ բառային (տարարմատութ-
յուն), բ/ բառակազմական (կրկնություն), (dug* : e «ասել, խոսել», gen : du 
«գնալ», der.: turn «տանել, բերել», gar : gä-gä «դնել», he : he-he «խառնել», si 
: si-si «լցնել»): 

Բայի սուբյեկտային ե օբյեկտային ցուցիչների աղյուսակ 

1 2 3 
Ներգործական 
կատարյալ 
կերպի 
սուբյեկտ/ 
անկատար 
կերպի օբյեկտ 

Ներգործական 
անկատար 
կերպի սուբյեկտ 

Չեզոք սեոի 
սուբյեկտ/ 
ներգործական 
կատարյալ 
կերպի օբյեկտ 

1 եզակի -0*-R/ R-en** R-вП R-en 
2 եզակի -e*-R/ R-en** R-вП R-en 
3 ակտիվ 
եզակի 

-n-R -R-e -R-0 

3 ինակտ. 
եզակի 

-b-R - -R-0 

1 հոգնակի -0-R-enden* -R-enden -R-enden 
2 հոգնակի -e-R-enzen* -R-enzen -

3 ակտիվ 
հոգն. 

-n-R-es* -R-ene -R-es 

3 ինակտ. 
հոգն. 

-b-R-0 -

փ Կատարյալ կերպի սուբյեկտային ցուցիչ: 
• •Անկատար կերպի օբյեկտային ցուցիչ: 

Հատկանշական է անկատար և անանցողական խոնարհման 1-ին 
ե 2-րդ դեմքի ցուցիչների նույնությունը: Տարբերությունները ի հայտ են գա-
լիս միայն 3-րդ դեմքում (տե՛ս աղյուսակ ե օրինակներ Յա-բ, 4ա-բ, 5ա-բ). 
Քանի որ, ինչպես մենք ցույց ենք տվել [Խաչիկյան 2004, 502], անկատար 
խոնարհման ցուցիչները ըստ էության ակտիվ սուբյեկտի ցուցիչներ են, իսկ 
անանցողականինը՝ ոչ-ակտիվ, զարմանալի չէ, որ նման տարբերություն չի 
արձանագրվում առաջին երկու դեմքերում, խոսողը և խոսակիցը ակ-
տիվ/շնչավոր դասի ներկայացուցիչներ են: 

Յա. mu-dü (R)-e/? 'ես (-eh) կառուցում եմ՛, G. Cyl.A VIII 18 
Յբ. i -gub(R)-e/7 'ես (-eri) կանգնած եմ՛, IE I v16 
4ա. mu-na-b-dah(R)-e'նա (-e) [խոսք] է ավելացնում՛, ELA 157 
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4p. i -gam-0 ՛նա (-0) խոնարհվեց՛. LE 349 

5ա. mu-ni-i?-nü(R)-e/7e ՛նրանք (-ene) այն Լ-b ֊ ) այնտեղ (-ni-) են 
դնում՛, GLL 141 

5բ. mu-n§i-re7(R)-e^ ՛նրանք (-е£) նրա մոտ(-ո§յ-) եկան՛, GA 2 
Բայաձևում արտահայտված է նաև նախադասության ենթակայի 

կամ ուղիդ խնդրի, ինչպես նաև անուղղակի խնդրի դասը (-ո-՝ ակտիվ, -b-՝ 
ոչ-ակտիվ), տե՛ս օրինակներ 6 և 2ւս, 7 և 1բ. 8 և 5բ: 

6.imma-»i-gij-0 'նա (-я-) վերադարձրեց\ G. Cyl.B XVIII3 
7.mu-n-ta-£- ed-(e)ne 'նրանք վերցնում են այն Լ-b) [հիվանդութ-

յունը] նրանից (-n-ta-)', LE 250: 8. i-ft-si-gam-ed-es ՛նրանք Լ-ւ՚տ) կխոնարհվեն դրա Լ-հ-) աոջ1Հ-տւ-)\ 

NE 35: 
Եզրակացություն 
Վեւաշարադրյալը թույլ է տալիս եզրակաց նել. որ շումերերենը վաղ 

էրգատիվ լեզու էր՝ ակտիվ տիպաբանության լեզուներին բնորոշ մի շարք 
ռելիկտային գծերով: 

Այն ՛գծերը, որոնք թույլ են տալիս առանց վարւսնելու որակել շու-
մերերենը որպես էրգատիվ լեզու, հետևյալն են. 

ա/ նախադասության էրգատիվ և աբսոլյուտիվ կառուցվածքի 
հետևողական հակադրությունը, անցողական բայերով կազմված նախա-
դասությունները էրգատիվ կառուցվածքի են, անկւսխ բայաձևից (անցողա-
կան բայի անկատար կերպը իր ձևով էրգատիվ չէ, տե՛ս [Խաչիկյան 2004. 
504]), անանցողական բայերով կամ անվանական ստորոգյալով կազմ-
վածները՝ աբսոլյուտիվ; 

բ/ էրգատիվ և աբսոլյուտիվ հոլովների և խոնարհումների հակադ-
րությունը ձևաբանական մակարդակում: 

Վաղ էրգատիվության նշաններից կարելի է հիշատւսկել էրգատիվ 
և դիրեկտիվ հոլովների համատեղումը, կերպի քերականական կարգի սահ-
մանափակ ոլորտը (այն չի տարածվում անանցողական բայերի վրա): 

Ակտիվ տիպաբանության հետքեր են. 
ա/ բառային մակարդակում՝ ակտիվ և ինակտիվ գոյականների 

հակադրությունը, ածական անվան որպես աոանձին խոսքի մասի բացա-
կայությունը, տարարմատ հիմքերի գործածությունը կերպային և թվային 
տարբերությունների արտացոլման համար; 

բ/ ձևաբանական մակարդակում՝ լեզվի տարբեր համակարգերում 
(գոյականական, դերանվանական, բայական) ակտիվ և ոչ-ակտիվ դասերի 
հակադրության արտացոլումը, անձնական դերանունների համակարգում 
էրգատիվ և աբսոլյուտիվ հոլովի հակադրության բացակայությունը՛, անցո-
ղական բայի անկատար կերպի և անանցողական բայի խոնարհումների 
համարյա լիակատար համընկնումը9: 
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M A R G A R J T K H A C H f K Y A X 
T H E T Y P O L O G I C A L C H A R A C T E R I S T f C S O F T H E S U M E R I A N 

LA.NGüAGE 

The author. examining the features of the Sumerian language relevant from the 
viewpoint of the contensive typology, coraes to the conclusion that it is an early ergative 
language with some important residual features of the aetive typology 

The features that allow us to qualify Sumerian as a language of the ergative 
typology are 
• The Opposition of the ergative and absolutive sentence constructions on the 

syntactical level: the sentences with transitive verbs are ergative, irrespective of the 
verbal morphology (the transitive imperfective forms are not ergative, yet they 
appear in sentences of ergative construction), those with intransitive verbs or 
nominal predicates are absolutive; 

• The Opposition of the ergative case, that of the subject of the transitive verb, to the 
absolutive one, denoting the subject of the intransitive and the object of the 
transitive verb, as well as the Opposition of the transitive and intransitive 
conjugations on the morphological level. 
Among the features peculiar to languages of early ergativity the absence of а 
separate ergative case (its fünction is performed by the directive case), as well as 
the underdevelopment of the calegory of aspect (it is confined to the sphere of the 
transitive verb) are to be mentioned. 
The relics of the active typology in Sumerian are: 

• The breakdown of the nominal vocabulary into active (animate) and inactive 
(inanimate) classes, the absence of the class of adjectives and the use of suppletive 
verbal stems for expressing Aktionsart and number distinctions - on the lexical 
level; 

• The reflection of the Opposition of the active and inactive classes in the nominal, 
pronominal and verbal systems, the absence of the Opposition of the ergative and 
nominative cases in the system of the personal pronouns, the almost complete 
coincidence of the imperfective transitive and the intransitive conjugations of the 
verb (the sameness of the l " and 2nd persons in both conjugations, as well as the 
differences revealed in the 3"1 person are easily explained with in the frames of the 
active typology: the forms of the first two persons coincide, as both the Speaker 
and the addressee can only belong to the active class, whereas the 3"1 person 
subject marks of the imperfective and intransitive conjugations originate from 
active and inactive class marks respectively). 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Թեն ագենտիվ բայերը իմա սաս վ ;ատ մոտ են անցողականներին, իսկ ֆակտիտիվ 
բայերը՝ անանցողականներին, այղ խմբերը չեն նույնանում, ֆակտիտիվ բայերի խում-
բը իր ընդգրկումով անցողական բայերի խմբից ավելի նեղ է, քանի որ չի ներառում այն 
անցողական բայերը, որոնք մակերեսորեն են ներգործում առարկաների վրա, ինչպես, 
օրինակ, «համբուրել», «բորէղ», «շոյել» բայերը, որոնք պատկանում են ֆակտիտիվ բա-
յերի խմբին, ի տարբերություն «ուտել», «սպանել», «ջարղել» ագենտիվ բայերից, ո-
րոնք, ներգործելով առարկայի վրա, առաջ են բերում վերջինիս վափոխուբյունը: Այնու-
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հանդերձ ստորև հարմարության նպատակով կօգտագործենք անցողական/ւմնւսնցո-
դական եցրերը: [principy, 95]) 

2. էրգատիվ հոլովում հաճախ համատեղվում են ենթակայի և անուղղակի խնդրի դերերը, 
հմմ. Էրգատիվ տիպաբանության մյուս հիմնական հոլովը՜ աբսոլյուտիվը. որը նույնպես 
հանդես Է գւսլիս երկու գործառույթով՝ անանցողական բայի սուբյեկտի և ուղիդ խնդրի: 

3. Ակտիվ : ինակտիվ հակասությունը, սակայն, շի արտահայտվում գոյականի կրկնութ-
յամբ կազմվող հոգնակիի ձևերում, հոգնակիի կազմության այդ եղանակը կիրառվում Է 
և' ակտիվ, և' ինակտիվ գոյականների հետ: 

4. Առեղծված Է մնում այն վւաստը, որ սւկւոիվ/շնչավոր դասի դերանունը պարունակում Է 
ոչ-ակտիվ դասի -b-. իսկ ոչ-ակտիվ/անշունչ դերանունը՝ ակտիվ դասի -ո- ցուցիչը: 

5. Ր-այաձևում արտահայտություն Է գտնում ինչպես ենթակայի, այնպես Էլ ուղիղ և անուղ-
ղակի խնդրի դեմքը: 

6. Կոդմնորոշման կարգը արտահայտում Է գործողության ուղղվածությունը խոսողի տե-
սանկյունից. m տարրը պարունակող նախածանցները (mu-, imma-. immi-) ենթադրա-
բար արտահայտում են գործոդւսթյան ուղղությունը դեպի խոսողը, b տարրը (ba-, bi-)' 
խոսողից դուրս: 

7. Այս փաստի բացատրությունը տե՛ս [Խաչիկյան 2004, 503-504]: 
8. Այս հակադրությունը առանձին վերցված կարող Է դիտվել որպես նոմինասփվ տիպին 

բնորոշ գիծ, քանի որ նոմինատիվ տիպի լեզուներում ենթակայի հոլովը մեկն է՝ ուղղա-
կանը, սակայն լեզվի ամբողջական համակարգում դիտարկվե|իս այս երևույթը ներկա-
յանում է մեզ որպես ակտիվ տիպաբանության հատկանիշ, ի տարբերություն էրգատի-
վի: 

9. Այս փաստը, ինչպես և անձնական դերանունների համակարգում էրգատիվ հոլովի բա-
ցակայությունը, կարող է ընկալվել և ընկալվել է (տհ ՚ս [Michalowski 1980]) որպես նոմի-
նատիվ լեզուներին հատուկ երեվույթ (վերջիններին հատուկ չէ անցողական խոնարհ-
ման հակադրությունը անանցողականին): Սակայն, ինչպես հեղինակին հաջողվել է 
ցույց տալ [Խաչիկյան 2004], անկատար և անանցողական խոնարհումների նույնութ-
յունը առաջին երկու դեմքերում, ինչպես և 3 դեմքում ի հայտ եկող տարբերությունները 
(տե՛ս աղյուսակ) հեշտությամբ բացատրվում են ակտիվ տիպաբանության շրջանակնե-
րում. աոաջին երկու դեմքերը համընկնում են. քանի որ խոսողն ու խոսակիցը կարող են 
միայն ակտիվ դասին պատկանեւ. մինչդեռ 3 դեմքի տարբերությունները գալիս են ակ-
տիվ : ոչ-ակտիվ հակադրությունից (անանցողական խոնարհումը ծագում է վիճակի 
բայի խոնարհումից և, հետևաբար, սուբյեկտի ցուցիչը սկզբնապես ոչ-ակտիվ դասին էր 
պատկանում, ի տարբերություն անկատար խոնարհման ցուցչից. որը ծագումով ակտիվ 
է: 

Օգտագործված գրականության 
Խաչիկյան Մ. 

2004 -Կերպի քերականական կարգը շումերերենում,- UUUbcJ-,XXIII, 
Ծր.. էջ 497-506: 
2006 - Կերպի/Ժամանակի ձևավորումը շումերերենում, էլամերենում, 
խուռիերենում և ուրարտերենում. ՄՍԱԵԺ, XXV, Եր.,, էջ 273-283: 
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ՎՐԵԺ ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ 

ԴԱՐԻ ԵՎ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԲԱՌԱՅԻՆ ԿԱԶՄԵՐԻ 
ՀԱՍԵՍԱՏԱԿԱՆ - ՀԱՄԱԴՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ 

Աֆղան սւո ա նու մ լայն գործածություն ունեցող ղարին, պարսկերե-
նի հետ նշանակալի ընդհանրություններ ունենալով հանդերձ, դրսԼոլւում է 
նաե լեզվական բազմաբնույթ տարբերություններ լեզվանյութի ամենա-
տարբեր մակարդակներում: Ընդ որում, եթե լեզվական ընդհանրություննե-
րը հիմնականում պայմանավորված են այդ լեզուների ընդհանուր ցեղակ-
ցական, պատմական կապերով, ապա այսօրվա դրությամբ արձանագրվող 
նրանցից յուրաքանչյուրին բնորոշ տարբերությունները նրանց աոանձին, 
ինքնուրույն զարգացման արդյունք են: Այս խնդրին վերաբերող լեզվական 
նյութի դիտարկումները, ինչպես նաև դարի և պարսկերեն լեզուների կրող-
ների ընդհանուր պատմական անցյալը արտացոլող գրականության հետ 
ծանոթությունը հնարավորություն է ընձեռում լիակատար պատկերացում 
կազմել երկու լեզուների միջև ձևավորված փոխհարաբերությունների, այդ 
թվում նաև նրանց առանձին տարբերությունների, միմյանցից զանազան-
վելու և սահմանազատվելու հանգամանքների մասին: Խնդիրը, որը իր որոշ 
մասերում առանձին դեպքերում ընդհանուր գծերով արծարծվել է իրանա-
գիտական որոշ աշխատություններում, սակայն իր ամբողջության մեջ ա-
ոաջին անդամ քննության առարկա է դառնում ներկա հոդվածում: Նրա 
լուծման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 
այն կարող է որոշակի դեր խաղալ և՛ պատմահամեմատական հիմնարար 
ուսումնասիրությունների իրականացման համար, և' թե գործածական-կի-
րառական մի շարք խնդիրների լուծման ժամանակ' դարի և պարսկերեն լե-
զուները արտացոլող անհրաժեշտ դասագրքերի, ուսումնական ձեռնարկ-
ների, բառարանների կազմության, ինչպես նաև թարգմանչական աշխա-
տանքներ ծավալելիս: 

Դարի և պարսկերեն լեզուների բառային կազմերի համեմատա-
կան-համադրական դիտարկումների ընթացքում բացահայտվող տարբե-
րությունները՝ ըստ իրենց լեզվական բնութի, դասակարգվում են երեք հիմ-
նական խմբերի՝ իմաստաբանական, բառակազմական և բառափոխա-
կան: 

I. Դարի ]հցվի բ առափն կազմի իմաստաբանական առանձնա-
հատնոաաւններո աարսկեոենհ համաոոուաամբ 

Դարի և պարսկերեն լեզուները ընդհանուր առմամբ ունեն բառա-
յին կազմերի մեծ քանակ կազմող ընդհանրություններ: Սիենույն ժամանակ 
նրանք շատ հաճախ տարբերվում են միմյանցից բառային կազմերի 
առանձին կողմերին բնորոշ առանձնահատկություններով, որոնք վերաբե-
րում են հասարակական-քաղաքական, ֆինանսատնտեսական, գիտակր-
թական, գիտատեխնիկական ոլորտներին, ինչպես նաև դիվանագիտութ-
յան, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, առողջապահության բնա-
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գավառներին: Պարսկերենի համադրությամբ դարիի բառային կազմը բնու-
թագրվում է նաև նրան բնորոշ առանձնահատկություններով, որոնք վերա-
բերում են կենդանական և բուսական աշխարհի, մարդու մարմնի մասերի, 
հիվանդությունների, ազգակցական կապերի, արհեստների, աշխարհագ-
րական. ռազմական բնագավառների տերմինաբանությանը, ինչպես նաև 
առօրյա-կենցադային ե առանձին հատկանիշներ արտացոլող հասկացութ-
յունների խմբերին: Այստեղ, առաջին հերթին, տարբերակման ենթակա են 
տարբեր առարկայական հարաբերակցության ձևաիմաստային կաոուց-
վածքի ու կիրառության բառերի առանձին խմբերը, որոնցից մասնավորա-
պես առանձնացվում են. 

Հասարակական-քաղաքական բնագավառի հասկացություններ 
արտացոլող բառեր ՝ (դարի և պարսկերեն լեզուներից բերվող օրինակները 
ներկայացվում են լատինատառ, դարի, պարսկերեն հերթականությամբ) 
rezäkär-nikukär (բարեգործ), nofLis §omäri ՚ -sar§omäri (մարդահամար), 
haywädwäl - hamvatan (հայրենակից) և այլն: 

Տնտեսական բնագավառի հասկացություններ արտացոլող բահեր ՝ 
bärCäläni- bärke§i (բեռների առաքում), tahwilxäna-a/i&är (պահեստ), liläm2-
Лд/гЗ/(աճուրդ) և այլն: 

Ֆինանսական ոլորտին բնորոշ բառեր՝ a s ՝är-e xäreja - arz-e 
xäreji (արտարժույթ), äyeö-darämad (եկամուտ), f\saü-darsad (տոկոս), 
qeymat-e tamämsod-a/zes-e mäye (ինքնարժեք) և այլն: 

Գիաակրթականբնագավառի հասկացություններ արտացոլող բա-
ռեր՝ ta՝limät-e sänawi-ö/zsiSf-e motevassete (միջնակարգ կրթություն), 
layliya3-Aä6öHft (հանրակացարան), maktab-e layliya - sabäneruzi (գիշերօ-
թիկ) Ъ այլն: 

Տեխնիկական բնագավառի հասկացություններ արտացոլող բա-
ռեր՝ estreng - farmän - e otomobi! («մեքենայի ղեկ»), barma-ye barqi -
drei - e barqi (էլեկտրաշաղափ), hefz о morbqebbt-bahrebardäri (շահա-
գործում), regmä\-sonbäde (հղկաթուղթ) ե այլն: 

Դիվանագիտության պորտին բնորոշ բառեր-տերմիններ ՝ 
seyxossofarä4- moqaddamossofarä (դիվանագիտական ներկայացուցչութ-
յունների ավագ), qayr-e monsalek - qeyre moteahed (չմիացող), sekartar 
- monsi(քարտուղար), wiza - ք31/9#/#(վիզա) և այլն: 

Արղյռւնաբերաթյան պորտին բնորոշ բառեր, հասկացություններ ՝ 
bädi - otäq-e otomobil (մեքենայի թափք), perifäbriket-toulid sode dar 
kärxäne (պատրաստի արտադրանք), cälän-faäl(գործող, աշխատող), six-
e quVmilgerd(ամրան), nät-mohre (պնդօղակ) և այլն: 

Գյուղատնտեսության բնագավառի հասկացություններ արտացո-
լող բառեր՝ jawäri - zorrat (եգիպտացորեն), cärmaqz - gerdu (ընկույզ), 
xoskäbi -xosksä/i (երաշտ), zardak- havff (գազար), rum-goujefarangi (լո-
փկ) և այլն: 
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Առողջապահության բնագավառին բնորոշ բառեր, հասկացություն-
ներ՝ Шъ - toknat-ezabän (կակազ), hefzossahhiya - behdäst(հիգիենա), 
dermeltun - daruxäne (դեղատուն), mrastun - asayesgah-e salmandän 
(ծերանոց) Ii այլն: 

Կենդանական աշխարհն արտացոլող բառեր՝ sangbaqa -
SangpostԼկւխմւ), najärak - därkub (փայտփորիկ) ե այլն: 

Ռազմական բնագավառում կիրառվող բառեր, բաո-տերմիններ՝ 
bolukmeser - farmände-ye daste (դասակի հրամանատար), drestiz -
setäde ко И (գլխավոր շտաբ), rasm-e gozast-ле/е (շքերթ), qulordu-sepä/? 
(կորպուս), у а ra q m ä I -gerougärf (պատանդ) և այլն: 

Կենցաղի պորտին վերաբերող բառային միավորներ՝ äbbäzi6-
senä (լող), äteSgolkon7-äteSxamuskon (կրակմարիչ), раУип8-.&э/иэл (տա-
բատ), CäyjUՏ-кеы (թեյնիկ) ե այլն: 

Աշխարհագրական անվանումներ՝ аImaqreb-marakes (Մարոկ-
կո), bahrulkähel9 - oqyänus - äräm (Խաղաղ օվկիանոս), 
beytulmoqaddas - ursalim (Երոաադեմ), häg - lähe (Հաագա) և այլն: 

Արհեստների և աոանձին մասնագիտությունների բնագավառնե-
րին վերաբերող բառ՜անվանումներ՝ tarjomän - motarjem (թարգմանիչ), 
jawäli - bärbar (բեռնակիր), rangmäl - rangkär (ներկարար) և այչն: 

Մարմնի մասերին առնչվող բառեր՝ borut - sebil (բեղ), kopak -
gujpost (սապատավոր), gorda - koliye (երիկամ) և այլն: 

Հատկանիշ ցույց տվող բառեր ՚ £atal - ճ:սՏ7/(կեղտոա), qäq - bayät 
(չորացած հաց), nesäyi - zanäne (կանացի), wärxalä10 - dastpäce (շվաթ-
ված)ևայլն: 

Իմաստային կառուցվածքի տարբեր բնութագրումներով և հնչյունա-
կան կազմով տարբերվող բառեր. 

Դարի և պարսկերեն լեզուների բառային կազմերում դիտարկվող 
հնչյունական և ուղղագրական համակարգերի տարբերությունների ե նրան-
ցում առանձնացվող իմաստաբանական դաշտերի առանձնահատկություն-
ների բացահայտման ընթացքում նկատվում են բառերի երկու այլ խմբեր, ո-
րոնք հիմնականում ընդհանուր լեզվից եկող բառերն են, սակայն այսօրվա 
դրությամբ ընդհանուր լինելով հանդերձ, մի դեպքում ներկայացնում են 
հնչյունական կազմի որոշ փովախություններ, մյուս դեպքում՝ իմաստային 
տարբեր պատկերներ. 

