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ՀԻՆ  ԵՎ ՄԻՏԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ՌՈԲԵՐՏ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

ԽԱ Թ Թ ԻԻ ՄԵԾ ԱՐՔԱ Մ ՈԻՐՍԻԼԻ  11-Ը ԵՎ ՆՐԱ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԸ

Ն երա ծություն
Հին Արևելքի սւմենանշանավոր արքաներից մեկի՝ Մուրսիլի1 11-ի 

(Ք.ա. 1321-1295 թթ.) ժամանակաշրջանը լի է իրադարձություններով, 
որոնք լույս են սւիռում ոչ միայն Խա թթիի, այլ նաև Մերձավոր Արևելքի 
պատմության վրա։ Խ եթակա ն արքան յուրօրինակ անձնավորություն 
էր՝ և՛ հզոր տիրակալ, և՛ ա ստվա ծավախ  մահկանացու, և  հմուտ 
դիվանագետ, և՛ տաղանդավոր զորավար։ Նրա օրոք ստեղծված 
սկզբնաղբյուրները թույլ են տալիս գրեթե ամբողջական 
պատկերացում կազմել նրա  կառավարման տարիների մասին։ Նրա 
ժամանակաշրջանը առանձին հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև 
Հայաստանի հին շրջանի պատմությունն ուսումնասիրողների համար, 
քանի որ վերոնշյալ աղբյուրները լույս են սւիռում այդ ժամանակի 
Հայկական լեռնաշխարհի արևմտյան հատվածի պատմության վրա։

Աշխատության նպատ ակն է խեթագիտության նորագույն 
ձեռքբերումների հիման վբա փորձ անել տալ Մուրսիլի ||–ի և նրա 
ժամակաշրջանի պատմությունը։

1 Առանձին հետաքրքրություն է ներկայացնում արքայի անունը, որը դարերով 
պահպանվել է խեթերին հարևան հայերի մոտ՝ որպես Մուշեղ անձնանուն։ Անվան 
հայերեն հին ձևն է Մուրշեղ, որը հետագայում ր-ի անկումով դարձել է Մուշեղ (Աճաոյան 

Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Գ, Երևան, 1946, էջ 455)։ Անձնանունն, ըստ 
երևույթին, բաղադրվում է ք̂ սրՏ արմատից և ւ1ւ ածանցից՝ (̂ սր5+ւ1ւ (^տւշհօրէ 6., 1հտ 
Լսա՚Յոտ, Լտւժտո-Տօտէօո, 2003, թ. 16)։ Հավանաբար, Մուրսիլին նրա  գահակալական 
անունն Էր, իսկ նրա իսկական, խուրիական անվանումը Տասմիսարումա (73§տւ–
ՏՅՈ՜ԱՈՈՅ) Էր  (ՍՈՅ| ձ ., Ա սրՏ ա  II, Ո6 3 |^ ||(0 Ո  Ժտ Ր ձՏՏ^Ո010ք>16 ԱՈԺ 70ՐԺ6ՐՅՏ|Յէ|ՏՇհ6Ո
ձւ՜շհ8օ1օք>16, 1995, 8, Տ. 435-436)։



քI

Մ ուրսիլի //-/1 ժա մա նա կա շրջա նի պ ա տ մութ յա ն  
ա ղբյուրա գիտ ա կա ն հենքը

Մուրսիլի 11-ի թողած գրավոր ժառանգությունը բազմազան է և 
խիստ  կարևոր նրա կառավարման ժամանակաշրջանի՝ Փոքր Ասիայի 
և հարակից տարածքների երկրների և ժողովուրդների պատմության 
ուսումնասիրման առումով։ Նրա ժամանակաշրջանը կարելի է 
համարել խեթական պատմագիտության գագաթնակետը։ Հարկ է 
առանձնացնել հատկապես Մուրսիլի 11-ի տարեգրությունները, որոնք 
հայտնի են որպես «Տասնամյա» և «Ընդարձակ»։ «Տասնամյա»–ն 
ներկայացնում է արքայի կառավարման առաջին տասը տարիների 
իրադարձությունները, իսկ «Ընդարձակ»–ն ընդգրկում է նրա 
կառավարման գրեթե ողջ շրջանը։ Տարեգրությունների տեքստերը և 
հատվածները հրատարակվել են տարբեր հեղինակների կողմից՝ 
ամբողջական կամ հատվածաբար2։ Մուրսիլի 11-ը թողել է նաև իր հոր՝

1 «Տասնամյա» տարեգրության հիմնական տեքստի առաջին գիտական տառադարձումը 
տվել է է. Ֆոռերը (2 8օ7Ս 48)։ Հետագայում հիմնական տեքստի տառադարձումը և 
թարգմանությունը, «Ընդարձակ» տարեգրության տեքստի հետ զուգահեռ, տվել է Ա. 
ԳյՈթցեն (6օէ2Տ ձ., 0|Տ ձՈՈՏ|6Ո ԺՏՏ Ասւ՜ՏւհՏ, (̂ |էէ6|1սՈ§6Ո ԺՏՐ \/0|՜Ժ6քՅՏ13է1Տ0հ–36(<̂ բէ|ՏՇհ6Ո
ն6տ611տշհ3քէ, 1933, 38 (այսուհետ՝ ա ) ։  Հավելյալ կրկնօրինակները հրատարակել Է Հ. 
Օտտենը (Օէէտո հ., Ւ1տստ քրՅջատոէտ շս ժտո յոոյ1տո Ժտտ նԽրՏա, աէտւԽոջտո ժտտ 1ոտէւէսէտ 
քէ1ր 0ո6ոէքօւ՜տշհսո§, 1955, 3, Տ. 153-179)։ Կան նաև նոր հրատարակություններ՝ նոր 
տեքստերի ընդգրկմամբ (ՃԱտտ61 Ւա ., 0ւ6 2տհոյ3հւ՜–ձոո31տո ք̂ սրտւ1ւտ II. Ոտշհէտ-սոժ 
\^|1էՏ0հՅքէՏԱք1<ԱՈժ6Ո հ|Տէ0ՈՏ0հ<հՐ0Ո0|0Տ1ՏՇհ6 70(է6. 8. I, 1985, Տ. 471-481; 6Ր&01Տ յ.–Բ., 
Լշտ ձոոտ16տ 06Շ6ՈՈյ1տտ Ժտ ք̂ ԱՐՏ|1| II (Շ7Ւ1 61.1), Ւ|6էհւէ1ՇՅ, 1988, IX, բթ. 17-145; Օօ| (^0Ոէ6 
6.Բ., Լ՚ՅՈՈՅ||Տէ1ՇՅ ւէէւ՜էՅ, թթ. 32-33; 8631 Տ., 1հտ 70Ո V63Ր ձՈՈՅ|Տ Օք 6Ր63է 1<1Ո§ /̂ ԱՐ5||| II Օք 
հՅէէւ (2.16), 7հտ Շօոէ6>էէ օք ՏշոբէսՐ6, II, Լտւժտո, Տօտէօո, <ճ1ո, 2000, թբ. 82-90; 
Ղագարյան Ռ., Մուրսիլի 11-ի «Տասնամյա» տարեգրությունը, Երևան, 2013)։ 
«Ընդարձակ» տարեգրությունները մասնակի կամ ամբողջական հրատարակել են մի 
շարք հեղինակներ (ձձ/1; Օէէտո հ., |տ|®ս6 քրտջտտոէտ շս ժտո յոոյ1տո Ժտտ է̂ սւ՜511ւ, Տ. 153-179; 
հՕԱՈ|Ո|< է6Ո Շ3է6 Րհ. հ.յ. հ̂ ԱքՏ|1|Տ՛ Ո01՜էհ»6Տէ6|՜Ո Շ3տթՅւջոտ-Յժժւէւօոտ1 քքտջոոտոէտ օք հւտ 
Շօոոթքօհտոտհտ յոոյ1տ, յօսւ՜ՈՅ| օք ^63Ր ԸՅՏէտք՚ո Տէսժւ6Տ, 1966, XXV, 3, թթ. 162-191. Նույնի, 
հ̂ սոտւԱտ՛ Տ1օւէհ–\̂ 6Տէ6ՐՈ ՇտաթՅւջոտ–  ̂ ՇօաատոէՅւ^, ձոտէօ1ւշՅ, 1967, I, թթ. 44-61. Նույնի, 
ձձյրտատ՛ իյօւ՜էհ«6տէ6ՐՈ ՇՅոռթՅւջոտ–ձժժւէւօՅո1 քրՅ^տտոէտ օք հւտ Շօտթրօհտոտհտ ծոոտ1տ 
Շօոշտւ՜ոտջ էհ6 ւտ|6ո1( ԲօսոժՅէւօո, ք1օո16շւսա ծոՅէօ1ւշսա, Բյոտ, 1979, թթ. 157-167. Նույնի, 
7հտ նէ3տհսւ1ս»3 ք̂քՅւր; ձ  յօտ (1<8օ XIX 46) յոԺ յ  0սթ1ւշՅէ6 (<8օ IX 77) էօ (տ/էսւ–տւ1ւտ*տ 
ՇօտթՐ6հ6ՈՏ176 Ո̂Ո31տ (12* Օք Ւ11Տ Ր61§Ո), ՏէսԺ|3 6̂է1|է6ՐքՅՈ63 Բ|6Ր0 |̂ 6ՈՏ§1 0|ՇՅէՅ 
(ԲՅ̂ Յ), 1979; /ՅՏՅւթՈհ 8., 80Շ704հե16 ՈթՕՏԱհվՈԱ \©ՈՇ«ՕՏ |1|Ա|Ո6թւ11>1, Ըթ663», 1971, Օ. 
152-159; Օտ1 հ/էօոէտ 6.ք., Լ՚3ոո31ւտէւշ3 ւէէւէՅ, 8ր6Տ013, 1993, թթ. 33-40, 73-131; Խաչատրյան

15



Սուպպիլուլիումա 1-ի խմբագրված տարեգրությունը3։ Գոյություն ունեն 
նաև արքայի՝ իր վասալների հետ կնքած պայմանագրերի տեքստերը4։ 
Մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում նաև Մուրսիլի 11-ի «Աղոթքի» 
տեքստերը5։ Այս և Մուրսիլիի օրոք ստեղծված մի շարք այլ տեքստերի 
բովանդակության մասին կխոսվի ստորև6։

Կա ռա վա րմա ն սկիզբը, երիտ ա սա րդ ա րքա ն  
մտ նում է պ ա յքա րի մեջ

Մուրսիլի 11-ը նորխեթական տերության հիմնադիր 
Սուպպիլուլիումսւ 1-ի (Ք.ա. 1344-1322 թթ.)՝ մեզ հայտնի հինգ 
որդիներից կրտսերն էր7, որը զբաղեցրեց Խ ա թթիի  գահը շատ բարդ 
ժամանակաշրջանում։ Երիտասարդ արքան, կառավարման առաջին 
տարիներից սկսած, ստիպված էր ծանր պայքար մղել Խ ա թթիի 
ներքին և արտաքին թշնամիների դեմ։

Սուպպիլուլիումւսյի մահվանից հետո գահ բարձրացավ նրա ավագ 
որդին՝ Փորձառու Առնուվանդա 11-ը (Ք.ա. 1322-1321 թթ.)։ Ի սկզբանե 
Մուրսիւին չէր դիտարկվում հոր կողմից որպես գահի հավակնորդ։ 
Սակայն տեղի ունեցավ մի դեպք, որը փոխեց Խ ա թթիի  պատմության 
ընթացքը և Մերձավոր Արևելքի պատմության թատերաբեմ հանեց 
երիտասարդ Մուրսիլիին։ Առնուվանդան հիվանդացավ և շուտով

Վ., Հայաստանը մ.թ.ա. XV-VII դարերում, էջ 69-77։ ՒԽսսթօտշՒտս ձ., «Ոթօշ7թՅհա>ւ6 
3««աւեւ» %թշւսաշՅ 11–ւ6«օօււօռ146<։«3* ^շոօ6հօշ7ե7, Տտօտւա ^բ66»տՏ «շւօթւա, 2005, 1, 
շ. 3-14)։
3 6Աէ6ՐԵօշ1< հ . ,  7 հտ  Օտտժտ օք Տսթթւ1ս1ւստՅ յտ 7 օ 1Ժ հւտ Տօո, 1\/1սրտա II, յօսրոտ1 օք 
Շսոտւքօա Տէսժւտտ, 1956, 10, 2-4; թթ. 41-68, 75-98, 107-130.
4 Տե՛ս 06շ1(1ՈՅՈ Տ., 11ւէէւէ© Օւթ1օաՅէւՇ 76X15, ծէ13ոէ3, 1996, 1Տ| 9, 10, 11, 12, 20, 29, 30, 31, 
ՅԱ, 318.
5 ՔԱՐՈՏԸ 0., 7հտ հւէէւէտ քՐՅ^ՏՐՏ օք ք̂ ԱՐՏ||| II, ձՈՈ31տ օք  ̂ քշհ360|0§^ ՅՈԺ ծոէհ|՞0թ0|08^, 1940,
27, բթ. 2-163; 6 օ 6է26 ձ., “ հւէէւէտ ԲքՅ^տրտ", ծոօտ ոէ ^63Ր Ըտտէ&րո 7տ)<էտ Թտ13էտ§ էօ էհտ 01Ժ 
76ՏէՅքՈ6Ոէ, ք>ՈՈՇ6էՕՈ, 1955, թթ. 393-401; Տտջտր I., հւէէւէՏ Լտւժտո, Տօտէօո, 1(61 ո,
2002, թթ. 47-79 և այլն։
6 Տե՛ս նաև «16ո§61 հ., ճտտշհւշհէտ ձտտ հտէհւէւտշհտո Խւշհտտ, ԼտւէԽո, Տօտէօո, «Տ1ո, Տ. 170– 
178.
7 Մուրսիլիի ավագ եղբայրներն Էին Առնուվանդան, Տեւիպինուն, Պիյասիլին 
(Շարրիկուշուխը) և Յանանցան։ Առնուվանդան թագաժառանգն Էր, Տելիպինուն՛ 
Հսւլեպի (Խալպայի) արքան, Պիյասիլին՝ Կարգամիսի, իսկ Յանանցան սպանվել Էր 
Եգիպտոսում (մեկնել Էր՝ դառնալու Եգիպտոսի փարավոն)։
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դարձավ այն համաճարակի զոհը, որի պատճառով մինչ այդ մահացել 
էր («աստված էր դարձել»՝ Օւիյօւք^-ւՏ ՕՍ-Յէ) նաև նրա հայրը՝ 
Խ ա թթիի  մեծ արքան։ Սակայն Առնուվանդայի մահվանից հետո ողջ 
Էին Մուրսիլիի երկու ա վագ եղբայրները՝ Շարրիկուշուխը և 
Տելիպինուն։ Նրանք երկուսն Էլ կարող Էին հավակնել իրենց հոր 
գահին։ Սակայն հաշվի առնելով պետության ներսում և նրա 
սահմանների մոտ ստեղծված ծանր վիճակը՝ հարկավոր Էր արագ 
լուծում գտնել գահաժառանգման հարցում և ա վագ եղբայրները, 
հավանաբար չցանկանալով ավելի բարդացնել երկրի վիճակը, 
համաձայնեցին, որ գահին բազմի իրենց կրտսեր եղբայրը։ Չկա 
տեղեկություն այն մասին՝ արդյոք նրանք այդ պահին գտնվել են 
Խաթթուսայում, թե մնացել են իրենց վստահված ենթակա 
թագավորություններում, որպեսզի վերահսկեն տերության հարավային 
տարածքները։ Փաստ Է այն, որ հետագայում հատկապես 
Շարրիկուշուխը մեծապես աջակցել Է եղբորը տերության 
պահպանման և հզորացման նրա անխոնջ ջանքերի մեջ6։

Այնուամենայնիվ, երիտասարդ արքայի ուսերին մեծ 
պատասխանատվություն Էր ընկել։ Նա որդին Էր հզոր 
Սուպպիլուլիումայի, որի անունը, բնական Է, նա  չէր ցանկանա 
հեղինւսկազրկել։ Բացի այդ, Մուրսիլին Մերձավոր Արևելքի «մեծ» 
արքաներից մեկն էր և պ ա տասխանատու էր տերության համար, որը 
նրան բաժին էր հասել հորից։ Ահա այս ծանր պատասխանատվության 
բեռով էր նա  գահ բարձրանում։ Հարկավոր էր գործի դնել և1 
հնարամտություն, և  դիվանագիտություն և, իհարկե, նաև ուժի 
գործադրումով հասկացնել հարևան պետություններին և 
ժողովուրդներին, որ Խ ա թթիի  գահի վրա բազմել է Սուպպիլուլիումայի 
արժանավոր հետնորդը։

Մուրսիլին իր արքա յական կյանքի մեծ մասն անցկացրել է 
արշավանքների մեջ՝ կարծես կրկնելով իր նշանավոր հորը՝ մի 
տարբերությամբ, որ նրա  հայրը ռազմական գործողություններին 
մասնակցում էր դեռևս մինչև գահ բարձրանալը և գահ բարձրանալով՝ 
արդեն մեծ փորձ ուներ, իսկ Մուրսիլին խեթական

8 Գոյություն ունի մի տեքստ  (<8օ I 28), որտեղ Խ ա թթիի մեծ արքան (Մուրսիլի 11-ը) 
ճանաչում է Պիյասիլիին որպես Կարգամիսի արքա։



սկզբնաղբյուրներում չի հիշատակվել իր հոր մղած բազմաթիվ 
պատերազմների ժամանակ։ Պատճառները երկուսը կարող էին լինել, 
այդ ժամանակ Մուրսիւին հասուն չէր պատերազմների համար, կամ 
հայրը նրան չէր նախատեսել զինվորական և ընդհանրապես 
արքայական գործունեության համար, որի բաղկացուցիչ մասերից 
մեկն էր կազմում ռազմական գործունեությունը։ Այնուամենայնիվ, նա 
ուներ բնատուր զորավարական տաղանդ։

Մուրսիլին ստացել էր ծանր ժառանգություն։ Տերությունը գտնվում 
էր փլուզման եզրին։ Սուպպիլուլիումայի ձեռքբերումները հարավում 
վտշիացման եզյփն էին։ Ասորեստանն իր վերահսկողության տակ էր 
վերցրել Միտաննիի տարածքի մեծ մասը և ցանկանում էր գրավել նաև 
Եփրատի ափին գտնվող Կարգամիսը։ Տերությանը սպառնում էին 
նաև Կասկա, Հա յասա  (Ազզի), Արցավա երկրները։

Խ ա թթիի մեծ արքան իր կառավարումը սկսեց Խ ա թթիի 
հյուսիսային մասի անհանգիստ ցեղերի՝ կասկերի դեմ պատերազմով։ 
Նրանք հարձակումներ էին գործում Դուրմիտա քա ղա քի  վրա։ Ի 
պ ատասխան նրանց հարձակումների՝ խ եթական զորքերը գրավում և 
այրում են կասկական երկու գլխավոր քաղաքներ՝ Խալիլան և 
Դուդուսգան։ Այդ քաղաքներին օգնության են շտապում մյուս 
կասկական ցեղերը։ Մուրսիլիի բանակին հաջողվում է նրանց 
պարտության մատնել Դուրմիտայի մոտ և ետ շպրտել նրանց։ Բացի 
այդ, խեթերը ստիպված էին հպատակեցնել նաև Իսխուպիտա 
քաղաքի կասկերին, որոնք հրաժարվում էին զորք ուղարկել Խ ա թթիի  
արքային։ Իր կառավարման երկրորդ տարում Խ ա թթիի  արքան նորից 
է շարժվում դեպի կասկերի հողերը՝ սկզբում հնազանդեցնելով Տիբիյա 
երկիրը, այնուհետև նորից՝ Իսխուպիտան։ Պատերազմը ձգձգվում է 
մինչև ձմեռնամուտ, որի ընթացքում Մուրսիլին գրավում է Պալխուիսա, 
Իստախարա, Կամմամմա քաղաքները։ Իր թագավորության միայն 
երրորդ տարում է նրան հաջողվում առժամանակ հաղթել կասկերին և 
իր ուժերն ուղղել դեպի Արցավա երկիր9։

Համաձայն «Ընդարձակ» տարեգրության երկրորդ տարվա՝ 
Մուրսիլի 11-ը նաև մեծ մատռվակ Նուվանցային ուղարկում է իր եղբոր՝ 
Կարգամիսի արքա  Շարրիկուշուխի մոտ՝ օգնելու նրան դիմագրավել

9 ա ,  Տ. 22-37.
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ասորեստանյան հնարավոր հարձակմանը10։ Խ եթակա ն զորքերի 
ժամանումը Կարգամիս, հավանաբար, ստիպեց, որ 
ասորեստանցիները ժամանակավորապես պահպանեն տէՅէստ-գսօ-ն 
տարածաշրջանում։

Փ ոքր Ա սիա յի ա րևմտ յա ն մա սի հնա զա նդեցումը
Կասկա երկրում ժամանակավորապես հարցերը լուծելուց հետո 

Մուրսիլին իր ուշադրությունը սևեռեց դեպի Փոքր Ասիայի արևմուտք։ 
Այնտեղ ձևավորվել Էր Արցավայի11 գլխավորությամբ մի 
համադաշնություն, որը թշնամաբար Էր տրամադրված Խ ա թթիի  
նկատմամբ։ Բացի այդ, այստեղ գործերին միջամտում Էր Էգեյան ծովի 
ավազանի երկիր Ախխիյավան12։ Պատերազմի առիթ հանդիսացավ 
Խ ա թթիի  նախկին ենթակա  Արցավայի արքա  Րւխխացիտիի մերժումը՝ 
հանձնել Ատտարիմա, Խուվարսանասսա և Սուրուդա քաղաքների 
բնակիչներին, որոնք մինչ այդ հարձակումներ էին գործել խեթական 
տարածքների վրա։ Արցավան գրավել էր նաև Միլյավանդան 
(հետագայի Հոնիայի Միլեթ քաղաքը–Ռ.Ղ.)։ Փոքր Ասիայի արևմուտքի 
մյուս առաջնորդները նույնպես Փոխել էին իրենց դիրքորոշումը 
Խ ա թթիի  նկատմամբ։ Սեխա գետի երկրի ա րքա  Մանւսպա– 
Թ արխունտան լավ հարաբերությունների մեջ էր Րւխխացիտիի հետ։ 
Խապալլա երկիրը և Միրա-Կուվալիյա երկրի կեսը նույնպես 
դաշնակից էին Արցավայի արքայի հետ։ Վիլուսան (Տրոյա), որի 
հարաբերությունները միշտ թվում էին բարեկամական, նույնպես այդ 
պահին միացել էր Արցավային։ Զարմանալի չէր, որ վերահսկողություն

10 ա ,  Տ. 26-29.
11 Արցավյան «միությունը» կամ «համադաշնությունը» բաղկացած էր բուն Արցավայից և 
մի շարք այլ քաղա քական միավորներից՝ Միրա-Կուվալիյա, Սեխա գետի երկիր, 
Խապաւլա, Վիլուսա և այլն։ Փոքր Արցավայի արքան, հավանաբար, հանդիսանում էր 
նաև համադաշնության առաջնորդը (տե՛ս 7., 1հտ ճտջժօա օք էհ6 հւէէւ՜էտտ, Օյտքօրժ, 
2005, բ. 55. Տե՛ս նաև Օտ1 1̂ օոէ6 6., Ոտօհւտր յ., ք&թտէ՜էօւրտ ՕծօշրՅբհւզստ ճտտ 76><է6տ 
ՇսՈ̂ ՚ւքՕՐտՏՏ, VI. 0|6 ՕւէՏ-ԱՈԺ 66«ՏՏՏ61՜ՈՅա6Ո ՃՏՐ հՏէհւէւՏՇհՏՈ 76X16, \^6Տե&Ժ6Ո, 1978, 
(այսուհետ՝ Տ67Շ, VI) Տ. 42-45)։
12 Հավանաբար նույնն Է, ինչ Միկենյան Հունաստանը (Ք.ա. 16-11-րդ դդ.)։ Ախխիյավա– 
Միկենյան Հունաստան խնդրի շուրջ տե՛ս Քոսյան Ա., Խ եթական տերությունը և 
Ախխիյավան (Տրոյական պատերազմը), Երևան, 1997։ Նույնի, Մ.թ.ա. XII դարի 
մերձավորարևելյան ճգնաժամը և Հայկական լեռնաշխարհը, Երևան, 1999, Էջ 50-69։



ունենալով Փոքր Ասիայի ողջ արևմուտքի նկատմամբ՝ Ուխխացիտին 
մերժեց Խ ա թթիի արքայի պահանջը՝ վերադարձնել խեթահպատ ակ 
փախստականներին։ Առավել ևս, որ պահանջում էր անփորձ և 
երիտասարդ արքան։ Սակայն դա նրա ճակատագրական սխալն էր։

Մուրսիլին սկզբում իր փոխարեն Փոքր Ասիայի արևմուտք 
ուղարկեց խեթական զորավարներ Գուլլային և Մալլացիտիին, 
որպեսզի նրանք հարձակվեն Միլյավանդայի վրա։ Նրանք 
հաջողության հասան և վերադարձան Խա թթուսա  մեծաքանակ 
ավարով և բազմաթիվ գերիներով։ Ի պ ա տ ասխա ն դրա՝ Ուխխացիտիի 
որդին՝ Պիյամա-Կուրունտան, հարձակվեց խեթերին դաշնակից Միրա 
երկրի կառավարիչ Մասխուիլուվայի հողերի վրա13։

Կասկերի դեմ պատերազմը ավարտելուց հետո պատերազմի մեջ 
մտավ նաև Խ ա թթիի  մեծ արքան։ Պատերազմին հիրավի մեծ 
կարևորություն էր տրվել, քանզի հարավից այստեղ ժամանեց նաև 
Մուրսիլիի եղբայրը Շարրիկուշուխն՝ իր զորքերով։ Երկու եղբայրների 
զորքերը հանդիպեցին Սալլապա քաղաքում։ Խ եթա կա ն բանակը 
սկսեց նվաճել և հպատակեցնել Փոքր Ասիայի արևմտյան մասը։ Երբ 
Մուրսիլիի բանակը հասավ Աուրա քա ղա քի  մոտ, լուր ստացվեց 
Մասխուիլուվայից, որ Ուխխացիտին հիվանդացել է և ընկճված է14։ 
Խեթերի դեմ Արցավայի արքան ուղարկեց իր որդուն՝ Պիյամա– 
Կուրունտային։ Աստարպա գետի ափին՝ Վալմա քա ղա քի  մոտ տեղի 
ունեցած ճակատամարտում արցավացիները պարտություն են կրում և 
փախուստի դիմում։ Դրանից հետո խեթերը գրավում են Րւխխացիտիի 
մա յրաքաղաք Ապասան (հետագայի Եփեսոսը - Ռ.Ղ.)։ Ուխխացիտին 
հասցրել էր հեռանալ քա ղա քից և նստելով նավ՝ անցել էգեյան ծովի 
կղզիները։ Սակայն Ապասայի գրավումը դեռևս չէր նշանակում ողջ 
երկրի հնազանդեցում։ Մուրսիլիի բանակը ստիպված էր նվաճել նաև 
Արցավայի վերջին դիմադրության օջախներից մեկը՝ հնազանդեցնելով

13 ա ,  Տ. 36-39.
14 Մուրսիլիի տարեգրությունում նշվում է, որ Ամպրոպի աստվածը ցույց է տվել իր 
զորությունը և «կայծակով» հարվւսծել Ուխխացիտիի քա ղա ք Ապասային, որը ծնկի էր 
բերել Արցավայի արքային (տե՛ս ա ,  Տ. 46-49)։