1.Հնչյունակազմիյավ և գրությամբ նայն բառեր, պանք ներկայաց-
նում են իմաստաբանական տարբեր բնութագրումներ ՝ սեռատեսակային 
հարաբերություններ 

Այս տիպի բառերի օրինակ են ծառայում alwän, enkesäf, taläsi Լ 
այլն:Նրանցից առաջինը՝ alwän-ը դարիում արտահայտում է «կարմրա-
գույն» նշանակությունը, իսկ պարսկերենում'«գունավոր», երկրորդը՝ 
enkeSäf-ը դարիում արտահայտում է «առաջընթաց», իսկ պարսկերենում՝ 
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«հայտնադործում», երրորդը՝ taläsi բառը դարիում նշանակում է «խուզար-
կում», «տակնուվրա (անել)», իսկ պարսկերենում՝ «քայքայում»: 

2. Գրությամբ նույն, բայց հնչյունակազմով և իմաստով տարբեր 
բառեր 

Դարիի axta, adwiya, eä£a, afsäna, pelawar, jäla հնչյունակազ-
մով բառերը կիրառվում են «ապխտում», «դեղորայք», «ուտելիք», «առակ», 
«մետաքսագործ», «կարկուտ» իմաստներով, իսկ պարսկերենում նույն 
գրությամբ, սակայն axte, advie, eäSe, afsäne, pilevar, jäle հնչյունակազ-
մերով գործածվում են «կրտած», «համեմունք», «ապրուստ», «առասպել», 
«չարչի», «ցող» իմաստներով ե այլն: 

ւԼԴառհ ւեցվհ տսռանաօմանան ստանձ նահատնոտտւննեոո 
պաոսեեոենհ համստոուաամո 

Դարի և պարսկերեն լեզուները բառակազմության բնագավառում 
ընդհանուր առմամբ շատ մոտ են: Նրանց ընդհանրությունները վերաբե-
րում են ինչպես նյութական միջոցներին, այնպես էլ կազմության կաղա-
պարներին: Սակայն դրա հետ մեկտեղ նրանք ներկայացնում են նաև բազ-
մաբնույթ տարբերություններ, որոնք հիմնականում վերաբերում են նրան-
ցում գործող բառաբարդմանը, բառածանցմանը, այդ թվում բայակազմութ-
յանը, բարդ թվականների ձևավորմանը, ինչպես նաև ընդհանուր պարսկա-
կան հնաբանությունների գործածությանը, արաբերենին հատուկ բառա-
կազմական ձևերով բառակերտում ներին, հապավումնեի կազմությանը և 
այլ գործընթացներին: 

Ստորև ներկայացվում են այդ տարբերություններից ամենատա-
րածվածները: 

1. Ածանցավոր բառեր 
ա. Գոյականակերտ ածանցներով նորակազմություններ 
Փուշտուից դարի անցած հնդկական ծագում ունեցող wäl և wälä 

գոյականակերտ վերջածանցների միջոցով դարիում կազմվում են մի շարք 
բառային միավորներ ինչպես սեփական, այնպես էլ օտար լեզուներից փո-
խառած բառերով, որոնք ցույց են տափս անձի պաշտոնը, մասնագիտութ-
յունը, զբաղմունքը, ունեցվածքը և այլն": Օրինակ՝ siyäsatwäl12 (քաղաքա-
կան գործիչ), barqwälä (էլեկտրիկ), serwälä (կաթնավաճառ), gomrokwälä 
(մաքսատան աշխատող) ե այլն: 

Դարիում bän և Wän ածանցներով ևս կազմվում են մի շարք բա-
ռեր, որոնք չեն գործածվում պարսկերենում: Օրինակ՝ gallabän (հովիվ), 
gädiwän (սայլապան), gädibän (սայլապան), pädawän (հովիվ), särawän 
(քարավանապետ), sagwän (շներ հսկող) և այլն: Այս կարգի բառերից wän 
ածանցով կազմվող բառերը հատկապես գործածվում են խոսակցական 
դարիում, որտեղ նշված wän գոյականակերտ ածանցը ինքը հենց ձևա-
փոխւիսծ նույն bän ածանցն է: Դարիին հատուկ է նաև rän գոյականա-
կերտ ածանցը, որը ցույց է տափս անձ և պաշտոն: Այս ածանցը խոսակ-
ցական լեզվում հաճախ գործածվում է ձայնափոխված wän ձևով: Օրի-
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նակ' gädirän - gädiwän (սայլապան), tayyararan - tayyarawan (օդաչու), 
karäcirän - karäciwän (սայլապան) ն այլն: 

Լեզվում լայն գործածություն ունի նաև խոսակցական ոլորտին 
բնորոշ gak գոյականակերտ ածանցը13, որն, օրինակ, պարսկերենում բա-
ցակայում է: Այս ածանցը համապատասխանում է հայերենի փկ, ֊ուկ, ֊ ա կ 
ածանցներին արտահայտելով «նվազականության», «քնքշանք», «փա-
ղաքշանք» իմաստները: Օրինակ՝ baccagak (մանկիկ), cucagak (ճուտիկ), 
kaStigak (նավակ), nawagak (թոռնիկ) և այլն: 

Այս ածանցով դարիում կազմվում են մի շարք այլ բառեր, այդ 
թվում բ ա ղ ա դ ր յ ա լ բայեր, ինչպես նաև դարձված-տերմիննեբ, որոնց մի մա-
սում փկ նվազական ածանցը կորցրել է իր իմաստը: Օրինակ' godigak 
Sodan (ամոթից կ ա ր մ ր ի , abmgak zadan (աչքով անել), Sänagak zadan (բանի տեղ 
չդնել), keligak Sodan (պապանձվել) և այլն: 

Գ-ոյականակերտ däni ածանցով կազմվում են նոր բառեր, որոնք 
գործածվում են որպես ամանների ե այլ կենցաղային իրերի անվանումներ: 
Դարիի այս ածանցը համապատասխանում Է պարսկերենի dän ածանցին: 
Օրինակ՝ cäydäni (թեյաման), goldäni (ծաղկաման), käqazdäni (աղբաման), 
namakdäni (աղաման) և այլն: 

Գոյականակերտ i ածանցը, որը կա երկու լեզուներում, դարիում ի 
տարբերություն պարսկերենի, ինչպես սեփական, այնպես Էլ փոխառված 
բառերից կազմում Է նաև գոյականներ: Դրանց օրինակ են հանդիսանում, 
tabdili (փոփոխություն), mawjudi (գույքագրում), na!dawäni (խողովակադ-
րություն), taijomäni (թարգմանչություն) և այլն: 

բ. Մակբայակերտ ածանցներով բստեր 
Պարսկերենի և դարիի համար ընդհանուր ուղղագրությամբ äne 

(դարիում äna) ածանցով կազմված որոշ ածականներ, որոնք կիրառվում 
են որպես համեմատական իմաստով մակբայներ, դարիում, ստանալով 
նաև Wir ածանցը, կազմում են նոր մակբայներ նույն նշանակության զա-
նազան նրբերանգներով: Օրինակ՛ dozdänawär (գողաբար), begänawär 
(օտարաբար), mardänawär (տղամարդավարի), mastänawär (հարբածի 
նման) և այլն: 

Դարիի մի խումբ գոյականներ և ածականներ, ստանալով war 
կա՛մ wäri ածանցներ, կազմում են նոր բառեր, որոնք ավեփ շատ արտա-
հայտում են ածականի իմաստ14: Օր.՝ baccawär-bafcawäri (մանկան պես), 
hawtawär-hawtawäri (շաբաթական), oStokwär-ostokwäri (մանկան պես), 
ääeqwär (սիրահարի պես), bozorgwäri (մեծի պես) և այլն: 

Ավելացնենք, որ wäri ածանցով կազմված բառերը հիմնականում 
հատուկ են խոսակցական դարիին : 

Դարիին հատուկ են նաև մի շարք ժամանակի մակբայներ, որոնք 
կազմվում են aki ածանցի օգնությամբ: Օրինակ՝ sämaki15 (երեկոյան), 
Cästaki16 (կեսօրին), degaraki (երեկոյան) և այլն: 
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Այս aki ածանցի օգնությամբ դարիում մի խումբ գոյականների մի-
ջոցով կազմվում են նոր բաոեր, որոնք ցույց են տափս առարկայի որակը, 
նրա հատկությունը: Օրինակ Sartaki (պայմանով, պայմանական), xaraki 
(իշավարի), sangaki (ամուր, քարի պես) ե այլն: 

2. Արաբերենի ät հոգնակերտ մասնիկով նորակազմբստեր 
Դարիի բառային կազմում դեռևս պահպանվում են արաբական ät 

հոգնակերտ մասնիկով բազմաթիվ բառեր՛ , որոնք արտահայտում են ինչ-
պես եզակիի, այնպես էլ հոգնակիի իմաստներ: Օրինակ' ekmälät"1 (մա-
տակարարում), ta'minät (ապահովագրություն), gomrokät (մաքսատուն), 
ejräät (ծախսեր), woquät (դեպքեր) ե այլն: 

Այս երևույթը նկատվել է նաև հայերենում, երբ առանձին բառերի ք 
հոգնակիակերտը վերածվել է բառակազմական ածանցի, իսկ բառը երկ-
րորդաբար հոգնակի ձև է ստացել այլ մասնիկով (ոտք, ձեռք, միտք, խեյք): 

Դարիի վերը նշված հոգնակերտ մասնիկով կազմվող որոշ բառե-
րում դիտվում է վերջնահւսր չհնչող հ-ի սղում: Օրինակ՛ ma'mulät (արտադ-
րանք), qataät (զորամասեր, զինվորական միավորումներ) և այլն: 

3. Արաբերենին հատուկ բառակազմական ձևերով նոր միավորնկւ 
Դարիում նոր բառեր են կազմվում նաև նրանում լայն գործածութ-

յուն ունեցող արաբերեն լեզվի belä (առանց)՝ սեռը բնութագրող be (-ով) և 
ժխտական lä (ոչ) մասնիկներից կազմված սեռը արտահայտող ցուցիչով: 
Օր.' beläestesnä (առանց բացառության), belätawaqof (անհետաձգելի), 
belä qayd О Sart (անպայման), beläewaz (անվերադարձ) և այլն: 

Այս և նման տիպի կառուցվածքները կիրառվում են ածականական 
և մակբայական նշանակությամբ: 

Հաճախական կիրառությամբ են բնութագրվում նաև բառեր, որոնք 
կազմված են սեռանիշ be մասնիկի և äl որոշիչ հոդի օգնությամբ: Լեզվում 
լայն գործածություն ունեն նաև an սեռանիշ (հարֆ-ե ջառ) մասնիկի միջո-
ցով կազմված միավորներ: Օր.՝ be'lxosus (հատկապես), be'ltab (ըստ էութ-
յան), be'lmoqäbel (փոխադարձաբար), anqarib (շուտով) և այլն: 

Քիչ չեն նաև արաբական lä ժխտական մասնիկով կազմված բա-
ռեր, որոնք իրենց իմաստով համապատասխանում են պարսկերենի bi և nä 
ժխտական մասնիկներով կազմվող բառերին՝ läentehä - bi entehä (ան-
վերջ), lädarak - bi xabar(անտեղյակ), läaläj - moälejenäpäzir(անբուժե-
լի), läyanqat' - veqfe /73/»շ//-(անընդմեջ) ե այլն: 

Լայն գործածություն ունեն նաև արաբերենի qasir (կարճ), 
jadid(Qnp), tawil (երկար),kasir (շատ), dar (տուն), hefe (պահպանում), 
moxtalef (զանազան), qarib (մոտ) բառերով և äl որոշիչ հոդի օգնությամբ 
կազմվող նոր բառեր: Օրինակ՝ jadidolta'sis (նորաստեղծ), jadidolzar' (նոր 
ցանք), qasirolmoddat (կարճատև), moxtalefolnau (բազմազան), därolensä 
(քարտուղարություն), därolulum (ակադեմիա), därolsaltana (արքունիք), 
kasirolentesär (բազմատիրաժ), kasirolmellat (բազմազգ), hefcossahhiya 
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(հիգիենա) և այլն: 
Ի տարբերություն պարսկերենի, դարիում շատ գործածական են 

նաև արաբերեն hatta (մինչև), hatmi (անպայման), and (մոտ), taht (տակ), 
hasb (ըստ), zi (ունեցող) ցուցիչներով (նախդիրներ) կազմվող նոր բառերը: 
Օրինակ՝ hattalemkän (հնարավորության սահմաններում), hattalmaqdur 
(հնարավորության սահմաններում), hatmiolwoqu (անխուսափելի), 
andalemkän (հնարավորության սահմաններում), andalmotäleba (ցպա-
հանջ), tahtolarzi (ստորգետնյա), tahtolhemäya (հովանավորության ներ-
քո), hasbolamr (հրամանի համաձայն), zialäqa (շահագրգիռ) և այլն: 

4. Բարդ գոյականներ և բաղադրական կազմություններ 
Համեմատվող երկու լեզուներում էլ sar բաղադրիչով գործածվում 

են բազմաթիվ ընդհանուր իմաստ արտահայտող բարդ բառեր, սակայն ի 
տարբերություն պարսկերենի, դարիում կազմվում են մի շարք նոր գոյա-
կաններ, որոնք հիմնականում բառապատճենումներ են: Օրինակ՝ 
sarinjinyer (ւյխավոր ինժեներ), sarkärgar (բրիգադավար), sarmohäseb (գխավոր 
հաշվապահ), sarqonsul (գլխավոր հյուպատոս), sartabib (գլխավոր բժիշկ) և 
այլն: 

Դարին ժամանակի ընթացքում իր բառապաշարը հարստացրել է 
ինչպես սեփական, այնպես էլ զանազան լեզուներից վերցրած բառերով ու 
բառակազմական միջոցներով: Ընդ որում այս բառերը և բառակազմական 
միջոցները փոխառվել են տարբեր լեզուներից, մասնավորապես. 

ա. Փուշտուից՝ patra-» patragar (հախճապակյա ամաններ նորո-
գող), tal ֊ > tal-e-but (կոշիկի տակի կաշի), til tilkasi (յուղազտում) derisi 
-»• deri§i-ye kär - (աշխատանքային զգեստ), z i n a ֊ > zinaxäna (աստիճա-
նավանդակ), godi-» godi parän - (օդապարիկ) և այլն: 

р. Հնդկական՛9 Լեզուներից՝ awdorbacca - pesaramu (հորեղբոր 
տղա), cawkidär - darbän (պահակ), katlawi - hamegäni(մասսայական), 
kelkin£a20 - haväkes(օդանցք), näsekka - /73օ/7/'-(իտրթ) և այլն: 

գ. Ռոմանագերմանական և սլավոնականԼեզուներից ՝ 
Դարիի և պարսկերենի բառային կազմերի միջև գոյություն ունեցող 

տարածված տարբերություններից մեկն էլ այն է, որ նրանցում շատ հա-
ճախ միևնույն առարկաներն ու երևույթները անւիսնում են տարբեր բառե-
րով, որոնք կազմվում են ինչպես սեփական, այնպես էլ փոխառյալ բառե-
րով կամ ածանցներով: Այս կարգի բառերի շարքին դասվում են. 

Անգլերենից փոխառված болт (տուփ, արկղ, սնդուկ), ticket (տոմս), 
crem (կրեմ), jtencel(մատիտ), օւ/(յուդ) բառերը, որոնք դարիում baks, teket 
կամ teyket, kerim, pensei կամ pensen, äyl ձևերի հնչյունափոխվելուց հետո 
գործածվում են հետևյալ բառակազմություններում: Օրինակ՝ äyldäni -
rouqandän (յոսլաման), baks-e jeybi - kif-e jibi (դրամապանակ), teket-e 
posta- tainbr (նամականիշ), teket-e läteri - belit-e baxtäzmäyi (վիճակա-
խաղի տոմս), kerim-e but -väks (կոշիկի ներկ, վաքս), mästar pelän -
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barnäme-ye koii (գլխավոր պլան), layndawani - simkeüi (լստանցում) ե 
այլն: 

Ռուսերեն լեզվում կիրառվող техник, микрорайон, комбинат, 
форма, аппарат բառերը գո՛րծածվում են taxnik, makroryän, kämbinät, 
forma, aparät գրությամբ ու հնչյունակազմով: 

5. Բառաբարդում 
Լեզվի բառապաշարի հարստացման մեկ այլ միջոց է նաե բառա-

բարդումը: Այս երկու լեզուներն էլ հարուստ են բարդ բառերի կազմության 
հնարավորություններով: Տարբեր խոսքի մասերի միջոցով կազմում են ինչ-
պես համադասական հարաբերություններով, այնպես էլ ստորադասական 
հարաբերություններով բարդություններ՛ համադրական կամ հարադրա-
կան կազմությամբ:Պարսկերենում ե դարիում նշված երկու տեսակի բար-
դություններն իրենց կազմությամբ տարբերվում են: 

Դարիում պարսկերենի հետ ընդհանուր իմաստ արտահայտող 
բարդություններում տեղի է ունենում ոչ միայն բաղադրիչ եզրերի տեղավւո-
խություն, այլև նրանցից մեկի հնչյունափոխություն կամ ձևափոխություն, 
նույնիսկ երբեմն էլ որևէ բառի ավելացում: Այս տեսակի բարդ թանձրացա-
կան և վերացական գոյականներ կազմվում են գոյականին գոյականի ա-
վելացմամբ, գոյականին ածականի ավելացմամբ, բայերի անցյալի հիմքե-
րի միմյանց համադրությամբ, բայերի ներկայի հիմքերի ավելացմամբ և այլ 
կաղապարներով, երբ բաղադրիչներից առաջինը ըստ իմաստի փնում է 
երկրորդի լրացումը, ե հակառակը, երբ բարդության գլխավոր իմաստը ար-
տահայտվում է առաջին մասի մեջ, ե նրան լրացնում է երկրորդ բաղադրի-
չը: Օրինակ' capkufa - kuäeöap(սարուձոր), haräm maqz - maqz-e haräm 
(ողնուղեղ), sorfasiyäh - siahsorfe (կապույտ հազ), ämad о raft -
raftoämad (գնալ-գալ), bäl о par - par о bat (թև) [թև+թև], qälmaqäl - qii о 
<73/(աղմուկ-աղաղակ) և այլն: 

Բարդ ածականներ կազմեփս դարիում, հակառակ պարսկերենի, 
նույնպես տեղի է ունենում ինչպես բաղադրիչ եզրերի տեղափոխություն, 
այնպես էլ շաղկապի սղում: Իսկ առանձին դեպքերում էլ այդ լեզուների 
ընդհանուր ածականը մեկում փնում է պարզ, մյուսում շաղկապով և ածա-
կանների կրկնությամբ կամ՝ մեկում պարզ, մյուսում՝ բաղադրյալ կազմութ-
յուններով: Այսպիսի ածականներ կազմվում են ինչպես գոյականին ածա-
կանի ավելացմամբ, այնպես էլ գոյականների կրկնությամբ: Օրինակ՝ be 
poStopanäh - Ы panäh (անպաշտպան, առանց պաշտպան ունենալու), 
jofttäq - tak О/о/? (զույգ-կենտ), sarddil - de/ya/tf (սառնասիրտ), nafestang -
tangnafas(շնչահեղձ) ե այլն: 

6. Բարդ թվականներ 
Դարիում դեռևս գործածվում են հնդկական ծագում ունեցող lak 

(«հարյուր հազար») և kror՜1 (տասը միփոն) քանակական թվականները, ո-
րոնք ժամանակին նույնպես ընդունված են եղել պարսկերենում, որտեղ 
սակայն վերջինս գործածվում էր koruf2 հնչյունակազմով և նշանակում էր 
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ոչ թե «տասը միլիոն», այլ «հինգ հարյուր հազար»: Այսօր իրենց կազմութ-
յամբ իրարից տարբերվում են նաև դւսրիում Ն պարսկերենում կիրառվող 
«երկու հարյուր», «երեք հարյուր» և «հինգ հարյուր» քանակական բարդ 
թվականները: 

Վերոհիշյալ dosad,sesad,panjsad քանակական բարդ թվականնե-
րը դարիում, ի տարբերություն պարսկերենում տեղ գտած dvist, 
devist,sisad և pänsadձևերի, կիրառվում են միավորների և հարյուրավոր-
ների միակցումով, ըստ որում միավորը լինում է նախադաս: Ներկայացնում 
ենք նշված լեզուներում բարդ թվականների միջե ղիտարկվող մի շարք 
տարբերություններ: Օրինակ՝ hejdah - hejdah (տասնութ), nozdah - nuzdah 
(տասնինը), dosad - devist (երկու հարյուր), sesad - sisad (երեք հարյուր), 
panjsad - pänsad(էփնգ հարյուր), lak - sad hezär{հարյուր հազար) և այլն: 

Դարիում բազմազան են նաև քանակական թվականների հետ գոր-
ծածվող դասանիշերը, որոնք շատ դեպքերում խիստ տարբերվում են մե-
րօրյա պարսկերենում ընդունված դասանիշերից: Նշենք դրանցից մի քա-
նիսը, որոնք կիրառվում են հետևյալ գոյականների դասանիշը ցույց տալու 
համար, օրինակ saub - հագուստների, rästa- բնակարանների, darband -
խանութների, bäb - դռների, լուսամուտների, շենքերի, toqrä - կնիքների, 
päye - մեքենասարքավորումների, էլեկտրական սարքավորումների, սե-
ղան-աթոռի, qäb - ժամացույցների, asla - ծառերի, տունկերի, panja - բա-
նալիների, jura - կոշիկների, ձեռնոց ների, six - ասեղի, tär - պարանի, թելի, 
yaxan - վերնաշապիկների, däne - դանակների, պատառաքաղների,մոմերի 
համար և այլն: 

7. Բայակազմություններ 
Փուշտուի միջոցով դարիին անցած äle§ (փոխանակում), andiwäli 

(բարեկամություն, ընկերություն), päles (փայլեցում), peckäri (սրսկում, նե-
րարկումի tayär (պատրաստ), jagra (վեճ), Cälän (միացում), sätteri (զբո-
սանք, ժամանց), sayl (դիտում), gad (խառը), kut (կույտ) բառերով, հնդկա-
կան լեզուներից դարի մուտք գործած catal (կեղտոտ, աղտոտ),. Cir (պա-
տառ), lat (ծեծ) բառերով, ինչպես նաև թյուրքական լեզուներից փոխառած 
toy (ամուսնանություն, հարսանիք) բառով կազմում են բազմաթիվ բարդ և 
հարաբարդ կազմություններով բայեր: Օրինակ՝ äleS kardan (փոխել), 
andiwäli kardan (բարեկամություն անեյՅ, päles kardan (փայլեցնել), 
peckäri kardan (սրսկել, ներարկել), toy kardan (ամուսնանալ), sätteri 
kardan (զբոսնել), kut kardan (կուտակել), lat kardan (ծեծել), mäsincäläni 
kardan (շարժիչը աշխատեցնել) և այլն: 

Այս նույն եղանակով դարիում անգլերենից վտխառած aksidan, äfiäГ, 
brodkästbandäj, palastar,pärking, peläri,däyl, dneywar, dizäyn, rikärd,seki,layn, 
woldeng, häran և ֆրանսերենից վերցրած Säbotäj, sort բառերի օգնությամբ կազմ-
վում են մի շարք նոր բառեր. Օրինակ՝ äfar gerftan (ստանալ առաջարկներ), 
aksidan kardan (բախվել՝ մեքենայով), blDdkäst kardan (հաղորդել ռադիոյով), 
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bandäj basten (վիրակապել), palastarkäri kardan23 (սվաղում, սվաղել), pärking 
kardan24 (կանգ ստնել), pelängozäri kardan (ծրագրավորել), däyl kardan (հավաքել 
հեռախոսահամար), dreywari kardan (վարել մեքենա), dizäyn kardan25 (ձեավորե|), 
rikänd bastan (ռեկորդ սահմանել), Säbotäj kardan (սադրել), sortbandi kaidan (տե-
սակավորել), seki kardan2"' (դահուկով սահել), layn andäzi lärdan (լարանցում կա-
տարեի, woldengkäri kardan27 (զոդել), häran zadan (ազդանշան ШШ|) բայակազ-
մությունները; 

Ի տարբերություն պարսկերենի, դարիի բայի բնագավառում (հատկապես 
խոսակցական լեզվում) հանդիպում են բարդ բայեր, որոնք կազմվում են կամ ենթա-
կայական դերբայի ե օժանդակ բայի համադրությամբ կամ խոնարհվող բայի անց-
յայի հիմքով ու օժանդակ բայով կամ էլ անցյալի դերբայի ե budan (լինել) ու kardan 
(անել) օժանդակ բայերի օգնությամբ: Օրինակ՝ estäd kardan- istädan (կանգ-
նել), xäb kardan - xäbidan (քնել), basta kardan - bastan (փակել), poxta 
kardan - poxtan (եփել, խաշել), xanda kardan - xandidan (ծիծաղել), rawän 
kardan - ferstädan(ուղարկել) և այլն: 

Նեյւկայացված համեմատություններից երևում է, որ բայական ո-
րոշ կառուցվածքներ պարսկերենում հանդիսանում են պարզ կազմություն-
ներ, մինչդեռ դարիում նրանք ներկայացված են իբրև բարդ բայեր և վկա-
յում են այն մասին, որ դարին ավեփ հարազատ է մնացել ընդհանուր լեզ-
վում ժամանակին կիրառվող բառակազմական ձևերին, քան պարսկերենը: 

Դարի և պարսկերեն լեզուների բառային կազմերում տևական 
զարգացման ընթացքում գոյացել են բազմաթիվ հնչյունական տարբերութ-
յուններ, որոնք առանձին դեպքերում հանգեցրել են քերականական ցուցիչ-
ների հնչյունական փովախությանը: Մասնավորապես, այս երկու լեզունե-
րի բայի խոնարհման համակարգում ընդհանուր mi նախամասնիկը և na 
ժխտական մասնիկը դւսրիում կիրառվում է т е և ne հնչյունակազմերով: 
Նշենք նաև՝ գրությամբ ընդհանուր հոգնակի թվի աոաջին և երկրորդ դեմ-
քերի դիմային վերջավորությունները պարսկերենում կիրառվում են im Xxid, 
իսկ դարիում. em և. ed տարբերակներով28: Օրինակ՝ namerawam - nemi 
ravam («չեմ գնում»), namerawi - nemi ravi («չես գնում»), namerawad - nemi 
ravad («չի գնում»), namerawem - nemi ravim («չենք գնում»), namerawed -
nemi ravid («չեք գնում»), namerawand - nemiravand(«չեն գնում») և այլն: 

Ш. Դւսոհ և պարսկերեն խօուների բսաավտխական ւառսնձնսւ-
հատկութաւններհ համեմատական-համսաոաեան ոնութագիրր 