20



Արինանդա դժվարամատչ լեռներում ապաստան գտած արցավական 
ուժերին՛5։

Մուրսիլիի կառավարման չորրորդ տարում լուր ստացվեց, որ 
Ուխխացիտին մահացել է օտար ափերում։ Սակայն պայքարը 
շարունակեցին նրա  որդիները։ Տապալացունւսվալին վերադարձավ և 
իր ուժերով ա մրացավ Պուրանդայում։ Նա կռվի բռնվեց խեթերի հետ, 
սակայն անհաջողություն կրեց, որից հետո խեթերը պաշարեցին 
Պուրանդան։ Ք աղաքը զրկվեց ջրից և ստիպված եղավ հանձնվել։ 
Մինչ այդ քա ղա քից  հեռացել էր Տապալացունավալին։ Խեթերը 
հետապնդում են նրան, սակայն նրան հաջողվում է փախչել 
Ախխիյավա։ Մուրսիլին Ախխիյավայի արքայից պահանջում է, որ 
վերջինս վերադարձնի իրեն Տապալացուվանալիին և նրա հետ 
փախուստի դիմածներին։ Ախխիյավայի արքան, հաշվի առնելով 
իրավիճակի փոփոխությունը, համաձայնում է և խեթերին հանձնում 
փ ա խստ ա կա ն արցավացիներին։ Պուրանդայի անկումը վճռական 
եղավ Արցավայի համար. Փոքր Ասիայի արևմուտքում այլևս 
դիմադրության կենտրոններ չէին մնացել։

Բացի այդ, Մուրսիլին հնազանդեցնում է նաև Սեխա գետի երկիրը, 
որի արքա  Մանապւս-Թարխունտան անցել էր Ուխխացիտիի կողմը։ 
Այս դեպքում Խ ա թթիի  արքան մեծահոգություն է ցուցաբերում և 
հաշվի առնելով նրա  զղջումը՝ չի պ ա տ ծա մ նրան և նորից 
վերահաստատում գահին։ Իրենց հպատակությունը հայտնեցին նաև 
Փոքր Ասիայի արևմուտքում գտ նվող Խապալլա և Միրա երկրները։ 
Մուրսիլին Տարգասնալյիին հաստատեց Խապալլայի կառավարիչ, իսկ 
Մասխուիլուվային՝ Միրայի և Կուվւսլիյայի16։ Այդ երկրներում խեթական 
զորքեր տեղակայվեցին։ Հետա քրքիր  է նաև այն, որ Խ ա թթիի  մեծ 
արքան Արցավայում գահին բազմեցրեց Ուխխացիտիի որդուն՝ 
Պիյամա-Կուրունտային, որն անցել էր խեթերի կողմը և իր 
հպատակությունը հայտնել Մուրսիլիին17։ Երկու տարվա  պայքարից

15 ա ,  Տ. 50-61.
16 Այս երկրների արքաների հետ պայմանագրեր կնքվեցին (6շօ1<տՅո 6., նշվ. աշխ., 10, 
12).
17 Այս մասին տրված է Մուրսիլիի որդու՝ Մուվաթալյի 11-ի՝ (Ք.ա. 1295-1272 թթ.) 
Վիլուսայի կառավարիչ Ալաքսանդույի հետ կնքված պայմանագրում (տե՛ս քոշժոշհ յ., 
ՏէՅՅ^տւ՜հ՜Տքտ ձտտ հՅէէւ-Տտւշհտտ տ հտէհւէւտշհտր ՏթՐՅշհօ, Լտւթշք, 1930, Տ. 50-102; Օէէտո հ.,



հետո Մուրսիլիին հաջողվեց հպատակեցնել Փոքր Ասիայի 
արևմուտքը։ Տեղի բնակչության մի մասը գերեվարվեց և բնակեցվեց 
Խաթթիում (66.000 մարդ)18։

Խ նդիրներ հյուսիսում, ա րև ելքում և հա րա վում, 
պ ա տ երա զմ երեք ճա կա տ ով

Արցավայի խնդիրը լուծելուց հետո Մուրսիլին ստիպված էր 
շարունակել պայքարը ռազմատենչ կասկական ցեղերի դեմ։ Իր 
կառավարման հինգերորդ տարում Մուրսիլին զորքերը շարժեց դեպի 
Ասխարպայա լեռնային երկրի կասկերի դեմ, որոնք Փակել էին դեպի 
Պալա երկիր19 տանող ճանապարհները։ Կտրվել էր կապը նաև 
Տումմաննա երկրի հետ, այդ պատճառով Մուրսիլին գրավեց նաև այդ 
տարածքը։ Այնուհետև նա  շարժվեց դեպի Սամուխա և կանգ առավ 
Զիուլիլա քաղաքում։ Կարգի բերելով գործերը այնտեղ՝ նա այնուհետև 
նվաճեց նաև անհնազանդ Արավաննա երկիրը (Փոքր Ասիայի 
հյուսիսարևմտյան հատվածում–Ո–.Ղ.)։ Այս ամենից հետո արքան 
վերադարձավ մա յրաքաղաք Խաթթուսա ։ Հաջորդ տարի խեթական 
բանակը Զիխխարիյա20 երկրի կասկերի դեմ պայքարում հաղթեց 
նրանց և վտանգը հեռացրեց Խաթթուսայից։

Մուրսիլիի կառավարման յոթերորդ տարում խնդիրներ առաջացան 
նաև հարավում՝ Սիրիայում։ Հավանաբա ր ոչ առանց եգիպտական

2ստՏէշ1ւշհ6 Լտտսո§6ո շսա ձ1տ1<1>Յոժս̂ 6ւ–էՐՅ§, Աւէէտւ1սո§6ո Ժ6Տ էոտէւէսէտ քԱր Օոշոէքօրտշհսոջ, 
1957, 5, Տ. 26-30)։
18 ա ,  Տ. 63-77.
19 Պալւս երկիրը հանդիսանում Էր խեթերին ցեղակից պալայացիների երկիրը։ Գտնվել Է 
Խաթթուսայից հյուսիս՝ կասկերի տարածքներին մոտ (Ո61Շ, VI, Տ. 297-298)։
30 «Տասնամյա» տարեգրության վեցերորդ տարվա հատվածում (1<6օ III 4 III 60-69) 
Մուրսիլի 11-ը նշում Է, որ երբ տարին սկսվեց, ինքը զորքերը շարժեց դեպի Զիխխարիյա 
երկիր։ Նա հայտնում Է, որ Տարիկարիմու լեռների երկրի կասկերը դեռևս նրա պապի՝ 
Թուդխալիյա 111-ի օրոք (Ք.ա. 1360-1344 թթ.) գրավել Էին Զիխխարիյա երկիրը և 
վտանգավոր հարևաններ Էին դարձել մայրաքաղաք Խաթթուսայի համար, որի վրա 
երբեմն հարձակվում Էին և վնասներ պատճառում։ Մուրսիլին որոշում Է վնասազերծել 
այդ վտանգը և նախահարձակ ւինելով՝ հարձակվում և գրավում Է և՛ Տարիկարիմու 
լեռների երկիրը, և՛ Զիխխարիյա երկիրը, որը նա  ավերում Է։ Զիխխարիյան 
հավանաբար, գտնվել Է Արևելապոնտական լեռների շրջանում՝ Խաթթուսայից հյուսիս– 
արևելք (861Շ, VI, Տ. 498)։
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աջակցության ապստամբեց խեթա հպա տ ա կ Նուխւսսսի երկրի (Հւսլեպ 
քաղա քի և Օրոնտես գետի միջև) կառավարիչ Տետտեն21։ 
Եգիպտացիները հարձակման էին անցել հարավից։ Վտանգված էր 
նաև Կարգամիսը։ Շարրիկուշուխի ընտանիքը ստիպված էր 
ժամանակավորապես տեղափոխվել Խա թթուսա22։ Հարցը պահանջում 
էր շտապ  լուծում, սակայն Խ ա թթիի  մեծ արքան զբաղված էր Փոքր 
Ասիայի գործերով։ Մայրաքաղաքի և հարակից տարածքների 
անվտանգության տեսակետից նա  չէր կարող կիսատ թողնել 
հյուսիսում իր ծավալած ռազմական գործողությունները և զորքերն 
ուղղել դեպի Սիրիա։ Ապստամբության ճնշման 
պատասխանատվությունը ընկավ Շարրիկուշուխի վրա։ Մուրսիլին 
եղբորն օգնության ուղարկեց իր զորահրամանատար Կանտուցցիլիին։ 
Չնայած Շարրիկուշուխի և Կանտուցցիլիի համատեղ 
գործողությունների արդյունքում հաջողվեց պարտության մատնել 
եգիպտացիներին և ապստամբներին23, սակայն Նուխասսիի 
ապստամբությունը, կարծես, չհաջողվեց վերջնականապես ճնշել։ 
Հւսմենայն դեպս, երկու տարի անց ա յնտեղ նորից ապստամբություն 
բռնկվեց։

Միևնույն ժամանակ Մուրսիլի 11-ը պատերազմ էր մղում կասկական 
Տիբիյա երկրի առաջնորդ Պիխխունիյայի դեմ, որը դեռևս 
Սուպպիլուլիումա 1-ի օրոք հարձակվել և ավերածություններ էր գործել 
խ եթակա ն Վերին երկրում24։ Պ ատերազմ սկսելու պատճառներից մեկն 
էր նաև այն, որ Պիխխունիյան իրեն, հավանաբար, հռչակել էր 
թագավոր և սկսել միավորել կասկական ցեղերին, որը Խ ա թթիի  
համար շատ  վտանգավոր հետևանքներ կարող էր ունենալ։ Այդ 
պ ա տ ճառով Մուրսիլի 11-ն անմիջապես միջոցներ ձեռնարկեց՝ 
վերացնելու ա յդ վտանգը։ Խ եթա կա ն զորքը ներխուժեց Տիբիյա, 
որտեղ տեղի ունեցած ճակատամարտում կասկական զորքը

2՛ Տե՛ս 01706 7., 16էէ6 Յոժ էհ6 (36է>6||ւ0ՈՏ 1Ո ՒԽհտտտւ, ձՈՅէօ1ւՅՈ ՏէսԺ|6Տ, 1988, 38, թթ. 21-28.
22 ա ,  Տ. 82-87.
23 Ավելի մանրամասն տե՛ս 8 ^ 6  7., 7հ6 ճտջժօտ  օք էհ6 հւէէ՚ւէտտ, թթ. 199-201.
ս  Վերին երկիրը գտնվել Է Խ եթական տերության հյուսիս–արևե|քում՝ Հալիսի վերին 
հոսանքներից մինչև Վերին Եփրատի մեծ ոլորանն ընկած տարածքում՝ հյուսիսում 
հասնելով մինչև Գայլ գետի ավազանը։ Այն հիմնականում ընդգրկել Է Փոքր Հայքի 
տարածքը (տե՛ս 867Շ, VI, Տ. 293-294)։



պարտություն կրեց, երկիրն ամայացվեց, իսկ Պիխխունիյան գերվեց35։ 
Կասկերի առաջին և վերջին արքայի հետագա  ճակատագիրը մեզ 
հայտնի չէ։ Հավանաբար, խեթական արքան նրան կա ՛մ մահապատժի 
է ենթարկել, կա ՛մ պա տ անդ է պահել Տիբիյա երկիրը հնազանդ 
պահելու համար։

Կառավարման յոթերորդ տարում Մուրսիլին իր տերության 
հյուսիսարևելյան մասում նոր խնդրի առջև է կանգնում՝ կապված 
Հա յասա  (Ազգի) երկրի հետ։ Սկզբնապես փորձելով հարցը 
խաղաղությամբ լուծել՝ Մուրսիլի 11-ը նամակներ է ուղարկում՝ 
Հայասայի (Ազզիի) արքա  Աննիյայից պահանջելով վերադարձնել 
դեռևս Սուպպիլուլիումայի օրոք Հայասայում ապաստանած (կամ գերի 
տարված) խեթահպատակներին։ Աննիյայից մերժում ստանալով՝ 
Մուրսիլի 11-ն իր կառավարման ութերորդ տարում հարձակվում է 
Հայասայի սահմանային Ուրա քաղա քի վրա26։ Արշավի ելքի մասին 
մեզ տեղեկություններ չեն հասել, սակայն հետագայում խեթական 
արքան ստիպված էր կրկին արշավել դեպի Հա յասա  (Ազգի)։

իր կառավարման 9-րդ տարում Մուրսիլին մեկնեց Կումմանի 
(գտնվում էր Փոքր Ասիայի հարավ արևելքում)՝ մասնակցելու Խ եպ ա տ  
աստվածուհուն նվիրված տոնակատարություններին։ Խ ա թթիի  արքան 
լավ դասեր էր քաղել իր հոր բացթողումներից՝ կապված 
աստվածներին նվիրված ծեսերը չկատարելու և աստվածներին 
բարկացնելու հետ, այդ պատճառով նույնիսկ այդ դժվար պահին նա 
գերադասեց նա խ  և առաջ տոնել աստվածուհու տոնը և ստանալ նրա 
բարեհաճությունը։ Սա հարմար առիթ էր նաև հանդիպելու եղբոր՝ 
Շարրիկուշուխի հետ, որը ժամանել էր այնտեղ Կարգամիսից։ Չնայած 
մենք ոչ մի տեղեկություն չունենք հանդիպման բուն պատճառի մասին, 
սակայն, հավանաբար, քննարկվել են սիրիական 
իրադարձությունները և Եգիպտոսի նկրտումներն այդ 
տարածաշրջանում։ Բացի այդ, հարկավոր էր Հալեպի (Խալպա) 
գահին նոր փ ոխա րքա  նշանակել՝ մահացած Տելիպինուի փոխարեն։ 
Սակայն Կումմանիում գտնվելու ժամանակ Շարրիկուշուխը

25 ա ,  Տ. 86-95.
36 Ղազարյան Ռ., Հայասա. քաղաքական և մշակութային պատմությունը, Երևան, 2009,
էջ 71։
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հիվանդանում և մահանում է։ Մուրսիլին զրկվում է իր լավագույն 
աջակիցներից և խորհրդականներից մեկից։ Միևնույն ժամանակ 
Սիրիայում դրությունը նորից է սրվում։ Իսկ Ասորեստանը գրավում է 
Կարգամիսը։ Դարձյալ գլուխ են բարձրացնում Նուխասսիի 
ապստամբները։ Բացի այդ, Կադեշի (Կինզա) կառավարիչ 
Աիտակկաման իր կապերը խզում է Խ ա թթի  հետ։ Լուր է ստացվում 
նաև խեթական Կաննուվարա (գտնվում էր Վերին երկրում -  Ռ.Ղ.) 
քա ղա քի  վրա Հայասայի (Ազզիի) զորքերի հարձակման մասին։

Բախվելով նման բարդ իրավիճակի հետ՝ Մուրսիլին նորից ցույց է 
տալիս իր վճռական և հաստատակամ բնավորությունը և սկսում 
ա րա գ գործել մի քանի ճա կատ ով այնպես, ինչպես իր կառավարման 
առաջին տարիներին։ Նա իր զորավարներից Կուրունտային 
ուղարկում է սիրիական ապստամբների դեմ։ Մյուս փորձառու 
զորավար Նուվանցան շարժվում է դեպի հյուսիս՝ Վերին երկիր։ Իսկ 
ինքը՝ Խ ա թթիի  մեծ արքան, նախապատրաստվում է Ասորեստանի 
դեմ պատերազմին։

Նուվանցան, ըստ խեթական սկզբնաղբյուրների, Կաննուվարայի 
մոտ պարտության է մատնում հայասացիների բանակին։ Մինչ այդ 
խեթերը զուգահեռ ռազմական գործողություններ էին սկսել նաև 
Սիրիայում։ Մուրսիլին ետ է վերցնում Կարգամիսը, սակայն Եփրատը 
չի անցնում։ Խ եթա կա ն  զորավար Կուրունտայի զորքերը պարտության 
են մատնում Նուխասսեի ապստամբներին և վերահսկողություն 
հաստատում նաև Կադեշի վրա։ Դրան նպաստել էր նաև Կադեշի 
ա րքա  Աիտակկամայի սպանությունը իր որդի Ն իքմադդոփ  կողմից։ 
Խ ա թթի  ա րքա ն դժվարին խնդրի առջև է կանգնում, մի կողմից 
պետական շահերը թելադրում էին Նիքմադդուին հաստատել Կադեշի 
գահի վրա, իսկ մյուս կողմից բարոյական սկզբունքները թույլ չէին 
տալիս խրախուսել հայրասպան որդուն։՛Ի վերջո հաղթեց պետական 
գործիչը, և Նիքմադդուն հաստատվեց Կադեշի գահին։ Մինչև 
Սիրիայից հեռանալը Մուրսիլին Շարրիկուշուխի որդուն՝ 
Սախուրունուվային հաստատում է Կարգամիսում որպես փոխարքա , 
իսկ Հալեպում՝ Տելիպինուի որդի Տալմի-Շարրումմային, որի հետ 
կնքվում է պա յմանագիր27։

11 Տե՛ս Տտօ^տՅՈ 6., նշվ. աշխ., հՎ 14։
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Սիրիայում գործերը կարգավորելուց հետո արքան շարժվում է 
դեպի Թեգարամմւս28՝ դեպի Հայասա (Ազգի) արշավանք ձեռնարկելու 
նպատակով։ Սակայն տարին ավարտվում էր, և արքան որոշում է 
առժամանակ հետաձգել արշավանքը29։

Իր թագավորության հաջորդ՝ 10-րդ տարում, Մուրսիլի 11–ը 
ռազմերթ է սկսում դեպի Հա յասա  (Ազգի)։ Ինգալավա քաղաքում 
զորատես անցկացնելուց հետո խեթական արքան արշավում է դեպի 
Հայասա։ Խեթերը պաշարում և գրավում են «ծովի մեջ գտնվող» 
Արիպսա քաղաքը, որի բնակիչները հեռացել էին մոտակա լեռները։ 
Արիպսան ավարի մատնելուց հետո Մուրսիլի 11–ը հպատակեցնում է 
նաև Դուգգամա հայասական քաղաքը, որի բնակիչները 
դիմադրություն ցույց չեն տալիս։ Խ եթակա ն արքան քա ղա քը չի 
ավերում, միայն 3000 դուգգամացիների՝ որպես զինվորների, տանում 
է Խաթթի։ Այնուհետև՝ գահակալության 11-րդ տարում, Մուրսիլի 11–ը, 
նպատակ ունենալով վերջնականապես հպատակեցնել Հայասան 
(Ազգին), կրկին արշավանքի է ելնում։ Հայասայի իշխանավորները, 
տեղի տալով գերազանցող ռազմական ուժին, ստիպված 
բանակցություններ են սկսում Խ ա թթիի  արքայի հետ։ Հա յասական 
կողմը պարտավորվում է զորք տրամադրել խեթական բանակին, 
ինչպես նաև վերադարձնել դեռևս իր մոտ գտնվող խեթական 
գերիներին։ Մուրսիլի 11-ին հաջողվում է որոշ ժամանակով Խ ա թթիի 
հյուսիս-արևելքում չեզոքացնել հայասական վտանգը30։

Խ ա թթիի  արքային առաջին տասը տարվա  ընթացքում շատ բան է 
հաջողվում իրագործել։ Նա կարողանում է վերականգնել տերության 
միասնականությունը և տարածքային ամբողջականությունը, ճնշել 
ենթակա երկրներում ծագած ապստամբությունները։ Իր երկու 
եղբայրների մահվանից հետո նա  կարողանում է շարունակել հոր 
սկսած քաղաքա կան գիծը և Հալեպի ու Կարգամիսի գահերին է 
բազմեցնում նրանց որդիներին։ Հյուսիսսիրիական այդ տարածքները

28 Գտնվում էր Կումմանիի և Վերին երկրի միջև (տե՛ս ՔՅքՏէՅոյյ յ., 6արո^ 0., 7հտ 
Շտօտռւբհ^ օք էհ6 հւէէւէտ Տտբւրտ, Լօոժօո, 1959, բ. 47)։
29 ա ,  Տ. 124-130.
30 Տե՛ս Քոսյան Ա., Մուրսիլիս 11-ի հայասական արշավանքները, Պատմաթանասիրական 
հանդես, 2004, 2, Էջ 197-204։ Ղազարյան Ռ., Հայասա. քաղաքական և մշակութային 
պատմությունը, Էջ 72-74։



շւստ կարևոր դիրք ունեին այն առումով, որ մոտ էին գտնվում 
Խ ա թթիի  հակառակորդ Եգիպտոսի և Ասորեստանի տարածքներին։ 
Մինչ այդ Մուրսիլիին հաջողվել էր նաև լուծել արցավական խնդիրը՝ 
ջախջախելով Փոքր Ասիայի արևմուտքում գտնվող Արցավա երկիրը։ 
Հյուսիսում և հյուսիս-արևելքում ժամանակավորապես լուծվել էին նաև 
կասկական և հայասական խնդիրները։ Այսպիսով, մենք կարող ենք 
արձանագրել, որ Մուրսիլի 11-ի կառավարման առաջին տասը 
տարիներն առանձնահատուկ նշանակություն ունեին նրա ողջ 
կառավարման համար։ Թ՛երևս այս պ ա տճառով է նա  առանձնացրել 
այդ ժամանակաշրջանը և տվել «Տասնամյա» տարեգրության տեսքով։

«Ա ստվածային» և ներընտ ա նեկա ն գործերի կա րգա վորումը
Մուրսիլիի օրոք լուրջ խնդիրներ կային՝ կապված ինչպես 

ժա նտ ա խտ ի համաճարակի բռնկման, այնպես էլ արքունիքում լարված 
իրավիճակի հետ։

Խոսելով Մուրսիլիի գահակալման մասին՝ հարկավոր է շեշտել, որ 
առնվազն քսան տարի, այսինքն՝ նրա  կառավարման մեծ մասի 
ընթացքում Խ ա թթին  իր մահացու ճիրանների մեջ էր առել 
ժա նտ ա խտ ի համաճարակը, որը հազարավոր մարդկանց մահվան 
պ ա տճառ էր հանդիսացել և կանգնեցրել պետությունը անդունդի 
եզրին։ Եվ ավելի քա ն զարմանալի է, որ երիտասարդ արքային 
հաջողվում է հաղթահարել բոլոր ներքին և արտաքին վտանգներն ու 
արհավիրքները և փայլուն հաղթանակով դուրս գալ այդ ամենից։ 
Մուրսիլին իր աղոթքի տեքստերում բողոքում է, որ աստվածները 
այդպես դաժանորեն են պատժում իր երկիրը։ Նա զգուշացնում է նաև 
աստվածներին, որ երկիրը կարող է թշնամիների ավար դառնալ։ 
Արքան նշում է նաև, որ եթե Խ ա թթիում բոլորը մահանան, ա պա  մարդ 
չի մնա, որ աստվածներին զոհեր մատուցի։ Աստվածավախ արքան իր 
երկրին պատուհասած այս դժբախտության պատճառը տեսնում էր 
իրենց գործած մեղքերի մեջ։ Միայն մնում էր պարզել, թե ով և ինչ 
մահացու մեղք էր գործել, որ այդպես բարկացրել էր աստվածներին։ 
Նա պարզում է, որ պատճառը նրա  հայրն է՝ Սուպպիլուլիուման։ 
«Աղոթքների» տեքստերից մեկում (07հ 378.11) նշվում է այն մասին, որ 
արքան հայտնաբերել էր մի հին աղյուսակ, որը նկարագրում էր նրա



նախնիների կողմից կատարվող Ս՜ալա (Եփրատ) գետին նվիրված 
ծեսը։ Սակայն նրա հայրը (Սուպպիլուլիումա 1-ը) թերացել էր այդ ծեսն 
իրականացնել և դա Խաթթիում, ըստ նրա, համաճարակի բռնկման 
պատճառներից մեկն էր հանդիսացել։ Մյուս «աղոթքում» (Շ1Ւ1 378.1) 
խոսք է գնում այն մասին, որ Սուպպիլուլիումա 1-ը մինչև գահ 
բարձրանալը խախտել էր ա վա գ եղբորը՝ Թուդխալիյային տված 
երդումը և սպանելով նրան՝ տիրացել գահին։ Կար նաև մեկ այլ 
պատճառ՝ Սուպպիլուլիուման խախտել էր Եգիպտոսի հետ կնքված 
պայմանագիրը և հարձակվել ու ավերել էր նրան ենթակա 
տարածքները (Շ1Ւ1 378.11)։ Չնայած այն բանին, որ Սուպպիլուլիումայի 
գործողությունները թելադրված էին պետպկան շահերից և ուղղված 
էին նախ  և առաջ Սիրիայում Եգիպտոսի նկրտումների դեմ, սակայն 
Մուրսիլին չի քննարկում այդ ամենը։ Նա գտել էր պատճառները և 
փորձում էր մեղմել աստվածների զայրույթը։ Փաստորեն, հոր մեղքերը 
ծանրացել էին որդու վրա։ Մուրսիլիի հրամանով անց են կացվում 
ծիսական արարողություններ, որոնցում ինքն անձամբ մասնակցում էր՝ 
հույս ունենալով դրանով վերջ տալ համաճարակին։ Մենք չգիտենք, 
արդյոք նրա կառավարման հետագա տարիներին ժանտա խտ ը 
դադարեց թե ոչ, սակայն հավանական է, որ նրա կառավարման 
վերջին տարիներին համաճարակը վերջացել էր։ Համենայն դեպս, 
նրա հաջորդի՝ Մուվաթալլիի օրոք (Ք.ա. 1295-1272 թթ.) նման 
համաճարակի մասին տեղեկություն չկա։

Սակայն նրա հայրը՝ Սուպպիլուլիուման, որդուն «ժառանգել» էր ոչ 
միայն այդ ամենը։ Մի մեծ խնդիր կար նաև Խ ա թթիի  արքունիքում՝ 
կապված Սուպպիլուլիումա 1-ի վերջին կնոջ՝ բաբելոնյան 
արքայադուստր տավանաննա  (թագուհի) Ամմիննայայի հետ։ 
Սուպպիլուլիումայի կինը տարիների ընթացքում մեծ ազդեցություն էր 
ձեռք բերել իր ամուսնու վրա և ամբողջ տերությունում։ Նույնիսկ 
Սուպպիլուլիումայի մահվանից հետո նա պահպանում էր իր 
ազդեցությունը և դիրքը արքունիքում։ Մուրսիլին, ինչպես իր եղբայր 
Առնուվանդան, համբերությամբ և հարգանքով էին վերաբերվում 
թագուհուն՝ իրենց խորթ  մորը։ Նա կառավարող թագուհին էր մնում 
նույնիսկ իր ամուսնու մահվանից հետո։ Սակայն թագուհին 
թագավորական գանձարանը դատարկում էր իր կողմնակիցներին
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նվերներ բաժանելով, որով, հավանաբար, ցանկանում էր ստանալ 
նրանց աջակցությունը։ Թագուհին հանդիսանում էր նաև Տւ«ձոշ3ոու31– 
քրմուհի, որի ձեռքում էին գտնվում պետական հոգևոր-ծիսական 
արարողությունների վրա վերահսկողությունը և իրականացումը, որը 
նույնպես նրան մեծ իշխանություն էր տալիս։ Մուրսիլին բողոքում էր, 
որ թագուհին պալատը լցրել էր օտար (բւսբելոնյան–Ռ.Ղ.) 
աստվածներով և ծեսերով, որ իր հոր տունը (Սուպպիլուլիումայի 
պալատը–Ռ.Ղ.) նա վեր էր ածել «քարե տան» (դամբարանի - Ռ.Ղ.)։ 
Թ ագավորական ընտանիքի մեջ լարվածությունը աճում էր։ Մուրսիլին 
սկզբում ոչինչ չէր անում, դա  կապված էր նաև մայրաքաղաքից նրա 
երկրարատև բացակայությունների հետ։ Սակայն ամեն ինչ փոխվում է, 
երբ Մուրսիլի 11-ի կինը՝ Գասսուլավիյան արքայի կառավարման 
իններորդ տարում հիվանդանում է և մահանում։ Մուրսիլին համոզված 
էր, որ այս ամենը իր խորթ  մոր իրականացրած սև մոգության ծեսի 
հետևանքն էր։ Արքայի գուշակային խորհրդակցությունը ցույց է 
տալիս, որ թագուհին մեղավոր է։ Չնայած խորթ  մոր մեղքը 
ապացուցված էր համարվում, սակայն արքան նրան մահապատժի 
չդատապարտեց։ Թագուհուն զրկեցին իր զբաղեցրած դիրքերից և 
վտարեցին արքունիքից։ Նրան զրկեցին Տւ»3ո23ոու–քրմուհու 
պաշտոնից, սակայն ապրելու բոլոր պայմանները ապահովեցին, 
որպեսզի նա  հանգիստ ապրի մինչև իր կյանքի վերջ32։ Մենք ավելի 
հակված ենք տեսնել այս ամենի մեջ պարզապես իշխանության 
համար պայքարի հետևանք, որը բերեց նրան, որ թագուհիներից մեկը 
մա հացավ անհասկանալի հիվանդության պատճառով, իսկ մյուսը 
զրկվեց իր դիրքից և վտարվեց արքունիքից։ Բնական է, որ սև 
մոգության ծեսը չէր Գասսուլավիյայի մահվան պատճառը, այլ որևէ 
հիվանդություն, կամ էլ Ամմիննայան նրան պարզապես թունավորել 
էր։ Եթե նա  այդ քայլին էր գնացել, ապա  –հավանական է, որ հաջորդ

Յւ “ սայտյ^ՅոշՅոոՅ խեթերենում նշանակում է քրմուհի, թառացի՝ «աստծո մայր», տե՛ս 
7ւտշհ16Ր յ., հտէհւէւտշհտտ հՅ ոձ \*8 րէ6 ւ՜եսշհ , 1ոտԵուշ1<, 2001, Տ. 153.
32 հօքքոտր հ., ձ  Բհյհշհ օք հ/1սւ–$ւ1ւ II Յհօսէ հւտ Տէտթտօէհտւ–, յօսում օք էհտ ձատոշՅՈ 0ո6ոէտ1 
Տօշւտէ  ̂(այսուհետ՝ յձՕՏ), 1983, 103/1, թթ. 187-192; ձ1թ31՜տ1տո ք̂ է., 0ւ6 6տէէ1ՈՈ6Ո ձ/էսւՀա II։ 
□ոտ ՏտէՐՅշհէսոջ ժտտ հտսէւցտո Բօւ՜տշհսոջտտէՅոժտտ սոժ տտտտո 1ոէ6քթՐ6էՅէւօոտտճջ1ւշհ1<6ւէ6ո, 
Տէսժւ Աւօ6Ո61 «յ Տ§60–ձոՅէօ1ւօ, 2007, Տ. 31-37. Քոսյան Ա., Մուրսիլիս 11-ի
հայասական արշավանքները, Էջ 199-200։



քայլը պետք է լիներ նաև Ս՜ուրսիլիին իշխանությունից հեռացնելը և 
նրա փոխարեն ավելի հարմար թեկնածուի նշանակումը Խ ա թթիի  
գահին33։

Լինելով աստվածավախ մարդ՝ Մուրսիլի 11-ը, հավանաբար, 
վախենում էր, որ Ամմիննայայի մահապատիժը կարող էր առաջացնել 
աստվածների զայրույթը։ Նա ցանկանում էր նաև աստվածներին ցույց 
տալ իր անսահման բարեգթությունը նույնիսկ իր թշնամիների 
նկատմամբ։

Հետաքրքիր է այս առումով Մուրսիլիի որդի Խաթթուսիլի 111-ի (Ք.ա. 
1267-1237 թթ.) թողած տեքստը, որտեղ նա  կասկածի տակ է դնում հոր 
արարքը՝ գտնելով որ այդ ամենն անօրեն քայլ էր, և ինքը ոչ մի 
մասնակցություն չի ունեցել դրանում34։

Գասսուլավիյայի մահվանից որոշ ժամանակ անց Մուրսիլին 
ամուսնանում է երկրորդ անգամ։ Նոր կնոջ՝ Տանուխեպայի 
վերաբերյալ Մուրսիլիի կառավարման ժամանակաշրջանի տեքստերը 
լռում են։ Սակայն Տանուխեպայի անունը տրված է մի քանի կնիքների 
վրա՝ արքայի անվան հետ միասին35։

33 Մուրսիլիի ժամանակաշրջանից պահպանվել է տեքստ  (&Ս8 XIV 4), որտեղ 
հիշատակվել է հավանաբար նրա 10-րդ տարում դեպի Հա յասա (Ազգի) կազմակերպած 
արշավանքի ընթացքում թագուհու՝ Խաթթուսայում պալատական հեղաշրջում 
իրականացնելու փորձը։ Տրվում է նաև այն մասին, որ թագուհին փորձել էր արևի 
խավարումը օգտագործել ընդդեմ արքայի։ Արևի խավարման նկարագրությունը թույլ է 
տափս ճշգրտել Մուրսիլիի կառավարման ժամանակագրությունը։ Հետազոտողների մի 
մասի կարծիքի համաձայն՝ արևի խավարումը տեղի է ունեցել Ք.ա. 1312 թ. հունիսի 24– 
ին։ Այն եղել է ամբողջական արևի խավարում, որը երևացել է Փոքր Ասիայի և՛ 
հյուսիսային, և՛ կենտրոնական հատվածներում, նմանապես նաև Հայկական 
լեռնաշխարհում (տե՞ս ձտէքՏտ Բ., 7հօ Օտօո օք էհօ Տսո տ էհտ 7օոէհ \,տյր օք էհօ 8տ1ք>ո օք 
ձ/էսւ՚տատ II, Ւ1օուօոտ յոԺ Տէ̂ 1տտ։ Տէսժւտտ ւո ճււ՚ւ  ̂ձրէ յոԺ ձոշհ36օ1օ^ տ Աօոօսր օք Բւ՜օճտտտօր 
հօատր Լ. 7հօոոՅՏ, 1993, թբ. 11-17; հսետք Բ.յ., 7հտ տօ1յր օտտո օք Ասր§ա II, յձՕՏ, 2001, 
121/4, թթ. 640-644; Քոսյան Ա., Հայասան և Ազգին, Շնորհ ի վերուստ, առասպել, ծես և 
պատմություն, Երևան, 2008, Էջ 283-285)։
34 Տտյ»տք Լ, հՅէէստւ11ւ՚տ օք 6(շս1թՅէւօո էօ էհտ Տսո-քօժժտտտ օք ձոոոՅ (Շ7Ւ1 383), հւէէւէտ 
թՐՅ̂ ՏՐՏ, Լտւժտո, Տօտէօո, 1<81ո, 2002, թթ. 97-101.
35 Տանուխեպան ոդջ Էր և՛ Մուվաթալլիի 11-ի, և՛ Մուրսիլի 111-ի օրոք։ Տանուխեպայի 
մասին տրված Է նաև Խաթթուսիլի 111-ի աղոթքի տեքստում, որտեղ երևում Է, որ 
բավականին լարված հարաբերություններ են եղել նրա և խորթ մոր միջև (Տաքտր I., նույն 
տեղում։ Տես նաև հօսէ 7հ. Բ.\. \/ձո ժօո, 7հշ թսոէ> օք Աոքյտհւթ, Լտւժտո, Տօտէօո, «81ո, 
1998, թթ. 44-53)։



Մուրսիլին ուներ չորս զավակ։ Նրա որդիներն էին 
Խալպասուլուպին (մահացել էր հոր կենդանության օրոք), 
Մուվաթալլին և Խաթթուսիլին36։ Վերջին երկուսը հետագայում 
դարձան Խ ա թթիի  մեծ արքաներ և շարունակեցին իրենց հոր 
գործերը։ Մուրսիլին ուներ նաև դուստր՝ Մասսանաուցցին, որը 
հետագայում Մուվաթալլիի օրոք կնության է տրվում Մաստուրիին՝ 
Սեխա գետի երկրի ենթակա արքային37։

Նոր խ նդիրներ  ա րև մուտ քում և հյուսիսում
Մուրսիլիի կառավարման տասներկուերորդ տարում նոր 

ապստամբություն բռնկվեց Փոքր Ասիայի արևմուտքում՝ Արցավայում։ 
Ապստամբության առաջնորդն էր էՏ ձԼՐձԲ -ը ։ Նրա ծագման և դիրքի 
մասին տեղեկություններ չկան։ Հավանակա ն է, որ նա  Ս՛ասա երկրից 
էր։ Ապստամբության մասին Մուրսիլիին տեղյակ պահեց Միրա– 
Կուվալիյա երկրի ենթակա արքա  Մասխոփլուվան։ Սակայն 
այնուհետև նա  անցավ ապստամբների կողմը՝ Պիտասա երկրին 
նույնպես դրդելով ապստամբության։ Մուրսիլին նորից անձամբ 
գլխավորեց արշավանքը դեպի Փոքր Ասիայի արևմուտք։ Նա մտադիր 
էր նա խ  և առաջ դիվանագիտական ճանապարհով դարձյալ իր կողմը 
գրավել Մասխուիլուվային։ Սակայն վերջինս մերժեց Մուրսիւիի 
առաջարկը՝ ներկայանալ իրեն և հեռացավ Մասա երկիր։ Խ եթակա ն 
զորքը ներխուժեց Մասա երկիր և պատժիչ գործողություններ 
իրականացրեց այնտեղ։ Խ ա թթիի  արքան Մասայի բնակիչներից 
պահանջեց իրեն հանձնել Մասխուիլուվային։ Խ եթա կա ն արքայի 
վերջնագիրն ազդեցություն գործեց նրանց վրա։ Մասխուիլուվային 
ձերբակալեցին և հանձնեցին Մուրսիլիին, որը նրան տ ա րա վ 
Խաթթուսա ։ Մուրսիւին Միրա և Կուվալիյա երկրների գահին 
հաստատեց Մասխուիլուվայի եղբորորդուն՝ Կուպանտա– 
Կուռունտային, որի հետ պայմանագիր կնքեց38՝ այդ ամենը 
ներկայացնելով որպես թագավորական մեծահոգության դրսևորում, 
մինչդեռ իրականում դա  լավ հաշվարկած քա ղա քա կա ն քայլ էր։

36 ՕէէՏՈ հ., 0|6 ձթ010§16 հՅէէԱՏւհՏ III, ՏէսԺտՈ 2Ա ճ6Ո 80§32)<8^6,էէ6Ո■ 1981՛ ^ ՚  Տ– 4-5.
37 Տե՛ս 8«։1<տՅո Տ., նշվ. աշխ., 1Տ117։
38 Տե՛ս Ցտշևտտո 6., նշվ. աշխ., I՝) 11։



Սակայն տերության հյուսիսային մասում դեռևս չլուծված խնդիրներ 
կային39։ Մուրսիլին իր կառավարման հետագա  տարիներին 
անընդհատ ստիպված էր պատժիչ գործողություններ ձեռնարկել 
անհանգիստ կասկական ցեղերի դեմ։ Այսպես օրինակ՝ նա իր 
թագավորման տասնիններորդ տարում կրկին արշավեց դեպի Կասկա 
երկիր։ Կապուպովա  բնակավայրի մոտ տեղի ունեցած 
ճակատամարտում խեթական արքան հաղթանակ տարավ։ Այս 
արշավանքի ընթացքում Մուրսիլին հավաստիացնում էր, որ իրեն 
հաջողվել է հասնել այնտեղ, որտեղ մինչ այդ ոչ մի խեթական արքա 
ոտք չէր դրել, խոսքը վերաբերում է Տակկուվախինա և 
Տախանտատիպա երկրների նվաճմանը40։ Իսկ իր թագավորման 
քսաներկուերորդ տարում Մուրսիլի 11-ը նորից արշավել է Կասկա 
երկիր, հաղթել կասկերի միացյալ բանակին, գրավել Տապապանուվա 
երկիրը, այնուհետև շարժվել դեպի Խ ա թենցովա  երկիր և նվաճել 
Զիթխարիյա բնակավայրը։ Մուրսիլին նշում է, որ Տելիպինու արքայից 
հետո ինքն առաջինն էր, ով հասել է մինչև Խ ա թենցովա  երկիրը և 
նվաճել այն։ Մեկ այլ խնդիր առաջացավ նաև Կալասմա երկրում, որը 
հրաժարվեց զորք տրամադրել Խ ա թթիի  արքային։ Մուրսիլին 
Կալասմա ուղարկեց իր փորձառու զորավար Նուվանցային, որին 
հաջողվեց առժամանակ կարգուկանոն հաստատել այնտեղ41։ Չնայած 
իր մի շարք հաջող արշավանքներին, կասկական խնդիրն այդպես էլ 
մնաց չլուծված։

Կասկական խնդիրը լուծելու տարբերակներից մեկն էր նաև 
սահմանամերձ լքված բնակավայրերի բնակեցումը 
խեթահպատակներով։ Դա կարող էր բուֆերային գոտիներ ստեղծել 
կասկերի և խեթերի կենտրոնական տարածքների միջև։ Օրինակ՝ 
Մուրսիլին վերաբնակեցրեց Տիլիուրւս սահմանամերձ քաղաքը, որը 
դեռևս Խանտիլի 11-ի օրոք (Ք.ա. XV դ. II կես) էր լքվել։ Հետագայում 
այս քաղաքականությունը շարունակեցին նրա  որդիները՝

39 Փոքր Ասիայի հյուսիսային մասի պատմական աշխարհագրության վերաբերյալ տե՛ս 
ա ո հ 6 * * տ  Տ ., 6 1 յԱ  Շ ., 7հ6 հւտ էօոշ31  ջտօջրՅթհ̂  օ ք  ո օ ր է հ < 6 ո է քտ 1  ձոտէօ1ւՅ  ա  էհտ  հւէէւէտ թ € ո օ ժ ։  

է6><էտ Յ ոժ  Յ ՐՇ հՏ 6 0 |0 ^  ՛Ո Շ0ՈՇ61"է, ձՈՅէօ1|ՅՈ ՏէսԺ|՚6Տ, 2009, 59, թթ. 51-72.
40 ա ,  Տ. 150-151.
41 ա ,  Տ. 162-165.
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VI

Մուվաթւսլլին և Խաթթուսիլին։ Ս՜ուրսիլին Փորձեց նաև վերականգնել 
խեթական տիրապետությունը սրբազան Ներիկ42 քա ղա քի  վրա, 
որտեղ խեթերը զիջել էին իրենց դիրքերը դեռևս Հին թագավորության 
տարիներին։ Արքայի արշավը դեպի Ներիկ, որտեղ նա  տոնեց 
Ամպրոպի աստծո տոնը, ընդունվեց որպես դարակազմիկ երևույթ։ 
երեք հարյուր տարվա  ընդմիջումից հետո Խ ա թթիի  արքան առաջին 
անգամ ոտ ք դրեց սրբազան քա ղա ք և այդ տարածքները ազատագրեց 
կասկերից43։ Սակայն Մուրսիլիին այդպես էլ չհաջողվեց բնակեցնել 
բնակավայրը, դա  տեղի ունեցավ միայն նրա թոռան Մուրսիլի 111-ի 
օրոք (Ք.ա. 1272-1267 թթ.)։

Ա րքա յի ա ռողջա կա ն խ նդիրը  և դրա  «լուծումը»
Մուրսիլի 11–ի կյանքի հետաքրքիր դրվագներից մեկն է նաև նրա 

առողջության հետ կապված դեպքը։ Դեպի Թիլ-Կուննու ուղևորության 
ժամանակ արքան զգում է հիվանդության աոաջին նշանները, որը, 
համաձայն աղբյուրի, առաջացել էր կայծակի հարվածի պատճառով։ 
Արքան մասնակիորեն կորցնում է խոսելու ունակությունը։ Լինելով 
սնահավատ  անձնավորություն, իր ժամանակի մարդկանց մեծ մասի 
պես, նա  անմիջապես սկսում է փնտրել պատճառը, թե որ աստծուն է 
նա  բարկացրել, որ իրեն այդպիսի հիվանդություն է ուղարկել։ Արքան 
խորհրդակցում է գուշակների հետ և պարզում, որ պատճառը 
Մանուցցիյա Ամպրոպի աստվածն է։ Հավանաբար, արքան կաթված 
էր ստացել և մասնակիորեն կորցրել խոսելու ունակությունը։ Դրա 
պ ատ ճա ռ կարող էր հանդիսանալ արքայի դժվար և հոգսաշատ 
կյանքի ուղին, անընդհատ պատերազմների մեջ գտնվելը, որը ծանր էր 
անդրադարձել արքայի առողջության վրա։ Աստծո գութը շարժելու 
համար հարկավոր էր հատուկ արարողություններ կատարել 
«մաքրագործվել», զոհաբերություն կատարել, որի նպ ա տ ա կով 
Մուրսիւին ուղևորվում է Կումմանիի Ամպրոպի աստծո տաճար44։ Այս

42 861Շ, VI, Տ. 286-289.
43 Ղազարյան Ռ., Կասկա երկիրն ըստ սեպագիր աղբյուրների, Մերձավոր և Միջին 
Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, 2007, XXVI, էջ 57-59։
44 606է26 ձ . ,  Րտճտւ՚տտո հ . ,  ձ/էսրտատ ՏբքՅՇՒ||ՅհՈ1ԱՈ§, Շօթ6ՈհՅՏ<6Ո, 1934; Լտ եՐԱ Ո  8 ., 
Լ՚ՅթհՅՏւտ Ժ6 ձ ձ յքտ ա  II = Շ 7 հ  4 8 6 , հտէհԷւՇՅ, 1985, 6, թ թ .  103-137.
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ամենը բերում է արքայի վիճակի մասնակի բարելավման։ Մենք 
տեղյակ չենք, թե արքայի կառավարման որ տարում է այդ դեպքը 
տեղի ունեցել։ Ավելի հավանական է կարծել, որ իրադարձությունները 
տեղի են ունեցել նրա կառավարման վերջին տարիներին։

Մ ուրսիլի 11-ի տ երությունը, տ ա րա ծա շրջա նը նրա  օրո ք
Մուրսիլիի օրոք խեթերը պատերազմել են Եգիպտոսի, 

Ասորեստանի, Արցավայի, Հայասայի, կասկերի և այլ երկրների ու 
ժողովուրդների հետ։ Մուրսիլիի արշավանքներն ընդգրկում էին լայն 
աշխարհագրություն՝ հյուսիսում հասնելով մինչև Պոնտական լեռներ, 
հարավում՝ Կադեշ, արևմուտքում՝ էգեյան ծովի ափերը, արևելքում՝ 
Վանա լիճ։ Բոլոր ուղղություններով արքան մեծամասամբ 
հաջողության էր հասել։

Տերությունը կառուցելիս Մուրսիլին հաճախ էր դիմում 
դիվանագիտական միջոցների։ Խ եթա կա ն շատ արքաներ, ինչպես 
նաև Մուրսիլին, դիվանագիտական նուրբ հոտառություն ունեին, 
տիրապետում էին դիվանագիտական արվեստին և ճկուն 
քաղաքականություն էին վարում։ Մուրսիլին գերադասում էր նաև 
հպատակեցված տարածքներում նշանակել ենթակա  կառավարիչներ՝ 
այսպիսով պահպանելով տերության տարբեր շրջանների՛ մասամբ 
նաև ինքնավար կարգավիճակը։

Մուրսիլիի կառավարման շրջանի կարևորագույն երևույթներից 
մեկն էր նաև մեծ քանակությամբ բնակչության տեղափոխումները 
նվաճված երկրներից դեպի տերության այլ շրջաններ։ Այդ ամենը 
երկու կարևոր խնդիր էր լուծում։ Ն ախ  բնակչությունից զրկում էին 
նախկին թշնամական տարածքները, այնուհետև հնարավորություն էր 
ստեղծվում բնակեցնել տերության առավել հնազանդ շրջանները։ 
Բացի այդ, նաև անհրաժեշտ էր բնակեցնել համաճարակի պատճառով 
բնակչության մեծ կորուստ կրած տարածքները։ Կարևոր էր նաև 
բանակը համալրելու հարցը։ Խ ա թթին  պատերազմներ էր վարում մի 
քանի ուղղություննեով, ուստի անընդհատ կարիք կար զենքի տակ 
պահելու մեծ քանակությամբ մարդկանց և նրանց թիվը համալրելու։ 
Նման խնդիրները լուծելուն էին միտված նաև արքայի 
գործողությունները, երթ նա  նվաճված երկրներից պահանջում էր իրեն
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զինվորներ տրամադրել։ Տեղափոխվածները կարող էին նաև 
օգտագործվել պետական շինարարության մեջ, կայազորերում 
ծառայություն անցկացնել, աշխատել տաճարներում։ Նրանց մի զգալի 
հատվածը բաժին էր հասնում նաև խեթական ազնվականներին և 
զինվորականներին։ Սակայն հաճախ տեղափոխված բնակիչները 
փախուստի էին դիմում այլ երկրներ, որը բերում էր նրան, որ Խ ա թթիի 
արքան ետ էր պահանջում իր նախկին հպատակներին։ Շատ հաճախ 
սա առիթ էր դառնում նաև նոր ռազմական գործողությունների։ 
Խ ա թթիի  թշնամի կամ հակառակորդ երկրները հաճախ իրենց 
հովանավորության տակ էին վերցնում փախստականներին՝ 
ցանկանալով ընդգծել իրենց անկախ կամ հակախեթական 
դիրքորոշումը։

Խ ա թթին  պատկանում էր Մերձավոր Արևելքի «մեծ» 
տերությունների շարքին45։ Տարածաշրջանում այս տերությունների 
միջև անընդհատ պայքար էր գնում առաջատար դիրք զբաղեցնելու, 
առևտրական ճանապարհների վրա վերահսկողություն սահմանելու և 
նոր տարածքներ և ազդեցության գոտիներ ձեռք բերելու համար։ 
Տարածաշրջանի հզոր տերություններն էին Խ աթթին, Եգիպտոսը, 
Բաբելոնիան, Ասորեստանը և Ախխիյավան։

Խ ա թթիի  և Եգիպտոսի միջև քա ղա քա կա ն հարաբերությունները 
սկսվել էին դեռևս Եգիպտոսի փարավոններ Ամենհոտեպ 111-ի (Ք.ա. 
1390-1352 թթ.) և Ամենհոտեպ 17–ի (էխնաթոն) (Բ.ա. 1352-1336 թթ.) 
օրոք։ Թ ութանխամոնի օրոք (Ք.ւս. 1333-1324 թթ.) եգիպտական 
գլխավոր զորահրամանատար Հոռեմհեբը (Արմա՚ան)46 ռազմական

45 Մուվաթալլի 11-ի՝ Վիլուսայի Ալաքսանդույի հետ կնքած պայմանագրում (տե՛ս 8տշ1<ոոյո 
6., Ւ1ւէէւէտ Օւբ1օաՅէւշ 1օէէտ, Ա 13) հիշատակվել են մի քանի տերություններ (Եգիպտոս, 
Բսւբելոնիա, Խանիգալբատ (Միտաննի) և Ասորեստան), որոնց արքաներին նա 
համարում Էր իրեն հավասար։ Թուդխալիյա 1\դ (Ք.ա. 1237-1209 թթ.) և նրա  վասալ 
Ամուրրույի արքա  Շաուշկամուվայի միջև կնքված պայմանագրում (տե՛ս Ցտշևտտո 6., նշվ. 
աշխ., 1Տ| 17) նման մոտեցումով տրված են Եգիպտոսի, Բաբելոնիայի, Ասորեստանի և 
Ախխիյավայի արքաները։ Այսինքն, այս երկրներն Էին հանդիսանում Ք.ա. XIII դարի 
Մերձավոր Արևելքի գերտերությունները (բացի Միտաննիից, որը արդեն Ք.ա. XIII դ. II 
կեսին ամբողջովին կորցրել Էր իր հզորությունը)։ Նմանատիպ իրավիճակ Էր նաև 
Մուրսիլի 11-ի օրոք։
46 ա1տր յ., ձռտւ՜ՈՅ /ՀՀտ ՇՒմօոօ1օ§^ ոյԺ էհտ 1ժ6Ոէւէ> օք Տ1ւեհսքսո^3 տ էհօ Լւջհէ օք 3 ք՝16»1̂  
Տտշօոտէւ՜սշէտժ հւէէւէտ 16X1, ձ1էՕՈ6Ոէ31|ՏՇՒւ6 քօքտշհսոջտո, 34, 2007, 2, բբ. 252-293.
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գործողություններ է իրականացրել Սիրիայում Խ ա թթիի  դեմ47։ 
Թութանխամոնի մահվանից հետո նրա  այրին՝ էխնաթոնի դուստր 
Անխեսենամունը, որոշել էր ամրապնդել իր դիրքերը Եգիպտոսում և 
ապահովագրել տերության հյուսիսային սահմանները։ Նա նամակով 
դիմում է Սուպպիլուլիումային՝ խնդրելով Եգիպտոս ուղարկել նրա 
որդիներից մեկին՝ որպես իրեն ամուսին։ Սուպպիլուլիուման Եգիպտոս 
է ուղարկում է իր որդիներից Յանանցային՝ հույս ունենալով 
ամրապնդել դրանով Խ ա թթիի  դիրքերը տարածաշրջանում։ Սակայն 
Ցանանցան սպանվում է եգիպտացիների կողմից։ Սա պա տճառ է 
դառնում խեթաեգիպւոական հակամարտության բռնկման, որը 
շարունակվում է Մուրսիլի 11-ի օրոք և իր գագաթնակետին հասնում 
Կադեշի ճակատամարտում (Ք.ա. 1274 թ.)։

Յուրահատուկ հարաբերություններ էին հաստատվել նաև 
տարածաշրջանում առաջնային դիրքերի ձգտող Ասորեստանի և 
Խ ա թթիի միջև։ Այդ հարաբերություններում խաչաձևվում էին նաև 
Միտաննիի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Պայքար էր 
գնում երկու տերությունների միջև նախկին գերտերության 
«ժառանգության» համար48։ Միտաննիի տարածքի նկատմամբ 
Ասորեստանի գործողությունները բերեցին տարածաշրջանում 
քա ղա քա կան ուժերի նոր վերադասավորման։ Սկսեց ձևավորվել 
եգիպտաասորեստանյան դաշինքը՝ ի հակակշիռ խեթաբաբելոնյան 
դաշինքի։ Բաբելոնիան այս շրջանում թշնամական 
հարաբերությունների մեջ էր Ասորեստանի հետ և բնական դաշնակից

47 Հոռեմհեբի մինչարքայսւկան («Գլխավոր հրամանատարի») դամբարանի պատերին 
պատկերված են այն բազմաթիվ գերիները, որոնց ինքը Նուբիայից և Սիրիայից բերել էր 
Թութանխամոնի համար։ Արձանագրություններում Հոռեմհեբը հպարտանում է, որ «իր 
անունը հայտնի է խեթերին»։ Կարելի է եզրակացնել, որ Սիրիայում Սուպպիլուլիումայի 
օրոք գործող եգիպտական զորքերին առաջնորդել էր Հոռեմհեբը և որոշակի 
հաջողությունների հասել (հ̂ տւ՜էւո 6.7., 7հօ Ատտթհէէտ 7օռւե օք հօւ-օտհտե, ՇօտտՅոժտւ՜-տ– 
Շհւտք օք 7սէ՚տո1<հՅոո0ո. I. 7հտ ք&ււտքտ, 1ոտշոբէւօոտ Յոժ Շօռւու6ոէ317, Լօոժօո, 1989)։
44 Ք.ա. 1330-20-ական թթ. Միաաննին դադարեց գոյություն ունենալ որպես ինքնուրույն 
քաղաքական ուժ և այսուհետև, ընդհուպ մինչև իր անկումը, շուրջ մեկ դար գտնվում Էր 
մի կողմից Խաթթիի, մյուս կողմից Ասորեստանի միջև՝ ծառայելով որպես 
արգելապատնեշ վերջինիս դեմ (տե՞ս Քոսյան Ա., Միտաննի։ Քաղաքական 
պատմություն, Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն, Երևան, 2013, հ. I, Էջ 
397-398)։