Երկու լեզուներում բառակազմական տարբերություններից բացի 
դիտվում են նաև առանձին տարբերություններ բառափոխության համա-
կարգերում, որոնք վերաբերում են բացառապես բայի խոնարհման դեպքե-
րին, մասնավորապես, առանձին ժամանակների բայաձևերի կազմությա-
նը: 

Դարի և պարսկերեն լեզուները ընդհանուր առմամբ ձևակազմութ-
յան շատ մոտիկ համակարգեր ունենալով հանդերձ, դրսևորում են նաև ա-
ռանձին տարբերություններ, որոնք վերաբերում են հատկապես բայի խո-
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նարհման հարացույցին (պարադիգմւսյին): Մասնավորապես, հատկանշա-
կան է առաջին հերթին ապառնի ժամանակի ձևերի կազմությունը դարիում: 
Այստեղ ապառնի ժամանակը կազմվում է խոնարհվող բայի և xästan 
(«ցանկանալ») օժանդակ բայի անցյալի հիմքերով: Ընդ որում խոնարհվող 
բայի անցյալի հիմքին ավելանում են համապատասխան դիմային վերջա-
վորություններ, իսկ օժանդակ բայի անցյալի հիմքը բոլոր դեմքերի եզակի և 
հոգնակի թվերում մնում է անփոփոխ: Պարսկերենի այս ժամանակը կազմ-
վում է այլ եղանակով՝ խոնարհվող բայի անցյալի հիմքի և xästan («ցան-
կանալ») օժանդակ բայի ներկայի հիմքով: Այստեղ խոնարհվող բայի անց-
յալի հիմքն է բոլոր դեմքերի եզակի և հոգնակի թվերի համար մնում անփո-
փոխ, իսկ օժանդակ բայի ներկայի հիմքին միանուն են համապատասխան 
դիմային վերջավորություններ: Օրինակ' xähad raftam - xäham raft 
(«կգնամ»), xähad rafti - xähi raft («կգնաս»), xähad raft - xähad raft 
(«կգնա»), xähad raftem - xähim raft («կգնանք»), xähad rafted - xähid 
raft («կգնաք»), xähad raftand - xähand /3/?(«կգնան») և այլն: 

Դարիում գործածվում է նաև ապառնի ժամանակի մեկ այլ ձև, որը 
կազմվում է խոնարհվող բայի անցյալ դերբայի, Xästan («ցանկանալ») և 
budan («լինել») օժանդակ բայերով: Այս ձևի կազմության ժամանակ խո-
նարհվող բայի բոլոր դեմքերում, եզակի և հոգնակի թվերում անփոփոխ 
մնացող անցյափ դերբային ավելանում է XäStan(«gu^iuOuip>) օժանդակ 
բայը համապատասխան դիմային վերջավորություններով և եւսետ(փնել») 
օժանդակ բայը, որը հանդես է գափս իր անցյափ հիմքով ու նույնպես ան-
փոփոխ է եզակի ե հոգնակի թվերի բոլոր դեմքերի համար: Օրինակ' rafta 
xäham ЫА-xäham raft («կգնամ»), rafta xähi bud - xähi raft («կգնաս»), rafta 
xähad bud -xähad raft (կգնա»), rafta xähem ЪлхА-xähhTi raft («կգնանք»), rafta 
xähed huü-xähid raft («կգնաք»), rafta xähand bud -xähand raft («կզնւսն») և 
այլն: 

Դարի և պարսկերեն լեզուների կարևոր տարբերություններից է 
նաև դերբայական ձևերով բայերի ժամանակաձևերի կազմությունը: Ի 
տարբերություն պարսկերենի, դարին ներկայացնում է երկու դերբայով 
կազմվող ժամանակաձևեր, որոնք կազմվում են budan (փնել) օժանդակ 
բայի օգնությամբ: 

Օրինակ՝ rafta buda bäSam («գնացած լինեի), rafta buda bäSi («գնա-
ցած լինեիր»), rafta buda bäSad («գնացած փներ»),. rafta buda bä§em 
(«գնացած լինեինք»), rafta buda bäSed («գնացած լինեիք»), rafta buda 
bäSand («գնացած փնեին») և այլն: 

Մեկ այլ դեպքում դարին նշանակալիորեն տարբերվում t պարսկե-
րենից նրանում կիրառվող խոսակցական լեզվից մուտք գործած ձևերի 
կազմությամբ, որոնք համապատասխանում են սահմանական եղանակի 
անցյալ անկատար և անցյալ շարունակական ժամանակաձևերին: Անցյալ 
անկատար ժամանակի ձևը կազմվում է խոնարհվող բայի անցյափ անկա-
տար ժամանակի և zadan («խփել») բայի անցյալ դերբայի միացությամբ: 
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Այս դեպքում zadan («խփել») բայը հանդես է գափս որպես օժանդակ բայ ե 
բոլոր դեմքերի եզակի ու հոգնակի թվերի խոնարհման ժամանակ մնում է 
անփոփոխ: Օրինակ' zada me raftam («գնում էի»), zada т е rafti («գնում 
էիր»), zada т е raft («գնում էր»), zadan т е raftem («գնում էինք»), zada т е 
rafted («գնում էիք»), zada т е raftand («գնում էին»), պանք պարսկերենում 
համապատասխանաբար կիրառվում են հետեյայ ձևերով՝ mi raftam 
(«գնում էի»), mi rafti («գնում էիր»), mi raft («գնում էր»), mi raftim («գնում 
էինք»), mi raftid{«(\bn\& էիք»), mi raftand («գնում էին») և այլն: 

Անցյալ շարունակական ձևը կազմվում է խոնարհվող բայի անցյալ 
դերբայի, budan («լինել») բայի անցյալ կատարյալ ժամանակաձևերով և 
նրանց շաղկապող rahi բառի միջոցով: Այս դեպքում budan («լինել») բայը 
հանդես է գափս որպես օժանդակ բայ, եզակի ու հոգնակի թվերի բոլոր 
դեմքերում ենթարկվում է փոփոխության, իսկ խոնարհվող բայի անցյալ 
դերբայը և շաղկապող rähi - ին բոլոր դեմքերում, եզակի և հոգնակի թվե-
րում մնում են անփոփոխ: Օրինակ՝, rafta rähi budam («գնում էի»), rafta 
rähi budi («գնում Էիր»), rafta rähi bud («գնում էթ>), rafta rähi budem 
(«գնում էինք»), rafta rähi buded («գնամ էիք»), rafta rähi budand («գնում 
էին»), որոնք պարսկերենում համապատասխանաբար գործածվում են 
հետեյայ ձևերով՝ däStam mi raftam («գնում էի»), däSti mi rafti («գնում 
էիր»), däst mi raft («գնում էր»), dästim mi raftim («գնում էինք»), dästid 
miraftid(«գնում էիք»), dastand mimftand(w^m& էին») և այլն: 

Վերը թվարկված տարբերությունները, որոնք հակադրում են երկու 
լեզուների բայերի խոնարհման համակարգերը, մնացած բնագավառնե-
րում ստկա տարբերությունների հետ միասին վկայում են այդ լեզուների ա-
ռանձին, ինքնուրույն ուղիներով զարգացման մասին: 
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A C O M P A R A T I V E S U R V E Y O N W O R D - B U I L D I N G 
IN D A R I A N D F A R S I L A N G U A G E S 

This study is the first attempt in investigating the comparative word-fomiation in modern 
Dari and Farsi languages. The work embraces semantical, morphological and word-
buiiding aspects o f Dari and Farsi and their interrelations conducted by the author. 
The outcome of the studies, most probably, may have a significant importance both from 
the viewpoint o f carrying out fundamenta! historica! and comparative studies and o f 
solving some specific practica! problems referring, mainly, to compil ing manuals, 
textbooks, dictionaries in Dari and Farsi as well as doing translation work. 
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Հ Ր Ա Պ Ա Ր Ա Կ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր 

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԿՈՍՏԻԿ5ԱՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ Հ Ա 5 ՄԵԼԻՔՆԵՐԸ ՆԱԴԻՐ ՇԱՀԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ 

1734-1735թթ. պատերազմելով Օսմանյան Թուրքիայի դեմ' Նադիր 
շահը վերանվաճում է նախկինում Սեֆյան Իրանին հպատակ Արևելյան 
Հայաստանի շրջանները, ոյտնք այնուհետև մնում են նրա ստեղծած պե-
տության կազմում մինչև նրա մահը՝ 1747թ.: Հայաբնակ շրջաններում իրա-
նական զորքերի հաջողությանը մեծապես նպաստում է տեղի բնակչության 
օժանդակությունը: Նադիր շահը գիտակցելով այդ օժանդակության 
կարևոր դերը ռազմական հաջողությունների հասնելու գործում՝ սիրաշա-
հում էր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին ու հայ մելիքներին, խրախուսում 
նրանց խոստումներով, ինչպես նաև վավերացնում նրանց իրավունքները 
հրովարտակներով: Պահպանված հրովարտակներն ու կալվածագրերը 
Ղարաբաղի այդ ժամանակաշրջանի պատմության արժեքավոր 
սկզբնաղբյուրներից են: 

Հայ մելիքներին Նադիր շահը հրովարտակներ է շնորհում 1734-
1736 և 1744-1745 թվականներին, երբ նա, գտնվելով Անդրկովկասում, ռազ-
մական գործողություններ էր իրականացնում Օսմանյան Թուրքիայի ու 
Դաղստանի լեզգիների դեմ: 

Դիզակի Մելիք Եգանի կնիքը դրոշմված ենք գտնում արդեն 1718թ. 
Դիգակի շրջանում կատարված հողի առքուվաճառքի ու հետագա շրջանի 
այլ կալվածագրերում՛: Պարսից պատմագիր Մուհամմադ Քյագիմը Մելիք 
Եգանի ու Մելիք Թամրսւգի անուններն է հիշատակում 1723թ. Գանձակում 
ու Երևանում ապստամբություն բստձրացնելու նպատակով Իրանի շահից 
օգնություն խնդրող հայ պատվիրակների թվում2: Թե՛ Մելիք Եգանը և թե' 
Ղւսրաբադի մյուս մելիքները XVIII դարի 20-ական թվականների կեսերին 
Օսմանյան զորքերի դեմ իրենց պայքարի ընթացքում մի քանի անգամ դի-
մում են նաև Ռուսաց կայսեր օգնությանը՛՝: Հետագայում՝ 1735թ. մայիսին 
Մելիք Եգանի անունը հիշվում է Եղվարդի շրջակայքում Նադիրի բանակա-
տեղին ներկայացած հայ մելիքների մեջ: Վերը նշված պարսից պատմագի-
րը մատնանշում է Մելիք Եգանի ակնհայտ ջանքերը Մայր Աթոռ Ա. էջ-
միածնի ու նրա կաթողիկոսի նկատմամբ Նադիրի բարեհաճությունը շահե-
լու ուղղությամբ, որի արդյունքում Նադիրը այցելում է վանքը, 1000 թուման 
հատկացնում նրա վերանորոգմանը և տալով նաև այլ թանկարժեք նվեր-
ներ, հրովարտակներով հաստատում է վանքի, կաթողիկոսի ու նրա միա-
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բանության հնուց հաստատված իրավունքները : Նադիր շահը 1736թ. գար-
նանը իր պաշտոնական թագադրումից անմիջապես հետո Ղարաբաղի 
հինգ մելիքությունները հաստատում է Ատրպատականի փոխարքայի են-
թակայության տակ գտնվող «մահալ-ե խամսե» կոչվող աոանձին վարչա-
կան միավորի մեջ: Մելիք Եգանը, որ մասնակցում է Նադիրի թագադրութ-
յանը Մուղանի դաշտում1, նշանակվում է այդ վարչական միավորի կառա-
վարիչ: Թեե չի պահպանվել Մելիք Եգանի այս իրավունքը հաստատող շա-
հական որևէ հրամանագիր, սակայն այդ ժամանակաշրջանի Ղարաբադին 
վերաբերող գրեթե բոլոր վավերագրերը պատմական այլ սկզբնաղբյուրնե-
րի հետ փաստում են Ղարաբաղում նրա ունեցած լայն փազորությունների 
ու անվիճելի հեղինակության մասին: 

Մելիք Եգանին 1744թ. հաջորդած նրա ավագ որդի Ար ամի մահից 
(1745թ.) հետո Դիզակի մեփքը դարձած Եսային մեփք էր նշանակվել Նա-
դիր շահի կողմից: Նադիր շահի կողմից 1746թ. Մեփք Եսայուն տրված մի 
հրովարտակի մասին, որ պահվում է Ադրբեջանի Պետական Կենտրոնա-
կան Պատմական արխիվում, տվյալներ ենք գտնում Ֆ. Պոդոսյանի հոդ-
վածում. «նշանակում եմ նրան Դիզակ գավառի մեփք կամ կառավարիչ' 
դնելով նրա վրա պարտականություն հետևել պետական շահերին' ցույց 
տալով իր ջերմեռանդությունը դեպի կառավարությունը»*1: 

Այնուամենայնիվ պատմական աղբյուրները փաստեր են պահպա-
նել նաև հայ մելիքների կողմից Նադիր շահին ցուցաբերած անհնազան-
դության ու հարկերի վճարումից հրաժարվելու մասին: Նման վարքագիծ է 
ցուցաբերում Վարանդայի Մելիք Սիր^աբեկը, որը հաջորդում է 1736թ. մա-
հացած Վարանդայի Մեփք Հուսեյնին : Մելիք Աիրզաբեկը կյանքով է վճա-
րում իր անհնազանդության համար և սպանվում 1744թ. Նադիր շահի հրա-
մանով8: Նադիր շահը մահապատժի ենթարկված մեփք Սիրզաբեկի փո-
խարեն Վարանղայի տիրակալ է նշանակել Մեփք Հուսեյնի ավագ որդի 
Մելիք Յովսեփին : Ըստ Րաֆֆու Մեփք Հովսեփին պարսիկները «Հուսեին» 
էին կոչում10: Ուստի ամենայն հավանականությամբ այս մելիքի ստորագ-
րությունն ու կնիքն է պահպանվել 1745թ. պարսկերեն կալվածագրում 
«Վարանդայի Մեփք Հուսեյն» ձևով՛ : 

Այս ժամանակաշրջանի Խաչենի մելիքությանը վերաբերող վավե-
րագրերը արժեքավոր տվյալներ են պարունակում այնտեղի մելիքների ու 
գյուղերի մասին: 

Խաչենի Հասան-Ջալալյանների տոհմի անդամ Մուլքի Բեկի (մահ. 
1716թ.) որդիներ Մելիք Գրիգորն ու Մեփք Աըւսհվերդին շահական ու սուլ-
թանական հրովարտակներով, որ հրապարակվել էին 1126 (1714), ի 1131 
(1718/19), ի 1141 (1728/29), ի 1148 (1735/36) թվականներին, իշխում էին 
Խաչեն գավառում12: Ինչպես նշվում է Նադիր շահի 1736թ. հրովարտակի 
հրամանագրի հատվածում, շահին ներկայացած Խաչենի Մելիք Գրիգորի 
խնդրանքով նրան ենթակա տարածքում գտնվող Դովշանլու և Ղաբարթու 
գյուղերի պետական հարկերը գանձելու իրավունքը հանվում է Բարդայի 
կառավարիչների իրավասության շրջանակներից և տրվում Մեփք Եգանին, 
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որպեսէփ վերջինս այդ հարկերը փոխանցի Ատրպատականի փոխարքա 
Սհւհամմադ Իբրահիմին13: 

Պահպանված վավերագրերում բացի Խաչենի մելիքներ Գրիգո-
րի1" ու սլլահվերդու անուններից, հաճախ նրանց անունների հետ միաժա-
մանակ նշվում են Մելիք Դավթի և Մելիք Ուլուխանի15 անունները: 

Նադիր շահի երեք հրովարտակները, հրապարակված 1734թ. հոկ-
տեմբերից 1735թ. հունվարն ընկած ժամանակահատվածում, ուղղված են 
Առաջաձոր (Դովշանտւ) գյուղի ավագերեց ե մելիք Դավիթին: Այս հրամա-
նագրերից աոաջինը՛ Խաչենի մելիքության տարածքում գտնվող Դովշան-
լու գյուղի ավագերեց Դավթի ու մյուս բնակիչների կողմից ներկայացված 
խնդրագրի բովանդակությանը համապատասխան հաստատում է վերոհիշ-
յալ հոգևորականին այդ շրջանի ավագի դիրքում: Թերևս այս կապակցութ-
յամբ է կազմված եղել նաև համախոսական գրությունը՝ հաստատված 
Խաչենի Ղազանչի, Չորման, Ներքին Քոլատակ, Բազարքենդ, Բալլուղա-
յա. Խնձխատան, Տամկալե, Վանք, Շալվա և մի քանի այլ (լյուղերի տանու-
տերերի ու ավագների կողմից, որոնք իրենց համաձայնությունն են տվել, 
որպեսզի Առաջաձոր գյուղի ավագերեց Դւսվիթը դառնա իրենց առաջ-
նորդն ու մելիքը ': 

Ինչպես փաստում են Մատենադարանի Կաթողիկոսական դիվա-
նում պահպանված հայերեն վավերագրերը, այս Դավիթը դեռևս իր հոր՝ 
Առաջաձոր գյուղի ավագերեց Եսայու մահից հետո 17 [6թ. Աղվանից Ե-
սայի կաթողիկոսի կոնդակով հաստատվել էր Առաջաձոր գյուղի ավագերե-
ցի պաշտոնում, իսկ Խաչենի Մելիք Գրիգորի 1727թ. հրամանով՝ նշանակ-
վել նաև այդ գյուղի «առաջնորդ ու տանուտեր»19: 

Նադիր շահի հիշյալ հրովարտակի խնդրագրի մասում նկարագր-
վում է լեզգիների զորքի կողմից Խաչենի շրջանին հասցված ծանր վնասը, 
երբ նրա բնակիչներից «շուրջ 4000 հոգի՝ մեծ ու փոքր, թե՛ այր, թե' կին, գե-
րի է տարվում, նրանց տներն ու ունեցվածքը, հացահատիկի ողջ բերքը ոչն-
չացվում», որի պատճառով խնդրանք է հայտնվում նաև, որպեսզի Գավի-
թին ենթակա կիսավեր շրջանը հարկերից ազատվի և նշվում բեռնակիր 
կենդանիների պակասի պատճառով հավաքված հարկերը իրանական բա-
նակ տեղափոխելու հարցում ծագած դժվարությունների մասին: Սակայն 
հրամանագրի հատվածում ոչ մի խոսք չկա այդ շրջանի հարկերը թեթևաց-
նելու մասին, թեև հանձնարարվում է Դավթին ջանք թափել այդ շրջանը վե-
րականգնելու ուղղությամբ: Ավեփն, Նադիր շահը Մելիք Գավիթին ուղղված 
իր մյուս երկու հրամանագրերում անգիջում դիրք է բռնում նրան ենթակա 
շրջանից սոյուրսաթ (սուրսաթ) կոչված հարկը կրկնակի չափով, ինչպես 
նաև մյուս հարկերը վճարելու հարցում: Այս վավերագրերում ակնառու է 
այն իրողությունը, որ Նադիր շահի ռազմական հաջողությունները ձեռք էին 
բերվում ժողովրդի համար խիստ ծանր գնով20: Առաջաձորի Մելիք Դավթին 
ուղղված ստորև ներկայացվող Նադիր շահի հրովարտակում (վավերագիր 
4) հիշատակվում է Ջրաբերդի Մելիք Իսրայեփ անունը, որը Ջրաբերդի Մե-
լիք Հաթամի որդին էր և Մելիք Մեջլումի եղբայրը: Ըստ նրա տապանաքա-
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րի արձանագրության, щуг XIX դարում հրատարակել է Մ. ԲարխՈւդար-
յանցը, մահացել է 1776թ. : 

Հիշյալ վավերագրերից մեկի խնդրագրի մասում նկարագրելով 
իրեն ենթակա շրջանի աղետալի դրությունը՛ մելիք Դավիթը նշում է, որ. 
«այնտեղ ընդամենը չորս գյուղ կա, յուրաքանչյուրում՝ 10-15 ընտանիք... և 
այդ գյուղերից մեկի՝ Խնձիրստանի տանուտեր Պողոսը գիշերով ամբողջ 
գյուղի հետ փախել է...»22: Այդ շրջանը իհարկե չէր ընդգրկում ողջ Խաչենի 
մելիքությունը, հետնաբար Մեյիք Դավիթը չի կարոդ դիտվեյ որպես այդ մե-
լիքության միանձնյա ղեկավարը: Մեզ հայտնի չէ նաե որևէ վկայություն 
Մեփք Դավիթի և Խաչենի Հասան-Ջալալյանների միջև ազգակցական կա-
պի գոյության մասին: Արդեն երկու տարի անց 1736թ. նրա անունը չի հի-
շատակվում Նադիր շահի կողմից Մեփք Գրիգորին տրված վերը նշված 
հրովարտակում23, որտեղ Դոշանլու գյուղը նշվում է Խաչենի Մեփք Գրիգո-
րին ենթակա շրջանի գյուղերի թվում: Իսկ 1746 թվականին կազմված 
պարսկերեն կալվածագիրը ստորագրած անձանց թվում նշվում է Աոաջւս-
ձորի Մելիք Դա վթի որդի Կիրակոսի ավագերեցի անունը2, որը վկայում է 
այն մասին, որ հիշյալ Դավիթը արդեն մահացել էր: 

Խաչենի Ներքին Քոլատակ գյուղին վերաբերող վավերագրերում 
Աոաջաձորցի ավագերեց ու մեփք Դավիթի ժամանակակիցների թվում հի-
շատակվում է նաև «Խաչենի Մելիք» Ուլուխանի մասինն Առաջաձոր ու 
Ներքին Քոլատակ գյուղերի միջև lunljui հարկային խնդիրների մասին են 
խոսում այդ վավերագրերից երկուսը2, որոնցից մեկը իրենից ներկայաց-
նում է համաձայնագիր այդ երկու գյուղերից հավասար չափով գանձվող 
որոշ պետական հարկերի մասին: Վերջինս արժեքավոր է նրանով, որ այն-
տեղ առկա են Խամսայի բոլոր մելիքների ստորագրություններն ու կնիքնե-
րը. մասնավորապես, Ջրաբերդի Մեփք Ալլահղուփինը, որը օսմանյան զոր-
քի դեմ Նադիր շահի մղած պատերազմում մեծ արիություն էր ցուցաբերել և 
շահի կողմից ստացել սռւյթան տիտղոսը , նաև Մեփք Ալլահղուփի եղբայր 
Հաթամինը, որ մանուկ հասակից պատանդ է եղել Դաղստանի Խոսրով 
սուլթանի մոտ և ազատվել Նադիր շահի շնորհիվ2 : Նույն վավերագրում 
առկա է նաև Թալիշի Մեփք Թամրագի ստորագրությունն ու կնիքը, որի 
անունը աղբյուրներում հիշվում է դեռևս XVIII դարի 20-ական թվականների 
սկգբից: 

Պարսկերեն վավերագրերի տվյալները հաստատում և լրացնում 
են է?. Լալայանի հավաքած նյութերը Գետաշենի (Չայքենդի) Մելիք Մնա-
ցականյանների մասին, որոնց մելիքական ապարանքը Գետաշենում կան-
գուն էր 1980-ական թվականներին : b . Լալայանը նշում է, ոռ «մելիքական 
այս տոհմը իշխել է Գետաշեն ու նրա շրջակա գյուղերում» : Վրաստանի 
Կ. Կեկելիձեի անվան ինստիտուտի արխիվում պահպանվել են Նադիր շա-
հի երեք հրովարտակներ՝ հրապարակված Գանձակի Կուրակ (Քյուրակ) 
գետի միջին և վերին ավազանում իշխող Մեփք Մնացականի անունով: 
Դրանցից աոաջինը, որը հրապարակվել է 1744թ., նշանակում է Մեփք 
Մնացականին 100 նադիրի3 տարեկան ռոճիկ, որ նա պետք է ստանար ի-
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րեն ենթակա շրջանիցս; Երկրորդ ե երրորդ հրովարտակներով 1745թ. Նա-
դիր շահը հաստատում է Մելիք Ստացականի կողմից Մուհամմադ Ղուլի 
Խան Ջիյադօղլիից Գետաշենի մոտակայքում գտնվող հողատարածքի 
գնման կալվածագիրը ե արգելում Գանձակի կառավարչի ոտնձգություննե-
րը մելիքին պատկանող երեք գյուղերի նկատմամբ3"1: Մ. Բսւրխուդարյանցը 
հիմնվելով այն փաստի վրա, որ Մեփք Մնացականի որդի Կորգիի տապա-
նաքարի վրա (1781) նրա անվան հետ չի նշվում մեփք տիտղոսը, պնդում է, 
որ Մեփք Մնացականի մեյիքությունը շարունակություն չի ունեցել և 
ավարտվել է նրա մահվսւմբ3 : Սակայն ավելի ճիշտ ենք համարում Ե. Լա-
լա յանի գրառումը Մելիք-ահսցականյանների տոհմի հետագա ճակատագ-
րի մասին, ըստ որի այն գոյատեել էր մինչև XIX դարի առաջին կեսը և այդ 
տոհմի վերջին մելիք Մարգիս Բ-ն XIX դարի սկգբին մասնակցելէ լեզգինե-
րի ու ռուսների դեմ Գանձակի Ջւսվադ խանի մղած կռիվներին: Մեր այս 
կարծիքը հաստատում է «Չայքենդի Մելիք Մաբգսի» անվան հայտնաբե-
րումը 1795թ. Ղարաբաղ ներխուժած Աղա Մուհամմադ խանին ներկայաց-
վելու նպատակով կազմված մի պարսկերեն համախոսական գրության մեջ 
Ջրաբերդի Մեփք Մեջլումի, Գանձակի Մեփք Ծատույփ և այլ անձանց ա-
նունների կողքին, որոնք իրենց համաձայնությունն են տափս Գանձասարի 
կաթողիկոսությունը Մարգիս Հասան-Ջալալյանին հանձնելուն35: 

Թարգմանություն 
Վավերագիր 1 

Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թդթ. 2 ; , վավերագիր 177, բնագիր (վնասված), 
^ մեծ. 24 X 30,2 սմ, գիր՝ ձիքասթե-նասթաալիո 

... Խաչեն մահալի36 քյադխուդաների3 ու ռայաթների ... 