էր համարվում Խ ա թթիի  համար։ Ասորեստանցիները դեռևս Աշշուր– 
ուբալլիտ 1-ի օրոք (Ք.ա. 1353-1318 թթ.) սպառնամ էին Խեթական 
տերության հարավարևելյան սահմաններին։ Հետագայում, օգտվելով 
Սուպպիլուլիումայի և Առնուվանդայի մահվանից, Ասորեստանը 
գրավում է Միտաննին՝ որի արքա  Շատտիվասան պարտություն է 
կրում, իսկ Կարգամիսի արքա  Պիյասիլին չի կարողանում օգնություն 
ցուցաբերել։ Մուրսիլիի առաջին գործերից մեկն է լինում զորք 
ուղարկել Կարգամիս, որի վրա էր հարձակվել Ասորեստանի արքա 
էնլիլ-նիրարի 1-ի (Ք.ա. 1317-1308 թթ.) բանակը։ Կարգամիսը 
ճանապարհ էր բացելու Ասորեստանի համար դեպի Սիրիայի 
խեթական տարածքները, դեպի Միջերկրական ծով։ Մուրսիլիին 
չնայած հաջողվեց ետ մղել ասորեստանյան հարձակումը, սակայն 
Եփրատը նա  չանցավ՝ ա յսպիսով ակամայից ճանաչելով 
ասորեստանցիների նվաճումները Եփրատից այն կողմ։ Ասորեստանի 
և Եգիպտոսի համար բնական դաշնակից էր Ախխիյավան, որը 
պա յքար էր մղում Փոքր Ասիայի արևմուտքում Խ ա թթիի  դեմ։ 
Ընդհանուր առմամբ, տարածաշրջանի ուժերի դասավորությունը 
Խ ա թթիի  օգտին չէր։ Այս առումով Մուրսիլի 11-ի ձեռնարկումները և 
հաջողությունները առավել գնահատելի են՝ հաշվի առնելով, որ նա  
ստիպված էր պա յքար մղել բոլոր ուղղություններով։

Ա մփ ոփ ում
Իր թագավորման վերջին տարիներին Խ ա թթիի  մեծ արքա  

Մուրսիլի 11-ը կարողացավ ապացուցել իր բոլոր քննադատներին, 
հատկապես նրանց, ովքեր իրեն անփորձ պատանու տեղ էին դրել, որ 
նա  իսկապես իր տաղանդավոր հոր արժանի զավակն է։ Չնայած 
որպես կրտսեր որդի նրան, հավանաբար, չէին նախապատրաստել 
թագավորական գործունեության համար, ՜սակայն նա  փայլուն կերպով 
գլուխ հանեց իր վրա դրված պարտականություններից։ Նա 
պատահականորեն դա րձա վ արքա, սակայն ապացուցեց, որ արժանի 
է գրանցվելու Խ ա թթիի  մեծ արքաների շարքում։ Նա ոչ միայն 
ռազմական գործիչ էր, այլ նաև պարտքի մեծ զգացումով լեցուն մի 
անձնավորություն, որն իր անձնական գործն էր համարում նաև իր հոր
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գործած «մեղքերը» քավել։ Նրան կարելի է բնորոշել նաև որպես 
փայլուն դիվանագետ։

Գահ բարձրանալով՝ արքան ժառանգություն էր ստացել 
բավականին թուլացած մի տերություն, որը նա իր համառ և 
հաստատակամ պայքարի շնորհիվ նորից հզորացրեց։ Մահվանից 
հետո Խ ա թթիի  մեծ արքա  Մուրսիլի 11-ն իր ժառանգին թողեց կայուն և 
հզոր երկիր։

1»Ը 68Լ\1 ԽՒ10 Օք ՒԱ171 ԱՍ8Տ1Լ1 II ^ 0  հ1Տ 71^Ը

^ԱՐՏ||| II (1321-1295 8.0.) 1Տ 0Ո6 օք էհ© §|–63է6Տէ տՕՈՅքՇհՏ օք էհ6 ծՈՇ16Ոէ 
^0|–|Ժ հ© 1Տ Ր6տ2Ր1<Յե16 ՈՕէ 0Ո|^ քՕՐ հւտ 0»Ո տ|||է317 ՅՇհ|676տ6ՈէՏ, եսէ յ1տօ քՕՐ 
հւտ շօոէոեսէւօոտ էօ հւէէւէօ հւտէօոօջրՅթհ^. 1հօ հւտէօոօյ»ոՅք% օք էհտ էւտտ օք հ4սրտ՝ւ1ւ
II 1Տ V6̂ 7 ւտթՕՐէՅՈէ քՕՐ էհ6 ծոօւտոէ հւտէօդ^ Օք ̂ ՈՈ6Ո|3 35 »0||.

հ տ  «ՅՏ 6\Շ6թէ|0Ո311̂  թ 10ԱՏ. 1 Ւ|Տ թ 16է^ »ՅՏ 1ՈՏթ1Ր6է1 էհ6 Ո6Շ6ՏՏ1է^ Օք ՇՅ|||Ոջ 
ԱթՕՈ էհտ ջ օժ տ  է օ  ^1 67 6  էհՏ Ր63||Ո օ ք  էհ6 ՏՇՕԱՐ86 օ ք  էհ© բ 13§Ա6. հ տ  Ւ յՃ  էօ 
ժ ւ տ օ ^ 6Ր էհ© ՇՅստտտ օ ք  էհ6 § օժտ ՛ Տ66տ տ յ» 1̂  ւտ ր 1303հ 16 «ՐՅէհ 3յ>3ւոտէ էհ© 1յո Ժ  օ ք  
հՅէէւ. հւտ քՅէհՑՐ՚Տ Ո6$*|6Շէ օ ք  Տ Շ6Րէ31Ո ք6Տէ|73|, Ւ|Տ 3||քջ6Ժ եՐ63|<տ§ օ ք  3 քՐՕՈէւՑՐ 
էՐ63է^ »՚|էհ ՅՈ^  ՚1105* Տ6Ո 0ԱՏ֊հ|Տ Տ13̂ 1Ո8  հւտ ©Ստր եՐ0էՒ|6ք է օ  §31Ո էհ6
էհւ՚ՕՈՇ */ՏքՏ 311 շւէտժ ՅՏ թՐ0701<1ՈՏ էհ6 ջ օժտ . Ւ^ԱՐՏա ՇՕԱ|<յ ո օ է  սոժտրտէՅոժ » հ ^  հւտ 
0քք6ՈՈ§Տ « 6ՐՏ ՈՕէ ՏԱքք|Շ16Ոէ Շ0Ո1թ 6ՈՏՁէ 10Ո , 3|էհՕԱ§հ հ 6 Ո676Ր Ժ6Ո16Ժ էհՏէ 3 
քՅէհՏՐ՚Տ §Ա||է Ժ6ՏՇ6ՈԺ&Ժ օ ո  հւտ շՒո1Ժր6ո.

^հտ ո  հտ ՇՅՈ16 էօ էհտ էհրօոտ, քտ̂ սրտւ1ւ II «յտ տօօ1է«1 եV հւտ տոտաւտտ յտ յ  տտրշ 
Շհ|1օ|. 7հ|Տ ա պ  հ^V6 հՅթթշոշժ Ետշյատտ հ6 «ՅՏ էհտ ^0ԱՈ§6Տէ ՏՕՈ օք Տսթթ|1ս1|սՈՂՅ I, 
հւտ «Ստտէ հւ"0էհ6ւ՜, ձւ–ոս«ՅոժՅ II, Ւ ^ ւոջ  ժւտժ օք էհտ թ1տ§ս6 տոժ Յոօէհտր երօէհտո,
23ՈՈՅՈ23, |^ Ո յ*  ԵՏ6Ո աԱՈ^քՏձ ՕՈ 6Ոէ6ՈՈՏ> Ը ^թէ է0 ՐՈՅՈ^ ծո|Ժ16Տ6ՈՅՈաՈ. ՝/6է
1է տտտտտ շսոօստ  էհՅէ է«օ օէհտր Եւ՜օէհՑՐՏ, V^^6 օ̂̂ տ օք ձ1տթթօ յոԺ ՕՅՐօհտտւտհ, «6Ր6 
«ւ11ւոյ> էօ Ո6ՈՈ31Ո յտ տսշհ, 311օ«ւոք» էհտւր ^օսոջտր երօէհօր էօ յտօ6ոԺ էհ6 էհրօոտ ւո
հՅէէԱՏՅ. |է 1Տ Ո0է6«01՜էհ̂  էհտէ ԺսՈՈյ» էհ61Ր ||ք6է|տ&Տ հ/1սՐՏ|1| Տ66Ո1Տ էօ հ376 Ր6||6ժ
հ63V Î̂  օո  էհտւր տսթբօւ՜է տ  տՅտէՅւտոք> հւտ հօ1ճ օո  հւտ քՅէհօւ՜՚տ էտրքւէօրւշլ1 §3ւոտ ւո 
Տ^ոյ. 1\/1սրտւ1ւ «յտ ւատ6ժւՅէ61^ էօ թւ\»6 հւտ 6Ո6Ո116Տ տօր6^ տւտէտ1<6ո ւո էհտւր 
տտէւտՅէ6 օք հսո։ հւտ ^օսէհ թՐօեՅե1^ ^ 6  հւտ յո  6Ո6ւ–յ̂  ոօէ յ1»յ^տ տտշո տ 1<ւոջտ օք 
էՈՕՐՏ աՅէԱՐ6 7հ6 քւՐՏէ տտյօք 0Ր1Տ1Տ օք հւտ Ր6|շո «ՅՏ ՕՈՏ 6X061-̂ 0601 ոոօտէ
հ|էէ|է6 1<1Ո§Տ, »հ0Տ6 6Ո6ռ116Տ, Տ0տ6է|տ6Տ Տ6ժսշ1ոջ ՏՕտ6 օք էհ6 հւէէւէտ VՅՏՏ̂ IՏ, ՏՅ« 
էհ6 ՅՇՇ6ՏՏ10Ո օք 3 Ո6« 1<1Ո§ ՅՏ ՅՈ ՕթթՕքէԱՈ1է  ̂էՕ տէք||<6 ՕԱէ 3§3|ոտէ էհ©1ք 0V6̂ |0̂ (̂  ՕՐ
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էհ^Յէտուոք» ոտւջհեօր. 7հտ տօտէ սոքտւտոէւոջ ժՅոջտր էօ էհտ հւէէւէտ Ըտթւրտ շյոտ 
քրօտ էհտ <յտ1օ  1յոԺտ էօ էհ6 ոօրէհ. հ/էսւ–տւ1ւ էհտո էսւ՚ոտճ հւտ Յէէտոէւօո էօ էհ6 «տտէ, 
«հտրտ հտ «յտ էօ «ւո հւտ տօտէ տւջուքւշՅոէ տսշշտտտտտ, ւ՜տտօ7ւոք$ ձւ՜23«3 քւ՜օտ էհտ տտթ 
յտ 3 թօ1ւէւշ31 Յոժ տւ1ւէՅւ՜̂  ստէ. հտ «յտ էօ 1^6 ոօ տտոօստ էքօսե1տ ւո էհՏ «6Տէ քօր 
էհտ Ր6տ3ւոշ16ք օք հւտ Ր6ւջո, Եյր տւոօր տտճւէւօո, տոՅհ1ւոյ$ հւտ. էօ շօոօտոէէՅէտ օո 
ժՅՈքյտրտ ւո էհտ ոօւ՜էհտՅտէ, էհտ տօսէհ տոժ էհտ տօսէհտՅՏէ.

1է «յտ էօ էհտ ոօւ՜էհ յոԺ ոօրէհտՅտէ-էհտ «յտ1<յ 1յոԺտ, էհտ Սրթտր ԼյոԺ յոԺ ՒԽ̂ ՅՏՅ 
(̂ 22|)–էհՅէ ք̂ ԱՐՏւււ ՇՕՈՏէՅՈ% քօսոժ հւտ Յէէտոէւօո ԺրՅ«Ո, Տո էհտ 63ք*1̂  Տ̂ՅՐՏ օք հւտ 
րտւջո 1տ37ւո§ Տ ո̂յ էօ էհտ տ/թտոտոօտժ հտոժտ օք Տտւ–ո–1<ստսհ ւո Շտւ-շհտտւտհ. 
7|՜0Աե1տ «ւէհ 3 Րտետէւ 10ԱՏ 73ՏՏՅ| |Ո ւ̂ սհՅՏՏՏ «ՅՏ Յք^^ՅէտԺ Ը§̂ թէ|ՅՈ քՈ||՜|էՅ|̂
1ո\̂ օ^տտտոէ. 7հտ ժտտէհ օք Տ3ւ՜ո–«ստսհ տոշօարյ§տԺ ^տտ̂ ոյ էօ ^ յԺտ էհտ 1<տ§օ1օտ 
օք ՇՅՐշհտտւտհ, Յէ 1տտտէ էօ էհտ ԸսրհՐՅէտտ. 7հւտ «յտ յ տտհօստ տոօսջհ Ժյո^տր քօր 
քտ/էսոտւ1ւ հւտտտ1ք էօ տտրշհ տէօ Տ^ոյ, «հտրտ հտ տսշօտտտքս11̂  րտտէօրտօւ հւէէւէտ շօոէւ՜օ1 
ՕV6̂  էհտ 7ւշտրօ̂ 31է̂  օք ՇՅՐօհտտւտհ, էհօսջհ ոօէ ոտոոօմոՏ էհտ քսէսրտ էհրտՅէ քՒօտ 
էհ Յէ գսՅՐէտք. 1է «յտ ւո էհտ տ3տտ ուոէհ ^տյր օք հւտ քտւջո էհՅէ ս̂րտւ11 II տսքքտրտժ էհտ 
հ6̂ V̂ 6տէ թտրտօոՅւ ե1օ« օք հւտ 1ւքտ, «ւէհ էհտ ժտՅէհ օք Յյտտա1յ«1̂ յ, հւտ «ւքտ, քրօտ յ 
տ^տէտոօստ ւ11ոտտտ. 7հւտ հտ շյոտ էօ Ե13տտ օո հւտ (Խտւոտտոոտ տէտթտօէհտր 
ծտատՅ^Յ, 3 83հ̂ |0Ո13Ո թՈՈՇՏՏՏ. հտ րտտւտէտժ 3(̂ 106 էօ 6X60^6 հտր, ատէտտժ 
եՅուտհւոջ հտր քւ՜օտ հտէէստՅ, «հւ1տ հտր տձտզսՅէտ թւ^ւտւօո քօր օ1յ11̂ 1ւքտ.

7հտ ևտ§ Ւյօ1 Յոօէհտր ՅքՈւշէւօո, 6V̂ ^̂ 6Ո% յ տտօր տէյ՚օևտ. 1է շտոոօէ Ւ^տ հտտո 
էօօ տտ /̂տրտ, տտշտ հտ «յտ յԵ1տ քս11̂  էօ շօոէւոստ հւտ րտտթօոտւհւււէւտտ. 1է ւտ յ սուզստ 
տտժւօՅւ րտշօւ՜ձ քօր էհտ էւտտ.

ք̂ 1սՐՏ|1| II 011601 |63V̂ Ոջ էհտ էտթւՐՏ ՐՅէհՏՐ տէրօոջտր էհտո Յէ հւտ քտէհտւ՜՚տ օ1տՅէհ, 
տտթտշւ311̂  ւո էհտ «տտէ յոԺ տօսէհ, 31էհօս§հ յ  էհրտՅէ քքօտ Ըջ^բէ «յտ տօօո էօ տտտւ՜ջտ 
քօք հւտ տսշշտտտօր.
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ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՈՒՄՆԵՐԻ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՍՈՐԵՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ՎԱՆԻ 

ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ (Ք.Ա. VIII-VII ԴԴ.)

Ք.ւս. ՀՀ111–\Հ11 դարերի ընթացքում Մերձավոր Արևելքում տեղի 
ունեցան այնպիսի դարակազմիկ իրադարձություններ, որոնք միտված 
էին ձևաւիոխելու և վերադասավորելու տարածաշրջանի քաղաքա կան 
ուժերի հարաբերակցությունը՝ հիմնովին վերաձևելով 
էթնոքաղաքական քարտեզը։ «էթնոքաղաքականությունը»1՝ որպես

ՌՈՒՍԱ1Ն ՑԱԿԱՆՅԱՆ

1 Եզրույթի՝ քաղաքագիտության մեջ որպես սաանճին ճյուղի ծագումը կապվում է 
քաղաքագետ  Ս՜. Պարենտիի (ԲՅՐՏոէւ Ըէհտշ յոԺ Բօ1ւէւշտ1 ձէէւէսժտտ, ձռւօ, 1975) 
անվան հետ՝ 1967 թ.։ 1980-ական թթ. այն զարգացրին Ռ. Ռոկետտն ու Ջ. Ռոթշիլդը։ 
Վերջինս Էլ մշակեց Էթնոքաղաքագիտության հիմնական տեսությունները (ք%օէհտշհւ1ժ յ., 
Ըէհոօբօ1ւէւշտ։ յ շօո«թէւօոձ1 քրՅա6»օր1<, Ատ*» ՝/օր|<, 1981)։ Փաստացի այն իր մեջ ներառում 
Է Էթնոլոգիան և քաղաքագիտությունը։ Այն ուսումնասիրում Է քաղաքական 
սուբյեկտիվությունը (քաղաքական կյանքում հասարակության մասնակցության 
հնարներն ու ճանապարհները), Էթնոազգային կազմավորումների (ազգերի, էթնիկական 
փոքրամասնությունների և այլն) հարաբերությունները ինչպես միմյանց, այնպես էլ 
նրանց հարաբերությունը պետության հետ, ինչպես նաև պետության վերաբերմունքը 
միջազգային հարաբերությունների կարգավորմանը և միջէթնիկական 
հարաբերություններին։ էթնոքաղաքականությունը ազգությունների և էթնիկական 
խմբերի միջև փոխհարաբերությունների կարգավորման նպատակով 
նպատակաուղղված քաղաքականությունն է, որն իրականացվում է պետության կողմից 
մշակված հատուկ քաղաքականությամբ։ Այն պետության և քաղաքական 
խմբավորումների քաղաքականությունն է ինչպես տարբեր ազգությունների, այնպես էլ 
երկրի ներսում ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Իսկ ըստ մեկ այլ 
ամերիկյան սոցիոլոգ Պ. Վան դեն Բերգի՝ էթնոքաղաքականությունը պետության և 
էթնիկական խմբերի միջև տեղի ունեցած փոխհարաբերություններն են, որոնք գտնվում 
են ոչ հավասար պայմաններում։ Իսկ այդ փոխհարաբերություններում հիմնական հարցը 
հանդիսանում է իշխանության հարցը։ Այդ իսկ պատճառով, նրա կարծիքով՝ 
ուսումնասիրել էթնոքաղաքականությունը նշանակում է ուսումնասիրել այն, թե ինչպիսի 
էթնիկական խմբեր և հետաքրքրություններ են ներկայացված պետական իշխանության 
կառուցվածքում, ինչպիսին է էթնոսների դերը որպես քաղաքական գործոն 
պետությունների և նրանց տարածքում բնակվող էթնոսների միջև
փոխհարաբերությունները։ «էթնոքաղաքագիտության» եզրույթը ինքնին ենթադրում է, 
որ այստեղ գլխավոր դերում հանդես է գալիս էթնիկական հանրությունը՝ էթնիկական



գիտություն ուսումնասիրում է մի կողմից էթնիկական, մյուս կողմից 
քա ղա քա կա ն իրականությունը։ Այս եզրույթը գիտության 
նորաբանությունների շարքին է պատկանում և ունի շուրջ կեսդարյա 
պատմություն։ Լինելով դարաշրջանի ծնունդ՝ այն միտված էր 
բացահայտելու Ա կարգավորելու միջազգային էթնոքաղաքական 
հակամարտությունները։ Սակայն այն իր բնույթով միտված չէ 
կարգավորելու լոկ էթնոքաղաքական հակամարտությունները, 
այսինքն՝ այն կարգավորիչ գործոն լինելուց զատ  ունի նաև այլ 
տարբերակիչներ։

Ելնելով էթնոքաղաքականության՝ որպես օբյեկտիվ գործընթացի 
հանգամանքից, որը ներառում է պատկանելիությունը տվյալ էթնոսին 
և քա ղա քա կա ն կյանքում նրա դրսևորման ձևերին, այդուհանդերձ 
պ ետ ք է ընդգծել, որ այս երևույթն առկա է շուրջ հինգ հազարամյակ, և 
առաջացել է պետությունների հետ զուգահեռ՝ կապված նրա  վարած 
ներքին և արտա քին քաղաքականության հետ։ Երևույթը սկսում է 
ավելի ընգծված բնույթ կրել տվյալ պետության արտաքին 
նվաճումների և օտար բնակչության գերեվարման ժամանակ։ Այս 
ժամանակահատվածում ընդգծված բնույթ է կրում նաև «յուրային» և 
«օտար» կամ «սեփական» և «ոչ սեփական» հակադրությունը 
փոխհարաբերությունում։ Ըստ երևույթին, այն ի հայտ է եկել 
կոսմոգոնիական պատկերացումների հետ միաժամանակ և 
անմիջականորեն՝ հասարակության ներսում շերտավորման հետ։ 
Քաղաքակրթությունը հին հասարակության մարդկանց 
աշխարհայացքում վերջանում էր տվյալ քաղաք-պետռւթյան 
պարիսպներից անդին։ «Սեփական» և «ոչ սեփական» 
հասկացողությունն առկա  էր բոլոր քաղաքակրթություններում։ 
Փաստացի «էթնոքաղաքականության» եզրույթն այստեղ հանդես է 
գալիս որպես կոնկրետ պետության ներնում ոչ էթնիկ բնակչության 
նկատմամբ տ ա րվող քաղաքականությունը և որպես պետության

խումբը, որը միւսնշանակորեն հետապնդում էր որոշակի քաղա քակա ն նպատակներ։ 
Այսպիսով, էթնոքաղաքականությունը՝ որպես օբյեկտիվ գործընթաց, ներառում է 
պատկանելիությունը տփալ էթնոսին և քաղա քական կյանքում նրա  դրսևորման ձևերին. 
Տե՛ս ձ/ՃՈՃՕթՕԱՅ ձ., ՅՅթ ճ̂ՕհհՅՈ ՅէհՕՈՕՈԱէՕՈՕռա 0 Ոթ11թ0Ո6 ՈՅԱԱ0Ւ|ՅՈեՒ1եԱ( ԱՏէաՏհսՈ,
Փոոօ(։օՓ<։ւ<3>ւ ո օպսօոօՌատօօո ա>ւօ1ե, 1991,12, շ. 69-81.
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արտաքին քաղաքականության բաղկացուցիչ մաս՝ կապված 
զանգվածային վերաբնակեցումների հետ։ Այս առումով, հիշյալ 
ժամանակահատվածում և տարածաշրջանում հիմնական գործող ուժը 
Ասորեստանն էր, որպես տարածաշրջանի էթնիկական պատկերի 
ձևախախտման կարևորագույն գործոն։ Այս նույն ժամանակաշրջանին 
են վերաբերում Ասորեստանի քաղա քա կա ն ու տնտեսական վերելքը, 
նրա վերածվելը որպես համաշխարհային գերտերության ու անկումը, 
Վանի թագավորության անկումը, Նորբաբելոնյան թագավորության 
ստեղծումը, Բաբելոնիայի, Եգիպտոսի և Մարաստանի պայքարը 
գերիշխանության համար և նույն տարածաշրջանի նվաճումը 
պարսիկների կողմից։ Մերձավոր Արևելքում վերոնշյալ 
գործողությունները հիմնականում առնչվում են Ասորեստանի և Վանի 
թագավորության վարած արտաքին ու ներքին քաղաքականության 
հետ։ Փաստացի քաղա քա կա ն և մասամբ էլ մշակութային առումով 
տեղի ունեցան լուրջ տեղաշարժեր։ Առաջնությունը սեմական տարրից 
անցավ հնդեվրոպական տարրին։ Բավականին երկար ժամանակ 
Մերձավոր Արևելքում այս տարրը պահպանեց իր գերիշխանությունը։

Տարածաշրջանի էթնոքաղաքական պատկերի փոփոխության 
լուսաբանման գործում պ ետ ք է հաշվի առնել այն կարևոր 
հանգամանքը, որ նրա ընթացքը շաղկապված էր տարածաշրջանի 
պետությունների արտաքին և ներքին քաղաքականության հետ։ 
Այստեղ կարևորվում է ոչ միայն էթնոքաղաքական տեղաշարժերի 
(գաղթեր) խիստ  ընդգծված ուղղորդվածությունը, այլև՝ կոնկրետ 
միգրացիաները (էթնոքաղաքական խոշոր տեղաշարժեր, որոնք 
վերափոխեցին ւսմբաւջ տարածաշրջանի պատկերը. որոշ 
վերապահումներով կարելի է առանձնացնել Ք.ա. Ճ111–\11 և Ք.ա. VIII-VI 
դդ. տեււի ունեցած տեղաշարժերը) որպես այդպիսին։ Եվ եթե 
առաջինն ուներ խիստ  ընդգծված ուղղորդվածություն, ապա  երկրորդի 
համար որպես բնութագրիչ ծառայում են «սահմանափակ» և «առավել 
ընդգրկուն» ածականները։

Միգրացիոն երևույթները հայտնի են վաղ ժամանակաշրջանից, և 
բավականին մեծ է նրանց թողած ազդեցությունն այս կամ այն 
տարածաշրջանի ընդհանուր պատկերի վրա։ Նրանք կարևոր 
դերակատարում են ունեցել նոր էթնիկական կազմավորումների
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ձևավորման և տնտեսական ու մշակութային կապերի զարգացման 
մեջ։ Միգրացիաների պատճառները զանազան են՝ բնակլիմայական, 
տնտեսական, քա ղա քա կա ն և այլն։ Միգրացիաները, որպես կանոն, 
ոչ միայն ձևափոխում էին ներթափանցվող տարածաշրջանի առկա 
միջավայրն ու ընդարձակում կամ նվազեցնում իրադարձությունների 
դաշտը, այլև՝ կարևոր փոփոխություններ էին ներմուծում 
տարածաշրջանի այլ էթնիկ մասնակիցների կամ արդեն 
տեղաբաշխվածների կոնկրետ դասավորություններում։
Վերադասավորում էին այն կամ էլ վերաձևում՝ բաժանելով և դեպի 
հեռավոր ծայրամասերը մղելով հարևաններին։ Աեզվամշակութային 
առումով տեղի էր ունենում նաև խիստ  դրական մի գործընթաց, որի 
ընթացքում խաչասերվում էին նախկինում իրարից հեռացած 
բարբառները։ Երևույթի առումով բավականին ուշագրավ է Ա. 
Քոսյանի մոտեցումը, որը ներկայացված է երկու հայեցակետերով.