...Որովհետև քչերս ենք մնացել ե թույլերիս մեջ տիրակափ հրամանով 
[հաստատված] մի կարող առաջնորդ չկա, այժմ խնդրում ենք Նորին Մե-
ծությանը հրամանագիր շնորհել Գովշանլու գյուղի Գավիթ վանականի 
անունով, որպեսզի նա արքայական սրբազնագույն և ազնվագույն հրամա-
նագրի հիման վրա փնի այս խեղճերիս մելիքն ու առաջնորդը. 
Ղազանչի գյուղի Բաղումի որդի քյադխուդա Սվանիս, 
Չորման գյուղի Շահդինարի որդի քյադխուդա Գասպար, 
Բազարքենդ գյուղի Աշեղի որդի քյադխուդա Ամիրյար, 
Ներքին Քոլատակ գյուղի Հարությունի որդի քյադխուդա Մեփք Բեկ քահա-
նա (ավագերե՞ց), 
Համզա գյուղի Գյոքչայի որդի քյադխուդա Իսա, 
Ղզլղայա գյուղի ... որդի քյադխուդա Աթաջան, 
Ղոզլու գյուղի Գասպարի որդի քյադխուդա Ջանի, 
Բալլուղայա գյուղի Ղարախանի որդի Բաբաջան, 
... Գյուղի Գրիգորի որդի քյադխուդա Սարգիս, 
... Ամիրի որդի քյադխուդա Մանկասար, 
Խնձիրստանի Սարուխանի որդի քյադխուդա Ավանես, 
Սարուքեշիշ գյուղի Ավանիսի որդի քյադխուդա Մանկասար, 
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Տամկւսլէփ Պողոսի որդի քյադխուդա Մովսէս քահանա (ավագերե՛ց),1 

Վանք գյուղի քյադխուդա Առաքել, 
Շալվա գյուղի ... որդի քյադխուդա Գոլնազար, 
Խրամորթ գյուղի Աոհրարի որդի քյադխուդա Բեգլար, 
Հիշյալ ... համաձայն ենք և խնդրում ենք խնդրագրի բովանդակությանը 
համապատասխան [Նորին Մեծությունը նրան] հաստատեն մելիք ու սւ-
ռաջնորդ: ՍՈացյալն [ըստ] Ձերդ Մեծության հրամանի: 

[կից] 
Ստորև նշված անձանց ներկայությամբ, իմացությամբ ու համաձայնութ-
յամբ ... որպեսգի հրամանագիր տրվի. 
[Կնիք].քյադխուդա ... 1140, 
Վկա եմ. որ ճիշտ է, Մուրթուգա Ղուլի Բեկ Իգիրմիդորտից, [կնիք]. ...Մուր-
թուզա Ղուլի, 
Վկա եմ, որ ճիշտ է, Աբրահամ յուգբաշի, [կնիք]. Քրիստոսի дшпш Ապրա-
հսւմ, 
Վկա եմ, որ ճիշտ է, Ափ Ռեգա Աղա Իգիրմիդորտից, [կնիք].... 
Վկա եմ, որ ճիշտ է, քյադխուդա Մոլլա Մուհամմադ Իգիրմիդորտից, 
[կնիք]... 
Վկա եմ, Ղազար Գյուլիստանից, [կնիք]. Աստծո ծառա Ղազար, Քրիստո-
սի ծառա Ղազար, 
Վկա եմ, որ հետևյալը ճիշտ է, Սիրզւսխան Գյուլիստանից, [կնիք]. Քրիս-
տոսի дшпш Սիրզախան, 
Վկա եմ, որ ճիշտ է, Եղիա Գյուլստանից, [կնիք]. Քրիստոսի ծսւոա Եդիա, 
Վկա եմ, որ ճիշտ է, Մկրտիչ Գյուլիստանից, [կնիք]. Քրիստոսի ծստա 
Սկրտիչ, 
Վկա եմ, որ ճիշտ է, Հակոբ Գյուլիստանից, [կնիք]. Քրիստոսի ծառա Յա-
Կոբ. 
Վկա եմ, որ ճիշտ է, Նավասարդ Գյուլիստանից, [կնիք]. Քրիստոսի ծառա 
Նաւասարդ, 
Ինչպես, որ ներկայացված ձեռագրի բովանդակությամբ շարադրված է, 
ճիշտ է. Դիզակի մահալի Մելիք Եգան: 

Վավերագիր 2 
Մատենադարան. Կաթողիկոսական դիվան, թղթապանակ 2բ. վավերագիր 182, բնագիր39, 

մեծ. 23 X 33,2 սւՏ, գիր՝ շիքասթե-նասթաալիղ 
Հանուն գթառատ և ողորմած Ալլահի 

Բարձրյալին եմ ապավինում 
Գերագույն հրաման եղավ, որպեսզի խնդրարկուն ծանոթանալով 

բարձրագույն ոաղամի4" բովանդակությանը, ձեռնամուխ յինի հիշյալ մա-
հալի ավագի գործերին, հավաքի այդ մահալի ռայաթներին և նրանք զբաղ-
վեն իրենց գործերով, որովհետև ոչ ոք չի նեղելու նրանց: Ամեն առումով թող 
հանգիստ ու սրտապնդված լինեն, որովհետև հաղթական մարտիկները 
կարգադրությանը համապատասխան այդ մսւհալների ռայաթներին չեն 
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անհանգստացնի: Կարգագրությանը շպետք է հակառակվեն ե այն ընդու-
նելու] որպես խիստ կարգադրություն՝ ջանք չխնայեն [նրա կատարման 
հարցում] ու այն իրենց պարտականությունը համարեն: 

Գրվեց 1147 թվականի ջումադի առաջին ամսի 16-ին (1734թ. հոկտեմ-
բերի 15): 
[Կնիք]. Չկա [ավելի] արժանավորը քան Ալին է, չկա այլ սուր, բացի Զուլ-
ֆիկարը41: Ալլահի կամքով եզակի ՜ եմ ե ութնյակի ու քառյակի43 ծառան44: 

Ամենանվաստ օրհնաբանող ծառաներ Դոշանլու գյուղի Գավիթ հոգևորա-
կանի ու Խաչենի մահալի մյուս խեղճ ռայաթների խնդրագիրը 

Արքայական երկնային բարեբախտ Մեծության հիմքը վերագտնողնե-
րի բարձրությանը զեկուցում է [հետևյալը]. «Իշխանազուրկ Աուրխայի չա-
րաբաստիկ լեզգիները Դաղստանի զորքերը հավաքագրած այս տարի 
թշվառներիս մահալը լցվեցին, շուրջ 4600 հոգու՝ մեծ ու փոքր, թե՛ այր, թե' 
կին, գերի տարան, տներն ու նրանցում եղած չեղածը ամբողջովին այրե-
ցին, հացահատիկի ողջ բերքը հորերից հանելով, կերան, ցանքսերում 
արածեցրին [իրենց չորքոտանիներին], ոտնատակ տվեցին ու ոչնչացրե-
ցին դրանք: Այսպիսի բռնություն ու աղետ տեղի ունեցավ թշվառներիս հետ: 
Մի մասն էլ, որ չէր գերվել ու մահալում էր մնացել, ուտելիքի կարոտ ու կա-
րիքավոր մարդիկ են: Որոշ անձիք թշվառներիս հանդեպ չարաշահումներ 
են անում, միջամտում ու նեղում: Այս պատճառով [ռայաթները] փախուս-
տի են դիմում դեպի այլ վիլայեթ45 ու ցրվում: Խնդրում ենք որպես արքայա-
կան գերագույն սրբազնագույն ու ազնվագույն առանձնահատուկ ողոր-
մություն գրավոր [հրամանագրով] մի քանի տարվա մուաֆություն4 շնորհ 
անել խեղճերիս, որպեսզի միգուցե հիշյալ մահալր վերականգնվի, նաև 
հիշյալ ւտգևորականին շնորհել ավագի ու մելիքի պաշտոնը, որպեսզի նա 
մշտապես պատերազմելով չարամիտ ռումիների (թուրքերի) զորքերի դեմ՝ 
անձնազոհ արարքներ գործի հանուն հավատի ու հաղթական պետության, 
քանզի համաձայն է ամեն հարցում հոգ տանել խեղճերի մասին: [Պա-
հանջվում է] Ձերդ Մեծության բարձրագույն հրամանը»: 

Վավերագիր 3 
Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթապանակ 2ք, վավերագիր 162, բնագիր, 

մեծ. 16 X 22 սճ, գիր՝ շիքասթե - նասթաալիղ 
Անուններից լավագույն Ալլահի անունով 

Բարձրյալին եմ ապավինում: 
Գերագույն հրաման եղավ, որպեսզի խնդրարկուն իմանա, որ բարձ-

րագույն միտքը վերահասու եղավ զեկուցվածի բովանդակությանը: Ամեն 
առումով պետք է վարվեն այնպես, ինչպես կարգադրվել է մուհասիլին47. 
1500 խարվար41* հացահատիկից, որ ռայաթները պարտավորվել են, այն, 
ինչ, որ մնացել է, թող կրեն ու աեղափոխեն բարձրագույն բանակատեղին, 
մյուս մասն էլ ամբողջովին թող նախապատրաստեն հավալեի զինվորա-
կաններին փոխանցելու համար: Եվ թող այս իրենց պարտականությունը 
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համարեն: 
Գրվեց 1147 թվականի պաշտելի ոաջաբ ամսին 1734թ. (նոյեմբերի 27 

- դեկտեմբերի 27): 
[ Կ ն ի բ ] 

Ամենանվաստ ծառսւ Խաչենի մահալի ներկայիս մեփք Դավթի խնդրագիրը 
Խոնարհաբար զեկուցում է գերագույնին [հետեյալը]. «Մհւհասիլ Իս-

ֆանդիար Բեկին ու Ջավադ Բեկին տրված անվերապահորեն գործադրութ-
յան ենթակա բարձրագույն հրամանով Խաչեն մահալի սուրսաթը, որ 1500 
խարվար է, հավաքել ու նախապատրաստել ենք: Սակայն այս մահալը 
ավերված է, ռայաթները բեռնակիր ավանակներ չունեն, որպեսզի կարողա-
նան այն տեղափոխել բարձրագույն բանակատեղին: Խնդրում ենք գերա-
գույն հրաման շնորհել, որպեսզի հավատի մարտիկների բեռնակիր կենդա-
նիներից բերեն, որպեսզի պարենը, որ հավաքվել է, տեղափոխեն հաղթա-
կան բանակատեղին: Մնացյալն [րստ] Նորին [Մեծության] բարձրագույն 
հրամանի»: 

Վավերագիր 4 
Մատենադարան. Կաթողիկոսական դիվան, թղթապանակ 2p, վավերագիր 181, բնագիր, 

մեծ. 14 X 22,2 սւՏ, գիր՝ շիքասթե-նասթաալիղ 

Անուններից լավագույն Ալլահի անունով 
Բարձրյալ Ալլահին եմ ապավինում: 

Բարձրագույն հրաման եղավ հետևյափ մասին, որպեսզի խնդրար-
կուն իմանա, որ նրա խնդրագիրը ուշադրության արժանացավ և նրա բո-
վանդակությունը զեկուցվեց [Նորին] Մեծությանը: Սոյուրսաթի5" կապակ-
ցությամբ ներկայացված այս կարգի պատճառաբանությունները ընդունեփ 
չեն: Ծանուցումը ստանալուն պես պետք է մուհասիլների հետ շտապ առա-
ջին և երկրորդ սոյուրսաթները հավաքի ու հանձնի ստանց հապաղելու, ո-
րովհետե պարենը հաղթական զորքերին անհրաժեշտ է: Ինչ վերաբերում է 
սուրհանդակի ձիերին, թող առանց բարձր հրամանի մի քանի լավ, վարժեց-
րած ձի ձեռք բերի ու տրամադրի, որպեսզի սուրհանդակը չխեղճանա ու 
չուշանա: Սուրհանդակի ձին թող որպես իխրաջաթ չտան, այլ տան նրան, 
ով հոքմ կունենա: Թւսլ այս իրենց պարտականությունը համարեն: 

Գրվեց 1147 թվականի շա ՚բան ամսին (1734թ. դեկտեմբերի 27 -
1735թ. հունվարի 25): 

[ Կ ն ի ք ք ՛ 

Ամենանվաստ ծ առա Մելիք Դավթի խնդրագիրը 
Ալեքսանդրի փառքը վերագտած իմ հովանավորի բարձրությանը 

հասցնում է [հետևյալը]. «Ալեքսանդրի փառքն ունեցող իմ հովանավոր Նո-
րին Սեծությանը զեկուցել են, որ այս մահալը ավերված մուլքերից է, ե 
նախկին սոյուրսաթը դեռ ամբողջովին չավարտված, [Նորին Մեծության] 

264 



շնորհված երկրորդ ոաղամը ստացվեց: Իմ ապավեն, այս մահալում ընդա-
մենը չորս գյուղ կա, յուրաքանչյուրում՛ 10-15 ընտանիք, նախկին և երկ-
րորդ սոյուրսաթներից ամեն գյուղին բաժին է ընկնում 928 խարվար: Իմ 
ապավեն, ռայաթների կյանքը, ունեցվածքն ու պատիվը ամբողջովին Ալեք-
սանդրի փառքն ունեցող իմ հովանավորինն են: Այն ամենը, ինչ ի վիճակի 
ենք Ալեքսանդրի փառքին արժանի իմ հովանավորի հաղթական զորքերի 
համար նախապատրաստում ենք: Նվաստս իմ գյուղում սարքարի52 սոյտր-
սաթչիներին էի [հարկը] փոխանցում, որ լուր հասավ, թե Խնձիրստանի 
քյադխոդա Պողոսը գիշերով ամբողջ գյուղն առած փախուստի է դիմել: Սի 
քիչ հացահատիկ էր հավաքել, մնացածը մնացել է: Եվ այժմ այս մահալնե-
րում մնացել է երեք գյուղ: Այն ամենը, ինչ կա, շնչավոր և անշունչ ունեց-
վածքից. բոլորը Նորին Մեծություն Ալեքսանդրի փառքին արժանի իմ հո-
վանավորի սպասւսվորներինն է: Որովհետև անհրաժեշտ էր իմ բարերարին 
զեկուցվեց: [Սպասում ենք] իմ ապավենի սպասավորների հրամանին: 
Մնացյալն [ըստ] Նորին [Մեծության] բարձրագույն հրամանի»: 

Նա է: 
Խնդրագրից հեստ Ալեքսանդրի փառքին արժանի իմ հովանավորին է 

հասցնում [հետևյալը]. «Որովհետև Խաչենի մահափ վրա հինգ սուրհան-
դակի ձիու հարկ էր դրվել և հինգն էլ Սնփք Իսրայեփնն էին, որը Խաչենի 
մահափ Ղազանչի գյուղում էր: Սակայն Խաչենի հինգ ձիերից երկու-երեքը 
շարքից դուրս են եկել, երկուսն էլ վնասված են: Մեփք Իսրայեփ հինգ 
ձիերն էլ տարան նրա մոտ. այն վայրը, որ գտնվում է Չելեբերդից ու Վա-
րանդայից մեկական մանզիլ5 հեռավորությամբ [տեղակայված մի վայ-
րում]: Սեփք Իսրայելը նվաստիս հակառակորդն է: Երբ նրա գյուղը սուր-
հանդակ է գափս, մեկի հետ ուղարկում է Խաչենի մահալը: Խաչենի [այս 
մահալում] ընդամենը չորս գյուղ կար, որոնցից մեկը փախուստի դիմեց: 
Մնացել է երեք գյուղ, որոնք ի վիճակի չեն սոյուրսաթ վճարել: Ողորմած 
տեր, խնդրում ենք օրհնյալ ռաղամ շնորհել, որպեսզի սուրհանդակը ռա-
յաթներին նեղություն չպատճառի, թույլ տան մեր սոյուրսաթով գբաղվենք: 
Եվ այս Ալլահն ու Այլսւհի մարգարեն անտես չեն առնի: [Պահանջվում է] 
Նորին [Մեծության] բարձրագույն հրամանը»: 

Վավերագիր 5 
Մատենադարան. Կաթողիկոսական դիվան, թղթապանակ 2p. վավերագիր 198, բնագիր, 

մեծ. 12.4 X 20,5 սւՏ, գիր' շիքասթե 
Հիմնվելով Խաչեն մահափ մեփք Սեփք Ուլուխանի ու այլ քյադխուդաների 
կատարած մոտավոր հաշվարկի վրա, դիվանի54 կանխիկ ու բնամթերային 
պարտավորություններից բացի օրինական հրամանով օլքայից55 գանձվող 
սադերաթն'6 ու ավարիզաթը Դովշանլու ու Ներքին Քոլատակ գյուղերը 
հավասարապես պետք է տան, որպեսզի տարբերություն սադերաթի հար-
ցում չփնի: Երկու կողմերը, մեփքն ու քյադխուդաները համաձայնության 
են եկել, որ եթե այսուհետև այս կապակցությամբ նորից վիճեն, մեղավոր 
[ճանաչվեն] ու բարձրագույն դիվան տարվեն: Այս մի քանի խոսքը ի նշան 
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համաձայնության ու կողմերի համար առաջնային լինելու գրի առնվեցին: 
Գրվեց 1158 թվականի ջումաղի երկրորդ ամսի 26-ին (1745թ. հուլի-

սի 27): 
[Կն]ւթ]. Հիսուս Աստծո ծառսւ Ուլուխան, 
Վկա Դիզակի մեփք Մելիք Եգան, 
Ամենանվաստ ծառաներիգիտությամբ, [կնիք].... Սեֆի, 
[Կնիք]. Աստծո ծ առա Մելիք Գրիգոր, 
Վկա Թալիշի մեփք Մեփք Թահմուրաս, [կնիք]. Աստվածային բարեհա-
ճության մարմնացում Թահմուրաս, 
Վկա Մուհամմադ Նադի ("), 
Վարանդայի Մեփք Հուսեյն, [կնիք]..., 
Մելիք Հաթամ, [կնիք]. Աստծո ծառա Հաթամ, 
Մարգիս Յոսլբաշի, [կնիք]. Աստծո ծառա Մարգիս, 
Մելիք Բեկ, [կնիք]. Աստծո ծառա Մելիք Բեկ 
Կողմնակի ապացույց*հանդիսացող վկա Պետրոս վանական, [կնիք]. Պետ-
րոս վարդապետ, 
Կողմնակի ապացույց հանդիսացող վկա Գրիգոր վանական, [կնիք]. Գրի-
գոր վարդապետ, 
Ջրաբերդի Մելիք Ալլահղուլի, 
Եղիազար քյոխվա, [կնիք]. Քրիստոսի ծառա Եդիագար: 

Վավերագիր 1 
JLA_A J J I և Լ Է Յ J ^ U L I I . ^ . . . 

_>J I f l j "'•!•.' Lj^J -H1^" ' • " " ՜ ' frf' » J i L i ( j - Լ ՚ ճ Ц , П | | j l 

ü L l c <ւճ f j j b jL i - ? ֊ l j j > J j J J Hl Л J J J J U » ü W * 

յյձ-* j^jLijJ fjII չ Հ, Lll J j l j U յ և ^ ՜ -- * а • • I ,յ oJ j-OjJ • ֊ - յ 
I f̂cfl j J ևճյ-e ձ J J " «-Я С*՝՜՝ у ՚ ? J л '| Л-ձ ... _ԼճւԼօ 

ւսԼյ ծ յ ^ յ 

J j ^ j l j j Ն ^ Տ c^äLi j J j j l 

' յ և յ J » L b J J J J I ...Հ ՝< J 

j l յ և i j j j > ,J^>Lc i l j յ Լ J 

iLi-41 S J 4 Ü L i j J ( j j ^ J ՛ ^-Ij ••)".: • ՝՝_; ֊ j 

՛Ծ J FT V J J J J J J ( J I ' L J F I J - Ä - Յ 

o l i l ^ j S j j j . . . J J J I Ü . J S J 

>1 j l *J_>3 յքճ J J J ir1՝-?-
Հ յ Ա կ յ յ j l J J J J J U J L . 

al Հ՛, La- * J j J յ յ ճ յ յ Տ j J j (յսճյ^ս է 

. • . J - ^ I J J J J . I 

j jLä . j jLuJ -Üj (Jii^jljl 1.1 4 յ ճ 

JHJ h l^ J jL i l ĵJi ,jilj'l)jl j J j յ ...Հ՛. - I I Հ. \Հ 
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e j Л ՚ ^յսյձ J J J Ü J Հ յ ՚ ՚ ձ լ յ " ^ ••• 1-Լճ.յճ 

ծ յ I • - L j j J ... j j j j f . l t 1 t < 

CJJ^-ÖIjjä. J1 1J g .<•> j J J յ ' ̂ _• ՛ I << 

J » Ч I л Д յ յ-C. ՜՝ л ^ *.' "՜* ՚ Ո ՛ ml րՀ jl J Լւօյ յ J յ • о ... 

^Lla_e րճսյ-ol յյ-Տկ . J j j b j j i . 

а л Л, Д з . ... ճ J j - a j . ölj~rl յ j l ^ i l J j j . ' .г I » յ յ • 

Ք ր ի ս տ ո ս ի д ш п ш Ա պ ր ա հ ա մ ^ b j ^ ^ l . j J j j ^ J i U . 

l i j J ^ J Д . 1 jjUi^ L i J J - L c | J j j j i L i . f J - *Lb 

:[_>4-»] C J J J ^ I j - i . յ ճ . l » n iL« u l j l J j j^iMä. 

Ք ր ի ս տ ո ս ի ծ ա ռ ա Ղ ա զ ա ր j ü » j ^ c ü l ^ J S _,ձյ f 

Ք ր ի ս տ ո ս ի ծ ա ռ ա Մ ի ր զ ա խ ա ն ... К j U - j . « - . j j l x i ^ i i U . ^ j _ » L i V W ^ J J 

Ք ր ի ս տ ո ս ի ծ ա ռ ա Ե ղ ի ա : [ . > * • ] ՜ . . .К ^ L J u ^ i ü ֊ . f . u » L b 

Ք ր ի ս տ ո ս ի ծ ա ռ ա Մ կ ր տ ի չ .[_*-.] _>ՏԼ. . յ ^ i U . 

Ք ր ի ս տ ո ս ի ծ ա ո ա Յ ա կ ո բ :[>#-.] ^ 1 ՜ . ...ւՀ v . j J j j ^ ն Ա . 

Ք ր ի ս տ ո ս ի ծ ա ռ ա Ն ա ւ ա ս ա ր դ j_,Ue.lյս . j j l j j 

j l ^ J J յԼճ-e J j ^ J Л 1 л j j l j l l Lyj^lib- j - i ^ л lä a / յ ՜ л յձ <ճ ^ ~ յ • 

Վ ա վ ե ր ա գ ի ր 2 

Р -. յ 4 ՝ j - յ П ս_Լ]| /. 1.11 

J j . , ^ . յ յ J j • " - » . ՛ •i-i (jJIJC- < j ՝ - « j j j 

-I И Д լք և Լ է յ J (.IajI J ^ U i ÖJ>J>= J L a j i լք Ь " " ' U ^ j J J - « L J L t ^ Յ յ 

՚ ' ^jl *•_•! J| յ - I - ֊ l j ՝ լք Jä! i լյ~ -Լ r J Ц1 41 յ *'՛ Լ - 7 I յ 
^ L i i j ՛ ՜ ՛ յ • j l j j l c ' ' "I ' d J j J jljAj_el յ ը ո ^ ^JoLa. u l ^ j l * l յ J j J j ^ 

ճ յ յ յ յ յ • * է ^ "՚ Ճ J յ - o j j j l A J j J ^ S j " յ J ; j - П - j L L c j j Ä ^ l l e յ յ Q л Ii 

-•• I '• ծ-ԼՀ_էԼ յ J 4" ni'il J ^ յV pLaJLdI յ J J w j L i j j j J J 

J j V I ^ J L ^ . ^ " I j j ^ 

յ .'. * ^ i l i J j s . , » In I j ( I J i i a - j j l j ' j l ü J l j j K I I Ոյ Iii V j j l ^ l ( J ^ j ^ : [ > | - • ] 

JW-?-

յ >1... յ յ l'.l л.^J.I լ յ "^ j j l j ^L J^LX- J ÖJulj ö - ' j " ՛"• 

JLa-o ^ L L c j 

Jl -> 4 JLu i j j j J ö^' "'ГЬ 141 jJjSj^UI լ^Աճ-յ^Ա Հ֊Լ-սյձ LfSjJ 
J - ֊Օ t jbJ" J յ ՚ յ ^ յ ՚ + г - Lf j ' j - 0 ^ ՜Հ^-յՀ յ ^ j j J J ü j յ ö ' j i ^ j 
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jf Ճ _j՝j J • " ^Lü J ճ՜ - J •• 4 I Л ̂  IU .'•! Л Д*И J OjjJ ^Jill J 

J j j L i յ ^ j L i i aJ j-oj jLaL j iA^jl j^. յ Ս յ ճ j j LtbLa. 
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I i - » - " J a J j - ^ 1 rni'il 7 

^ U o j ( j j b . j j l j U J J J J J ЬЛ^,յ 

Վ ա վ ե ր ա գ ի ր 3 
.I ՞ • ՚ ՜՛յIյձ ՜՝ <111 •••՛ 
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KRISTINE KOSTIKYAN 

THE ARMENIAN M E L I K S OF KARABAGH DÜRING THE REIGN 
OF NADIR SHAH 

Nadir Shah received the assistance of the Armenians Maliks and their subjects 
during his campaigns against Ottoman Turkey and the Lezghis of Daghestan. He granted 
decrees to the Armenian Maliks and to Abraham Catholicos of Etchmiadzin to encourage 
their faithful services. The information of these decrees, survived in the Archives of 
Yerevan Matenadaran, Georgia and Azerbayjan, and other historial sources help to 
restore the names of the maliks of Karabagh, and some aspects of their relations with 
Nadir Shah. 

Immediately after Nadir's coronation as shah of Iran in the Mughan Piain in 
1736 the five Armenian Malikdoms of Karabagh were separated from the Beglarbegi of 
Ganja and united in the administrative unit of "Mahall-i Khamsa". Malik Egan, the malik 
of Dizak was appointed as the governor (the Zabit) of this administrative unit and stayed 
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at this post until Iiis death in 1744. He was succeeded by his son Агаш, who died in 
1745, and Ihen his younger son Esayi, whose rights as the malik of Dizak were confirmed 
by the decree of Nadir Shah. dated 1736. 

Malik Mirzabeg Malik Shahnazarian was the malik of Varanda region of 
Khamsa in 1736-1744. He was put to death by Nadir shah's order for his refusal to pay 
taxes in 1744 Malik Hovsep scion of the Malik-Shahnazaryans was his successor at the 
post of the malik of Varanda Region. 

Several maliks are witnessed by the historical documents as the maliks of 
Khachen Mahal: Malik Grigor and Malik Allahverdi Hasan-Jalalyans, Malik Davit of 
Dovshanlu (Arajadzor) and Malik Ulukhan. Most likely the region of Khachen was 
divided between these Maliks. 

Malik Allahquli, Malik Hatam and Malik Israyel were the scions of Malik 
Israyelyans who govemed the region of Jraberd during Nadir shah's nile. Nadir Shah 
appreciated the feats of arms of Malik Allahquli in his fights against the Türks and 
granted him the title of "Sultan՝՝. 

Malik Tamraz Malik Beglaryan was the malik of Talish and Gyulistan from 
early 20-s o f XVIII Century until his death in 1750. 

The Persian historical documents and especially three decrees of Nadir shahs, 
dated 1744-1745, are the unique written evidences on the Malik Mnatsakan of Getashen, 
who was die landowner of four viUages in the middle and upper basin of the river Kurak 
in Karabagh. 
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հրամանագրի վերին մասում: 

45. վիլայեթ - - Երկիր, երկրամաս, նահանգ: Աղբյուրներում և վավերագրերում 
գործածվում է փոփոխակի իմաստով: Երբեմն «վիլայեթ» անվան տակ հասկացվում էր մի 
ամբողջ երկիր, երբեմն ընդարձակ նահանգ, իսկ երբեմն նույնիսկ մեծ գավաո: 

46. Մու՚աֆություն - ^ և ս - Հարկային իմունիտետ, ագատում բոյոր տեսակի պետական 
հարկերից, երբեմն նաև միայն որոշ հարկերից ե պարտավորություննեբից: Համանիշ' 
«մուսալւամ., «թարխան»: 

47. Մահասիլ- յ — -հարկահավաք, սովորաբար ցածրաստիճան պաշտոնյա: 
48. Խարվար • յ յ յ ձ . ֊ Կ շ ռ ի խոշոր միավոր, որ հավասար էր 300 կիլոգրամի: 
49. Տե՛ս վավերագիր 2-ի կնիքը: 
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50. Սոյուրսաթ կամ սուրսաթ — ciLmjjji ч — Ռայաթների կողմից տվյալ վայրում գտնվող 
զորքի ապահովումը մթերքով, նաև ընդհանրապես բանակի գլխավոր ուժերի համար 
պարենի ու մթերքի մատակարարումը, որը հաստատված Էր հատուկ մատյաններով: 

51. Տե՛ս վավերագիր 2-ի կնիքը: 
5 2 . Ս ա ր ք ա ր - S—s- ՜ - Գ ո ր ծ ե ր ի լ ի ա զ ո ր ֊ կ ա ռ ա վ ա ր ի չ , տ ն օ ր ե ն : Գ ո ր ծ Է ա ծ վ ո ւ մ հ ա տ -

կապես տ ն տ ե ս ա կ ա ն գ ո ր ծ ե ր ը տ ն օ ր ի ն ո ղ հ ա ս տ ա տ ո ւ թ յ ա ն կ ա մ վ ա ր չ ո ւ թ յ ա ն 
ի մ ա ս տ ո վ , ո ւ ս տ ի ո ր ո շ դ ե պ ք ե ր ո ւ մ թ ա ր գ մ ա ն վ ա ծ Է « ս ա ր ք ա ր ո ւ թ յ ո ւ ն » : 

53. Մանզիլ - J j i » - կայան, իջևան- այդպես Էր կոչվում մի կայանից մինչև մյուսն ընկած 
հեռավորությունը: 

5 4 . Դիվան - Ü'JJJ - Պետական գործերի ատյան կամ գրասենյակ: Հասկացվում Էր 
հատկապես պետության կամ նրա բարձրագույն օրգանի իմաստով: Երբ ասում Էին 
«դիվանական պարտւսւխրոլթյուննեբ» («թաքալիֆ-ե դիվանի», «եոկուկ-ե դիվանի» 
կամ «ավարիզ-ե դիվանի») հասկացվում Էր ռայաթների հարկային 
պարտավորությւււնները պետության հանդեպ: 

55. ()Աշա - ISJI - Հողային այնպիսի տիրույթներ, որոնք որպես ավատ տրվում Էին քոչվոր 
ցեղերի պարագլուխներին և բարձրաստիճան զինվորականությանը՛ ամիրներին: Оцгш 
ստացող ամիրները պարտավոր Էին պահանջված դեպքում որոշյալ քանակությամբ 
զորք տրամադրել կենտրոնական իշխանությանը: Օլքայի ամիրները իրավունք ունեին 
առանձին դրոշակ ունենալ և հանդիսավոր երթերի ու զորաշարժերի ժամանակ հատուկ 
թմբուկներով թմբկահարել: 

5 6 . Ս ա դ ե ր ա թ - o i j j L ^ - ա ր տ ա կ ա ր գ հ ա ր կ ե ր : 
5 7 . Ա վ ա ր ի զ ա թ - i L i j i j j o . - Այս տ ե ր մ ի ն ի տ ա կ հ ա ս կ ա ց վ ո ւ մ Էր ռ ա յ ա թ ն ե ր ի պ ա ր տ ա դ ի ր 

ա շ խ ա տ ա ն ք ը զ ա ն ա զ ա ն ա ր տ ա կ ա ր գ պ ա տ ա հ ա ր ն ե ր ի ժ ա մ ա ն ա կ : Այս 
պ ա ր տ ա վ ո ր ո ւ թ յ ո ւ ն ը ևս շ ա տ հ ա ճ ա խ փ ո խ ա ր ի ն վ ո ւ մ էր դ ր ա մ ա կ ա ն տ ո ւ ր ք ո վ : 
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Վավերագիր 1 
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Վավերագիր 1 

275 



Վավերագիր 3 

216 



Վավերագիր 1 
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Վավերագիր 1 
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ՏԻԳՐԱՆ ՍԻՔԱ6ԵԼ5ԱՆ 

ԼԵՌՆԱՐՈՏ ԳՅՈՒՂԻ (ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՍԱՐԶ) 
ՄՈՏԱԿԱ ՋՐԱՆՑՔԻ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության ե ազգագրության ինստիտուտի հնագի-
տական արշավախումբը դեռևս 80-ական թվականներին Արագածոտն 
մարգի Լեռնարոտ գյուղի մերձակա բարձրադիր գոտում, մի հին ջրանցքի 
մոտ հայտնաբերել էր արաբատառ արձանագրություն՛: 

Վերջերս մենք ուղեորվեցինք Լեռնարոտ՛ արձանագրությունր 
գտնելու և ուսումնասիրելու նպատակով: 

Երկարատև որոնումներից հետո, գյուղի բնակիչների օգնությամբ, 
մեզ հաջողվեց գտնել արձանագրությունը՝ Ձամրլու կոչվող մի տեղանքում, 
Լեռնսղտտից մոտավորապես չորս կիլոմետր հեռավոյաւթյսւն վրա՝ ձորի 
ափին: 

Արձանագրությունը պարսկերեն Է, փորագրված գետնին տապալ-
ված մի քարե բեկորի վրա ե բաղկացած Է երեք տողից. 

1 . n v t 

2 . ? Лл, Л-Л-ш 

3. LSJP 

Թարգմանությունը՝ 

1. 1274 հիջրի թվական 1858 թ. 
2. տարի ( ) 
3. ջրանցք /ջրատար/ 
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Ըստ լեռնարոտցիների, հոսող ջուրը մոտակա ցածրադիր բնակա-
վայրեր հասցնելու նպատակով, 1953 թ.-ին նոր խողովակաշար տեղագրե-
լիս պայթացվել է մի ծավալուն ժայռաբեկոր, որի մի մասն էլ կազմել է հա-
վանաբար պարսկերեն արձանագրությամբ այդ քարը: 

Հայտնաբերված բեկորից ոչ հեռու կառուցված մի քանի տասնյակ 
մետր ձգվող ջրատարի մնացորդներում տեսանելի են արձանագիր քարի 
կտորները: Հնում ջրատարը հավանաբար ունեցել է մի քանի կիլոմետր եր-
կարություն՛ ջուր մատակարարելով մոտակա բնակավայրին կամ բնակա-
վայրերին: 

Ինչպես տեսանք, արձանագրությունը փորագրվել է պարսկերեն 
լեզվով այն դեպքում, երբ Արևելյան Հայաստանը շուրջ երեք տասնամյակ 
գտնվում էր Ռուսաստանի կազմում: 

Սա կարող է հանդիսանալ մի ապացույց ևս, որ անգամ Արևելյան 
Հայաստանում ռուսական տիրապետության հաստատումից հետո տեղա-
ցի մահմեդական բնակչությունը և տեղական իշխանությունները մահմե-
դաբնակ բնակավայրերում գործածում էին պարսկերենը իբրև պաշտոնա-
կան գրագրության լեզու: Պարսից լեզվով պաշտոնական փաստաթղթեր 
էին թողարկվում ընդհուպ մինչև 19-րդ դարի վերջը2: 

Այսպես, օրինակ, 1830թ.-ին (1245թ.-ին ըստ հիջրայի 
թվագրության) ըստ մի կալվածագրի, Դարաքենդի ոմն Ախունդ մպլւս 
Մոհամմադ Հասանը վաճառում էր Նորազյուղում գտնվող իր մեկ կտոր 
այգին նույն գյուղի բնակիչ Սկրտումի որդի Խաչատուրին 86 թուման 
գումարով3: 
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Սեկ այլ գրությամբ, ոմն Անղրեաս Օրբելիանովի 1872թ. հուլիսի 
1-ին հաստատված շար՛ի դատարանով խոսում է Փայիգի Աղչեչայի 5ոն-
ջալղի հոդի մասին, որ կազմում է 20 ման յոնջայի ցանքատեղի Ալ Ջաֆա-
րի հետ կիսովի ցանելու ե բերքը կիսելու վերաբերյալ: Հակառակ կողմում 
դրված է Նախիջևանի նահանգի Ջահուկի գավառի ռուսական տեղական 
իշխանության կնիքը4: 

Լեռնարոտ դժվարամատչելի գյուղը գտնվում է Կոշից 12 կմ հեռա-
վորության վրա' Արագած լեռան լանջերին: Գյուղի ներկայիս բնակիչների 
նախնիները այստեղ են տեղափոխվել Արևմտյան Հայաստանի Մուշի և 
Սասանի Գելիեգուզան, Հեթինք, Սպղանք և այլ գյուղերից 1915-18 թթ.5: 
Ըստ Լեռնարոտցի տարեց բնակիչների՝ գյուղում մինչև իրենց տեղափոխ-
վելը ապրել են «պարսիկներ կամ բրդեր», որոնք մինչ այդ արդեն լքել էին 
գյուղը: Այսուհանդերձ, ավելի իրատեսական է ենթադրել, որ դրանք հավա-
նաբար թյուրքալեզու են եղել: 

Սինչե 1949 թիվը գյուղի անվանումը եղել է Մաղդա, սակայն նրա և 
շրջակա վայրերի բնակիչները մինչ այժմ գյուղի բնակիչներին կոչում են 
«մաղդեցիք»: 
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TIGRAN MIKAYELYAN 

A PERSIAN INSCRIPTION RELATING TO A CHAMNEL NEAR LERNAROT 
VILLAGE, 

ARAGATSOTNS MARZ OF ARMENIA 

Düring 1980s the Expedition of the Institute of Archaeology and Ethnology of 
Armenia discovered an inscripticn in Arabic characters near an old Channel not far from 
village of Lemarot, Aragatsotn marz of Armenia. We have travelled there to find the 
inscription and to stydy it. 

As appeared it was a Persian inscription, probably mentioning the year of 
construction of a Channel type construction - 1858 (1274 Hijri year). The formidable fact 
is that almost three deceades after the incorporation of the Eastem Armenia into the 
Russian Empire the Persian language was used in epigraphuc inscription. However, as 
appears, the Persian language still was used by Muslims living in Armenia as 
documentary language. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Այս տեղեկությունը մեզ է հաղորդել այդ սւրշավախմբի անդամ հնագետ Հուսիկ 
Մե|քոնյանը: 

2. Պարսկագետ Քրիստինե Կոստիկյանի բանավոր հաղորդմամբ: 
3. Կաթողիկոսական դիվան, թղթապանակ 1 Ե. վավերագիր 771' նյութը տրամադրել Է 

Քրիստինե Կոստիկյանը: 
4. Կաթողիկոսական դիվան, թդթ. 1Ե, վավ. 815, բնագիր (հայերեն և պարսկերեն' շիբսաթե 

օրինակներով, 2 Էջ), նյութը տրամադրել Է Քրիստինե Կոստիկյանը: Տրամադրված 
նյութերի համար Քրիստինե Կոստիէլւանին շնորհակալություն ենք հայտնում: 

5. «Լէանարոտ».- Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հ. 2, 
երևան, 1988: 
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ՀԱԿՈԲՍԻՍՈՆՅԱՆ 

ՊԵԴՐՈ ԷՍՏԱԼԱՆ ԵՎ «ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՃԱՄՓՈՐԴԸ»-Ի 
ՆՐԱ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Իսպանացի աբբահայր Պեդյա էսաալան (Pedro Estala) 1795-
1805թթ. ժամւսնա- կահատվածում հրատարակելէ ճամփորդական ուղեգ-
րությունների մի հավաքածու «Համաշխարհային ճամՓորդը կամ Ծանո-
թություն՛ հին ու նոր աշխարհին»: 

Հավաքածուն ունեցել է մեծ հաջողություն, ինչը հավաստում են 
պահպանված վկայությունները և նա վերահրատարակելու փաստը: 

Ամբողջ գործը հրատարակվել է մաս առ մաս՝ շուրջ հարյուր էջա-
նոց գրքույկներով, որոնք վաճառվել են մատչելի գնով: Յուրաքանչյուր ե-
րեք գրքույկ կազմել են մեկ հատոր: Ըստ պրոֆեսոր Դոուլինգի՝ յոթ տա-
րուց պակաս ժամկետում Պեդրո էստալան կատարել է թարգմանչական 
տպավորիչ աշխատանք՝ երկու կամ երեք շաբաթը մեկ հրատարակելով 
մեկ գրքույկ, իսկ էջերի ընդհանուր քանակը կազմել է 16325 (J. Dowling, 
"Don Pedro Estala, peripatetico". տե՛ս "Studies in honor of Gilberte Paolini", 
Juan de la Cuesta Press, Newaik, DE, 1996, էջ 132): 

Պեդրո էստալան եղել է հունարենի դասախոս ե տիրապետել բազ-
մաթիվ լեզուների: Նրա թարգմանությունը սկգբից ընկալվել է որպես ֆրան-
սիացի աբբահայր ժոզեֆ դը Լապորտի (Joseph De Laporte) (1713-1779) 
«Le Voyageur frangais о Connaissance de l'ancien et du nouveau monde" 
(«Ֆրանսիացի ճամփորդը կամ Ծանոթություն՝ հին ու նոր աշխարհին») 
բազմահատորւսնոց հավաքածուի պարզ թարգմանություն (առաջին 4 հա-
տորները), սակայն, այնուհետ այդ կարծիքը մերժվել է, քանգի Պեդրո էս-
տալան, նա համարելով շատ մակերեսային, շարունակել է մյուս հեղինակ-
ների գործերի թարգմանումը (լավագույն ճանապարհորդների, ինչպես 
ինքն է ասում)՝ սեփական ուղղումներով ե ւիոփոխություններով՝ հրատա-
րակելով այսպիսով 43 հատոր: 

Հիշյալ հրատարակության երկրորդ հատորը պարունակում է նյու-
թեր՝ Հայաստանի և հարևան երկների մասին, որից թարգմանաբար ներ-
կայացնում ենք Հայաստանին նվիրված գլուխը, որը պարունակում է հե-
տաքրքրական և արժեքավոր տեղեկություններ պատմական Հայաստանի 
վերաբերյալ: Հեղինակն անաչառորեն ներկայացնում է երկիրը և ժողովր-
դին՝ բացահայտելով թե' դրական և թե' բացասական կողմերը, ինչը ավելի է 
արժեքավորում տվյալ նյութը որպես ես մեկ սկզբնաղբյուր՝ հայոց պատ-
մության ուսումնասիրության համար: 
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Պեդրո էստւսլա 

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՃԱՄՓՈՐԴԸ 
Հինգերորդ գրքույկ 

Նամակ 19 
Հայաստան 

Հայաստան անունը, տիրուհի՛, ձեզ չպէտք է անծանոթ փնի, որով-
հետև թե' սրբազան և թե' անվայել պատմություններում բազմիցս հիշա-
տակվում է նա: Համարվում է, որ համաշխարհային ջրհեղեղից հետո սա 
աոաջին երկիրն է, որ բնակեցվել է, որտեղ առաջին անգամ հանգրվանել 
են մարդիկ՝ տապանից դուրս գալուն պես: Որոշ հեղինակների վկայութ-
յունների համաձայն՝ նրա բնակչությունը նույնիսկ ավեփ հին է, որովհետև 
հավաստվում է, որ այստեղ է եղել երկրային դրախտը՛: Ու թեև շատ են այդ 
դրախտային վայրերը, որոշակի բան ասել այդ մասին դժվար է: 

Ոմանք հաստատում են, որ Արամը' Նոյի թոռը, զսւվթել է Հայաս-
տանը և նա կոչել իր անունով, մյուսները Հայաստան անվանը տափս են 
այլ ստուգաբանություն: Ամեն դեպքում Հայաստանն ինքնին շատ արժանի 
է լինելու հանրահայտ, որովհետև նա եղել է մեծ իրադարձությունների և 
արյունալի մարտերի թատերաբեմ, տարբեր դարաշրջաններում ունեցել է 
իր թագավորները, սակայն նրանք ի զորու չեն եղել պաշտպանելու իրենց 
պետությունը: Հագիվ թե այս տարածաշրջանում գտնվեր մի նվաճող, որ 
Հայաստանին տիրած չփներ: Հայկն առաջինն էր, որ հայերին բերեց կա-
ռավարման կանոնավոր ձևի և իր իշխանությունը ընդլայ նեց հաջորդների 
օրոք՝ մինչև Արեոյի (Արա - Հ.Մ.)՝ կոչված Գեղեցիկ, թագավորությունը, ո-
րին պարտության մտանեց Շամիրամը: Այդ թագուհին, որը դավադրութ-
յամբ նոր էր գրավել Ասորեստանի գահը, լսելով Արեոյի գեղեցկության մա-
սին, նրա մոտ է ուղարկել հարուստ նվերներով դեսպանների՝ աղաչելով 
նրան, որ անցնի իր արքունիքը: Հայաստանի միապետը, որ քնքշորեն սի-
րել է իր կնոջը, արհամարհել է Շամիրամի առաջարկները, որն իրեն խոս-
տանում էր իր ձեռքը և Ասորեստանի գահը, քանի որ իր ժողովուրդի և իր 
կնոջ սերը Արեոյի պատվախնդրության միակ առարկաս են եղել: Այդ ար-
համարհանքից վրդովված' Շամիրամը հզոր զորք է հավաքել և նվաճել Հա-
յոց արքայի հողերը: Սիևնույն ժամանակ խստագույնս հրամայել է, որ 
պահպանեն Արեոյի կյանքը: Իշխանի՝ նման կեցվածքը խախտել է այն 
ծրագիրը, որ Շամիրամը նախապատրաստել էր, քանգի նա զոհվել է՝ իր 
լավագույն զորքերին ուս ուսի տված: Հիասթափված թագուհին օգտագոր-
ծել է բոլոր հնարքները, որպեսզի նրան ետ բերի: Սակայն համարելով 
դրանք անօգուտ՝ նրան հիասքանչ մի հուշարձան է կանգնեցրել՝ դրվագա-
զարդված արձանագրություններով, որոնք արտահայտել էին թագուհու 
կրքերը2: 

Հայաստանը՝ հանձին ասորեստանցիների իշխանությանը, երկար 
ժամանակ այդ հսկա կայսրության մի նահանգն է եղել: Հետո նա կառւս-
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ւ|ստվել է առանձին թագավորների կողմից, մինչև Ալեքսանդր Մեծը կգրա-
վեր նա: էյրբ Անտիոք Մեծը անչափահաս Է եղել, բազմաթիվ հրամանա-
տարներ ապստամբել են իրենց վստահված նահանգներում: Հայաստանը 
բաժանվել Լ երկու թագավորությունների՝ Մեծ Հայքի ե Փոքր Հայքի3: 

Տիգրանի* թագավորության սկիզբը եղել Է հայերի հզորության դա-
րաշրջան, իսկ գահակալության վերջում սկսվել Է հայոց աննախադեպ ան-
կումը: Հայերը' ենթարկված հռոմեացիներին կամ պարթևներին, երբեմն Էլ՛ 
երկու տիրություններին միաժամանակ, կրել են բազում դժբախտություն-
ներ ե իրենց երկրի շուրջ տեղի ունեցած պատերազմների ամբողջ լուծը: 
Այդ խռովությունները շարունակվել են մինչև Տրայանոսի կողմից Հայաս-
տանի՝ հռոմեական նահանգի վերածումը: Ներկայումս նա գտնվում Է 
պարսիկների և թուրթերի կայսրությունների կազմում, այս երկու տիրութ-
յունները երկար կռիվներ են մղել միմյանց դեմ՝ լիովին տիրանալու այս 
երկրին, և ի վերջո այն բաժանել իրար միջև: Այդ բաժանումից պարզվել Է, 
որ Բարձր Հայքը1 կամ Սեծ Հայքը Պարսկաստանի մի նահանգն Է, իսկ 
Փոքր Հայքը' Թուրքիայի: 