1. էթնիկական տեղաշարժեր միևնույն էթնոքաղաքական միավորի 
ներսում՝ սահմանափակ միգրացիաներ,

2. էթնիկական տեղաշարժեր մի էթնոքաղաքական միավորից մեկ 
այլ միավոր՝ միջռեգիոնալ միգրացիաներ3։

Այս երկու հայեցակետերն էլ քննա րկվող ժամանակաշրջանում 
հատուկ էին և  Վանի թագավորությանը, և  Ասորեստանին։

Մերձավորարևելյան այս երկու տերությունների վարած ակտիվ 
արտա քին քաղաքականությունը և պա յքարը հեգեմոնիայի համար 
ենթադրել է տալիս մի այնպիսի ռազմական մեքենայի գոյության 
մասին, որն իր մեջ պ ետ ք է ներառեր մի յուրօրինակ գերատեսչություն, 
որը ա կտ իվ ռազմական գործողությունների հրահանգներ տալուց 
բացի, պ ետ ք է զբաղվեր նաև էթնիկական հարցերով։ Գտնում ենք, որ 
այն կարող էր կենտրոնացած լինել «պալատական վարչության» 
ձեռքում3, որտեղից ղեկավարում էր պետո՛ւթյունը և գտնվում էր րյԵ 
ստտՅու-ի ձեռքում։ Ըստ երևույթին «ուե ստտՏու»–ի գործակալությունը

2 Քոսյան Ա., Մ.թ.ւս. XII դարի մերձավորարևել|ան ճգնաժամը և Հայկական 
լեռնաշխարհը, Երևան, 1999, էջ 185-186։
3 7հտ ծտտ^ՅՈ 0ւօէւօո317 օք էհտ 0ո6ոէտ1 Iոտէւէսէտ օք էհտ Սու761Հ1է̂  օք ՇհւշՅքօ (այսուհետ՝ 
ՇձՕ), Ս տոժ 2010, «>1. XX, թթ. 102-115; 0ոո6Ւ^6էա ձ., /1թ68»ոո ^տշօոօւՅատ, ^ օշ«տյ, 
1990, Շ. 80-81.
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կարելի է համեմատել Աքեմենյան Իրանում և Հայաստանում 
կիրառվող «հէԼշՅՐՅթՅէւ»4՝ «հազարապետի» գործակալության և 
հունականացված x^V^ բ̂xօ -̂ի պաշտոնի հետ5։

Ասորեստանում Թիգլաթպալասար 111֊ի (Ք.ւս. 745-727 թթ.) 
եռանդուն գործունեության շնորհիվ կառավարման հենց առաջին 
տարում կատարվեցին ռազմական Ա վարչական ■ բարեփոխումներ, 
որոնց արդյունքում Ասորեստանը կարողացավ դուրս գալ 
քա ղա քա կան այն քաոսից, որում հայտնվել Էր շուրջ կես դար առաջ։ 
Ամենայն հավանականությամբ, հենց այս բարեփոխումների 
արդյունքում Է, որ ծնունդ ա ռա վ «հա մա շխ ա րհա յին» տերության 
գաղափարը։ ,

Այդ բարեւիոխումների եւ ամբողջապես նորովի վերակազմավորված 
բանակի շնորհիվ Է, որ Առաջավոր Ասիայում, և մասնավորապես 
Արևելյան Փոքր Ասիայում ու Հյուսիսային Սիրիայում՝ Վանի 
թագավորության և Ասորեստանի միջև գերիշխանության համար 
մղվող պայքարը ավարտվեց վերջինիս հաղթանակով6։

Ք.ա. 743 թ. Քիշտանի և Խալպիի ճակատամարտերում 
հակաասորեստանյան խմբավորումը Վանի թագավոր Սարդուրի 11-ի 
(Ք.սւ. 764-735 թթ.) գլխավորությամբ պարտություն կրեց։ 
Հաղթանակը Թիգլաթպալասար 111-ին լայն հնարավորություն ընձեռեց 
արևելյան Փոքր Ասիայում և Սիրիայում Ասորեստանի սասանված 
հեղինակությունը վերականգնելու համար։ Ք.ա. 729 թ. 
Թիգլաթպալասար 111-ը ջախջախելով քաղդեացիներին՝ գրավեց 
Բաբելոնիան։ Վերջինս միացվեց Ասորեստանին, իսկ 
Թիգլաթպալասար 111-ը դարձավ նրա թագավորը՝ Պուլու անվամբ7։

* յսոՏ6յ.Բ., հ323ր3թ3էւտ , 10ւօ, 1940, 8 յ ո Ժ 34, Տ. 13-38.
5 ՍԼդոնց Ն., Հա յաստանը Հոատինիանոսի դարաշրջանում, Երևան, 1987, Էջ 496-497։ 
Փթ30 Բ., Ւ13016̂ 6 ԱթՅԱՅ, ^ՕՇ«83, 1972, Շ. 139; ^Յհ̂ ՅԱ36Տ ՒՀ.։ %«011»Ո 6., Ւ̂ Ո̂եք̂ թՅ 
ՅՈՕհՕԱաՕ Զթ68հ6Ր0 /թՅհՅ, ձձՕՕՈՏՅ, 1980, Շ. 123.
6 Տտնաւ հ/է., նտտշհւշհէտ սոժ ՒՀս1էսր ՍՐՅՐէՏտր, ՕՅոռտէՅժէ, 1995, Տ. 72-78; 8տւ–Ո6է 8.0., 
Ս րյՈ ա , 7հտ ՇտտԵոժջտ ձոշւտոէ հւտէօդ (այսուհետ՝ ՇձՒ1), 111/1, 1982, թթ. 348-350; ձտէօսր 
^., 7հտ ձրշոՅ օք 7ւ813էհ–թւ16Տ6Ր ա՛տ ՕՅաթՅւջո 3§3ւ՚ոտէ Տ ա Խ հ  II (743 8.Շ.), ձտտսր, 2/3, 
1979, թթ. 69-91.
7 ՏՈՈևտՅՈ յ.^., ձ  Բ օ հ է 1ՇՅ| հւտէ0>7 Օք Բ 0Տէ–1<ՅՏՏ1է6 8յԵ>1օՈ13 1158-722 8.Շ., ԶօտՅ, 1968, թ . 
240 Ո. 1544.
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Անհրաժեշտ ենք համարում նաև հակիրճ անդրադառնալ Բ.սս. VIII 
դ. վերջին ասսուրական հասարակությունում տիրող իրավիճակին։ 
Այսպես. ասսուրական հասարակությունում իշխանությունը 
պատկանում էր ազնվական-աստիճանավորների վերնախավին, որոնք 
անմիջականորեն կապված Էին բանակի և կայսերական վարչակազմի 
հետ։ Նրանք անմիջական եկամուտներ էին ստանում նվաճված 
տարածքների շահագործումից։ Նվաճված տարածքներից որոշ 
շրջաններ էին կցվում կոնկրետ վարչական պաշտոններին, այնպես, 
որ այդ տարածքներից գանձված հարկերը ստացվում էին որպես 
համապ ա տ ասխա ն պաշտոնյայի կողմից նվիրատվություն։ Բացի այդ, 
ռազմական և քաղաքա ցիա կան վարչակազմի խոշոր 
ներկայացուցիչները ռազմավարից ու հարկերից որոշակի 
մասնաբաժին էին ստանում։ Նրանք իրենց մասնաբաժինն ունեին 
նույնիսկ, ընդհանուր առմամբ վերցրած, ենթակա պետություններից 
ստացված հարկերից, իսկ վարչական բարեփոխումներից հետո՝ տվյալ 
մարզային տարածքներից։ Ասսուրական պաշտոնյանների 
վերնախավը տիրում էր նաև մանր, սակայն տերության տարբեր 
շրջաններում բազում կալվածքների։

Այս առումով Պ. Բեդֆորդը իրավացիորեն նշում է, որ 
տնտեսության կառավարական մասնաբաժնի հիմքը նահանգային 
համակարգն էր։

Այսպես, նահանգային կառավարությունը պատասխանատու էր իր 
նահանգի հարկահավաքման (բանակին զինվորների տրամադրումը, 
բանակի համար նա խատեսված հարկը, քաղաքներում 
ա շխատանքների կազմակերպման համար սևագործների 
տրամադրումը, և այլն) գործի կազմակերպման համար։ Նահանգային 
կառավարության նկատմամբ նմանատիպ  պարտավորություններ էլ իր 
հերթին կրում էր գյուղական համայնքային տեսուչը և այլն8։

Տաճարները նույնպես ունեին խոշոր կալվածքներ և մեծ 
քանակությամբ ստրուկներ։ Ընդհանրապես տաճարային 
տնտեսությունները բավականին ընդարձակ էին և ունեին ներքին 
բարդ կառուցվածք։ Ստրուկների թիվն այստեղ գնալով ավելանում էր

8 Ց տ ժ ք օ ր ժ  Բ ., Ը տ ր ւք6  տ ոժ  ն<բ1օւէՅէւօո։ 1 հտ  1՝160–ձտտ^ՈՅՈ Ըտ թւրտ , Տօ օ յ 1 Տօ տ ո շ շ  հ ւտ էօւ^
I ոտէւէսէտ, ՏէՅոքօրԺ Սո^տւ-տւէ^, 21-22, 2001, թ . 1 Օք.
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արքայի և մասնավոր անձանց կողմից նվիրատվությունների միջոցով։ 
Տաճարները համապետական հարկեր չէին վճարում և կարծես թե ոչ 
մի պարտավորություն չէին կրում, դեռ ավելին՝ հատուկ 
առանձնացված տարածքներից, նրանք նույնպես հարկեր էին 
ստանում։ Փաստացի տաճարային ղեկավարությունը, բացի 
համայնքային կառավարումից իր իշխանությունն էր փորձում 
տարածել այս կամ այն շրջանների վրա՝ միաժամանակ զբաղվելով 
նաև հասարակական կյանքի կարգավորմամբ։ Տաճարներում 
կուտակված հարստության չւսվւերի մասին պատկերացում ունենալու 
վերաբերյալ բավական է հիշել միայն այն, որ Ք.ւս. 702-689 և 652-648 
թ թ  բաբելոնացիներն էսագիլայի տաճարի հարստությունն 
օգտագործեցին՝ վճարելու էլամցիներին Ասորեստանի դեմ պայքարում 
իրենց միանալու համար։ Աշշուր քա ղա քը  Բաբելոնիայի Սիպպւսր, 
Նիպպուր, Բաբելոն և այլ քա ղաքների օրինակով ուներ արտոնյալ 
կարգավիճակ և ա զատված էր համապետական հարկերից։ 
Ասորեստանում շուտով նույն կարգավիճակը ստացա վ նաև Խառանն 
ու այլն։

Ինչևէ, Թիգլաթպալասար 111-ի հաջորդները շարունակեցին նրա 
քաղաքականությունը՝ Ասորեստանը վերածելով հսկայածավալ 
կայսրության։ Սալմանասար \̂ –ի (Ք.ա. 727-722 թթ.) և
մասնավորապես Սարգոն 11-ի (Բ.ա. 722-705 թթ.) կառավարման 
ընթացքում «հա մա շխ ա րհա յին» տերության գա ղափ արը մտավ 
ավարտական փուլ։ Թիգլաթպալասար 111-ի, Սալմանասար \ դ  և 
Սարգոն 11-ի ակտիվ արտաքին քաղաքականության արդյունքում 
Առաջավոր Ասիայի էթնոքաղա քական քարտեզը վերաձևման 
ենթարկվեց։

Նոր էթնոքաղաքական քարտեզի ձևավորումն ուներ բավականին 
հեռու գնացող ծրագրեր՝ իր դրական և բացասական կողմերով։ Այն 
հղի էր բազմաթիվ կործանարար վտանգներով, սակայն հաջողված էր 
ուժեղ արքայական իշխանության և կենտրոնաձիգ պետության 
դեպքում9։ Խնդիրն այն քաղաքականության մեջ էր, որ վարում էին 
Ասորեստանի թագավորները նվաճված տարածքների և նրանց

9 Աահտւէ ^ .6 ., 7հտ Զտւջոտ օք ձ45սրո3տւք3թ31 II տոժ Տհ31ո13Ո6Տ6Ր III։ ձո  1ոէ61–բւ–6էՅէւօո, 1 ո զ ,  
1974, ™1. 36, 1/2, թբ. 103-109.
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բնակչության նկատմամբ։ Այն արմատապես փովտխմւսն էր 
ենթարկվել ձեռք բերելով որակապես նոր երանգներ։ Նախկինում 
Ասորեստանի թագավորները նվաճված տարածքների նկատմամբ 
սահմանափակվում էին քա ղա քա կա ն գերիշխանության 
հաստատմամբ, որն ամրագրվում էր հատուկ պայմանագրով՝ 
Ասորեստանի թագավորի և տեղական արքայիկի միջև։

Նոր ներքին և արտաքին քաղաքականությունը ձևավորվեց հնի 
բացառման արդյունքում։ Ասորեստանյան կայսրության պատմության 
մեջ սկսվում է մի նոր փուլ, որը կարելի է անվանել «բօճ օտտջոօշօ»։ 
Կայսերական գաղափարախոսությունն էլ իր հերթին գործում էր 
ինչպես մի մեխանիզմ, որի նպատ ակը կայսրության որոշ չափով 
էլիտային մակարդակով միասնականություն տալն էր10։

Վերոհիշյալ խնդրին անդրադարձել է նաև Ա. Բոսյանը։ 
Անդրադառնալով Արևելյան Փոքր Ասիայում ասորեստանցիների 
վարած քաղաքականությանը, որն էլ միաժամանակ, ընդհանուր 
առմամբ կարելի է տարածել նաև ամբողջ Մերձավոր Արևելքի 
նկատմամբ, աղբյուրների համադրման արդյունքում նա  գալիս է 
հետևյալ եզրակացության, որ նվաճված տարածքների նկատմամբ 
Ասորեստանի վերոհիշյալ քաղաքականության հիմքում ընկած էին 
հետևյալ կտրուկ միջոցառումները՝

1) տեղական արքայատոհմերի և ազնվականության ֆիզիկական 
բնաջնջում կամ բռնի փոխադրում Ասորեստան,

2) մարիոնետային վարչակազմի ստեղծում կամ ուղղակի 
ենթակայություն՝ ասորեստանյան կառավարչի գլխավորությամբ,

3) Ասորեստանից սեմական բնակչության բնակեցում11։
Եթե վերոհիշյալ դիտարկումները, ընդհանուր առմամբ ճշմարտացի 

լինելով հանդերձ, տարածվում են հյուսիսային և հյուսիս-արևմտյան 
ուղղություների վրա, ապա  նույնը չի կարելի ասել հարավում և հւսրավ– 
արևմուտքում վարած քաղաքականության առումով։ Այստեղ 
անհրաժեշտ է դառնում նշել ևս մեկ կարևոր միջոցառում, որն իր 
բնույթով ճիշտ երրորդ կետի հակառակ քաղաքայանությունն է, այն է՝ 
տեղական բնակչության բռնի տեղահանում և Ասորեստանի

10 Տտժքօոձ Բ., Ըտթււ՜6 տոմ ն<բ1օւէՅէւօո, թ. 23.
11 Քոսյան Ա., Տուն Թորգոմայ (առասպել և իրականություն), Երևան, 1998, Էջ 14-15։
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ծայրամասային նահանգներում նրանց վերաբնակեցում։ Ըստ 
երևույթին, այն առաջին անգամ կիրառվել է Եգիպտոսում, խեթերի 
մոտ, Սիջագետքի այլ երկրներում, իսկ հետո Ասորեստանում և ապա 
Վանի թագավորությունում12։

Նորասորեստանյան ժամանակաշրջանում այս
քաղաքականությունը նկատվում է Աշշուրնածիրապալ 11-ի (Ք.ա. 884– 
859 թթ.) կառավարման ընթացքում՛3։ Բ. Օդետը, որը խնդրի 
վերաբերյալ առաջին հետազոտողներից է, գտնում է, որ առաջին 
անգամ որպես արտաքին քաղաքականության բաղկացուցիչ մաս՝ 
զանգվածային վերաբնակեցումների քաղաքականությունը կիրառվել է 
Ասորեստանում՝ Թիգլաթպալասար 111-ի կառավարման 
ժամանակաշրջանից սկսած14։

Սակայն, այնուամենայնիվ, պ ետ ք է նշել, որ այս երևույթների 
կիրառումը կոնկրետ արտաքին քաղաքականությունում որպես 
այդպիսին՝ առաջին անգամ հանդես է գալիս Վանի 
թագավորությունում՝ Մենուայի (Ք.ա. 810-786 թթ.) և Արգիշտի 1-ի 
(Ք.ա. 786-764 թթ.) ժամանակաշրջանում15։

Երևույթի քննությունը մեզ ստիպում է ենթադրել, որ արտաքին 
քաղաքականության մեջ նրա  զա նգվա ծա յին  կիրառումը հանդես է 
գալիս հենց Վանի թագավորությունում, և չի բացառվում նաև այն 
հանգամանքը, որ վերջինից էլ այն փոխառած լինեն 
ասորեստանցիները։ Սակայն նվաճված տարածքների ու նրանց

՚2 ՕԺտԺ 8., հ13ՏՏ ՕՏթՕՐէՅէւՕՈՏ ՅՈԺ Օտթ01՜է66Տ 1Ո էՒ|6 քՎՏՕ-ձՏՏ̂ՈՅՈ ԸՈՈբ1Ր6, 1̂6ՏԵյԺ6Ո, 1979, 
բ .  2. Նույնի՝ 0ետ6ո«էւ՚օոտ օո ^ տ է հ օ ժ օ տ  օք ձտտ^ոտո 8ս1տ տ  1(–Յոտյօռ)ՅուՅ տքէշր էհտ  Ոջ13էհ– 
ք||6Տ6ք III, յօԱՐՈՅ| օք ԱտՅՐ էՅՏէտա ՏէսԺւ6Տ, 1970, 7օ1. 29, 3, թթ. 177-186; Հ1եո«0հ08 14.,
1ա1Ե1 37հ|146Շ1<|*1\ Ո6թ6Ո811*6հ11է< 8 թ Յ հ հ Տ ճ  «թ68հՕՇ111 (Շ « Օ հվՅ  IV ՈՕ Ւ1343ՈՕ I 1ե1Շ. « 0  » .3 .),

.Գթտտհւտ 6օՇ70« (այսուհետ՝ բ,&), 4, 1983, Շ. 8.
13 Տ ոյ^ տ օ ո  ծտտ^ոՅ ։ ձտհսւ-֊ՕՅՈ II է օ  ^տհսր–Տ1ւՐՅՈ V (934-745 8 .Շ .) , ՇձՒ1, 111/1, 1982, թբ. 
253-259.
14 ՕԺտԺ 8., ատտ 06բ0ք՚էՅէ|0ՈՏ Յոժ 0տբ0Րէ66Տ 1Ո էհտ |ՎՏ0֊ձՏՏ̂ ՈՅՈ Ըաթ|ք6, թ. 2; նՅ||տջհ6Ր 
8.^., ^ՏՏ)(ՈՅՈ Օ տ թ օ ւէՅ է ւօո  Բ ր օթ Յ ^ Յ ոժՅ , Տձձ8, 7111/2, 1994, թ թ .  57-65.
15 Վանի թագավորությունում նմանատիպ քաղաքականության վրա առաջին անգամ 
ուշադրություն դարձրեց Գ. Մհլիքիշվիւին՝ ձ/^ոաաատէսա Ր., ՒԽ«օւօթհ16 տօոբօշեւ
Շ0վ113Ոե»Օ–3«Օ«Օ1^1146Շ«Օ^ *Հ.ՀՕՀ>ա հ Յ ^ - ^ թ Յ թ ^ ,  8601«ա< « թ€ 8 « 6 »  « Օ Օ թէ< ||, 1951, 4, Շ.
22-40։ Այստեղ հանգամանորեն նկարագրված Է Վանի թագավորների կողմից 
իրականացված քաղաքականության սոցիալ-տնտեսական պատճառները։
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բնակչության նկատմամբ երկու երկրների վարած 
քաղաքականությունը նույնական չէր։ Ի տարբերություն 
աորեստանցիների, որոնք նվաճված ժողովուրդներին չէին 
պարտադրում իրենց մշակույթը, ապա  ուրարտացիները ամեն կերպ 
ձգտում էին նվաճված ժողովուրդներին պարտադրել այն։ Դա 
առավելապես կատարվում էր նվաճված ժողովուրդների շրջանում 
Խա լդ աստծո պարտադիր պաշտամունքի ներմուծման 
ճանապարհով16։

Այսպիսով, նվաճված տարածքների նկատմամբ 
քաղաքականությունն արմատական փոփոխության ենթարկվեց։ 
Նվաճված տարածքները մասնատվեցին առանձին շրջանների՝ 
նահանգների, որոնք մեծամասամբ ղեկավարվում էին ասորեստանցի 
“■"Գտւ բւհտւէւ-ների, այն Է՝ նահանգների կաոավարչների կողմից։

Մինչև Թիգլաթպալասար 111-ի կողմից ձեռնարկված 
ռազմավարչական բարեփոխումները, նվաճված տարածքները վեր Էին 
ածվում փոխարքայությունների և կառավարվում Էին փոխարքաների՝ 
“"^ՏՅևոՕ-ների կողմից։ Բարեփոխումների արդյունքում 
փոխարքայությունները բաժանվեցին ավելի մանր վարչաքաղաքական 
միավորների՝ մարզերի, որոնք Էլ ղեկավարվում Էին մարզային 
կառավարիչների՝ 3,ոՏհ51 թէհտւէւ ֊ների կողմից17։

Ինչպես արդեն նշեցինք, նվաճելով տարբեր տարածքներ՝ 
Ասորեստանի թագավորները բնակչության նկատմամբ վարում Էին 
զանգվածային վերաբնակեցման քաղաքականություն։ Նմանատիպ 
քաղաքականության ընդհանրական բնութագրման համար որպես 
եզրույթ կարելի Է օգտագործել ա քքա դերեն ո3տ3հս(ո3տ5հս, ՚ւտտ(տ)սհ) 
բայը, որի հայերեն թարգմանությունն Է՝ ա րմատախիլ անել, վռնդել, 
ոչնչացնել և այլն18։ Իսկ նույն քաղաքականության «ուրարտական 
մոդելի» համար կարելի Է որոշ վերապահումներով օգտագործել գրեթե

16 Հլեո«0«08 VI., X տօոբօօ^ օ  օասաօոտ ,0,8, 4, 1983, շ. 190. Հմայւսկյան Ս., Վանի
թագավորության պետական կարգը, Երևան, 1990, Էջ 33-37։
17 ՐօՏէ§Յէ6 յ.իյ., 1հ6 Բ1յՏ6 օք էհտ §31հՈԱ |Ո ձՏՏ/ՈՅՈ 6օ76ՐՈա6Ոէ, ծՈՅէօ1|ՅՈ Տէսճ|6Տ, 1980, 
XXX, թթ. 68-76.
18 ՇձՕ, \/օ1. XI, Ւյշ, ՇհւշՅ§օ–Տ1Աշ1<տէՅ<յէ, 1980, ոյտյԷ ա, թթ. 1-15; «>ո Տօժտո, ձևէօձւտօհտտ
հՅոԺ«Տւէ6ՐԵսօհ, ^16ՏեՅժ6Ո, 1972, III, 1286.
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նույն իմաստը կրող ուրարտերեն էՅտհ(ս)7, էՅ§տ(ս)7, ոտհ(ս)7 բայերը, 
որն, ամենայն հավանականությամբ, նշանակում Է 
«վերաբնակեցնել»՛9։ Սակայն Վանի թագավորներն իրենց 
արձանագրություններում մեծամասամբ օգտագործում են յ§(ա) - 
տանել20 և թտւ՚(ս) - քշել, քշել տանել բայերը21։ Շատ հաճախ այս երկու 
թայերի կիրառությանը հանդիպում ենք միևնույն 
արձանագրությունում։

Որպես օրինակ նշենք Արգիշտի 1-ի կողմից Ուրմիա լճից արևեւք 
ընկած տարածքներ կատարած արշավանքի նկարագրությունից մեկ 
հատված՝

«29. *Ս*6–Եյ֊Ո1 3–տ3–3$–էս–ե| Ս8Ս“Ճ Է)31՜–հՅ–31՜–5Ա–Ե|
30. ՚3–§6 Լէ,Ա–6–01|–3–Ո1 |Տ–է|–Ո1–Ո1 թՕ-ՐԱ-Ա֊եէ
31. VII Լ1հ/1 VIII ԼXXIII ^Յ-ՅՈ-ՏԱ-Ա-Յ-Ո։ §ձ–3–1ւ–6
32. 3–1|–1<1 23–35–§Ա–Ե| 3–||–1հ| Տտ-Էւ-Ո 3–§Ա–Ե|
33. II Աէ ՍՕ<\ /\Ա$Ս.1<Ս8.1^ճ ք«1–Ո1–ծւ I 1̂1Ը I ծԱՏՍ.ծ.ծ8.8/\“ էՏ»
«29. Երկիրը հրի մատնեցի, քա ղա քները ավերեցի,
30. տղամարդ և կին քշեցի  տ ա րա ։
31. 7.873 մարդ տարվա  ընթացքում։
32. Մի մասին սպանեցի, մյուսներին կենդանի տարւս։
33. 280 ձի քշեցի  տ ա րա , 101 ուղտ»22։

Հիմնախնդրի առումով ուրարտական արձանագրությունները և 
մասնավորապես Սարդուրի 11-ի «Տարեգրությունը» մեծ 
հետաքրքրություն Է առաջացնում այն առումով, որ այստեղ առաջին

՚9 ձ/էտոսոոատտտ I"., |Ստ»006թՅՅ»հ16 «3#Ոէ101, /̂ ՕՇ«03, 1960, 265 Շ7թ0«3 3 VI Շ.
409; Զէ>Ո«0«0Տ 14., թ̂Յթ7Շ«|46 Ո*Շհ«3 Ա «0«^6»1հ|, աՇ«03–/16ա1հՐթՅ«, 1963, Շ. 91; 
ձթ/ոօՒսա Ւ)., «օբո^շ թ̂Յթ՚ւ՜շա™ «™»օօ6թՅՅ«ես հ3^ու1Շ6« (այսուհէտ՝ 1©Դ1հ), ՏթտտՅհ, 
2001, 388, Շ7«. 3, շ. 466, 467; ՏտԽտւ 1̂1., Շօւ՜թստ էտտէւ ՍրՅՐէտւ ա յսուհետ՝ Շ7Ս), 7օ1. I, 
ՏօռւՅ, 2008, /VI 0:3, բ. 495.
30 ւՕ^հ, 44 Օ*. 14-15 II Շ1«. 9-10, Շ. 64-68; (Ո՜Ս, ծ5–9։ 14-15, 9-10, թթ. 199-200; ^Ւ(հ, 
52:4; 173:13,43; Շ7Ս, *5–25։ 4; ծ8-3։ 13,43, և այլուր։
3՛ ( ա հ ,  173, I, շ™. 13-15, 14 Շ1«. 30, Շ. 155-160; Շ7Ս, ծ8–3 I։ 13-15, 30, թթ. 332-333 և 
այլուր։
33 «*«Ւ|, 174 82։ 29-33; Շ1Ս, ձ8–2։ 29-33.
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անգամ խոսվում է նվաճված տարածքի բնակչությանն՝ Վանի 
թագավորություն վերաբնակեցնելու մասին՝

«4. 6–<1ւ–ու էՅ-ձՏ-տս-ս-եւ բօ-րս-եւ 6–6ք–Էւ–ժս–(ե1յ
5. <ՍՏ6–ետւ–ու–ս–|<ւ–6»
«4. այնտեղից ես գերեցի (7), քշեցի  տա րա ,
5. իմ երկրում բնակեցրի»23։

Իհարկե այս ամենը չէր ենթադրում, որ Վանի մյուս թագավորները 
վերաբնակեցումներ էին կատարում ոչ հպատակ տարածքներում։ 
Վանի թագավորությունում երևույթն առկա է ընդհուպ մինչև Ք.ւս. VII 
դ. առաջին կեսը կամ մինչև Ո-ուսա II (Ք.ա. 685-660(7) թթ.)։ Հայտնի 
նմանատիպ  վերջին արձանագրությունը պատկանում է հենց իրեն՝ 
Ռուսա 11-ին՝

«3. ... "Տա-տյ-յ-Տտ տ̂ ո–ջւ§–է6–հւ–ոյւ–§6 3–1ւ բօ-ա -Ե ւ ա-է-^Պս-էս-ու <ՍՏ1ս– 
Խ-1-ՈՅ-Ո1 1ՀՍՏ–Ո1–1–քՈ37յ–Ո1»

«3. Ռուսա Արգիշտիորդին ասում Է՝ ես թշնամական երկրից քշեցի  
տ ա րա  կանանց ... »24։

Իսկ Ասորեստանում երևույթն առկա Է ընդհուպ մինչև 
Աշշուրբանապալի (Ք.ւս. 669-627 թթ.) կառավարումը ներառյալ՝