Սա առաջինն Է, որ ես կնկարագրեմ այս նամակում: Արաքս 
(Երասխ - Հ.Ս.) գետը նա բաժանում Է Մարաստանից, որն անցանք հին 
Ջուղայի մոտով, որը հնագույն ժամանակներում նշանակալից քաղաք Է 
եղել, ներկայումս, սակայն, ոչ ավելի, քան մի գյուղ՝ 30-40 տներով կամ 
խրճիթներով: Չկա ավելի ահավոր բան, քան այս երկիրը, քանգի այնտեղ 
չի հանդիպում ո՛չ ծառ, ո՛չ Էլ բուսականության: Սարի լանջին վաված հնա-
գույն քաղաքը ձգվում Է մինչև Արաքսի ափը՝ կազմելով մի երկար ամֆի-
թատրոն: Նա ավերվել Էր պարսից Աբաս Մեծ շահի կողմից, որը նպատակ 
Է ունեցել խոչընդոտելու թուրքերի ամրապնդումը3: 

Ջուղայից 7 մղոն հեռու գտնվում Է Նաչիվանը (Նախճավան, Նա-
խիջևան - Հ.Ս.). այս երկրորդ քաղաքն ավելի քիչ Է ավերված, քան առա-
ջինը, չնայած նախկինի ստվերն անգամ չի հանդիսանում: Որոշ հեղինակ-
ներ պնդում են, որ Նաչիվանն ունեցել Է մինչև 400 տուն, այսօր նա հագիվ 
թե ունենա 20-ը": Քաղաքի կենտրոնը ամենալավ կառուցապատվածն Է. ու-
նի մեծ հրապարակներ, բաղնիքներ և հասարակական շենքեր, բայց ոչ՝ 
այնքան բարետես, որքան օգտակար: 

Եթե հավատանք որոշ հայ հեղինակների, Նոյը եղել Է Նաչիվանի 
հիմնադիրը և ջրհեղեղից հետո այնտեղ Է հաստատել իր բնակությունը: 
Սակայն դա պարզապես ենթադրություն Է: Դա ինձ դրդում Է կարծելու, որ 
Նաչիվանը նախկին Արտաշատն' Է, ինչը հիմնվում Է հավանականության և 
մի պատմության վրա, որի մասին վավերագիրը պահ պանվում Է ամբողջ 
Հայաստանի ամենահայտնի վանքում: Աբաս Սեծն Է, որ ավիրել Է թուրքե-
րի կողմից նվաճված Նաչիվանը, քանի որ հույս չի ունեցել, որ կկարողա-
նար նա պահել: Այս քաղաքից, որը համարվում Է Բարձր Հայքի մի մասի 

* Սայս Տիզրանը պատերազմ է վստել հռոմեացիների դեմ՝ հայտնի Սիհրդաւռի 
հետ համատեղ. Պոմպեյ Սեծը այն բարեհաջող ավարտել է: 
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մայրաքաղաքը, 25 մղոն ես անցնում մինչև Իրիվւսն (Երևան ֊ Հ . Ս . ) ՝ ւսվեփ 
նշանսւկափ մայրաքաղաք, քան առաջինը: Երկիրը, որով ճամփորդում ես, 
հարուսա է գյուղերով, հողը շատ բերրի է և լավ մշակված: Դա միակ բսւնն 
է, որի մասին կարող եմ խոսել, բացառությամբ այն բանի, որ այնտեղ կան 
բազմաթիվ մենաստաններ՛ տղամարդկանց և կանանց9 համար, որոնց մա-
սին դեռ կպատմեմ, այժմ գնանք Իրիվան: 

Քաղաքը մեծ է, բայց կեղտոտ և ավեփ քիչ բնակեցված՝ չնայած 
իր համեմատաբար մեծ տարածությանը: Այգիները զբաղեցնում են տա-
րածքի մեծ մասը: Քաղաքի գլխավոր կառույցներն են եպիսկոպոսի տունը 
և եկեղեցին, որը կոչվում է Կաթողիկե, երկուսն էլ կառուցված Հայաստանի 
վերջին թագավորների ժամանակաշրջանում, Դեվ-Սուլթան մզկիթը, որը 
կրում է իր հիմնադրի անունը, և մի քանի իջևանատներ, սակայն այդ բոլոր 
կառույցներն անշուք են: Քաղաքը գտնվում է երկու գետերի միջև, մեկը կոչ-
վում է Չենգիս (Զանգու ֊ Հ.Ս.), իսկ մյուսն ունի հայկական անուն, որը 
նշանակում է 40 աղբյուր10, որովհետև, ասում են, սկիգբ է առնում նույնքան 
աղբյուրներից, սակայն հոսանքի երկարությունը մեծ չէ: Իրիվանի գլխա-
վոր հրապարակը քառակուսի է ու շատ ընդարձակ՝ շրջապատված ծառե-
րով: Նա ծառայում է ժողովրդի վարժանքներին և զվարճանքներին, ինչպի-
սիք են ձիարշավը և վագքը, ըմբշամարտը, սուսերամարտը և այլն: Ամրոցը 
բաժանված է քաղաքից և կազմում է, այսպես ասած, ուրիշ քաղաք, այն-
տեղ կա մոտ 800 տուն՛ բոլորը բնակեցված բնիկ պարսիկներով: Հայերն 
այդտեղ ունեն միայն մի քանի կրպակ և դեռ չեն կարող մնալ այդտեղ գիշե-
րը: Այս ամրոցը մի կողմից պաշտպանված է աղյուսե երեք պատերով և 
անկանոն աշտարակներով: Հակառակ կողմից նա պաշտպանված է անն-
կարագրելի մի անդունդով, որի ներքևում հոսում է Զենգիս գետը: Նահան-
գապետի պալատը գտնվում է Միջնաբերդում՝ անդունդի եգրին, որ այդ 
պաշտոնյային կարծես թե հիշեցնում է այն վտանգները, որ շրջապատում 
են միշտ բարձրաստիճան իշխանավորներին ամենուր, հատկապես՝ 
Ասիայում: 

Զենգիս գետը, որի մասին հենց նոր խոսք եղավ, հատում է Հայաս-
տանի մի մասը և ծնվում է մի լճում, որը գտնվում է Իրիվանից 3 օրվա ճա-
նապարհի վրա. այս փճը շատ խորն է և ունի 25 մղոն" շրջագիծ: Պարսկե-
րենով նա կոչում են Քաղցր փճ'\ որովհետև նրա ջուրը շատ քաղցր է. նրա-
նում հանդիպում են մինչև 9 տեսակի ձկներ: Այս լճի կենտրոնում" կա մի 
կղզյակ՝ վրան մի վանք, որն ունի ավեփ քան 600 տարվա հնություն: Վա-
նահայրն ունի արքեպիսկոպոսի կարգ և դեո ավեփն՝ յուրացնում է կաթո-
ղիկոսի կոչումը, բայց այդ հարցում նրա հետ վիճարկում է Հայոց կաթողի-
կոսը, և նույնիսկ ինքըորպես վերադաս է ճանաչում այդ մեծ կաթողիկոսին: 

ճիշտ կգուշակեք, որ Հայաստանի մայրաքաղաքը պետք է փնի 
շատ հին, հատկապես՝ հայերի կարծիքով: Ասում են, որ Նոյն այնտեղ ապ-
րել է ջրհեղեղից առաջ՝ ավելացնելով, որ նա երկրային դրախտ է եղել: Սա-
կայն այս հավակնությունները կարեփ է համեմատել հնագույն ժամանակ-
ների քիմեռների հետ, որոնց որոշ ինքնիշխան տներ կեղծում են: Այս քա-
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ղաքում մենք չնկատեցինք հնամենի որևէ տուն, տներն նույնիսկ պակաս 
հնւսգույն են ինձ թվում, քան որոշ վանքեր' ցրված Հայաստանի այս մա-
սում: Եղած 28-ից 5-ը կուսանոց" են: Ամենանշանակալիցներն են Խոր Վի-
րապը' հայկական անուն, որը նշանակում է եկեղեցի' փոսերի վրա, ե Ուչ 
•Քլիսի (Ուշ Քելեսա - էջմիածին - Հ.Ս.), ինչը նշանակում է երեք եկեղեցի: 
Առաջինի անվան առաջացումը հավաստում է, որ եկեղեցին կառուցվել է մի 
փոսի վրա, ուր նետել էին Սուրբ Գրիգորին, ինչպես այլ ժամանակ Դսւնիե-
լին նետել էին առյուծների լիճը, և որը սնվում էր հրաշքով, ինչպես այդ 
սուրբ մարգարեն: Երկրորդ վանքը շատ հարգված է հայերի կողմից, նա կո-
չում են էջմիածին, ինչը բառացի նշանակում է իջավ միածինը: Ասում են, 
որ Հիսուս Քրիստոսը այնտեղ հայտնվել է Սուրբ Գրիգորին", որը դարձել է 
այղ եկեղեցու հիմնադիրը և Հայոց առաջին կաթողիկոսը: Ավելացնում են, 
որ Աստծո զավակը լույսի մի ճառագայթով կազմել է այս եկեղեցու հատա-
կագիծը: Եկեղեցին ոչ մի հրաշալի բան չունի ո՛չ իր հատակագծում, ո՛չ իր 
կառուցվածքում, դա մի շինություն է՝ շատ ծանր ե քիչ լույսով, ամեն ինչ 
քարից է մինչև աշտարակը, որը վերջանում է մետաղյա սրաձողով: Շենքի 
ներսում չկան գեղանկարչական և քանդակագործական զարդարանքներ: 
Այնտեղ մենք տեսանք միայն մեկ խորան և երեք ժամատուն, խորանը քա-
րից է, ինչպես և մնացածը, բայց նրա զարդերը ինձ թվացին շատ թանկար-
ժեք: Այս եկեղեցու գանձը ամենահարուստներից է, այնտեղ երևում են ոս-
կու թասեր, լամպեր, արծաթե բավականին մեծ աշտանակներ, զարդաման-
ներ և այլն: Այնտեղ պաշտվում են շատ մասունքներ, այդ թվում՝ Սուրբ Հա-
կոբի՝ Երուսաղեմի եպիսկոպոսի մի կողոսկրը, Սուրբ Պետրոսի մի մատը, 
Սուրբ Հովհաննես Սկրտչի երկու մատը և Սուրբ Գրիգորի աջը, որը դարձել 
է հայոց եկեղեցու հիմնադիրը, քրիստոնեության տարածողը ամբողջ Հա-
յաստանում, ինչի համար նրան կոչում են Լուսավորիչ: 

Եկեղեցու մեջտեղում մենք տեսանք քառակուսի մի քար, որի մա-
սին հայերը մեզ պատմեցին բազմաթիվ հրաշապատումներ: Ասում էին, որ 
քարը դրված էր նույն տեղում, ուր Քրիստոսը հայտնվել է իր առաքյալ 
Սուրբ Գրիգորին: Պատմում էին նաև, որ նա գտնվում էր մի բարձունքի 
վրա, որտեղից Աստծո զավակը եկեղեցու հատակագիծը գծելուց հեստ տա-
պալել է դևերին, պանք իրենց մարգարեություններն էին քարոզում հարևան 
տաճարներում: Դեռ ավելին, պնդում են, որ խորանը, որտեղ Նոյը կատա-
րել է իր առաջին զոհաբերությունը՝ տապանից դուրս գալուց հետո, վեր է 
խոյացել նույն այն տեղում, որը զբաղեցնում է այդ հրաշագործ քարը: 

Այն, ինչը տվեց այս վանքին «Երեք եկեղեցի» անվանումը, երկու 
ժամատների հարևանությունն է, որոնք գտնվում են նրանից ոչ հեռու, մեկը՝ 
աջ, մյուսը՛ ձախ կողմում: Առաջինը նվիրված է Սուրբ Գայանեին, իսկ երկ-
րորդը՝ Սուրբ Հռիփսիմեին: Նրանք հռոմեացի երկու կույսեր են, ովքեր, 
ինչպես պատմում են, փախել էին Հայաստան16 իններորդ հետապնդման 
ժամանակ և տանջամահ արվել նույն տեղում, որտեղ հետագայում կա-
ռուցվել են այս ժամատները: Երկար ժամանակ է, սակայն, որ դրանք 
ւքված են, և միայն սրանց փլատակներից կարելի է եզրակացնել, որ գո-
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յություն են ունեցել: Ինչ վերաբերում է այս վանքին, դա Հայաստանի կա-
թողիկոսի սովորական նստավայրն է: Նրան թույլատրվում է բւսցակայել 
այնտեղից միայն իր պաշտոնի հետ կապված առիթներուվ. սակայն միշտ 
չէ, որ այս օրենքը պահպանվում է ամբողջ խստությամբ: 

Հայոց կաթողիկոսն իր ենթակայության տակ ունի մոտ քսան 
եպիսկոպոսներ, որոնք մեծամասնությամբ վանահայրեր են: Վանական 
միաբանության եպիսկոպոսները քարոզում են նստած՝ օգտագործելով 
հովվական գավազան, որով տարբերվում են մյուսներից: Հայերի համար 
նրանք համարվում են ամենակրթվածները, ինչը չի ենթադրում մեծ գիտե-
լիքներ, քանզի նրանք կթվան շատ տգետ՝ համեմատած մեր եկեղեցական-
ներից սակավ կրթվածների հետ17: Բացի դրանից՝ հայերի միջավայրում 
վաճառվում են եկեղեցական բոլոր աստիճանները, եպիսկոպոսները կաթո-
ղիկոսից գնում են իրենց պաշտոնը, նույն կաթողիկոսը գնում է իր պաշտո-
նը մահմեդականներից, ինչի մասին արդեն ասել եմ այլ տեղում"1: Այս երկ-
րի բոլոր աշխարհիկ քահանաները ամուսնացած են կամ կարող են ամուս-
նանալ՝ ինչպես աշխարհիկ ժողովուրդը: Նրանց արգելված է պատարագ 
անել իրենց ամուսնության միայն առաջին յոթ օրերին և տեսնել իրենց կնո-
ջը՝ ամուսնությունից յոթ օր շուտ: Այդ արգելքը, սակայն, միայն մեկ ան-
գամ է գործում: 

Ինչ վերաբերում է վանահայրերին, ապա նրանք պահպանում են 
իրենց կուսակրոնությունը, ինչպես մեզ մոտ, ե ավե|ի շատ են սահմանա-
փակված եկեղեցական ծիսակատարությունների կատարման մեջ, քանի 
որ դրանք կապված են միայն պատարագ անելու հետ, և մնացած ամեն ինչ 
նրանց արգելված է: Նրանց ապաշխարության տևողությունը ավեփ երկար 
է, քան Եվրոպայում, և ոմանք ձեռնադրվում են մինչև ութ կամ ինը տարի 
վարձությունից հետո, ինչը նրանց ազատում է սաանց կոչումի մարդկանց 
ընդունելու վտանգից: Երբ այդ կրոնավորներից մեկը դաոնում է քահանս^ 
նրան 40 օրով պահում են վանքի խուցում", որտեղ նա չի առնչվում ոչ մեկի 
հետ, նույնիսկ զերծ է մնում խստակեցությամբ օրվա լույսից և ստիպված է 
անցկացնել այդ ժամանակը պահքով և աղողթքներով: Քառասնօրյա այդ 
ընթացքին ետևում է երկու տարվա ինքնազսպում20, որից հետո կարող է 
ուտել միս և ամեն ինչում հետևել իր հոգևոր եղբայրներին: Մոռացա ասել, 
որ երբ նրանք դառնում են դպիր, նրանց մազերը կտրում են խաչաձև, երբ 
դրանք աճում են, նորից են կտրվում, բայց թագի ձևով, որը պետք է պահ-
պանեն միշտ, ինչպես ընդունված է մեզանում: Յուրահատուկ է, որ այդ թա-
գը ընդհանուր է բոլոր հայերի համար: Բոլորը՝ ինչպես եկեղեցու սպասա-
վորները, այնպես էլ աշխարհականները, այն օգտագործում են ներկայաց-
նելու համար փշոտ թագը, որը դրել են Տիրոջ գլխին՝ համոզված լինելով, որ 
այդ արտաքին նշանը ամենաէականներից է քրիստոնեության մեջ: 

Մնացած բաներում այս ժողովուրդների21 կրոնը կայանում է միայն 
առօրյա գործողություններում, երեխա հասակից նրանց սովորեցնում են 
խաչակնքել, Քրիստոսի անունը տալ ե պահք պահել: Դրանով է սահմանա-
փակվում ամեն ինչ, և իրենք հավատում են, որ դա բավական է: Հայեցա-
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կարգի բոլոր գլխավոր դրույթները և իսկական բարեպաշտության արարո-
ղակարգը նրանց անծանոթ են՝ բացառությամբ եկեղեցի այցելելուց22, երբ 
հասնում են համապատասխան տարիքի: Նրանց պահքերը շատ երկար են 
և հաճախակի՝ ընդգրկելով տարվա երեք քառորդից ավելին: Բացի դրա-
նից' այնքան խիստ են, որ չեմ հասկանում՛ ինչպես կարելի է դիմանալ 
դրանց: Հայաստանում վանքերում պահքի մեջ լինել նշանակում է չուտել 
ամբողջ օրը մինչե արեամուտը, զսպել մսեղեն, ձկնեղեն, կաթնեղեն ուտե-
լուց ե գինի խմելուց: Այս վերջինը ոչ միշտ է պահպանվում ամբողջ 
խստությամբ, բայց մյուս ուտեստների գործածման կարգը երբեք չի 
խախտվում: Դեռ ավելին, հազվագյուտ է պատահում, որ հայը հրաժարվի 
իր կրոնից: Այս ազգը, նույնիսկ մահմեդականների ստրուկ լինելով և այդ 
իշխանազոր միապետերի կողմից վատ վերաբերմունքի արժանանալով, 
երբեք չի կրոնափոխվել' նրանց կրոնը պահպանվել է 12 դարերի ընթաց-
քում: Նրանք մատուցում են պատարագը ժողովրդական լեզվով (գրաբա-
րով - Հ.Ս.), ու երբ տրվում է հաղորդությունը, բոլորն նա ստանում են հա-
վասարապես՝ եկեղեցականները, աշխարհականները և դեռ երեխաները, 
բոլորն օրհնված մաս (հաց - Հ.Ս.) են ուտում ե խմում են նույն սքիհից: 

Հայերի ե մեր պաշտամունքների միջև առկա տարբերություններից 
է հացի տեսակը և ջրի և գինու խառնուրդը՝ սքիհի օրհնությունում23: Օրհ-
նության համար հայերն օգտագործում են բաղարջ հացը և օրհնում են մա-
քուր գինին, սակայն էապես ավելի շատ են տարբերվում մեզանից այլ 
սկզբունքներով, որոնք բաժանում են հունական եկեղեցին լատինականից: 
Այդ հոդվածների առնչությամբ շատ քիչ են այն հոգևորականները, որոնք 
կարող են իմաստավորել այն ամենը, ինչին հավատում են կամ դադարում 
են հավատալուց: Նրանք ներփակված շարունակում են իրենց նախորդնե-
րի վարդապետությունը և ավելի քիչ են պատրաստ հեռանալու դրանից՝ 
որքան քիչ գիտեն, և ոչ էլ նա ուսումնասիրում են: Նրանց շատ դժվար է ա-
պացուցել մի կարծիքի անարժանահավատությունը, քանզի թույլ չեն տա-
փս, որ դա իրենց բացատրեն, ոչ էլ առարկեն: 

Ինչ վերաբերում է հայ հոգևորականության եկամուտներին, դրանք 
շաւո են աճել՝ հիմնականում առաջանալով սուրբ մեռոնի վաճառքից: Այդ 
երկրռւմ մեռոնը օգտագործվում է հոգու ամեն տեսակի հիվանդություններն 
ապաքինելու համար, որովհետև կարծում են, որ դա բուժման ամենաարդ-
յունավետ միջոցն է: Առաջնորդվելով հաստատված և այդ վանականների 
կողմից մշտապես տարածված տվյալ կարծիքով՝ շատ մեծ է օրհնված մե-
ռոնի վաճառքը: Պատրիարքն այն վաճառում է եպիսկոպոսներին, նրանք՝ 
քահանաներին, իսկ վերջիններս էլ վերավաճառում են ժողովրդին: 

Արդեն ասացի, որ Հայաստանում կան բազմաթիվ մենաստաններ, 
որոնք ետևում են Սուրբ Բարսեղի կարգուկանոնին24, որն ավելի տարած-
ված է Արեեւքում, քան Սուրբ Բենիտռյինը՝ Արևմուտքում: Այդ մենաստան-
ները իրենց հարստությամբ շատ բանով չեն նմանվում Եվրոպայի մենաս-
տաններին, բայց մնացած ամեն ինչում մահմեդականները նրանց ազատ 
են թողնում՝ իրենց գործելակերպի կատարման և նույնիսկ իրենց գույքի 
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ազատ տնօրինման հարցում: 
Նույնանման ազատություն ունեն այս երկրի քրիստոնյաները 

իրենց կրոնը դավանելու մեջ: Մահմեդականները, զբաղված իրենց կրոնով 
և իրենց զործերով, չեն մտահոգվում մնացածների պաշտամունքով3': Հայ 
վանականները վարում են ավեփ դաժան կյանք, նրանց պահքը ե ապաշ-
խարանքը շատ խիստ են և բացառությամբ Տրապի (շատ խիստ կրոնական 
հաստատություն, որը պատկանում է Սիստերականների միաբանությանը՝ 
հիմնված Ֆրանսիայում 1140թ. - Հ.Ս.) կրոնավորներից ոչ ոք այլևս չի կա-
րող մրցակցել այս վանականների հետ մարմնի մեռնելու հարցում: Այս ազ-
գի գլխավոր ուխտավայրերից մեկը մի վանք է, որը կոչվում է Առաքելոց: 
Նա գտնվում է մի լեռան լանջին, որտեղ, ասում են, հանգրվւսնել է Նոյի 
տապանը: Հայերը հավատում են, որ նույն այդ տեղում նախահայրը հաս-
տատել է իր առաջին կացարանը և կատարել իր աոաջին զոհաբերությունը 
ջրհեղեղից հետո: Այնպես որ Հայաստանում կան երեք-չորս վայրեր, որոնք 
վիճարկում են այս պատիվը: Ավելացնում են, որ այդ վայրում գտնվում են 
Սուրբ Անդրեաս և Սուրբ Մատթեոս առաքյալների մարմինները, և որ այդ 
սուրբ ավետարանիչի գանգը գտնվում է վանքի եկեղեցում2՞: Ես չկարողա-
ցա ստուգել այդ պնդումներից ոչ մեկը: Բայց ստույգը նա է, որ այս ժողո-
վուրդների բարեպաշտությունը՝ այդ սրբավայրի հանդեպ չափազանցված 
է և նրանց համար դա Սուրբ հոդի պես բան է: 

Ինչ վերաբերում է հարևան լեոանը, հայերը և պարսիկները կոչում 
են Մասիս: Առաջիններն այդ անունը վերագրում են Արամի Մաս կամ Մսեչ 
զավակին27, որոնց, ինչպես ասում են, հետնորդներն են իրենք: Երկրորդնե-
րը նրան տափս են այլ անուն, որը նշանակում է Նոյան լեռ, և բացի դրա-
նից՝ կոչում են Սաադ Թոփուզ2"' այլ կերպ երջանիկ վայր նկատի ունենա-
լով, որ այդ լեռան վրա ջրհեղեղից հետո հւսնգրվանել է Նոյյան տապանը2': 
Հայերը հավակնում են. որ այդ հրաշափ նավը դեռ գտնվում է լեռւսն գագա-
թին՝ ավելացնելով, որ Տերը կանխել է, որ մոտենան այդ վայրին: Իրոք, 
շատ դժվար կփներ որևէ մեկին հասնել այնտեղ, քանի որ բնական դժվա-
րությունները, աոանց որևէ հրաշքի, անհաղթահարելի են: Այս լեռը ծածկ-
ված է մշտական ձյունով, որ երբեք չի հալչում, և որի աոաջին շերտերը 
հնարավոր է, որ փնեն այնքան հին, որքան ջրհեղեղից հետո առաջին տա-
րում: Սուրբ գիրքը չի տափս այդ լեռան սեփական անունը՝ հիշատւսկելով 
միայն, որ տապանը հանգրվանեց Արարատ լեռան վրա՛0: Լավագույն 
թարգմանիչները միակարծիք են, որ Արարատը Հայաստանն է: 

Եթե հավատանք Հովսեփ (Ֆլավիոս - Հ.Ս.) պատմիչին, իր ժամա-
նակ երևացել են տապանի մնացորդները, և որպես բալասան վերցրել են 
վաշին, որով դրանք ծածկված են եղել: Այս փաստը հակասում է հայերի 
կարծիքին, որոնք որպես ապացույց բերում են մի փաստ, ասում են, իբր 
էջմիածնից Հակոբ անունով մի վանական, որը հետո դարձել է Նիսիբեի 
(Մծբինի - Հ.Ս.) եպիսկոպոսը, որոշել է բարձրանալ մինչև լետսն գագաթը՝ 
նույնիսկ կյանքի գնով: Առանց դժվարության հասել է մինչև կեսը և կարծել, 
որ կկարողանա գնալ առաջ: Եվ չնայած որ շատ է առաջացել, սակայն լու-
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սաբացին միշտ գտնվել է նույն տեղում, որտեղից մի օր առաջ ճամփա էր 
ընկել: Վերջապես Աստված, ի պարգևատրումն նրա համառությանը, հրեշ-
տակի միջոցով նրան ուղարկել է տապանի մի բեկոր3'1' հաղորդելով, որ 
հրաժարվի այդ մտադրությունից, որը դեմ էր իր կամքին, և հետևաբար, 
վեր' մարդկային ուժից: Ելնելով տեսածիցս՝ կարծում եմ, որ չկա հրեշտա-
կի անհրաժեշտություն՛ խոչընդոտելու մարդկանց՝ հասնելու այդ սարսա-
փելի լեռան գագաթը, ավելի շուտ կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է նրա օգ-
նությունը՛ նրանց այնտեղ օդով փոխադրելու համար: 

Հայաստանը բերքառատ երկիր է և, սովորաբար, շատ հաճելի: 
Չնայած օդը ծանր է, բայց՝ առողջարար: Ձմեռը երկար է և սաստիկ: Ձյու-
նը շատ հաճախ է գսւփս և զգալի, քանի որ ձմռանը մշտապես ձյունով 
ծածկվում են բոլոր դաշտերը32: Այդ ճերմակությունից արևի ճառագայթնե-
րը արտացոլվում և ամբողջ օրը շլացնում են ճամփորդներին, որը շատ է 
թուլացնում տեսողությունը: Որպեսզի պաշտպանվեն դրանից, բնակիչները 
աչքերին կանաչ կամ սև մետաքսե շղարշ են գցում: Լուրջ անհարմարութ-
յուն է ճամփորդել այս երկրռւմ, երբ երկու ճամփորդ հանդիպում են, անհ-
րաժեշտ է վիճարկել անցումը, քանի որ արահետները նեղ են և երկու ձի 
դեմ առ դեմ չեն կարող անցնել: Եթե նրանք ուժերով հավասարազոր են, ա-
պա գործի են դնում ձեռքերը, և ամեն ղեպքում ամենաթույլը կամ վախկո-
տը պետք է ձյունը նետվի, որպեսզի անցումն ազատի մյուսի համար: Ձմեռ-
վա դաժանությունը ստիպում է հայերին սաստկացող ցրտերից հետո թա-
ղելու իրենց խաղողի որթերը մինչև գարուն33: Գիտեք, որ Նոյն առաջինն է, 
որ մշակել է խաղողը, և հայերը հավակնում են, որ այդ աոաջին փորձը կա-
տարվել է իրենց երկրռւմ, և նույնիսկ ցույց են տափս տեղը՝ Իրիվանի 
շրջակայքում: Այս տարածքում ստացվող գինին գերազանց է, և նույնը կա-
րելի է ասել ամբողջ Հայաստանի մասին: Հողը բարեբեր է, կան ամեն տե-
սակի մրգեր, որոնք անհրաժեշտ են բնակիչների գոյության համար: Եթե 
հողը լավ մշակվեր, կարելի կլիներ ավելի առատ բերք ստանալ, սակայն 
լավ մշակման բացակայությունը չի խանգարում, որ մթերքները այնտեղ 
շատ էժւսն արժենան: Որսը և ձկնորսությունն այնքան առատ են, որքան 
երկրի մրգերը: Հարևան շրջաններում գյխավորապես հայտնի են Իրի գան 
լճի34 կարմրախայտերը և ծածանները, կան ծածաններ, որոնք մինչև երեք 
ոտնաչափ երկարություն ունեն: Սի խոսքով՝ Հայաստանը Ասիայի լավա-
գույն նահանգներից մեկն է: Աշխարհի այս մասը, որը եղել է ամենաաոատ 
շրջաններից' գյխավորապես այն երկիրների, որոնք մարդկության օրրանն 
են, ներկայումս արդեն շատ ամայացված է. նրա ներկայիս աղքատությու-
նը կարծես թե բացահայտում է իր նախկին ճոխությունը կամ, ավելի ճիշտ, 
ոչնչացման վիճակը, որում գտնվում է: Ասիան կարելի է համեմատել մի ծե-
րուկի հետ, որն իր երիտասարդության տարիներին հիացնում էր իր ուժով և 
ամրությամբ, բայց հիմա արդեն շատ թուլացած է: Մարերի նախկին երկի-
րը, ուր շուտով կգանք, չի գտնվում ավելի ծադկուն վիճակում, եթե հավա-
տանք մեր վրացուն: Չեմ ուշացնի, սակայն, տեղյակ պահելու ձեզ նրա մա-
սին, ինչ ինքս տեսա: 
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HAKOB SIiMONYAN 

PEDRO ESTALA AND HIS TRANSLATION OF 
"THE WORLD TRAVELLER" 

In 1795-1805 Abbot Pedro Estala published a collection of traveling under the 
title " T h e World Traveler or Acquaintance o f Old and N e w Worlds" . Pedro Estala was 
not only a professor o f Greek language but a l so a master o f numerous languages. At first 
his translations were perceived as the s imple translation o f " L e Voyageur fran^ais о 
Connaissance de l'ancien et du nouveau monde" by Abbot Joseph de Laporte (1719-
1779) (the first 4 volumes) , but Iater that point o f view was denied, as Pedro Estala, 
considering it very superficial, continued translating other authors' works (those o f the 
best travelers, as he considered) with his own corrections and changes and as a result 
published them in 43 volumes. The second volume of the mentioned publication Covers 
materials about Armenia and its neighboring countries. We present only the translation of 
the chapter concerning Armenia. 

Speaking about the Contents o f the book it should be noted that it Covers 
valuable and interesting information about Armenia o f the XVth and the XVIth centuries. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Ըսւո սատվածաշնչային աոասպհփ: 
2. Այստեղ լիովին հետևում է Մ՛. Խորենսւցուն (գիրք Ա, գլ. ԺԵ): 
3. Հետևում է հունահոոմեական հեղինակներին: Հայաստանի Մեծ և Փոքր Հայքերի բա-

ժանումը տեղի t ունեցել Գավգամելւսյի (մ.թ.ա. 333 թ.) ճակատամարտից հետո կամ 
նրանից մի քիչ աոսւջ: 

4. Բարձր Հայքը Պարսկաստանի մեջ չի մտել: 
5. Հեղինակի շարադրանքը համահունչ է Ա. Դավրիժհցու հաղորդած տեղեկություններին: 
6. Տարօրինակ է այս տեղեկությունը, որ քաղաքն ունի հազիվ 20 տուն, թերևս պետք է փնի 

200: 
7. Պարզապես սխալ է, քանզի Նախիջևանը Արտաշսւտը չէ. այլ՜ անտիկ հեղինակների 

Naxuana-ն: 
8. Այս դեպքում հեղինակը Բարձր Հայք է կոչում Արարատը: 
9. Չնայած տարածում ստացած այն կարծիքին, որ Հայաստանում կանանց մենաստան-

ներ (կուսանոցներ) իբր չեն եղել, ի թիվս այլ վկայությունների ու նկարագրությունների, 
այս տեղեկությունը ևս խոսում է դրանց գոյության օգտին: 

10. Քաասսնսւկն, որի աղբյուրների ջրերը Երևանի բնակիչները այսօր էլ օգտագործում են 
որպես խմելու ջուր: 

11. Տրված թիվը չի համապատասխանում լճի իրական շրջագծին, նա անհամեմատ մեծ է: 
12. Հեղինակն ի նկատի ունի Սևանա լիճը: 
13. Կղզին գտնվել է Սևանի ափից ոչ շատ հեոու և ոչ թե կենտրոնում: Ներկայումս լճի հա-

յելու կրճատման հետևանքով նա վերածվել է թերակղզու: 
14. Այս տեղեկությունը ևս հավաստում է կուսանոցների գոյությունը ուշ միջնադարյան Հա-

յաստանում: 
15. Անտարակույս օգտվելէ Ագանթագեդոսի տեղեկություններից: 
16. Հեղինակը հետևում է Ագանթագեդոսի պատմությանը կամ էլ տվյալներ է քաղում ժո-

ղովրդական բանավոր զրույցներից: 
17. Դարեր շարունակ գտնվելով օտարերկրյա լծի տակ. ենթարկվելով հալածանքների և 

չունենալով զարգանալու իրական հնարավորություններ՝ այնքան էր իջել հայ հոգևո-
րականների կրթական մակարդակը, որ տվյալ համեմատությունը դժբախտաբար 
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ճշմարտություն է, սակայն մեղադրանքները՝ ոչ տեղին: 
18. Սույն փաստը ամենևին չի նսեմացնում հայոց եկեղեցու դերը մեր ժողովրդի պատմութ-

յան մեջ, քանզի՛ հարկադրված լինելով հատուցելու մահմեդականներին, պաշտռնը 
զբաղեցնելու համար, հոգևորականները ստիպված են եղել գումարներ հավաքելու: 

19. Խոսքը վերաբերվում է ձեռնադրությունից հետո 40 օրյա պահքին, բոլոր հոգևորական-
ներն անցկացնում են պահքը խիստ վանական վիճակում: 

20. Ձեռնադրության քառասունքից հեստ վանքերում կարգ կար, որ նորընծա կուսակրոնը 
երկու տարի մսեղենից ե որոշ ազատություններից հրաժարվում էր հոժարակամ: 

21. Անշուշտ աոաջին հերթին հայերին է վերաբերում, բայց տարածվում է նաև Արևելքի 
մնացած քրիստոնյա ժոդովուրդների վրա: 

22. Հեղինակը չի ցանկացել տեսնել, որ կարող են գոյություն ունենալ եվրոպական կաթոլիկ 
բարքերից զատ բարքեր: 

23. Խոսքը վերաբերում է ծիսական տարբերություններին: 
24. II. Բարսհդի կարգուկանոնին ե աստվածաբանական սկզբունքներին կամ հայացքնե-

րին հետևել ենք մենք և Արևելքի եկեղեցիները, իսկ Ա. Բենիտոյի հետևորդներն եղել են 
եվրոպացիները՝ հիմնականում կաթոլիկները: 

25. Պարզապես Պարսկաստանը և Օսմանյան կայսրությունը կրոնապետական տիրութ-
յուններ են եղել ե' հարկերով կողոպտելով իրենց հպատակ այլազգիներին, թույլ են 
տվել նրանց իրենց ներքին հարցերում որոշ ինքնավարություն ունենալու: Դա այսպես 
կոչված միլիեթի օրենքն էր: 

26. Խոսքը պատմական Հայաստանի՝ ներկայումս Լեռնային Ղարաբաղի Վանք գյուղի հ-
կեղեցու մասին է: 

27. Տե՛ս Խորենացու տեղեկությունը Մասիսի մասին: 
28. երևանի նահանգը կոչվել է Չուքուր-Աաադ՝ մահմեդական կաոավարիչներից մեկի ա-

նունով: 1/վ քանի որ երկրամասը կոչվում էր Չուքուր-Աաադ կամ պարզապես Աաւալ, 
ապա լեռն էլ կոչվել է Սաադ-Թոփուզ, այսինքն' Աաաղի գագաթ: Հայերը երկրամասը 
կոչել են Ահաթափոս: 

29. Նոյյան տապանի պատմությունը ժամանակի ընթացքում աստիճանաբար կապվել է 
Մասիսի հետ, չնայած որ ըստ սեպագիր և այլ աղբյուրների նա Հարավային Հայաս-
տանի Քարդու - Արարատ լեռն է: 

30. Աստվածաշնչում ասվում է, որ Նոյյան տապանը կանգ է առել Արարատի լհոների վրա: 
31. Տե՛ս Փավստոս Բուգանդի տեղեկությունը Հակոբ Մծբնացի եպիսկոպոսի կողմից տա-

պանի մի մասունքը ձեռք բերելու մասին (Երրորդ դպր., գլ. ժ ) : 
32. Հնուց ի վեր Հայաստանը հռչակված է եղել իր ցրտաշունչ ձմեռներով: 
33. Խաղողը թաղում են, որպեսզի չցրտահարվի: 
34 Կարելի է հասկանալ որպես Երկայն լիճ, սակայն, ամեն ինչից դատելով հազիվ թե տե-

ղեկությունը վերաբերվի Սևանին: Հնարավոր է, որ դա ներկայումս Ակնալիճ կոչվող Մհ-
ծամորի լիճն է. որ մահմեդական բնակչությունը կոչում էր Այղր լիճ: 
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Հ Ա Ղ Ո Ր Դ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր 

ԱԶԱՏ ԲՈԶՈՅԱՆ 

ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ԱՐԵՎԵ ԼՔԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԻ ՊԱՏՍՈՒԹՅԱՆԸ 
ԵՎ ԾԵՍԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՍԻ ՆՈՐ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ 

Kleines Lexikon des Christlichen Orients, 2. Auflage des Kleinen Wörterbuches 
des Christlichen Orients / Herausgegeben von Hubert Kaufhold, Harrassowitz 
Verlag, Wiesbaden, 2007, XLV+655 S. 
Քրիստոնյա Արևելքի համառոտ բառարան, «Քրիստոնյա Արևելքի համա-
ռոտ բաոգիրք»-ի Բ հրատարակություն, աշխատասիրությամբ Հուբերտ 
Կաուֆհոլդի, Հառասովիչ հրատարակչատուն, Վիսբադեն, 2007, ԽԵ^655 
է ? : 

Քրիստոնյա Արևեյքի եկեղեցիների պատմությունը, նվրապետա-
կան համակարգերը, վարդապետությունը, ծեսը, լեզուներն ու մատենագ-
րությունները մի քանի հարյուրամյակ շարունակ գիտական հետաքրքրութ-
յունների առարկա են Եվրոպայի և աշխարհի կարևորագույն գիտական 
կենտրոններում: Գիտական հետաքրքրությունից զատ խնդիրն ունի նաև 
գործնական նշանակություն, քանի որ խնդրո առարկա եկեղեցիները այ-
սօր ևս իրենց ուրույն տեղն ունեն աշխարհի քրիստոնեական եկեղեցիների 
համակարգում: Գրքում լայնորեն լուսաբանված են Հայոց Առաքելական, 
Ասորի Ուղղափառ (հակոբիկ և Հնդիկ մալաբար), Ղպտի, Մերձավոր 
Արևեյքի Եթովպական, Ասորի Արևելյան (քաղդեական), Մարոնի, Մելկիտ և 
վրաց եկեղեցիների նվիրապետական համակարգին, վարդապետությանը և 
ծիսակարգին վերաբերող բազմազան խնդիրներ: 

Գրախոսվող բառարանը 1975 թ. նույն հրատարակչատանը 
տպագրված «Kleines Wörterbuch de s Christlichen Orients / 
herausgegeben von Julius Aßfalg in Verbindung mit Paul Krüger» 
բառգրքի լրացված և մշակված վերահրատարակությունն Է: Գիրքն ունի 
բովանդակության ցանկ, սկսվում Է աոաջին հրատարակության՜ Յոգիուս 
Ասֆալգի առաջաբւսնով, որին հաջորդում Է Հուբերտ Կաուֆհոլդի գրած 
ներկա հրատարակության նախաբանը, բառարանի հոդվածները հեղինա-
կած հետազոտողների և օգտագործված համառոտագրությունների ցանկե-
րը, արևելաքրիստոնեական մատենագրությունների այբուբեններն ու 
դրանց տառադարձումը, խնդրին վերաբերող հիմնական նորագույն գրա-
կանության մատենագիտությունը, բառարանը (Էջ 1-539), Քրիստոնյա 
Արևելքի եկեղեցիների պատմության ժամանակագրական տախտակները, 
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գրբի եզրերի ե անունների ցանկը, արևելաբրիսաոնեական եկեւլեցիների 
նվիրապետական աթոռների (վանքերի և եկեղեցիների նշումներով) քար-
տեզներն իրենց բացատրություններով: 

Բառարանը հիմնական մասով հեցված լինելով նախորդ հրատա-
րակության վրա. ներկա տպագրությամբ ներկայացնում է մի նոր, վերաշա-
րադրված ե լրացված հրատարակություն, որի հոդվածներն հեղինակել են 
Արևելաքրիստոնեական եկեղեցիների պատմության և մշակույթի մերօրյա 
լավագույն գերմանագիր հետազոտողները. Անդրյու Պալմերը, Անդրեա 
Շմիդտը, ԱդելԹեոդոր Խուրին, Դետլեֆ Սյուլերը(է), Դորոթեա Վելտեկեն, 
Էռնստ Համերշմիդտը (է), Ֆրանց Թիննեֆելդը, Գեորգ Գյունտեր Բլումը, 
Գաբրիելլե Վինկլերը, Հուբերտ Կաուֆհոլղը, Հանս-Սիքայել Հաուսիգը, 
Հառալղ Զուերմանը, Յուլիուս Ասֆալգը(է), Յոհանես Մադեյը, Յոզեֆ Ռիս-
տը, Կառլ Պինգերան, Կուրտ П-ուդոլֆը, Կամալ Սաբրի Կոլտան, Կլաուս 
Վեսելը (է), Լուիզե Աբրամովսկին, Մանֆրեդ Կռոպը, Մարսել Ռեստլը, Պե-
տեր Բրունսը, Պյոտր Շոլցը, Շտեֆան Վենիգերը, Թոմաս Վեբերը, Ուլրիկե 
Նիիտեն, Վինֆրիդ Կրամերը, Վոլֆգանգ Հագեն, Վեռներ Զունդերմանը, 
Վալտեր Սյուլերը: Բառահոդվածների գրեթե 90 տոկոսը նախորդ հրատա-
րակության համեմատությամբ ընթերցողին Է մատուցվում բոլորովին նոր 
մոտեցումներով և մեկնաբանությամբ: 

Բազմաթիվ հին բառարանային հոդվածներ հարստացվել են նո-
րագույն գրականության հղումներով կամ վերստին գրվել են նորօրյա հեղի-
նակների կողմից: Այդ տեսանկյունից կարելի Է կարևորել բառարանում 
տեղ գրաված Աբդիշո բար Բրիկա, Ամիդ, Ասսեմանի, Ասորական մատե-
նագրություն, Ասորահոոմհական դատաստանագիրք, Արևելյան մարդա-
բանություն (Քրիստոսաբանություն), Դատաստանագրքեր, Դիդասկալիա, 
Եթովպական արվեստ, Եկեղեցական երաժշտություն, Եկեղեցական իրա-
վունք, Երաժշտությունը Քրիստոնյա Արևելքում, Եփրեմ Ասորի, Թովմայի 
գրքեր, Կաթողիկոս, Կոստանդնուպոլիս, Ղպտական ձեռագրեր, Սխիթաբ 
Սեբաստացի, Սխիթւսրյաններ, Ներսես Շնորհալի, Նուբիացիներ, Նու-
բիական արվեստ, Պաղեսւոին, Ռաբռւլաս Եդեսացի, Վախճանաբանութ-
յուն, Քարոզ, Քրիստոսաբանություն, և այլ բառահոդվածները, ուր բերված 
են տվյալ հեղինակին կամ խնդրին վերաբերող վերջին տարիներում հրա-
պարակված կարևորագույն հետազոտությունների մատենագիտությունը, 
նորովի մեկնաբանությամբ: 

Սի շարք բառահոդվածներ չեն ընդգրկվել նոր բառարանում: Օրի-
նակ Աբբասյաններ հոդվածի նյութը վերապատմվում Է Հայաստան, Բաղ-
դադ. Պատկերամարտություն, Իսլամը և Արևելյան քրիստոնեությունը բա-
ռահոդվածներում: Հիշատակ (Anamnese) հոդվածի նյութը բերվում Է Արևել-
յան Ծես հոդվածում: Ե Տիեզերական ժողովին վերաբերող Երեք գլուխների 
հակաճառություն հոդվածի նյութը տրվում Է Բյուզանդիան ե Քրիստոնյա 
Արևելքը, Քրիստոսաբանություն, Թեոդորոս Մոպսուեստացի բառահոդ-
վածներում: Վերակոչում (Epiklese) եզրի բացատրությունը միախառնվել Է 
Արևելյան ծես հոդվածին: Gebra hemamat եզրի նյութը վերաշարադրված Է 
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Եթովպական գրականություն, Ծիսական գրքեր և Սալւսմա Աբբւս հոդված-
ներում: Հակոբիկ եկեղեցի հոդվածը վերաշարադրված է Արեմտաւսսորո-
կոն եկեղեցի բառահոդվածում, Եկեղեցական տոմար (Kirchenjahr) հասկա-
ցությունը՝ ծիսական գրքերին վերաբերող բառահոդվածներում. Liber 
Graduum-ը՝ ասորական եկեղեցու ծեսին ե դավանաբանությանը վերաբե-
րող բառահոդվածներում, Սծղնեականները՝ Մարիւսմ. Հոգեղենություն 
(Spiritualität) բառահոդվածներում, Պատարագամատույցը (Meßliturgie)՝ 
Ծես (Riten) բառահոդվածում, Պատկեր (Bilder)-|]' Պաստկերամարտութ-
ւուն. Իսլամ բառահոդվածներում: Վանականություն հասկացությունը 
քննված է Քրիստոնյա Արևելքի տարբեր եկեղեցիներին վերաբերող բառա-
հոդվածներում, Նեստորական եկեղեցի նախկին բառահոդվածի անվանու-
մը վտխարինված է Արևելյան Ասորիներ եզրով: Օրդեններ և կարգեր բա-
ռահոդվածի նյութը ցրված է Արևելքի լատին եկեղեցի, Մարոնի եկեղեցի և 
այլ բառահոդվածներում: Սրբություն (Sakramente) եգրի բացատրությունը 
ձուլվել է Ծես (Riten) հոդվածին, Հոգեկանությունը (Seelenschlaf)՝ Վախճա-
նաբանությանը, ժամակարգությունը (Stundengebet-Offizium)՝ Ծիսական 
գրքերին: Սուրբ սեղան (Tabot) եթովպական եզրը բացատրվում է Եթովպա-
կան արվեստ և Ծիսական իրեր բառահոդվածներում: Հավանար նոր 
խմբագրական խորհուրդը նկատի է ունեցել այն հանգամանքը, որ վերևում 
թվարկված բառահոդվածները գրքում մեկնաբանված են զանազան առիթ-
ներով և կարիք չունեն առանձին բացատրության ու մեկնաբանության՝ ա-
ոանձին բառահոդվածի: 

Նախորդ հրատարակության որոշ բառահոդվածներ ե տերմիններ 
դիտվել են ոչ տեղին և դուրս են բերվել բառարանից, թեպետ դրանցից շա-
տերը հաճախ հիշատակվում են բառարանի տարբեր մասերում (օր. Խաբ-
կանք [Apatheia], Ասկետիկ, Անսան Ա, Գաղութներ, Աբրահամ էկքելենացի, 
էջմիածին, Եվագրիոս Պոնտացի, Եվտիքես, Եզնիկ Կողբացի, Ֆիլոքվե, 
Վրաց վանականություն, Խառան, Սրբացում [Heiligenverehrung], Հենոտի-
կոն, Իսահակ Անտիոքացի, Եսայաս, Հակոբ Բարադեոս, Հովհաննես 
Ապամեացի, Հոատինիանոս Ա, Լագարդ, Թաղման կարգ [Mashafa genzat]. 
Ծննդյան կարգ [Mashafa milad], Կանթեղի կարգ [Mashafa qandil], Նիկիա, 
Շմիդտ Կ., Սիմեոն Սիջագետքցի, Տակլա Հայմանուո, Թանա լիճ, Թիմուր 
Լենգ, Երրորդություն [Tritheismus], Օմայաններ, Վաղարշապատ, Վանա 
լիճ և այլն): 