«14. ու§ՑտէՏ *|ս1Հււ––Ե1է 1ոյ–1յ ձ§–1ս–1ս
15. 3տ–տսէ–տ3 զ1–հե 1Խհ/1ս–տսր (Եգիպտոս - Ռ.Ց.) ս-ՏՅ-ՅՏ-եւէ25»
«14. Կիրբիւո (Կիրբիտու՝ քա ղա ք Արևելյան Տիգրիսի շրջակայքում26) 

քա ղա քի  բնակչությանը, այնքան ինչքան ես վերցրել եմ՝
15. տարա  և բնակեցրի Եգիպտոսում»27;

23 241 Շ, 4-5, 01թ.. 234-238; Օ՜Ս, ձ 9-3 II, թթ. 421-422.
24 1 ա հ , 414, 3; Շ7Ս, \  12-4, 3.
25 9ւտթ1<օրո Շ., հւտէօոշ31 Բո՜տտ օք ձտհսրեՅութՅւ, I, ՇհւշՅջօ, 1953, շօ1. III, 1ւո65 14-15, թ. 
48.
26 նՐՅ̂ ՏՕՈ ձՏՏ̂ ՈՅՈ ՅՈԺ 8յԷ>̂10Ո13Ո ՇհՐ0Ո|Շ|6Տ, Ւ|Տ« ՝ՀՕՐ1<, 1975, թ. 258.
27 Լսշ1<6ոԵւ11 0.0., ձոշւտոէ ՏտշօրՃտ օք ձտտ ո̂Յ Յոժ 0յԵ̂ 1օո13 (ւսյսուհեւո՝ ծք^8), 701. II, 
Շհւօտջօ, 1927, 908, թ. 351; Բ|6թ1<01՜Ո ձ .Շ ., ձտՒաւ՜ԵՅՈ1թ31, թ. 49:14-15.
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Եվս մի կարևոր հանգամանք, որին, սակայն, սույն հոդվածի 
շրջանակներում մանրամասն չենք անդրադառնա։ Մենուայի (Ք.ա. 
810-786 թթ.) արձանագրություններից մեկում (հիմնախնդրի առումով 
այն եզակի չէ) նշվում է, որ նվաճված երկրների * բնակչության 
տեղահանման ժամանակ տղամարդկանց տալիս էին զինվորներին, 
իսկ կանայք, ըստ երևույթին, բաժին էին հասնում թագավորին, 
տաճարներին ու ազնվականներին։ Արձանագրության 
համապատասխան տողերը մեջ ենք բերում ամբողջությամբ՝

«14. ( ......յ հ/15 լ է̂3–31––տս֊շւ–ո ւ հ/1Ս 3–1ւ–1<6 23-45-ջս-եւ 3–1ւ–|վտ1
15. քՈ*®5 3-ջԱյ֊եւ 3–|| ՚3֊Տ6 տՅ-ոս տ-ա-Է» ւ*̂ 1յս՜քՅ–ն1 ւ՜ՈՅ-ս-քշ)»
«14. ( ......1 հարյուր 55 մարդ մեկ տարվա  ընթացքում։ Մի մասին

(ես) սպանեցի, իսկ մնացածին՝
15. կենդանի տարա։ Նրանցից տղամարդկանց (ես) տվեցի 

ռազմիկներին»28։
Նույն երևույթն առկա Է նաև արձանագրության «Դիմային կողմում» 

որտեղ ներկայացված Է Ալգինի երկրից Մենուայի կողմից գերության 
քշած մարդկային զանգվածների մասին՝

«8. ... II Լ1^ 1 X I I I  լ|̂ է3~3ք–տս–3“ու
9. (ՏՈ–3–||)–6 3–||–1<6 23–3§–§ս–ս–ե| 3–||–1<& 71“ճ  (1–§Ա–Ա–Եւ
10. է՚Յ-Տտյ֊տ 3–1ւ տՅ-Յ-ոս Յ-Րս-ս-եւ ^հս-ՐՅ-է^-ՈՅ-ւյ-տ^5»
«8.....2113 մարդ
9. մեկ տավա ընթացքում՝ մի մասին (ես) սպանեցի, մյուսին՝ 

կենդանի տարա։
10. Նրանցից տղամարդկանց (ես) տվեցի ռազմիկներին»29։

28 ւ ա հ ,  44:14-15; 07Ս, ^5-9:14-15, 10. Երևույթը բավականին հետաքրքիր Է՝ ակնկալում
ենք հետագայում անդրադառնալ այս խնդրին։ Նշենք միայն, որ ըստ երևույթին, այն 
իրենից ուծացում Էր ներկայացնում և, ամենայն հավանականությամբ, տղամարդկանց և 
կանանց վերաբնակեցնում Էին իրարից զատ  և տարբեր տարածքներում, չնայած որ այն 
հաստատելու կամ ժխտելու համար չունենք ոչ մի փաստ։ Տե՛ս նաև ձէտյւասւատւսս I՜., 
Ւ)6«070թհւ6 տօոբօշեւ..., Տ ոոսա  սշւօթսս, 1951, 4, շ. 37.
29 44:8-10; Շ7Ս, ձ5–9։8–10.



Ինչևէ, ՈՅտՅհս-ի, այս պարագայում որպես եզրույթի, էությունը 
կայանում էր նրանում, որ նվաճելով նոր տարածքներ՝ բնակչությանը 
տեղահանում և վերաբնակեցնում էին հսկայածավալ տերության 
ծայրամասերում։ Իսկ արդեն տեղահանված տարածքներում էլ 
վերաբնակեցնում էին այլ տարածքների բնակիչներին, որի 
արդյունքում կտրուկ Փոփոխվում էր այդ տարածքների էթնիկական 
պատկերը30։

Մենք այստեղ ոտտՅհս-ն օգտագործում ենք որպես եզրույթ, սակայն 
այդ չի նշանակում, որ նշյալ բայը եզակի է։ Բ. Օդետը խնդրո առարկա 
«արտաքսում» և «վերաբնակեցում» բառերի համար ընդգծել է 
ա քքա դերեն շուրջ քսան բայ31։ Այդ բայերից, սակայն քիչ ավել կամ 
պակաս գործածական են յԵյԱա - տանել, հեռացնել, գերության քշել32, 
ՐՅտՕ - բնակեցնել33, տտեՅէս34 և այլ բայեր։ Մեծ հետաքրքրություն Է 
առաջացնում նաև Տյ1յԽ (§311տէս, Տ3110էս) բայի օգտագործումը35, որն 
ըստ Բ. Օդետի վերաբերում Է զուտ մարդկային վերաբնակեցումներին, 
բայց կան դեպքեր, երբ այդ բառը օգտագործվում Է նաև ավարի 
առումով36։

Նվաճված տարածքների բնակչությունը և նոր 
վերաբնակեցվածներն իրավական տեսանկյունից հավասարվում Էին 
«Ասորեստանի մարդկանց»՝ ո1$5 "*ծտ§սր կամ «Երկրի մարդկանց»՝ ո1$5 
տՏէւ հետ, սակայն սկզբունքորեն տարբերվում Էին բնիկ 
աշշուրցիներից՝ տՅՐ’5 "“ ձտՏսւ՛՝ «Ասորեստանի զավակներից»։ Նրանց 
անվանում Էին Յհս, ոյ^րա՝ օտարներ, տսոոՅւ՞ես՝ գաղթականներ և 
այլն։ Այսպիսով, ոտտՅհս-ի քաղաքականությունն իրենից մի տեսակ 
Էթնիկական ձուլում կամ ձտտջոօաւօէւօո Էր ներկայացնում։

Ասորեստանի թագավորները նախընտրում Էին
տեղահանվածներին վերաբնակեցնել ոչ մեծ և մասնատված խմբերով

30 Մանրամասն տե՛ս 2յԺօ1< Օո էհտ Տէհոօ1ւոջատէւշ Շօտբօտւէւօո օք էհտ Բօթս1տէւօո օք
ձՏՏ̂ՈՅ Բւ՜ՕթՏք 1Ո ՇտՈէԱՈ6Տ 8.Շ., Տ̂Տ̂ՈՅ ՚տ Յ̂Ոե61 ԺՏՐ 2&է, 1992։
31 Օձտժ 8., ատտ ՕտբՕւէՅէւՕՈՏ ՅՈձ 06թՕ1՜է66Տ |Ո էհՇ Ւ1Տ0֊ձՏՏ̂ ՈՅՈ էտթ|1՜6, թ. 5.
32 Օ Օ , 70|. I, ձւ, 1964, ՅեՅհս հոդվածը, թթ. 3-9.
33 ՇձՕ, «>1. XIV, 8, 1999, «ՈԾ հոդվածը, թթ. 127-147.
34 ՇծՕ, \/օ1. XVI, Տ, 1962, $3ե5էս հոդվածը, թթ. 5-41.
35 8օր86Ր Տ., 0ւ6 1ոտշհոքէ6ո ձտտւ՜հՅժժօոտ «Տուջտ >/օո ձտտ^ոտո, 6ր32, 1956, Տ. 33:27, 36.
36 0ժ6ժ 8., ւ̂ ՅՏՏ Օտթօոտէւօոտ ՅՈԺ ՕՏթՕքէՏՏՏ 1Ո էք16 |\|60֊ձՏՏ̂ ՈՅՈ ՏՈք1թ|Ր6, թ. 7.
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կամ նույնիսկ ընտանիքներով՝ ըստ հնարավորության մի տարածքում 
համախմբելով էթնոլեզվական առումով տարբեր մարդկանց խմբեր։

Տեղահանված բնակչությանը նոր տարածքներում վերաբնակեցնում 
էին արքայական, տաճարական և նույնիսկ մասնավոր անձանց 
հողատարածքներում։ Նրանք պաշտոնապես համարվում էին »տւ–օ1ս Տյ 
ՏՅՈ-ւտ՝ արքայական ստրուկներ37, սակայն միաժամանակ անձնապես 
ազատ էին և համարվում էին Ասորեստանի ազատ քաղաքացի՝ 3»ւ1ստ 
և կարող էին շարժական և անշարժ գույք ունենալ, զինվորագրվել 
բանակում, վարել ինքնուրույն տնտեսություն և նույնիսկ՝ ծառաներ 
ունենալ38։

Բ.ա. VIII դ. վերջերից Առաջավոր Ասիայում կրկին սկսված 
ժողովուրդների տեղաշարժերը Ք.ւս. VII դ. առաջին քառորդին 
ընդգրկեցին բավականին խոշոր մասշտաբներ՝ կիմմերներ, սկյութներ, 
արամեացիներ, Հա յկական լեռնաշխարհի հարավ՜արևմտյան 
շրջաններում հնդեվրոպական ցեղեր ու ժողովուրդներ, և այլն։ Այս 
բնական տեղաշարժերն էլ ավելի ընդգրկված բնույթ ստացան 
ասորեստանցիների կողմից ՈՅտՅհս-ի քաղաքականության կիրառման 
արդյունքում։

ԱՅՏՅհս-ի քաղաքականությունը, օրինակ, արամեացիների և 
հրեաների առումով չարդարացրեց իրեն։ Խնդիրն այն էր, որ 
Սիրիայից արամեական ցեղերի խոշոր զանգվածներ 
վերաբնակեցվեցին Միջագետքում, որտեղ նրանց թիվը բավականին 
մեծ էր, իսկ այժմ հպատակվելով ասորեստանցիներին՝ նրանք 
տարածվեցին ամբողջ Միջագետքով մեկ։ Բուն Ասորեստանի 
տարածքում նրանց թիվը բավականին պատկառելի էր39։

Ք.ւս. 722 թ.–ին ասորեստանցիները գրավեցին Իսրայելի 
մա յրաքաղաք Սամարիան։ Իսրայելական թագավորությունը դադարեց 
գոյություն ունենալ՝ վերածվելով ասսուրական նահանգի։ Սարգոն 11-ի 
հրամանով՝ Իսրայելից շուրջ 27.290 մարդ տեղահանվեց և

37 ՕւՅհօոօքք I., 7հտ Շւէւ6Տ օք էհտ ք^ժտտ; ծհ, ձտտ̂ ոտ, յտուտտւտտ, 1991, թ. 19.
38 Մանրամասն տե՛ս Օծտժ 6., Այտտ Օտթօւ՜էՅէւօոտ, թթ. 75-115։ Նույն երևույթն առկա Է նաև 
Վանի թագավորությունում՝ ձձօաւաատւսա I"., Ւ1տւ1թէ1–̂ թՅթւ>, 76ւսււ10ւ,1954, շ. 346.
39 7 3 ձ ա Օ ք  հ . ,  7 հ «  ձք31713|23է|0Ո օ ք  ձՏՏ^ՈՅ ։ ձտ թտ շէտ  օ ք  ^Տ Տ էՔ ՐՈ  |աթՅ Շէ, ևէ€Տ0թ0էՅՈ116Ո ս ո ժ  

Տ61Ո6 1տ|3շհհ3քո, 8 « ք1 տ , 198 2 , թ թ .  4 4 9 -4 5 3 ; 2 յԺօ 1( 8 ., Օ ո  էհտ  Ը էհոօ1 ւո§ սւտ էւշ , թ թ .  7 7 -7 8 .
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վերաբնակեցվեց Ս՜իջագետքի ու Մարաստանի հեռավոր 
շրջաններում։ Հրեաների տեղահանման մասին, սկսած 
Թիգլաթպալասար II 1-ից մինչև Սինախխերիբ (Ք.ա. 705-681 թթ.)՝ 
հիշատակություններ է պահպանվել նաև Աստվածաշնչում։ Առաջինը 
վերաբերում է Թիգլաթպալասար 111–ի կողմից կատարած 
վերաբնակեցումներին՝ «Իսրայելի թագաւոր Փակէէի (Պեկայ (Ք.սս. 
740-732 թթ.) - Ռ.Յ.) օրերումն եկաւ Ասորեստանի Թագղաթ– 
փաղասար թագաւորը եւ առաւ Իյօնը, Աբէլ-բեթամաքան, Յանովէն, 
Կադէսը, Հասորը, Գաղաւսդը եւ Գալիլեւսն՝ Նեփթաղիմի բոլոր 
երկիրը, եւ նորանց գերի տարաւ Ասորեստան»40։ Ընդ որում, 
Աստվածաշնչում նշվում է նաև նրանց վերաբնակեցման վայրը՝ 
«Մարաց քաղաքներում»41։

Սարգոն 11-ի կառավարման ժամանակաշրջանում նմանատիպ 
քաղաքականություն էր վարվում նաև Արևելյան Փոքր Ասիայում։ 
Օրինակ, Թիլ-Գւսրիմմուից տեղահանվեց մոտ 5000 մարդ, որոնց 
տեղը վերաբնակեցվեցին Կամմանուից սուտիական ցեղերը42։ Իսկ 
Սինախխերիբը շուրջ 150.000 բնակչի Բաբելոնիայից վերաբնակեցրեց 
Սամարիայում43, իսկ նույն Հրեաստանից արտաքսեց շուրջ 200.150 
մարդ44։

Ըստ Արգիշտի 1-ի «Խորխոոյան տարեգրության», ռազմագերիների 
ընդհանուր թիվը կազմել է ավելի քան 320 հազար մարդ, իսկ ըստ 
Սարդուրի 11-ի «Տարեգրության»՝ շուրջ 200 հազար45։ Օրինակ, Ք.ա. 
782 թ.–ին նորակառույց էրեբունիում Արգիշտի 1-ը վերաբնակեցրեց 
Ւսաթիի և Ծուփանի երկրից շուրջ 6600 մարդ46։

Ն մանատիպ  երևույթները թե՛ Ասորեստանում և թե՛ Վանի 
թագավորությունում բա զմա թիվ էին, և հետևաբար հիմնախնդրին մեկ 
հոդվածի շրջանակներում անդրադառնալը հնարավոր չէ։ Եվ եթե

40 Դ Թագաւորաց, ԺԵ, 29-30, տ ես  Աստուածաշունչ մատեան, Կոստանդնուպոփս, 
1896։
41 Դ  Թագաւորաց, ժէ, 6-7; ԺԸ, 11-12։
42 ձւա յ, II, 80, 99,137; Քոսյւսն Ա., Տուն Թորգոմայ, էջ 18-19։
43 1տտ6(՜1տ 8.Տ.յ., 7հտ 1տՐ361ւէ6տ, 1Ւյոդ6տ ձոճ ՒԽԺտօո, Լօոձօո, 1998, թթ. 87-89.
44 Լսէձտոեա Օ.Օ., 1հտ ձոոտ1տ օք Տ6ոո3շհ6ոե, Շհ1շՅ§օ, 1924, թ. 32:24-27.
49 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. I, Երևան, 1971, Էջ 341։
46 173-174.
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Ասորեստանում զանգվածային վերաբնակեցումներն առաջին հերթին 
կրում էին քաղաքական47 և հետո նոր տնտեսական բնույթ48, ապա 
Վանի թագավորությունում, ըստ երևույթին, ճիշտ հակառակը։

Ւ1յտ5Էա֊Ի քաղաքականությունն արամեացիների պարագայում 
չլուծեց քաղաքականության առջև ծառացած թուն խնդիրներն այն 
առումով, որ նրանք նոր տարածքներում չձուլվեցին իշխող 
թնակչությանը։

Երևույթն ընդհանրական կարելի է համարել նաև Բաթելոնիայի 
առումով։ Եթե նախկինում բաթելացիներին հաջողվել էր ուծացնել 
ամորեացիներին և քասսիտներին, ապա  խնդիրն այլ էր հիմնականում 
գյուղական համայնքներում թնակվող երկու արևմտասեմական ծագում 
ունեցող ցեղերի՝ արամեացիների և քաղդեացիների առումով49։

Արամեացիների դեպքում տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը։ Նրանք 
մշակութային և տնտեսական առումով այնքան մեծ ազդեցություն 
ունեցան ասորեստանցիների վրա, որ համեմատաթար կարճ 
ժամանակահատվածում վերջիններս սկսեցին ձուլվել նրանց։ Դեռ 
ավելին, արամեացիները շարունակեցին պահպանել իրենց հատուկ 
ցեղային կառուցվածքը, անձնական արամեական հատուկ անունները 
և նույնիսկ շարունակեցին ակտիվ մասնակցություն ունենալ 
Բաթելոնիայի ներքին կյանքում։ Նրանք հիմնականում թնակություն 
էին հաստատել Տիգրիս գետի ստորին հոսանքի շրջանում, Նիպպուր 
քա ղա քի շրջակայքում և մասամթ էլ՝ Հյուսիսային Բաթելոնիայում։

Ք.ւս. VII դ. արամեական ցեղերից ամենահայտնին Գամթուլուն էր50։ 
Ինչպես նշում են Բ. Մազարը, Հ. Թ ադմորը և այլք, սկզթում 
արամեերենը դարձավ Ասորեստանի երկրորդ պաշտոնական լեզուն, 
հետո տերության երկրորդ լեզուն և վերջապես Միջագետքի ու 
Մերձավոր Արևելքի թազմաթիվ ժողովուրդների մայրենի լեզուն51։

47 ՕԺտԺ 8., ատտ ՕտբՕւ՜էՅէւՕՈՏ ՅՈձ ՕՏթՕՐէՏՏՏ 1Ո էհտ ՏւՏՕ-ձՏՏ̂ ՈՅՈ Տաբ^տ, բթ. 33-40.
48 Նույն տեղում, Էջ 55-74։
49 ՏոոևոոՅո յ.ձ., ձ  Բօ1ւէւշտ1 հւտէօւ7 օք Բօտէ–1<Յտտւէ6 6յԵ̂ 1օո13, թթ. 260-285; Նոցնի, ԲքտԽԺտ 
էօ Ըաբւրտ։ 8յԵ̂ |0Ո13Ո Տօօտէ^ Յոժ Բօ1ւէւշտ, 747-626 8.Շ., Բհւ13ճ6|բՒոՅ, 1984, թ. 12 ո. 41.
50 8ո՚ո1<ռ13ո Ա ., 03ե̂ 1օո13 տ էհտ ՏհՅժօ* օք ձտտ̂ ՈՅ (747-626 8.Շ.), Շձհ, |||/2, 1991, թ. 8.
51 ա ո ր  8., 1հտ ծրՅտտՅո էտթւրտ յոԺ ւէտ 6տ13էւօոտ «ւէհ 1տրյտ1, 1հտ 8ւե1ւշ31 ձւ-շհՅտօւօջւտէ,
1962, 25/4, թ. 111; 13ժտօր Ւ1., 1հտ ձՐՅտտւաէւօո օք ձտտ^ոտ, բբ. 451-455; Բյդ>օ1յ Տ., 
իյՅէւ՚օոՅ| Յոժ Տէհուշ 1ժտո% ւո էհտ ՒՎտօ-^տտ̂ ոյո էաբւրտ յոԺ ձՏՏ^ՈՅ 1ժտո% տ Բօտէ-նոբւրտ



Շուտով, ինչպես արդեն նշեցինք՝ սկսած Ք.սւ. VI դ., արամեերենը 
հանդես էր գափս որպես Աոջսռ քրօոշօ.

Եվ եթե հետագայում արամեացիների ազդեցությունը 
տեղաբնիկների վրա հիմնականում կրում էր մշակութային բնույթ, 
ապա  իրավիճակն այլ էր նրանց ցեղակից քաղդեացիների առումով՝ 
որոնք ինչպես հետագայում կտեսնենք՝ կարողացան նույնիսկ հասնել 
քա ղա քա կա ն լուրջ հաջողությունների։

Չնայած քաղդեացիներն ավելի ուշ ներթափանցեցին կամ էլ 
վերաբնակեցվեցին Մերձավոր Արևելքի տարբեր շրջաններում, 
միևնույնն է, նրա նք վարում էին ավելի նստակյաց կյանք և ավելի 
համախմբված էին, քա ն արամեացիները52։ Բաբելոնիայի տարածքում 
գոյություն ունեին երեք մեծ և երկու փոքր քաղդեական ցեղեր։ 
Քաղդեացիները պահպանում էին իրենց հատուկ ցեղային 
ապրելակերպը և ինչպես արամեացիները՝ նշված 
ժամանակահատվածում չձուլվեցին տեղաբնիկներին։ Նրանք իրենց 
ակտ իվ մասնակցությունն էին ցուցաբերում նաև միջազգային 
առևտրում։ Ամեն մի քաղդեա կան ցեղախումբ անվանված՝ էր որպես 
«Այսինչ ցեղային առաջնորդի կամ առասպելական նախահոր Տուն՝ 
(87է)»։ Քաղդեական այդ երեք խոշոր ցեղերն Էին՝ Եփրատ գետի 
ստորին հոսանքի շրջանում, Ուրուկ քա ղա քից հյուսիս՝ Բիթ - 
Ամուկանին, Բիթ-Դակկուրին՝ Բորսիպպայից հարավ, սակայն սրանք 
երբեմն ավելի ա կտիվ Էին գործում անմիջապես Բաբելոն քա ղա քի 
շրջակայքում, և Բիթ - Յակինը, որը միաժամանակ քաղդեական 
ցեղերից ամենահզորն Էր, տ իրապ ետող դիրք ուներ Ուր քա ղա քի 
շրջակայքում գտ նվող հողերի վրա, ինչպես նաև արևելքի 
ճահիճներում (Ծովի երկիր)53։

Հա րկ  Է նշել նաև այն հանգամանքը, որ Բաբելոնիայում 
հակաասորեստանյան ելույթները գլխավորում Էին հենց քաղդեացի 
առաջնորդները54։ Բաբելացիների հետ միասին նրանք ձգտում Էին

1ւտտտ, յօստտ1 օք ձտտյքՈՅՈ ձշՅժօտւօ Տէսժտտ, 2004, «>1. XVIII, 2, թ. 4; Ջեոոօոօտ 11., 7&ոեւ 
ՅէաաօօՒօս ոտբտոտաոտոսՈ 8 բՅ«»տՏ ^բտտհօշա, շ. 8 ոբւա. 5.
52 ՏոոևտՅո յ. 6յԵ̂ 1օո13 տ էհօ Տհտժօ» օք ձտտ̂ ՈՅ (747-626 8.Շ.), թ. 9.
53 1եւժ.։ թ. 9.
54 Տ ո ո և ա տ ո  յ.  ձ., 83ե^1օո13 ա  էհտ Տհտժօ» օք ձտտ̂ ՈՅ (747-626 8 .Շ .), թ. 14.
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ընդլայնել հակաասորեստանյան խմբավորման աշխարհագրական 
տարածքը և շատ հաճախ դիմում էին էլամցիների (իսկ, քանի դեռ 
Բաբելոնիան ու էլամը համագործակցում էին, նշանակում էր, որ 
Ասորեստանի խնդիրները տարածաշրջանում բավականին լարված 
բնույթ էին ստանում, իսկ սրա հետ էլ զուգահեռ՝ սրվում էր նաև 
միջազգային հարաբերությունները) ու արաբների օժանդակությանը։

Հետաքրքիր է նաև այն հանգամանքը, որ արաբների կողմից դեպի 
Բաբելոնիւս ներխուժման կամ էլ այն իրենց ազդեցությանը ենթարկելու 
միտումներ էին նկատվում։ Վերջինիս մասին են վկայում Եփրատ 
գետի ավազանում մի քանի արաբական տեղանունները55 և այլն։ 
Այդպիսի հակաասորեստանյան խմբավորման վերաբերյալ որպես 
վառ օրինակ կարելի է բերել այն փաստը, որ Բաբելոնի թագավոր 
Մարդուկ-ապլա-իդդին 11-ը (Ք.ա. 721-710 և 703 թթ)՝ Ք.ա. 703 
թվականին համախմբեց մի պատկառելի միություն, որի մեջ 
ներգրավված էին քաղդեացիները, արամեացիները, էլամցիները և 
արաբները56։

Ինչևէ, պետ ք է նշել նաև, որ ոչ բոլոր քաղդեական ցեղերն էին 
հանդես գաւիս հակաասորեստանյան ելույթներով։ Նույնիսկ, ինչպես 
վկայում է Ասարխադդոնի (Ք.սւ. 681-669 թթ.) մի արձանագրությունը, 
ասորեստանյան բանակում կային քաղդեացի զինվորներ ու 
հրամանատարներ57։

Դեռևս Ք.ա. II հազարամյակի վերջերին Իրանական 
բարձրավանդակի հյուսիս-արևմտյան շրջաններում հետագա 
Մարաստանի տարածքում, հաստատվեցին տարբեր էթնիկական 
ծագում ունեցող ցեղեր, որոնք ստեղծեցին մանր իշխանություններ։ 
Այդ ցեղային խմբերից էին՝ կուտիները, լուլուբեյները, կասսիաները, 
խուրրիները, իրանախոս տարբեր ցեղեր, արամեացիները և այլն։ Իսկ 
Ք.ա. 1X̂111 դդ. ընթացքում, Մարաստանի տարածքներում 
բնակչության թվաքանակի ավելացում է նկատվում, իսկ արդեն Ք.ա.