Նախկին հրատարակության համեմատությամբ ավելացվել են նոր 
բառահոդվածներ (օր. Հալեպ, Ալեքսանդրի վեպ, Ալեքսանդրիա, Ամխարե-
րեն [նախկին հրատարակության Եթովպերենի փոխարեն], Ամխարերեն 
գրականություն, Անի, Ապոկրիֆներ, Հայրաբանություն [Apophthegmata 
patrum], Առաքելական ավանդույթ [Apostolische Überlieferung], Քրիս-
տոնյա արաբական մատենագրություն [Arabisch-christliche Literatur], 
Հայ-կաթոփկ վանականություն, Ասորիներ [քրիստոնյա], Արևեփի ասորա-
կան եկեղեցին, Կաթոլիկ-եթովպական վանականություն, Բաղդադ, Բաբա-
ղամ և Յովասափ [Barlaam und Josaphat], Մորուքը և մազային ծածկույ-
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թը հոգևորականների [Bart und Haartracht der Kleriker], Կաթոլիկ միութ-
յուն [Catholica Union], Քաղդեական եկեղեցի [Chaldäische Kirche], Քաղ-
դեական վանականություն, Քորեպիսկոպոս, Քրիսստնյա-պաղեստինյան 
լեզու ե մատենագրություն, Սարկավագ, Սարկավագուհի, Պոեզիա 
[Dichtung], Եկեղեցագիաություն [Ekklesiologie], էրիթրիա [Eritrea], Արքե-
պիսկոպոս [Erzbischof], Գալավդեվոս կայսր, Գուդի Իգնացիո, Հոմս. 
Պատկերամարտություն [Ikonizität], Իրան, Իրաք, Իսլամը ե արևելյան 
քրիստոնեությունը, Իսրայել, Հորդանան, Հրեություն, Ղպտի կաթոլիկ վա-
նականություն, Լատին եկեղեցին Արևելքում, Լիբանան, Մալուլա [գյուղ՛ 55 
կմ Դամասկոսից հյուսիս], Ս՜արդին, Բժշկագիտություն ղպտական, Մտա-
վոր պատմություն Քրիստոնյա Արևելքի [Mentalitätsgeschichte de s 
Christi. Orients], Մետրոպոլիտ, Մեռոն, Լեռնային Ղարաբաղ, Նագրան, 
Նոր արամեերեն, Նուբիական գրականություն, Դրամագիտություն, Օդա-
ներ Սողոմոնի [Oden Salomos], Պահլավերեն, Պապիրուսագիտություն, 
Անձնական կարգավիճակ [Personalstatut], Ֆիգիոլոգոս [Physiologos], 
Պրօ Օրիենտե, Ծես-արևելյան [Riten-orientalische], Սասանյաններ, Սող-
դայական գրականություն, Սոկոտրա [Soqotra], Հոգեկանություն 
[Spiritualität], Ասորիներ, Ասորական վանքեր, Ասորի-կաթոլիկ վանակա-
նություն, Ասորի-ուղղափառ եկեղեցի, Ասորի-Մալաբար եկեղեցու վանա-
կան կարգեր [Syro-malabarische Orden und Kongregationen], Ասորի-մա-
լանքար վանականություն, Տիսերան Օժեն, Թուրքիա, Քահանայի ամուս-
նություն [Zölibat], Զրադաշտականություն [Zoroastrismus], Կիպրոս ե 
այլն): Բերված բառահոդվածների վերնագրերից իսկ ելնելով կարելի է հա-
վաստել, որ կատարվել է լայնածավալ մի աշխատանք և հեղինակներն 
իրենց հնարավորությունների սահմաններում փորձել են հարստացնել բա-
ռարանի պարունակությունը: 

Բառարանի վերջում բերվում են Արևելաքրիստոնեական եկեղեցի-
ների պատմության նորացված ժամանակագրական տախտակները, ան-
վանացսւնկերը, քարտեզները: Բառարանից օգտվողին կարող է անգնա-
հատելի ծառայություն մատուցել հատկապես անվանացանկը, ուր բերված 
են այս փոքրիկ մատյանում օգտագործված բոլոր տերմիններն ու անուն-
ները: Նոր հրատարակության մեջ վերջում տեղ չեն գտել միայն նախկին 
հրատարակության մեջ առկա արևելաքրիստոնեական արվեստի տարբեր 
հուշարձանների 16 լուսանկար: 

Ինչպես տեսանք բառարանը կազմվել է մեծ խնամքով, թեպետ նոր 
հրատարակութուն են սպրդել որոշ վրիպակներ, ցավոք դրանցից մի քանի-
սը գափս են նախկին տպագրությունից: Բերեմ միայն մի քանի օրինակ 543 
էջից. Հայաստանում քրիստոնեության պաշտոնական ընդունումը և Գրի-
գոր Լուսավորչի ձեռնադրությունը ժամանակագրական ցանկում պետք է 
իրենց տեղերը փոխեին, Հայոց գրերի գյուտը ընդունված 405/6-ի փոխա-
րեն, որը ճշտել է պրոֆ. Երվանդ Տեր-Սինասյանը, թվագրված է «շուրջ 407» 
թվականով, Շաեապիվանի ժողովի թվականը արժեր դնել 444 թ.' ըստ հ.Ն. 
Ակինյանի ճշգրտման, Վրաց եկեղեցու բաժանումը «շուրջ 600»-ի փոխա-

297 



րեն կարելի էր թվագրել հայ պատմագրության մեջ ընդունված 607 թվակա-
նով: 

Նմանատիպ հսկայածավալ գործում մանրակրկիտ քննության 
դեպքում կարեփ է գտնել նաև այլ մանր թերություններ, որոնք երբեք չեն 
կարոդ ստվեր նետել հեղինակային խմբի հսկայածավալ աշխատանքի 
վրա: 

Կուզենայինք շնորհակալություն հայտնել հեղինակների ողջ 
խմբին և անձամբ հրատարակիչ պրոֆ. Հուբերտ Կաուֆհոլդին Քրիստոնյա 
ԱրՆելքի հոգեոր, մշակութային պատմությունը նոր ամպլուայի մեջ ներկա-
յացնելու համար: Կարծում եմ այս գիրքը լավագույնս կծառայի Քրիստոն-
յա Արեեւքի եկեղեցիներով գբաղվոդ մասնագետներին, ուսանողներին և 
հետաքրքրասերներին' հագուրդ տալու իրենց հետաքլտղ բազմազան հար-
ցերի: 
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АРУТЮН ЖАМКОЧЯН 

НОВЫЕ НАХОДКИ В СОБРАНИИ ФИРКОВИЧА 

Коллекция памятников самаритянской письменности в Российской 
национальной библиотеке (свыше 18600 листов) по объему уступает лишь 
собранию Райлснда в Манчестере, но но своей научной значимости, по 
множеству представленных жанров и по древности рукописей не знает себе 
равных в мире1. Центральное место в коллекции занимают свитки и кодексы 
Самаритянского Пятикнижия, основного канонического памятника 
самаритянской общины. Они составляют разделы 1 (27 свитков), 2А (ок.3000 
листов) и 2Б (2167 листов). Часть кодексов и фрагментов содержат переводы 
на арамейский и арабский языки, что представляет интерес как для 
интерпретации этого важнейшего памятника, так и для семитской и, в 
частности, арабской филологии. 

Арабские переподы, представляющие собой предмет специального 
исследования автора настоящей статьи, сохранились в незавершенной работе 
А.Гаркави2 (1835-1919), охватывающей пергаменные рукописи и фрагменты 
(172 листа). 

Впоследствии были идентифицированы и отражены в карточном 
каталоге Отдела Рукописей РНБ еще 194 бумажных листа, тоже содержащих 
арабский перевод Пятикнижия. 

Указанные рукописи представляют собой трехязычные фрагменты 
на перемене на древнееврейском, арамейском и арабском языках в 
самаритянской графике; двуязычные фрагменты на пергамене на 
древнееврейском и арабском языках в самаритянской графике, двуязычные 
фрагменты на бумаге на древнееврейском языке в самаритянской графике и 
на арабском языке в арабской графике, а также фрагметы арабского 
перевода на пергамене в самаритянской графике. 

В свете богатства и древности материалов, содержащихся в 
коллекции, не могло не вызвать удивления то, что в имеющихся описаниях не 
былы отмечены отдельные рукописи арабского перевода Пятикнижия в 
арабской графике, достаточно распространенные в мировых собраниях. В 
этой связи чрезвычайно интересным оказалось случайное упоминание 
Хасибом Шехаде фрагмента арабского перевода Пятикнижия, попавшего в 
рукопись комментария Садаки ал-Хакима3. Это побудило к сплошному 
просмотру всего раздела (3.Комментарии к Пятикнижию) в котором был 
обнаружен данный фрагмент. 

Результат превзошел все ожидания. Из 2357 листов этого раздела 
собрания Фирковича фрагменты рукописей арабских переводов Пятикнижия 
составили 487 листов, т.е. чуть больше пятой части общего числа, что также 
превышает число листов, ранее идентифицированных предшествующими 
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исследователями (366 листов). 
В соответствии с ранее выработанной методикой восстановления 

гипотетических кодексов, вновь обнаруженные фрагменты были 
классифицированы по почеркам с учетом взаимодополняемости текста. Эта 
чрезвычайно трудоемкая и кропотливая работа показала, что фрагменты 
РНБ относятся к семи или восьми кодексам, причем один из них переписан 
несколькими заметно различающимися почерками. Дня удобства ссылок 
этим кодексам были даны сиглы PQRR'STUV. Группы фрагментов R и R1 

выполнены практически одним и тем же почерком, но имеют общую часть 
текста, (втор.31:19-23) что исключает их отнесение к одному кодексу, но R՛ 
(втор.31:19-34:1) может представить собой некогда восполненную часть 
любого из кодексов PQSTUV. 

Наибольший интерес среди вновь выявленных фрагментов 
представляют 109 листов, получившие обозначение S. В отличие от всех 
остальных известных нам образцов самаритянско-арабекой письменности, 
они выполнены чрезвычайно беглым почерком, ո значительной мере 
лишенным диакритических знаков, не говоря уже об огласовках, что 
выглядит особенно странно но отношению к тексту Пятикнижия, 
исключающему какую-либо небрежность. Еще большее удивление вызывают 
результаты текстуального сопоставления с ранее опубликованными данными 
о различных самаритяно-арабских рукописях переводов Пятикнижия. Чтения 
фрагментов Տ совпадают не с данными рукописей в арабской 1рафикс 
(датировка старейшей из которых относится к 1324г.), а с данными 
двуязычных и трехъязычных рукописей в самаритянской графике, 
относящихся, в частности, к первым десятилетиям 13в. Это позволяет 
предположил», что кодеке Տ представляет собой транслитерацию арабской 
части одной из таких рукописей в самаритянской графике (не совпадающей с 
известными в настоящее время), сделанную для подготовки новой редакции. 
Возможно, это было осуществлено рукой известного достоверно только но 
имени Абу Са'нда, подготовившего особую редакцию текста, в основном 
представленную в рукописях в арабской графике. В любом случае, 
фрагменты Տ очевидно являются одной из древнейших, если но древнейшей 
самаритянской рукописью па арабском языке в арабской графике. 

Фрагменты, получившие обозначение Р (40 листов), представляют 
интерес в первую очередь благодаря точной датировке. Один из листов 
содержит колофон с датой 29 мухаррама 741 г. Хиджры (1340г.). Среди 
известных датированных рукописей в арабской фафике они оказываются па 
почетном третьем месте после рукописей 1324 и 1326 гг. Весьма 
характерный извилистый почерк, которым они переписаны, получает՛ 
конкретную временную привязку. 

С другой стороны, фрагменты, получившие обозначение Q (17 
листов), переписаны легко узнаваемым почерком фрагментов кодекса G (или 
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очень близкого к ному по почерку Н) Хроники Абу-л-Фатха (составленной в 
1355 г.), что также лает возможности датировать их не ранее середины 14 в. 

Фрагменты, получившие обозначение Т (46 листов), отличаются 
архаичной палеографической особенностью, а именно частой постановкой 
трех точек под буквой "син", чтобы надежнее отличить ее от буквы "шин". В 
мусульманской письменности эта особенность характерна для 12-13 вв., но в 
периферийных письменных традициях она могла сохранятся дольше4. 

Наряду с рукописями в самаритянской графике, четко 
различающими "син" и "шин", рукопись Т дает интересный материал для 
изучения фонсгики самаритяно-арабского диалекта. 

Обозначение R получили фрагменты (14 листов), переписанные 
красивым, нескштько угловатым насхом и сохранившиеся в значительно 
поврежденном виде. 

Наибольшую трудность представляет собой идентификация 
фрагментов, условно определенных как кодекс Ս (154 листа). Они 
переписаны, очевидно, несколькими незаметно сменяющими друг друга 
почерками или одним, но чрезвычайно неустойчивым. Огласовка, полная на 
первых листах (в порядке следования текста), почти исчезает к концу Книги 
Бытия. О принадлежности данных фрагментов к одному кодексу говорит их 
взаимодополняемость, а также, косвенно, нахождение в составе одной и той 
же единицы хранения. 

Фрашенты кодекса V, (7 листов) отличающиеся, в частности, 
подробной огласовкой, отделены от фрашентов, получивших обозначение Ս 
в составе той же самой единицы храпения (Сам.3.1), так как содержат 
отрывки текста, которые уже засвидетельствованны во фрагментах Ս. 

Выявленные кодексы на три четверть увеличивают число известных 
в науке одноязычных рукописей арабских версий Самаритянского 
Пягнкнижия в арабской фафике по 18 век включительно. 

В заключение остается выразить пожелание, чтобы результаты 
настоящей работы были учтены при будущей реставрации этих бесценных 
памятников. 

HARUTYUN JAMKOTCHYAN 

NEW DISCOVERIES IN THE COLLECTION OF FIRKOVITCH FROM 
THE RUSSIAN NATIONAL LIBRARY 

The section of Commentaries on the Samaritan Pentateuch in the famous 
collection of A.Firkovitch contains as we discovered lately, unidentified fragments (total 
of 487 leaves) of 7 or 8 codices of the Arabic versions. 

Fragments of one of the Codices contain undoubtedly not Abu Sa'id's revised 
version, but also the ancient one that was known previously only in trilingual and 
bilingual manuscripts on parchment in Samaritan Script only. Fragments of another codex 
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happened to preserve a colophon dated 1340, that makes it the third known ancient dated 
M S S of the Arabic version of the Samaritan Pentateuch in Arabic Script. 
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ՄԱՐԳԱՐԻՏ Խ Ա Չ Ի Կ Յ Ա Ն 

ԱՍՈՒՐԱԳԵՏՆԵՐԻ ՍԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 53-ՐԴ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ 

2007 р. հուլիսի 23-ից 28-ը Մոսկվայում և Պետերբուրգում տեղի 
ունեցավ ՍԼսուրագետների միջազգային 53-րդ հանդիպումը (Rencontre 
Assyriologique Internationale): Հանդիպմանը մասնակցեց շուրջ 300 մարդ, 
ընթերցվեց 120-ից ավելի զեկուցում: Աշխատանքային լեզուները ավանդա-
բար անգլերեն, գերմաներեն ե ֆրանսերենն էին: 

Հին Առաջավոր Ասիայի պատմությունը, հոգևոր և նյութական 
մշակույթը, լեզուներն ու գրականությունները ուսումնասիրող մասնագետ-
ների ամենամյա այս գիտաժոդովը սովորաբար ընթանում է նախապես 
հայտարարված մեկ-երկու հիմնական թեմաների շուրջ: Այս տարվա գի-
տաժոդովը նվիրված էր հին Առաջավոր Ասիայի լեզուներին և Միջագետքի 
վարչւս-իրավական կառույցներին: Ստորե հակիրճ ներկայացնեմ հան-
դիպման ընթացքում արծարծված թեմաները: 

Մոսկվայում՛ Ո-ուսաստանի պետական հումանիտար համալսա-
րանում ընթանում էին լեզվական բլոկի աշխատանքները: Այս բլոկի շրջա-
նակներում կազմակերպված հինգ աշխատանքային բաժիններից 
(Workshop) երեքը նվիրված էին աքքադերեն լեզվի տարբեր հարցերի 
քննությանը: 

Բացի Բաբելոնի ե Ասորեստանի լեզուն լինելուց, աքքադերենը մ. 
թ. ա. II հազարամյակում կատարում էր միջազգային լեզվի դեր և լայնորեն 
տարածված էր Միջագետքից դուրս: Մեծ թվով աքքադերեն տեքստեր են 
հայտնաբերվել խուռի ե արեմտասեմական բնակչություն ունեցող տարբեր 
շրջաններից: Ոչ-աքքադական միջավայրում կազմված այդ տեքստերի լեզ-
վին, որ կրում է տեղական լեզուների ուժեղ ազդեցությունը, նվիրված էր 
«Ծայրամասային աքքադերեն (Peripherie Akkadian)» բաժինը: 

«Աքքադերենը. զարգացում և շփում (Akkadian: Diachrony and 
Contact)» բաժնի զեկուցումները նվիրված էին ավեփ քան երկհազարամյա 
պատմություն ունեցող այդ լեզվի ներքին զարգացման, ինչպես նաև այլ լե-
զուների հետ շվտւմների արդյունքում կրած կառուցվածքային և բառապա-
շարային փոփոխությունների քննությանը: 

Աքքադերենի ձևաշարահյուսությանը և տեքստի կառուցվածքին 
առնչվող մի շարք հարցեր շոշափվեցին համապատասխան բաժնում 
(«Morphosyntax and Text Structure in Akkadian») ներկայացված զեկուցում-
ներում: 

Լեզվական բլոկի մեկական բաժին նվիրված էր շումերերենի ան-
վանական և բայական ձևաբանության փոխառնչություններին («The 
Correspondence between Verbal and Nominal Morphology in Sumerian») և 
«սահմանափակ կորպուսներ» ունեցող լեզուներին («Limited-corpus 
Languages of the Ancient Near East»): Շումերագիտական բաժնի թեմայի 
ընտրությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ շումերերեն բա-
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յաձևում իրենց արտահայտությունն են գտնում նախադասության բոլոր 
անվանական անդամները՝ համապատասխան ձևույթներով: Լեզվագիտա-
կան զեկուցումներ ներկայացվեցին նաև վերոհիշյալ բաժիններից դուրս մի 
շարք նիստերում՛ նվիրված շումերերենի ծագումնաբանությանը (չնայած 
բազմաթիվ փորձերին, այն մինչ օրս պարզված չէ), շումերերենի և աքքա-
դերենի բաոապաշարին և տերմինաբանությանը, աքքւսդական գրակա-
նությանը և գրական լեզվին, խեթւս-լուվիական լեզուներին և այլն: 

Ի տարբերություն աքքսւդերենից, շումերերենից և խեթերենից, 
որոնք ներկայացված են հարյուր հազարավոր տարաբնույթ գրավոր հու-
շարձաններով, խուռիերեն, ուրարտերեն, խաթերեն և էլամերեն լեզուների 
կորպուսները անհամեմատ ավեփ համեստ են: Հանդիպման համապա-
տասխան բաժնի զեկուցումները նվիրված էին այդ լեզուների քերականութ-
յան և տիպաբանության հարցերին: Տողերիս հեղինակը հանդես եկավ 
«Կերպի քերականական կարգի ծագումը և զարգացումը խուռի-ուրարտե-
րենում և շումերերենում» զեկուցումով: 

Պհտերբուրգում՝ էրմիտաժում և Արևելագիտության ինստիտու-
տում անցկացված նիստերը նվիրված էին Սիջագետքի պատմության հար-
ցերին: Այս բլոկը ներկայացված էր երկու բաժիններով՝ նվիրված Ուր III 
շրջանի մասնագիտություններին ու աշխատողներին («Professions and 
Labor in the Ur III Period») և ուշ բաբելոնյան 
շրջանին (Late Babylonian Workshop»): 

Ուր III շրջանը (III հազ. վերջ, Շումեր), որ աչքի է ընկնում հսկայա-
ծավալ կենտրոնացած պալատական տնտեսությամբ, ներկայացված է 
բազմահազար տնտեսական և ադմինիստրատիվ տեքստերով, որոնք հա-
րուստ նյութ են պարունակում տնտեսության մեջ ընդգրկված աշխատողնե-
րի և մասնագիտությունների մասին: 

Ուշ բաբելոնյան շրջանին նվիրված բաժնում ներկայացվեցին զե-
կուցումներ աքեմենյան և սելևկյան շրջանի Բաբելոնիայի քաղաքային և 
տաճարային ադմինիստրացիային, կայսերական պաշտոնյաներին, 
նրանց հիերարխիայի և փոխհարաբերությունների հարցերին: Հին Միջա-
գետքը հայտնի է որպես բազում քաղաքների երկիր, իսկ երկրի պատմութ-
յունը՝ որպես քաղաքների պատմություն, ուստի պատահական չէ, որ գի-
տաժողովում բավական մեծ տեղ էր հատկացված Սիջագետքի մ. բ. ա. III և 
II հազ. քաղաքների վարչական կառուցվածքին, քաղաքային ինստիտոււո-
ների և առևտրականների, պալատի և տաճարի փոխհարաբերություն նե-
րին: 

Հանդիպմանը ներկայացվեցին նաև կրոնին, հոգևոր և նյութական 
մշակույթին առնչվող մի շարք զեկուցումներ: 
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«ՄԵՐՁԱՎՈՐ Ե Վ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔԻ 
ԵՐԿՐՆԵՐ ԵՎ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ 

1. Արևելագիտական ժողովածու - Հատ. I: Եր., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1960, 402 էջ: 
2. Արևելագիտական ժողովածու - Հաւո. П: եր., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1964. 380 էջ: 
3. Մերձավոր և Սիջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ — Հատ. Ш, Արաբա-

կան երկրներ: Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1967,227 էջ: 
4. Մերձավոր և Միջին ԱրևեԱշի երկրներ և ժողովուրդներ - Հատ. IV, Իրան: Եր., 

ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1969,405 էջ: 
5. Մերձավոր ե Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ - Հատ. V, Թուրքիա: 

Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1970,449 էջ: 
6. Մերձավոր ե Սիջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ - Հատ. VI, Արաբա-

կան երկրներ, Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1974,434 էջ: 
7. Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ - Հատ. VII, Քրդագի-

տություն: Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1975,383 էջ: 
8. Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ - Հատ. VIII, Իրան: 

Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1975, 404 էջ: 
9. Մերձավոր և Սիջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ - Հատ. IX, Արաբա-

կան երկրներ: Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1978,397 էջ: 
10. Սերձավոր և Սիջին Արևհւքի երկրներ և ժողովուրդներ - Հատ. X, Թուրքիա: 

Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1979,329 էջ: 
11. Մերձավոր ե Միջին Արևհւքի երկրներ և ժողովուրդներ - Հատ. XI, Իրան: Եր., 

ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1982, 345 էջ: 
12. Մերձավոր ե Միջին Արևե լրի երկրներ և ժողովուրդներ ֊ Հ ա տ . XII. Թուրքիա: 

Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1985,276 էջ: 
13. Սերձավոր և Սիջին Արևհւքի երկրներ և ժողովուրդներ - Հատ. XIII, Քրդագի-

տություն: Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1985,285 էջ: 
14. Մերձավոր և Սիջին Արևհւքի երկրներ և ժողովուրդներ - Հատ. XIV, Արաբա-

կան երկրների ներքին և արտաքին քաղաքականության ժամանակակից 
պրոբլեմներ: Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրւստ., 1987, 315 էջ: 

15. Սերձավոր և Սիջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ - Հատ. XV: Եր., ՀՍՍՀ 
ԳԱ հրատ., 1989, 341 էջ: 

16. Սերձավոր և Սիջին Արևհւքի երկրներ և ժողովուրդներ - Հատ. XVI: Եր., ՀՀ 
ԳԱՍ «Գիտություն», 1996.270 էջ: 

17. Սերձավոր և Սիջին Արևեփի երկրներ և ժողովուրդներ - Հատ. XVII: Եր., ՀՀ 
ԳԱՍ «Գիտություն», 1998,240 էջ: 

18. Սերձավոր ե Միջին Արևհւքի երկրներ ե ժողովուրդներ - Հատ. XVIII: Եր., 
«Զանգակ-97», 1999,236 էջ: 

19. Մերձավոր և Սիջին Արևհւքի երկրներ և ժողովուրդներ - Հատ. XIX: Եր., 
«Զանգակ-97», 2000,218 էջ: 

20. Սերձավոր և Սիջին Արևհւքի երկրներ և ժողովուրդներ - Հատ. XX: Եր., 
«Զանգակ-97», 2001,349 էջ: 

21. Սերձավոր և Սիջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ - Հատ. XXI: Եր., 
«Զանգակ-97», 2002,405 էջ: 

22. Սերձավոր և Սիջին Ար Աղքի երկրներ և ժողովուրդներ - Հատ. ХХП: Եր., 
«Զանւլակ-97», 2003,332 էջ: 

23. Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողուխւրդներ - Հատ. ХХП1: Եր., 
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«Զանգակ-97». 2004. 568 էջ: 
24. Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ ե ժողովուրդներ - Հատ XXIV- bn 

«Զանգակ - 97». 2005.536 էջ: 1 ՚ 
25. Մերձավոր և Սիջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ: Հատ XXV- bn 

«Զանգակ - 97». 2006. 476 էջ: 1 ՚ 
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Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ 8 ՈՒ Ն 

Հ Ի Ն Ե Վ Մ Ի Ջ Ի Ն Դ Ա Ր Ե Ր Ի Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

Ասատրյան Մուշեղ 
Արարիչ Աստծո կերպարն Ահլ-ե-հաղղերի հավատալիքներում 5 

Խանզաղյան Մսւրիամ 
Խեթական արտաքին քաղաքականության որոշ հարցերի շուրջ 13 

Խորիկյան Հովհաննես 
Աքեմենյան Պարսկաստանի XVIII սատրապության մատիենների 
տեղադրության շուրջ 25 

Հարությունյան Նիկոլայ 
ճշգրտումներ ուրարտական սեպագրերի ընթերցումներում ե 
մեկնաբանություններում 36 

Հմայակյան Հասմիկ 
Խեթերեն mamuwapunqi 45 

Ղազարյան Ռորերտ 
Կասկսւ երկիրն ըստ սեպագիր աղբյուրների 52 

Մաթևոսյան Արթուր 
Մուխես Խորենացու «Վարդավառի խորհրդի մասին» ճառը որպես 
ստվաօաբանական մտքի հուշարձան 65 

ՅակոբեաՕ Ալեքսան 
Աղուանքում Արշակունեաց թագավորութեան անկման ժամանակի մասին 72 
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