55 Տթհ‘31 I., "ձՐՅետ” 1Ո 83ե)ք10Ո|3 1Ո էէ16 8* Շ6ՈէԱ  ̂8.0., յՕԱՐՈՅ| Օք էհ® ձՈՈՏՈՕՅՈ 0Ո6ՈէՅ|
Տօօտգ, 94, 1974, թթ. 108-115.
56 Տոոևտտո յ. /Հ., ԲքտԽժտ էօ ԸաթւՐ6, թ. 57 ո. 268.
57 Զ., 016 ւոտշհոքէտո ծտՅւ-հտձժօոտ, «8ու§տ Vօո ձտտ^ոտո, Շռշ, 1956, Տ. 52:12; 
6ոո1«ո3ո յ.ձ., ԲքտԽժտէՕ ԸքՈբւՐՏ, թթ. 106, 183, 188.
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VII դ. Իրանական բարձրավանդակի հյուսիս-արևմուտքում և հարակից 
շրջաններում աճում է մարերի ազդեցությունը։ Դարերի ընթացքում 
իրանալեզու՝ մասնավորապես պարսկական, և ոչ իրանալեզու 
էթնիկական տարրերի անընդհատ տեղաշարժերի արդյունքում 
փոփոխման էին ենթարկվում նրանցով բնակեցված տարածքների 
ա շխարհագրական սահմանները58։

Այսպիսով, տարածաշրջանում, վերոհիշյալ ժամանակաշրջանում 
էթնոքաղաքականությունը որպես երկրի արտաքին ու ներքին 
քաղաքականության կարևորագույն բաղադրիչ՝ ընդգծված հանդես էր 
գալիս Ասորեստանում և Վանի թագավորությունում։ Այս պարագայում 
այն կրում է զուտ տարածաշրջանային բնույթ և իրականացվում էր 
զանգվածային վերաբնակեցումների միջոցով։ Իսկ դբանց 
արդյունքում, ճիշտ է, փոփոխվում էր տվյալ տարածաշրջանի 
էթնիկական պատկերը, և նվազում էր վերաբնակվողների 
ըմբոստության հավանականությունը59, այս էլ միայն ուժեղ ռազմական 
մեքենայի պարագայում, սակայն նույն մեքենայի քայքայումը 
հանգեցրեց Ասորեստանի և Վանի թագավորության անկմանը։ Եվ եթե 
առաջինում իշխանությունը շարունակում էր գտնվել սեմիտների 
ձեռքում, ապ ա  Վանի թագավորությունում գրեթե ամբողջապես անցել 
էր հնդեվրոպացիներին։

Սույն ա շխա տ ա նքը  եզրափակենք Ն. Ադոնցի մեկնաբանությամբ՝ 
«Այն հեղափոխությունը, որ կատարվեց մեր թվականությունից առաջ 
VII դարի վերջում և կործանեց Ասորեստանը, Վանի թագավորությունը 
և բա զմա թիվ այլ պետություններ, էական նշանակություն ունեցող մի 
նոր դարագլուխ բացեց մարդկության պատմության մեջ։ Այն 
հեղաշրջեց հին աշխարհի քա ղա քա կա ն պատկերը։ Սեմականությունը, 
որ դարեր ի վեր ապահովել էր իր համար առաջին տեղը պատմության 
թատերաբեմին, վերացավ, առաջնությունը– զիջելով հնդեվրոպական 
տարրին»60։

Իհարկե, անվանի գիտնականն իրավացի է, սակայն այդ 
տեսակետին պ ետ ք է բավականին զգույշ մոտենալ, քանզի, ինչպես

58 ՕւՅևօոօքք I., ձ/էտժւՅ, 1հտ Շտաեոժջտ հւտէօդ օք 1ռտ, Շտտեոժջտ, 1985, «>1. 2, բ. 36քք.
59 ՕԺտԺ 8., հ/|ՅՏՏ ՕտբՕՐէՅէւՕՈՏ Յ ո ժ  06թ01"է66Տ 1Ո էհ® ք՝160֊ձՏՏ^ՈՅՈ է տ թ |Ր 6 ,  թ թ .  41-54.
60 Ադոնց Ն., Հա յաստանի պատմություն, Երևան, 1972, Էջ 287։



ա րդեն  նշեցինք, եթ ե  քա ղ ա քա կ ա ն  ա ռումով  գերիշխանութ յունը 
գտ նվում  էր վերջիններիս ձեռքում, ա պ ա  մշա կութա յին ա ռումով  
ա ռա ջինները  բա վա կա նի ն  ուշ զիջեցին իրենց տ եղը։

800ՏԱԱ

7»Ը ԲՕԼ1Շ7 Օք նԱՏՏ 05ք>0«7̂ 110Ւ1Տ |քՏ| ձՏՏ78Ա 
^ 0  աՏՕՕՕ^ ՕԲ 1Ա 7111-711 ՇէԱ1Ս81էՏ 8.Շ.

Օւտշստտւոյյ էհ6 թւ՚օեւտտտ օք էհտ թօ1ւշ^ օք ւոՅտտ ժտբօւ՜էՅէւօոտ օք էհ6 ^տտ^ոյո տոժ 
1>ՅՈէւՅՈ 1<ւոջտ՛ ւէ տՅ^ ետ Յտտստտժ էհտէ ւո Եօէհ շօսոէհտտ ւէ » յտ տ1ոոօտէ էհտ տՅտշ 
շհՅքՏօէտո 8սէ ւէ ւտ բօտտւԵ1տ էհՅէ էհտ թօ1ւ<  ̂օք  ոոՅտտ ժտթօրէՅէւօոտ՛ Յջտւոտէ շօոգստրքժ
բ60բ1ՔՏ 1Ո էհ61Ր Շ0ԱՈէք"|6Տ »ՅՏ 0Ոյ>|ՈՅ||̂  Ո6Շ0|՜ԺտԺ 1Ո էհտ ՏէՅէՏ օք 73Ո. ^0Ր60\/6ք ւէ
յտ ոօէ տ\շ1սժտշ1 էհՅէ էհտ ձտտ̂ ոՅոտ շօս1ժ Եօքրօ» էհւտ թօ1ւօ>ք քՒօտ էհտ \/յո 1<ւոջժօտ. 
7հտ  ̂ՇՅՈ՜ւտժ օսէ Ժւտթ1306ու6ոէտ օք բօբս13էւօո քօրօտ §6Ո6ոյ11̂  «ւէհ էհտ թօ1ւէւշտ1 
թսւ-թօտտ ւո տ̂տ̂ քւՅ, «ւէհ էհտ տշօոօտւշ թսւ՜թօտտ ւո ւսոջժօտ օք 7յո. Տսշհ բօ1ւշ̂  
ՇՅստտժ ս1էւտՅէտ1̂ , ւո եօէհ շօսոէոտտ շհտոջտտ օք էհտ տէհուօ բւշէսրտ տոժ յտ յ  րտտս1է, 
էհտ Ժտշ11ոտ օք եօէհ տէՅէտտ. 1ո Յժժւէւօո էհտ տսէհօր օքքտռ ձև1<3եւ3ո V6̂ ե ոօտՕխ 
(ո օՏ Օ հ ս , ւտ տ (Տ )սի)–  « էօ ր օ օ է  օս է » , « ժ շտ է ր օ ր , «ԺրԽք», յոԺ էհտ ՍքՅւ–էւՅո 76ւ՜ե է օտ ք յ 
(ս )7 , է օ Խ (ս )7 , ո ռ ի  (ս )7  -  « ժւտ բ1 օշ6 »  յտ էտւ՜տտ քօր էհտ ատտտ ժտբօրէՅէւօոտ՛ թօ1ւշ̂ .
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քI

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԽՈՐԻԿՅԱՆ

ՄԻՏԻՆ ԱՍԻԱՑԻ ՍԱՏՐԱՊԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ 
ՀԱ ՐՑԵՐԻ  ՇՈԻՐՏ Ք.Ա. VI-IV ԴԱՐԵՐՈՒՄ

Պատմահայր Հերոդոտոսը, անդրադառնալով Աքեմենյւսն 
Պ արսկաստանի XVI սատրապությանը, գրում է. «Պարթևները, 
քորասմները, սոգդերը և արեյները վճարում էին երեք հարյուր 
տ ա ղա նդ հարկ, սա տասնվեցերորդ նահանգն էր»1։ Հերոդոտոսը 
տարբեր առիթներով մի քանի անգամ ևս հիշատակում է նշված 
ժողովուրդներին։ Տեղեկությունում առաջինը հիշատակված 
պարթևների սկզբնական պատմության մասին մինչև քոչվոր պարների 
ներխուժումը Պարթևք գրեթե ոչինչ հայտնի չէ2։

Պարթևները հիշատակվում են Հերոդոտոսի հետևյալ 
տեղեկությունում, որը, ելնելով քննության շահեկանությունից, 
մեջբերում ենք սերոտությամբ. «Ասիայում կա մի դաշտավայր, բոլոր 
կողմերից լեռներով շրջապատված, իսկ այդ լեռներով անցնում են 
հինգ նեղ  կիրճեր։ Այս դաշտավայրը հնում պատկանել է քորասմներին 
և գտնվում է նույն քորասմների, հյուրկանների, պարթևների, 
սարանգների և թամանների սահմաններում։ Պարսից իշխանության 
հաստատումից հետո այն արդեն պատկանում է (պարսից) արքային։ 
Արդ, դաշտավայրը շրջափակող լեռից հոսում է մի մեծ գետ, որի 
անունն է Ակես։ Այս գետը, բաժանված լինելով հինգ թևի, հնում 
յուրաքանչյուր թևով ոռոգում էր վերոհիշյալ ժողովուրդներից 
յուրաքանչյուրի երկիրը, քանի որ ամեն մի կիրճից մի թև էր հոսում։ 
Բայց պարսից իշխանության տակ ընկնելուց հետո այդ երկրների 
վիճակը այսպիսին եղավ։ Արքան լեռների այդ կիրճերը փակելով, 
յուրաքանչյուր կիրճում (ջրարգելակ) դռներ շինեց։ Այս պ ա տճառով էլ 
ջրի ելքը փակվեց և լեռներով շրջափակված դաշտավայրը դարձավ

1 Հերոդոտոս, Պատմություն ինը գրքից, թարգմանությունը Ս. Կրկյաշսւրյանի, Երևան,
1986, III, 93 (այսուհետև՝ Հերոդոտոս)։
3 ձձՅէճՕՈ ձ ձ ,  հՏՒ<070թե16 հ06ե16 ԱՅՈԱնէՔ ՈՕ *1Շ70թ11& Ո Յ թՓ 1™, Ոբ€6Ա6Ա ւէՕ՚ՕթԱԱ,
1950, 3, Շ. 41 VI 016&.; ՓթՅ» ք . ,  ՒէՅՕւզզոՏ 14թՅհՅ, ձձօօոՏՅ , 1972, Շ. 79, 244.
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լիճ, քանի որ դաշտավայր մտնող գետը ոչ մի ելք չուներ։ Արդ, նրանք, 
ովքեր հնում օգտագործում էին այդ ջուրը (ոռոգման համար), այժմ 
դրանից զրկված լինելով, մեծ աղետի մեջ ընկան։ Քանզի ձմռանը 
աստված նրանց անձրև է պարգևում, ինչպես և մյուս մարդկանց, բայց 
նրանց ցանած կորեկը և քնջութը ջրի կարիք ունեն ամռանը։ Ու քանի 
որ նրանց ոչ մի ջուր չի տրվում, ապ ա  նրանք իրենց կանանց հետ 
միասին գալիս են Պարսկաստան և, կանգնելով արքայի դռների 
առաջ, աղաղակում են ողբագին, մինչև որ արքան հրամայում է 
(ջրարգելակ) դռները բաց անել դեպի ջրի առավել կարիք ունեցողների 
կողմը։ երբ սրանց հողերը լիովին հագենում են, արքան հրամայում է 
բաց անել մյուս դռները նրանց համար, ովքեր արդեն այժմ մյուսներից 
ավելի (ջրի) կարիք ունեն։ Ինչպես ես լսել և իմացել եմ (Հերոդոտոսը - 
Խ.Հ.), (ջրարգելակ) դռները բացելու համար (արքան), հարկերից 
բացի, մեծ գումարներ է վերցնում»3։

Այս տեղեկության վերաբերյալ մասնագիտական գրականության 
մեջ արտահայտվել են տարբեր կարծիքներ։ Այսպես, որոշ 
ուսումնասիրողներ այս տեղեկությունը դիտել են որպես արհեստական 
ոռոգման մասին հաղորդում և Ակես գետը չեն նույնացրել որևէ գետի 
հետ, այն դեպքում, երբ Ակեսը նույնացվել է Օքոս, Օքսոս, Մուրղաբ, 
Հւսրիռուդ, Հիլմենդ, Ամու-Դարյա գետերից որևէ մեկի հետ4։ Ակեսը 
հիմնականում նույնացվել է Հարիռուդ գետին5։

Հերոդռտոսի տեղեկության մեջ կա աշխարհագրական 
խառնաշւիոթ, ինչը պա յմանավորված է Հերոդոտոսի ձեռք բերած 
բանավոր տեղեկությունների բազմազանությամբ։ Անշուշտ, 
տեղեկության մեջ արտացոլվել են Աքեմենյանների ժամանակ 
իրականացված ոռոգման աշխատանքները, և նկատի ունենալով 
նշված ժողովուրդների բնակության տարածքները՝ անհնար է Ակես 
գետի նույնացումը մի որոշակի գետի հետ, որի ջրերից կօգտվեին այդ 
բոլոր ժողովուրդները։ Հետևաբար, Հերոդոտոսի ամբոզջ

3 Հէրոդոտոս, III, 117։
4 Ը,օօձւ\/թ ձ., Ւէտաաշւօտ Բ,., ԼՍասօտՅ 1/1., հտթօ^եւ «ՅատՏ ՇէբՅհեւ տ «1՜1շ70թա*» ւ՜տթօյզօւտ, 
ձձօշոտՅ, 1982, շ. 201 (այսուհեաև՝ Հ1.Ւ1.ԼՍ.).
5 ^հո*0»08 14., ձձսսւա, աօ<83–յ16ա1»փ38,1956, շ. 357; ՓթՅ« Բ., նշվ. աշխ., Էջ
65; ^6Ո«0«08 Ւձ., 046թ« ՀՇՀՕթա 4թ6Տհ6<՜0 ^ՅհՅ, ՒձՕՇՈՏձ, 1961, Շ. 64.
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տեղեկությունը պ ետ ք է քննել առանձին հատվածներով։ Քորասմների, 
հյուրկանների, պարթևների, սարանգների և թամւսնների համատեղ 
հիշատակությունը ցույց է տալիս ոչ թե այդ ժողովուրդներից 
յուրաքանչյուրի բնակության տարածքն առանձին վերցրած, այլ 
Աքեմենյան երկու՝ XIV և XVI սատրապությունների ընդհանուր 
տարածքը6, հետևաբար Հերոդոտոսի հիշատակած դաշտավայրը 
համապատասխանում է Արեյային, որը Ստրաբոնը նկարագրում է 
որպես լեռներով շրջւսւիակված դաշտավայր7։ Արեյան վարչական 
առումով մտնում էր XVI սատրապության կազմի մեջ, որից հարավ 
գտնվում էին սարանգները և թամանները՝ XIV սատրապության 
կազմում8։ Այսպիսի նույնացման դեպքում էլ Ակես գետը 
համապատասխանում է Արիուս գետին՝ ներկայիս Հարիռուդին, որը 
հոսում է Արեյայով9։ Տեղեկության սկզբնամասում քորասմների 
առանձին հիշատակությունը սրանց կապում է ոչ թե Օքսոսի ստորին 
հոսանքի շրջանի հետ, ինչն արդեն մյուս ժողովուրդների 
հիշատակության պարագայում չի տեղավորվում տեղեկության 
շարունակության ընդհանուր տրամաբանության մեջ, այլ պարթևներից 
դեպի արևելք՝ Ք.ա. VI դ. վերջին զբաղեցնելով Թուրքմենա– 
Խ որասանա կա ն լեռների արևելյան մասը և Թ աջանդ-Հարիռադի 
հովիտը10։ Այս վերջին հանգամանքը նույնպես հետազոտողների 
շրջանում տարակարծությունների տեղիք է տվել։ Ուսումնասիրողների 
մեծ մասը, հենվելով Հերոդոտոսի III, 117 տեղեկության վրա, 
ենթադրում է Ւսորեզմի գլխավորությամբ մինչաքեմենյան խոշոր 
պետական կազմավորման գոյության մասին, որի կենտրոնը գտնվել է 
Ւսորեզմի օազիսում, և այդ թագավորության տիրապետությունը

6 Անշուշտ, հյուրկանների ներառումը XVI սատրապության կազմի մեջ Դարեհի 
վարչական վերափոխումներից հետո հնարավոր ՛ չէ, չնայած մինչև Դարեհի 
գահակալումը Պարթևքը և Վրկանը կազմել են մեկ սատրապություն։
7 ՇւթՅճՕհ, |՜60|՜թՅփէ1Ո Տ 17 Ոհա1Ս(, ՈՏբՏՏՕՈ, ՇէՅէեՈ Ո «ՕԱԱՏհւ՚Յթւա Շ1թ373»08Շ«0Ր0,
յ16ոաՄթՅՈ, 1964, XI, 10, 1. <մմտ. Ոսաոօտ \Հ., ճօբՅՇ«ւ^ 1՜6«376« ա/աւշՒտւ՜օ, Տտշւատ 

սշւօթսո, 1972, 2, Շ. 11.
8 Հերոդուոոս, III, 93։
9 1հտ նտօջրտբհ^ օք ՏէքՅհօ, «ւէհ յ ո  Ըո§հտհ էՐՅոտւՅէւօո Ւ1.Լ. յօոտտ, «>1. V, ՇՅտհոժցօ– 
ատտՅշհստտէէտ-Լօոճօո, 1969, XI, X, 1; 5; XI, 5.
10 ՈեՈԱՈՕՏ ւ̂ ., XօբՅ^«^^ |՜6«376Ո ^Ո67Շ«0|՜0, Շ. 10.
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տարածվել է XVI սատրապության մեջ մտնող ժողովուրդների վրա ՛1։ 
Սակայն Խորեզմի միավորման հիմնական կենտրոնները ավելի շուտ 
եղել են պարթևներից դեպի արևելք ընկած տնտեսապես զարգացած 
Մերվի և, հնարավոր է, Հերաթի շրջանները, որտեղից էլ պարսիկների 
ճնշման տակ քորասմները աստիճանաբար շարժվում են Ամու– 
Դարյայի ստորին հոսանքի շրջան՝ ներկայիս Խորեզմի օազիս13։ 
Խորեզմը նվաճվում է Կյուրոսի կողմից Ք.ա. 545-539 թթ. միջև ընկած
ժամանակահատվածում13։

8. Մարկվարտը, որին հետևել են բազմաթիվ ուսումնասիրողներ, 
Խորեզմին նույնացնում էր, այսպես կոչված, «իրանական (արիական) 
տարածությունը» ծւդ^ոՅտ 7տՇյՅհ14, որը հիշատակվում է 
«Ավեստայում»՝ որպես իրանական (արիական) ցեղերի բնակության 
վաղ շրջան15։ Սակայն այդ բնակության շրջանի հետ նույնանում է ոչ 
թե բուն, այլ Մեծ Խորեզմը16։

Խորասմներին պարթևներից արևելք և Xօթ^ա^յլղ քա ղա քը 
հիշատակում է Հեկատեոս Միլեթացին17։ Խորասմներին խորոմներ– 
խորամներ անունով հիշատակում է Կտեսիասը՛8, իսկ Ստրաբոնը

11 Ջ ՚ճ ՚ա ., Շ. 199; 7Տ11թ08 ձ., ՈՕ>468Ւա|Ա| ձթՅՈՕ-ՈՅՇՈՍՈ Ո \Օթ63Ա 8 V-IV 88. «0 ». 3., 
86Շ7հա< 4«»6ւ1»օ«>™ ւ–օշ^Յք>շւ86«»օւ–օ ^ա186թշա673, 2005, X. 10, 1, Շ. 53-63. 
Ո ւսումնա սիրողը խ որա սմներին  հա մա րո ւմ  Է սա կեր  (ա նդ., Էջ 53)։
12 ծ.«.1Ա., Շ. 199. ՏեԱ նա և  Ոհ«««08 14., «1՜1Շ70բ*Տ ՈՏբՇւա» «ւՏՇւա Ա Շթ6*»633»137ՇՒ<«6 
037թՏՈ1ա &<61*6»11806 8 «0»Ա6 V 8. #0 ».3., 8607»** «թ68«6Տ «<ՈՕթԱւ|, 1965, 2, Շ. 42. 
Հ մ մտ . քւ76 8–, ՜Ուտ հւտէօ^ օք ձոօտ ոէ ^ յո , ք^Աոօհտո, 1983, թթ. 18, 112; նույնի, էհտ 
Ւ|6ՈէՅ(>6 օք Շ6Ոէ|–3| ձՏ13, ԲՈՈՇՕէՕՈ, 1998, թ. 85.
13 ^3^3ս368 Ի ձ . ձ . ,  ԱթՅհ Ոթլ1 Ո&թ8է>Ս< (̂61Ա16Ւ||1 ,̂ ^ՕՇ«83, 1963, Շ. 106. Խ ո րեզմ ի  
նվա ճումը  դնում են նա և  Ք .ա. 539-530 թ թ . միջև, ա յս ին քն  Բ ա բելոնի ա նկումից հետ ո 
(տ ե՛ս, օրինա կ, ձձՅՇՇՕՈ 8., ,Աթ68հ636ա1Տ,զ6Ոե46€«ՅՈ «^Ոե77թՅ ձ/էՅթՌ13Ոէ>|, ^376թ113Ոե1 11 
սշօւտսօտՅուա ո օ  Յթx60/10^̂ 1^ ՇՇՇԲ, 8հւո. 73, ձձօշոտՅ-Ոտհսու՜թէԱ, 1959, շ. 137)։
14 Բ դտ  Տ ., 7Ւ|6 Ւ)|Տէ017 օք ձոշւտոէ 1րյո, թ. 61.
15 ^ ^ Ա Յ Ո  յ., քւ^ՈՏՅհՐ ՈՅՇհ ձՏՐ Շ60^3թհ|6 Ժտտ Բտ. ԱՕՏ6Տ /ՕՐ6ՈՅՇ“|, 86Ր||Ո, 1901, Տ. 155. 
Տ ե՛ս նա և ՝ Ւ)|ՏէՕ>7 օք Շ|7|||23է|0ՈՏ օք ՇՏՈէՐՅւ ձՏ13, 6ժ. յ. հՅՌ713էէՅ, 1«>|. II, ԲՅՈՏ, 1996, թ. 42.
16 քՅՓ^թ08 8., 73**ա<11։ /1թ68»6«աՅՈ, ^թ«8«ՈՈ Ո 0թ6«հ686«083ո ^Շ70թ««, ^ՕՇ«83, 1972, 
Շ. 37 VI 016 .̂
17 ա 1 տ ր Շ., քրՅջատոէՅ հւտ էօոշօոյա  շրՅ տշօատ, VօI. I, Բյոտոտ, 1841, քր. 173, թ. 12.
18 Ոեուաօտ 14., ՇթՋէՈՈՈ ձ311Ո 8 11386Շ7Աքտ 3»711լ1«ՕՐՕ ԱՇ70թԱՈՅ Ո7604Ո (76&Շ7, Ո6թ680Ա, 
ոթ^տտՅա^ո), ^ա Յ հճտ , 1975, շ. 49, 93.
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խորասմներին հիշատակում է որպես մասսագետների և սակերի 
ցեղերից մեկը19։

Վերը կատարված քննությունը թույլ է տալիս համաձայնվել նաև Ի. 
Պյանկովի հետևյալ դիտարկման հետ։ Վիթխարի տարածք ընդգրկած 
XVI սատրապության վճարած հարկը տարեկան կսւզմել է երեք 
հարյուր տաղանդ, այն դեպքում, երբ գրեթե նման տա րա ծք ունեցող 
XIV սատրապությունը վճարել է վեց հարյուր տ ա ղա նդ հարկ20։ 
Հնարավոր է, որ XVI սատրապության ժողովուրդները բացի 
ամենամյա հարկից Աքեմենյան արքունիքին վճարել են նաև աոանձին 
հարկ՝ օգտվելով ոռոգման համակարգից2՛։ Համենայն դեպս, XVI 
սատրապության մեջ մտած Սոգդիանան և Խորեգմը, ըստ ՕՏք 
արձանագրության, այլ պարտավորություններ ևս ունեցել են 
Աքեմենյանների հանդեպ և պալատական շինարարության համար 
տրամադրել են համապ ատասխանաբա ր լաջվարդ, սարդիոն և 
փիրուզ22։

Հերոդոտոսի կողմից Սոգդի ներառումը Պարթևքի, Խորեզմի և 
Արեյայի հետ XVI սատրապության կազմում մասնագիտական 
գրականության մեջ տարակարծությունների տեղիք է տվել՝ նկատի 
ունենալով այն հանգամանքը, որ նշված երկրները հին պարսկական 
սեպագիր արձանագրություններում հիշատակվում են որպես 
առանձին սատրապություններ23։ Սակայն նկատենք, որ հին 
պարսկական սեպագիր արձանագրություններում հիշատակված 
հպատակ երկրները չեն ներկայացնում Աքեմենյան Պ արսկաստանի 
սատրապական բաժանման համակարգը24։ Ուսումնասիրողների 
կարծիքով, Սոգդը միշտ էլ կապված է եղել Բակտրիայի հետ և

19 Տէռեօ, XI, 8, 8. Խորեզմ անվան բացատրությունները՝ «արևային երկիր», «լավ երկիր» 
և այլն, բավարար չեն (տե՛ս ՓբցՏ Բ., նշվ. աշխ., Էջ 72)։
30 Հերոդոտոս, III, 93։
31 ՈեՈհՒէՕՏ 14., \ՕթՅՕ/լտ Ր6X376* ձձԱ/1670<0|՜0, օ. 12.
33 «6Ոէ Տ ., 01Ժ Բ6|՜Տ13Ո. 6ՐՅՈաՈՅ|՜. 76)(էՏ. 1.6X10^. 2"1 6(1, |՝1տ« Ւ|376Ո, 1953, թ. 144.
33 հտոք61<յ Լ ,  1հտ Բ6ՐՏ13Ո 5տբւՐ6. Տէսժւտտ տ ՕտօշքՅթհ^ յոԺ ԸէհոօջրՅթհ^ օք էհօ ձոօ6ոէ 
1\|63Ր ԸՅՏէ, \^16տԵյԺ6ո, 1968, թ. 298; /1եո«0հ08 14., նշվ. աշխ., Էջ 346։ /^յշշօ« 8., 
բ̂6Տ»6361ստ6Ո6Ոե46€1<ՅՈ «̂ ՈԵ7̂ թՅ ձձՅթՈ18հհ|, 0. 148; 14Շ70թէ1Ո 73̂ *14 «ՇՈՕՈՅ հՅթՕ̂ Յ, 7. I, 

ձձօշոտՅ, 1963, օ. 203 (այսուհետև՝ ահ)։
34 Խորիկյան <., Աքեմենյան Պարսկաստանի վարչական բաժանումների շուրջ, Երևան, 
2010, Էջ 7-8։
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Մարգիանայի հետ մտել է թակտրիական միավորման մեջ25։ Ըստ 
էության, այս կարծիքը հիմնված է Բեհիսթունի արձանագրության այն 
տեղեկության վրա, համաձայն որի Մարգիանան մտել է Բակտրիայի 
սատրապության կազմի մեջ26։ Հետևաբար, եթե նկատի ունենանք, որ 
Պարթևքի և Սոգղի միջև ընկած Մարգիանան մտել է Բակտրիայի 
սատրապության մեջ, ապա  Մարգիանայից հյուսիս-արևելք ընկած 
Սոգղի գտնվելը Բակտրիայի սատրապության կազմի մեջ 
հավանական է։ Այսպիսի կացությունը հնարավոր էր մինչև Դարեհ Ա-ի 
կողմից կատարված համապետական վարչական վերափոխումները։ 
Սակայն Հերողոտոսի մոտ պա հպանված սատրապությունների 
ցուցակի ուսումնասիրությունը բացահայտում է վարչական նոր 
իրողությունների հաստատումը Աքեմենյան պետությունում։ Ամենայն 
հավանականությամբ ապստամբությունների ճնշումից և 
վարչաքաղաքական վերափոխումներից հետո վիթխարի մարդկային 
կորուստներ կրած Մարգիանան27 ներառվում է XVI սատրապության 
կազմում, քանի որ միայն այս դեպքում տրամաբանական կլինի 
պարթևների, քորասմների, սոգդերի և արեյների համատեղ 
հիշատակությունը մեկ սատրապության մեջ, ընդ որում Բակտրիայի 
սատրապությունն էլ Մարգիանայի փոխարեն ստանում է Այգլերի 
երկիրը28։

Ի. Դյւսկոնովի կարծիքով, XVI սատրապությունը համընկել է հին 
Ւսորեզմի պետության և նրանից կախյալ տարածքների հետ, կամ էլ 
Դարեհ Ա-ի օրոք սատրապության կառավարումը հանձնված է եղել 
Դարեհ Ա-ի հորը՝ Վշտասպին, որը Բեհիսթունի արձանագրությունում 
հիշատակվում է որպես Պարթևքի սա տրա պ29։ Այս կապակցությամբ 
նկատենք, որ ելնելով Բեհիսթունի արձանագրության տվյալներից՝ 
Վշտասպը Դարեհի դեմ ուղղված ապստամբությունների ժամանակ ոչ

35 53թւօու>ո 8., Շօ՝(11«6ա1ո, յ .  III, ձձօշոօՅ, 1965, շ. 25; ա օշօ»  8., նշվ. աշխ., էջ 149; ահ, 
Շ. 159.
36 «Դարեհ Վշւոասպի Բիսեթունյան արձանագրությունը» (թարգմ. բնագրից, 
առաջաբան և ծանոթ. Գ. Նաւբանդյանի), Երևան, 1964, էջ 18։ 1<6ոէ Տ., նշվ. աշխ., Էջ 
127։
37 ՀԱպւՅԱՅՏՏ Իձ.է 14թՅ« ոբ« Ո6թ8ետ ձ<6Ա6Ւայ ս̂(, Շ. 224.
38 ՀԵրոդոտոս, III, 92։
39 Հ1եո«0Ւ108 14., նշվ. աշխ., Էջ 348, 438։



միայն Պարթևքի, այլ նաև Վրկանի սատրապն էր30։ 
Ապստամբությունների ճնշումից և Դարեհ Ա-ի վւսրչաքաղաքական 
վերափոխումներից հետո Պարթևքը և Վրկանը ներառվում են 
առանձին՝ աոաջինը՝ XVI, իսկ երկրորդը, նկատի ունենալով կասպ– 
վրկան նույնացումը, XI սատրապությունների մեջ31։ Հնարավոր է, որ 
XVI սատրապության ձևավորումից հետո Վշտասպը նշանակվում է այդ 
ընդարձակ վարչական միավորի սատրապ, կամ էլ սատրապության 
ղեկավարումը հանձնվում է Աքեմենյան տոհմի ներկայացուցիչներին։

Սոգդը կամ Սոգդիանան, հավանաբար, ըստ Ի. Դյւսկոնովի, մտել է 
Մարաստանի տերության կազմի մեջ32։ Կյուրոսի կողմից Սոգդի 
նվաճման մասին վկայում է Սոգդիանայի հյուսիսային սահմանների 
մոտ Կյուրոպոլիս քա ղա քի հիմնադրումը33։ Համաձայն հին 
աղբյուրների՝ Սոգդիանայի մա յրաքաղաքն էր Մարականդան՝ 
ներկայիս Սամարղանդը34։

Սոգդերը մասնագիտական գրականության մեջ համարվել են 
սակերի ցեղերից մեկը, որը վա ղ ա նցավ նստակեցության։ Այս 
տեսանկյունից սակեր և Սոգդ (հին պարսկ. Տս&՚ժօ, ավեստ. Տսգժժ) 
անվանումները ստուգաբանորեն համադրվել են, ինչը չի ընդունվել Ի. 
Դյւսկոնովի կողմից35։ Ջ. Հարմա տտ ան սոգդերի անունը բացատրում է 
"եսրոէ ո՚ւէհ Որք", այսինքն՝ «մաքրված, մաքուր, սուրբ» և կապում

30 «Դարեհ Վշտասպի Բիսեթունյան արձանագրությունը», էջ 17-18։ <6Ոէ Ո., նշվ. աշխ., 
Էջ 124,127; Խորիկյան Հ., նշվ. աշխ., Էջ 11։
31 Տե՛ս Խորիկյան Հ., Աքեմենյան Պարսկաստանի XI և XV սատրապությունների 
տեղադրության շուրջ, Արարեր հասարակական գիտությունների, 2006,1, Էջ 147-157։
32 Ջսւոօհօտ 1՜ա., նշվ. աշխ., Էջ 349, 358։
33 ձւ՜ՈՅՈ, ձոտետտւտ ձ^ՅՈԺՈ, «1էե ՅՈ ՏՈ§1|ՏՒ| էՐՅՈՏԱլէ10Ո Տ. 11|քք ՏօեՏՕՈ, 70|. 1-11,
ՇՅտԵոժջտ-ձձՅտտՅշհստտէէտ-Լօոժօո, 1958-1961, IV, 3; Օէթտճօ», XI, 11, 4; ճսքստ Շսւ՜էատ 
Օաոէւստ, ՒՈտէօդ օք ձւօօոժտւ՛, «ւէհ յո  Ըոջ1ւտհ էոՅոտ1. յօհո Շ. 8օ1քտ, 7օ1. 1-11, ՇՅւոեոժջտ– 
ք^ՅՏՏՅՇհստտէէՏ-Լօոճօո, 1956 (Լօտե ՕյտՏ1Շյ1 Սերտդ), VII, VI, 16, 19-20.
34 Ոեոոոօտ VI., աթտւօհ^եւ, 8€շւ»ա< ւ^օէօբա, 1970, 1, շ. 35; /ԼՃ.111., շ. 197.
Մարականդայի մասին հին աղբյուրների տեղեկությունները տե՛ս Ոեոոոօտ 1/1., ՈթտտսսՈ 
Օտարոտիս (ձձՅթՅէօղգեւ) տ Յոււահեա Յտւօթօտ, ^աՅ»66,1972, շ. 10-20.
35 ^ԵՈ«0«08 1/1., նշվ. աշխ., էջ 244։ Արիանոսը հիշատակում է սոգդեր անունով 
հնդկական մի ցեղ (տե՛ս Արիանոս, Ալեքսանդրի արշավանքը, Ալեքսանդր 
Մակեդոնացի, Երևան, 1987, էջ 222)։



կրակի մինչզրադաշտական պաշտամունքի հետ36, հետևաբար Տսջժօ 
նշանակել է «Սրբազան երկիր»37։ Սոգդերի լեզուն մտել է իրանական
լեզվաընտանիքի մեջ38։

Աշխարհագրական առումով սոգդերը բնակվել են Բուխարայի, 
Սամարղանդի օազիսներում և, հավանաբար, զբաղեցրել Ֆերգանայի 
բերրի դաշտի որոշ մասը և այլ հարակից տարածքներ։ Ալեքսանդր 
Սակեդոնացու նվաճումներից սկսած կարելի է խոսել սոգդերի 
համայնքների մասին արևելում, ընդհուպ մինչև Չինաստան39։

Ինչ վերաբերում է արեյներին (հին պարսկ. Ւէօրօնժ)Հ°, ապա սրանց 
բնակության հիմնական տարածքը համապատասխանում է Թաջանդ– 
Հարիոուդ գետի հովտին, Հերաթի շրջանին, որը նվաճվել էր 
Մարաստանի կողմից41։ Հարիոուդ գետը Ստրաբոնը և Պտղոմեոսը 
անվանում են ձոօտ  և /4/-6/ՕՏ42, իսկ երկիրն էլ՝ ձ հ օ  և ձրքւօ։ 
Հավանաբար, հին հեղինակները գետանունը և երկրանունը շփոթել 
են «արիացի» տերմինի հետ։ Ռ. Ֆրայի կարծիքով, Հերաթի 
տարածքում է տեղի ունեցել արիացիների հիմնական բաժանումը՝ մի 
մասը շարժվել է Հնդկաստան, մյուս մասը՝ արևմուտք։ Շարունակելով 
միտքը՝ ուսումնասիրողը եզրակացնում է, որ «արևելքի պարսիկները» 
կենտրոնացել են հենց Հերաթի շրջանում կամ էլ վերջինիս 
բնակչությունը իրեն համարել է «արիացիներ»՝ իրանական (և 
զրադաշտական) ավանդությունում հենվելով իրենց երկրի 
նշանակության վրա։ Սակայն Ալեքսանդր Մակեդոնացու 
նվաճումներից հետո Արիա անվանումը էրատոսթենեսի մոտ43

36 հՅՈՈՅէէՅ յ., 7հ6 Օ ոջտ  օք էհտ Ւ՝13Ո16 1ծ\ճ0Լ, ձԺՅ ԺՅՏՏւՇՅ Սոա6|՜Տ1էՅէ|Տ 06եՐ626ՈՏ1Տ, 1977, 
XIII, թ. 6.
37 Տ26Ո16|–6Ո>1 0., ք01Մ |ռ1Ո|ՅՈ 6էհՈ1Շ ՈՅՈՈ6Տ։ ՏՇ/էհ|ՅՈ–Տ1(Ա(յՐՅ–Տ0ք»Ժ|ՅՈ–Տ31<3, ^16Ո, 1980, թ. 
46.
38 ատէօդք օք Շ|7|||23է10ՈՏ Օք Շ6ՈէքՅ| ձՏ13, թ. 47.
39 Փր30 Բ., նշվ. ա շխ., Էջ 72։
40 Ըստ  Ե. Հերցֆելդի՝ ա րեյներն ա ոա ջին ա նգա մ  հիշա տ ա կվում Էն Սարգոնի 
«Տարեգրություններ »–ում՝ “ /ւոեւ օք էհտ ոտտշ տսո" (տ ես  հտռքշւժ Լ ,  նշվ. ա շխ., Էջ 330)։
41 Զեոոօոօտ VI., նշվ. ա շխ .. Էջ 358։
42 Շ1յսԺա Բէօ1տտ361 ՇտօշոՅբհւՅ, «1. Շ.ք.ձ. ԱօօեեՏ, է. II, ԱթՏ136, 1845, VI, 17, 2. Հմմւո. 
Արիանոս, Էջ 137։ Գետի անունը մեկնա բա նվում Է «հոսող» (տ ես  Փթտ» Բ., նշվ. ա շխ., Էջ 
80)։
43 Օթ36օ», XV, II, 8.
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առաջին անգամ դառնում է Արիանա, որը պարթևական շրջանում լայն 
ընկալմամբ՝ ձւյՕոտօհր «արիացիների թագավորություն» ընդգրկում էր 
ամբողջ արևելյան Իրանը, բացառությամբ Բակտրիայի ու հյուսիսային 
տարածքների, և համապատասխանում Պարթևական 
թագավորությանը44։

XVI սատրապության վարչական կացության մասին կարևոր 
տեղեկություններ է պարունակում Հերոդոտոսի հետևյալ հաղորդումը։ 
Հույն պատմիչը, նկարագրելով Քսերքսեսի Հելլադա արշավող 
բանակի կազմը, գրում է. «Արիները զինված էին մեդական 
աղեղներով, նրանց մնացած հանդերձանքը բակտրիացիների նման 
էր։ Արիներին առաջնորդում էր Հյուդառնեսի որդի Սիսամնեսը։ 
Պարթևները, քորասմները, սոգդերը, գանդարները և դադիկները 
արշավել էին բակտրիացիների նման հանդերձանք ունենալով։ Նրանց 
առաջնորդում էին հետևյալները։ Պարթևներին և քորասմներին՝ 
Փառնակեսի որդի Արտաբազոսը. սոգդերին՝ Արտայոսի որդի 
Ազանեսը. գանդարներին և դադիկներին՝ Արտաբանոսի որդի 
Արտյոսիիոսը»45։ Տվյալ տեղեկության մեջ հիշատակված 
ժողովուրդները, բացառությամբ արիների կամ արեյների մեդական 
աղեղների, հանդես են գալիս բակտրիական սպառազինությամբ։ 
Սակայն տեղեկության ուշադիր քննությունը բացահայտում է մի շարք 
կարևոր իրողություններ։

Քսերքսեսի բանակի նկարագրությունն իր նշանակությամբ 
համեմատվում է սատրապությունների հերոդոտոսյան ցուցակի հետ և 
ներկայացնում է Աքեմենյան Պարսկաստանի վարչական բաժանման 
համակարգը Քսերքսեսի գահակալության ժամանակ։ Օրինակ, XVI 
սատրապության կազմը Քսերքսեսի գահակալության ժամանակ 
ենթարկվել է փոփոխությունների։ Արիների կամ արեյների և սոգդերի 
առանձին հրամանատարությունների տակ հիշատակվելը ցույց է 
տալիս, որ Դարեհի ժամանակ ձևավորված XVI սատրապության 
էթնիկական կազմը ենթարկվել է վերափոփոխությունների, և

44 ՓթՅ& ք5., նշվ. աշխ., էջ 80-81։ Արիանան ընդգրկում էր Միջագետքի և Հնդկաստանի 
միջև ընկած տարածքը (տես ք*օ116Ր 0.\^., ԸրՅէօտէհօոտտ՛ Տտօջքտբհ^, Բոոշտէօո տոժ Օւէքօու, 
2010, բբ. 181,226)։
45 Հերոդոտոս, VII, 66։
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տարածքն էլ կրճատվել է։ XVI սատրապության կազմում, փաստորեն, 
դատելով պարսկական բանակի էթնիկական կազմի 
նկարագրությունից, շարունակում էին մնալ քորասմները և 
պարթևները։ Աշխարհագրական առումով Սոգդի առանձին 
սատրապություն լինելը միանգամայն հավանական է, իսկ Արեյան 
թերևս միավորվել է Մարգիանայի հետ, չնայած վերջինս կարող էր 
ներառված լինել նաև Բակտրիայի սատրապության մեջ։ Սակայն 
առավել հավանական է, որ Արեյան և Մարգիանան միավորված են 
եղել մեկ սատրապության մեջ46։

XVI սատրապության վարչական նոր փոփոխությունների մասին 
վկայում են Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները նկարագրող 
հին հեղինակները։ Ըստ Արիանոսի՝ Գավգամելւսյի ճակատամարտին 
ներկայացած սոգդերը բակտրիացիների հետ միասին միևնույն 
սատրապության մեջ են47, Արեյան առանձին սատրապություն է, իսկ 
պարթևները վրկանների և տապարների հետ ներկայանում են 
առանձին սատրապի՝ Թ րատաթերնի իշխանության տակ48։ Վրկանը և 
Պարթևստանը՝ որպես մեկ սատրապություն49, ինչպես նաև Արեյան50, 
հիշատակվում են Արիանոսի այլ տեղեկություններում ևս5*։ Արիանոսը

46 <մմտ. քդտ Տ., 1հտ հւտէօդ օք ձոօտոէ 1րյո, թ. 112.
47 քդտ Տ., 7հ« ՒէՏՈէՅքթ օք Շ6ՈէՐ31 ձՏ13, բ. 99.
48 Արիանոս, Էջ 97։ Ռուփոսը սոգդերին և պարթևներին հիշատակում Է առանձին, ինչը 
կապված Է մարտադաշտում նրանց զբաղեցրած դիրքով (տե՛ս Ռուփոս, Ալեքսանդր 
Մակեդոնացու պատմությունը, Ալեքսանդր Մակեդոնացի, Երևան, 1987, Էջ 350-351)։
49 Տե՛ս նաև ՇւբՅճօո, XI, IX, 1.
50 Արիանոս, Էջ 118, 121։ Տե՛ս նաև Ռուփոս, Էջ 422, 454։ Մի տեղում Արիանոսը 
արիացիներին և սարանգներին հիշատակում Է միևնույն սատրապության մեջ (տե՛ս 
Արիանոս, Էջ 236)։ Չբացառելով նման սատրապության գոյությունը՝ կարելի Է նաև 
ենթադրել, որ արիացիների փոխարեն պետք Է նշված լինեին արաքոսիացիները (անդ., 
Էջ 114)։
51 Արիանոս, Էջ 116, 118, 121, 124, 137, 152, 193, 236։ Տապարներն ունեին առանձին 
սատրապ (անդ., Էջ 118-119), որի իշխանությունը տարածվում Էր հերոդոտյան XI 
սատրապության նախկին տարածքի մի մասի վրա։ Ավելի ուշ Ալեքսանդրը 
տապարներին, մարգերին և Վրկանը միավորում Է, ըստ Էության Պարթևստանի հետ, 
մեկ սատրապության մեջ (տե՛ս Ռուփոս, Էջ 498)։ Ռուփոսը հիշատակում Է Վրկանի 
սատրապ Մանապին (անդ., Էջ 416)։ Ռուփոսի համար անկախ վարչական բաժանումից 
յուրաքանչյուր երկիր թերևս մի սատրապություն Էր, կամ Էլ Ալեքսանդրը արշավանքների



հիշատակում է Արեյւսյի Սուսիա քա ղա քը  և նստավայր
Արտակուսնան52։ Ստրաբոնը Արեյան և Դրանգիանան՝ սարանգների 
երկիրը, համարում է մեկ սատրապություն, ընդ որում՝ հույն հեղինակի 
համար Արեյան բուն երկրի անվանումն է, իսկ Արիանան
օգտագործում է իր ժամանակների համար՝ նկատի ունենալով
արևելյան Իրանի ընդարձակ տարածքները53։ Ինչ վերաբերում է 
խորասմներին, ա պ ա  սրանց Արիանոսը կապում է արդեն Ամու– 
Դարյայի ստորին հոսանքի շրջանի հետ54։

Սոգդերը, դատելով Ռուփոսի տեղեկություններից, Աքեմենյան 
Պարսկաստանի մայրամուտին բակտրիացիների հետ միավորված են 
եղել միևնույն սատրապության մեջ55, և ավելի ուշ Ալեքսանդրը 
Սոգդիանան դարձնում է առանձին սատրապություն56, որը 
պահպանվում է նաև Ալեքսանդրի մահից հետո57։ Արիանոսը
հիշատակում է նաև Ն ավթակի երկիրը՝ ներկայիս Շահրիսաբզը58, որը 
մտնում էր Սոգդիանայի մեջ59։

Այժմ քննենք Բակտրիայի վարչաքաղաքական բաժանման 
վերաբերյալ հին աղբյուրների տեղեկությունները։ Մասնագիտական 
գրականության մեջ կան կարծիքներ, ըստ որոնց՝ մինչև 
Աքեմենյանների կողմից նվաճվելը գոյություն է ունեցել Հին 
Բակտրիական թագավորությունը, և պա տահական չէ, որ 
զրադա շտական ավանդույթում հիշատակվում է բակտրիական 
թագավոր Վշտասպը՝ Զարատուշտրայի հովանավորը։ Սակայն Հին 
Բակտրիական թագավորության գոյության մասին հարցը մնում է 
վիճելի60։

ժամանակ, ելնելով պահի թելադրանքից, կատարում էր ժամանակավոր վարչական 
վերաձևումներ։
5յ Արիանոս, էջ 120-121։
53 ՇյթՅճօհ, II, V, 32; XI, X, 1.
54 Արիանոս, էջ 149,176։ Տե՛ս նաև Ռուփոս, էջ 457, 487։
55 Ռուփոս, էջ 457, 459։ Հմմտ. Օբտճօ», XI, VIII, 8.
56 Արիանոս, էջ 149։
57 Ռուփոս, էջ 596։
58 ՈեՈհՈՕՏ VI. 8., ձձՅթՅՈ2ԼհԱե|, Շ. 37.
59 Արիանոս, էջ 125,152։
60 Տե՛ս ^3«83ա60 հձ; Ո0/1ա1146Շ«ՅՈ |1Շ70թ*Ո ^(6«6»11ՈՕ<ՕՏ «6թ*38ե|, ^00*83, 1985, Շ. 
29-30; ք 176 Տ., 1հ6 հՏՈէՅ^Տ օք Շ6Ոէռ| ձՏ13, թ. 68.
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Բակտրիան և սակերը արևելյան Իրանի և Միջին Ասիայի հետ 
նվաճվել էին դեռևս Կյուրոսի կողմից Ք.ա. 545 և 539 թթ. միջև6՛։ 
Պլինիոս Ավագը հաղորդում է, որ Կյուրոսը ավերում է Կապիշա 
քաղաքը, որը գտնվել է, հավանաբար, ներկայիս Քաբուլից հյուսիս62։ 
Արիանոսը հայտնում է, որ Կյուրոսը հարձակվել է հնդիկների վրա, 
որոնք հավանաբար գանդարիներն են, իսկ արիասպների ցեղն էլ՝ 
Դրանգիանայի հարավային սահմանի մոտ, օգնում է Կյուրոսին 
սկյութների դեմ արշավանքում63։ Ամենահին տեղեկությունը 
Բակտրիայի մասին պահանվել է էսքյուլեսի «Պարսիկներ» 
ստեղծագործությունում, որտեղ նշվում է Քսերքսեսի հունական 
արշավանքին բակտրիացիների մասնակցության մասին64։

Բակտրիայի և բակտրիացիների մասին կարևոր տեղեկություններ է 
հաղորդում Հերոդոտոսը։ Պատմահայրը, ներկայացնելով Աքեմենյան 
Պարսկաստանի սատրապությունների ցուցակը, Բակտրիայի մասին 
գրում է. «Բակտրիացիներից մինչև Այգլերի (երկիրը բնակվողները) 
վճարում էին երեք հարյուր տա ղա նդ հարկ, սա էլ տասներկուերորդ 
նահանգն էր»65։ Բակտրիան և բակտրիացիները տարբեր առիթներով 
մի քանի անգամ ևս հիշատակվում են Հերոդոտոսի կողմից։

Այսպես, հույն պատմիչը գրում է, որ Կրեսոսին հաղթելուց և 
գերեվարելուց հետո Կյուրոսին «դեռ խանգարում էին Բաբելոնը և 
բակտրիական ազգը, և  սակերը, և  եգիպտացիները։ Սրանց դեմ էլ նա

61 ՀխհծՅատտ Ւձ., Ոօոա«46Շւ«^ սշւօթսո ձէտստհւաօէօՈ ոտթտտտեւ, շ. 28.
62 Բ1ւո^ւ 1՝13էսՐ31 հ ւ տ է օ դ ,  «>1. II, « ւէ հ  յ ո  Ըոտ1ւտհ էՐՅոտ1տէւօո ^  Ւ1. (նս։1<հՅքո, Շ Յ տ ե ո ժ ջ տ –  
Ա 3 տ տ 3 շհստ 6 էէտ – ւօոօ1 օո , 1947, VI, 92. Ջ յ ւ ա յ ա յ &տ  ԻՀ.։ Ո օոա ււ՝(6 Շ « Յ Ո  ս շ ւ օ թ ս ո  ^ (6 Ա 6 Ւ 1 ^ օ < օ Ո  
Ա6թՈք38է>|, Շ. 27.
63 Արիանոս, Էջ 123, 232։ Կյուրոսը Սոգդիանայում՝ մասսագետների դեմ, հիմնադրում Է
Կյոտոպոլիս կամ Կյուրեսխատա քաղաքը, որը կործանում են մակեդոնացիները (տե՛ս 
^3«83ա68 Իձ., ՈՕՈւքՈաՕՕա *Շ70բ1« ^6բ«38Ե|, 0. 52-53; ձքՈտ13ՈԱՏ
^Յ ՐՇ 6 ||ա Ա Տ , « ւէ հ  ՅՈ Տոջ1 |տհ ե–ՅՈՏ|Յէ10Ո յ .Շ .  Տ օ |ք6 , V0|. II, ՇՅաեոԺՏ6–|^|ՅՏՏՅՇհԱՏ6էէՏ–
Լօոձօո, 1972, XXIII, 6, 59; Արիանոս, Էջ 130-131)։ Հմմտ. քդտ Տ., 1հտ հւտէօդ օք ծոշւտոէ 
1րյ ո, թ . 94.
64 Տե՛ս Ոօոօտ ձ., Րբ6Ւ10–63«7բ»1ՏՇ«06 43թ0780, Շ.–Ո616թ(^թ1՜, 2008, Շ. 31, 34.
65 Հերոդոտոս, III, 92։ Տե՛ս նաև հտէ՚օժօէստ («ւէհ յ ո  Ըոջհտհ էՐՅոտ1տէւօո ձ.Օ. Օօժ1&̂ ). «>1. 
II, ՇՅՈւԵոձՏ6–̂ ՅՏՏՅ(։հստ6էէՏ–ԼօոԺօո, 1957, III, 93, թ. 121.

72



մտադիր էր անձամբ արշավելու...»66։ Ինչպես նշում են 
ուսումնասիրողները, Հերոդոտոսը Բակտրիան հիշատակում է 
Մերձավոր Արևելքի կարևորագույն պետությունների հետ միևնույն 
շարքում, որոնք խոչընդոտում էին Կյուրոսի կողմից համաշխարհային 
կայսրության ստեղծմանը67։

Քսերքսեսի Հելլւսդա արշավող բանակի կազմում Հերոդոտոսը 
բակտրիացիներին հիշատակում է երկու խումբ սակերի հետ՝ «սրածայր 
բարձր գդակավոր» և ամյուրզյան, միևնույն հրամանատարության տակ68։ 
Ընդ որում, հաջորդ տեղեկությունից պարզվում է, որ արիները, 
պարթևները, քորասմները, սոգդերը, գանդարները և դադիկները արշավել 
էին բակտրիացիների նման հանդերձանք ունենալով69, ինչը ցոցց է տւս|իս 
կայսրության մեջ բակտրիացիների զբաղեցրած առաջնակարգ դերի 
մասին։ Բակտրիացիները արշավանքին տրամադրել էին հեծյալներ70։ 
Թեսսաւիայում գտնվելու ժամանակ բակտրիացի զինվորները 
հիշատակվում են սակերի և հնդիկների միջև, իսկ Պլատեայի 
ճակատամարտում բակտրիացիներից հետո հիշատակվում են հնդիկները 
և սակերը71, որոնք աշխարհագրական առումով ևս Բակտրիայի 
հարևաններն էին։ Հերոդոտոսը բակտրիացիներին և սակերին կողք 
կողքի հիշատակում է նաև այլ տեղեկությունում՝ խոսելով Բակտրիայի 
սատրապ Մասիստեսի մասին, որը Քսերքսեսի եղբայրն էր72։ Հերոդոտոսի 
մեկ այլ հաղորդումից էլ պարզվում է, որ գերեվարված բարկացիներին 
պարսիկները Եգիպտոսից տանում և վերաբնակեցնում են Բակտրիայի 
գյուղերից մեկում, որը կոչվում էր Բարկա73։

66 Հերոդոտոս, I, 153։ Քսենոփոնը գրում է, որ Կյուրոսը նվաճում է բակտրիացիներին 
(տե՛ս Քսենոփոն, Կյուրոպեդիւս, թարգմ. Ս. Կրկյաշարյանի, Երևան, 2000, էջ 5)։
67 Հէեոոօհօտ Ւձ., Շոօ)«6ա16 ւստօշօտօրօ օճպտշւտՅ տ Շտտտբհօէւ Տտաբւա, Օօտտէշւօո
Յթճտօոօռա, 1954, XIX, շ. 125; ա հ ,  շ. 156 II 0164.; ւ՜տՓ^բօտ Տ., յտ^ուաւ, շ. 37 » օւ6«.
68 Հերոդոտոս, VII, 64։
69 Անդ., VII, 66։
70 Անդ., VII, 86։
71 Անդ., VIII, 113, IX, 31։
72 Անդ., IX, 111; 113։ Տե՛ս նաև I"տթօ^օւ, 1՜1շ70թւա տ «աաշօք, Ո6բ. ս ոբւա. I՜.
Շ7թ373«0801<01՜0, 1972, IX, 113.
73 Անդ., IV, 204։ Հմմւո. անդ., VI, 9 (հոնիացիներին պարսիկները սպաոնում Են
Բակւորիա գերեվարությամբ)։ Տե՛ս նաև 1թ686թ X., Ո3աւ7հա<ւ/ւ ւ՜բ6«օ–631<7բւ1 8շւ<օւ՜օ 
«Շ̂ ՇՇ763, 0̂Շ«63–/16«11»Փ34, 1940, Շ. 4.
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Բակտրիան հիշատակվում է նաև հին պարսկական սեպագիր 
արձանագրություններում։ Բեհիսթունի արձանագրությունում Դարեհ 
Ա-ին հպատակ երկրների շարքում Խորեգմից հետո հիշատակվում է 
Բակտրիան, որին հաջորդում են Սոգդը, Գանդարան, Սական74։ Նույն 
արձանագրությունում խոսվում է նաև Մարգիանայում բռնկված 
ապստամբության մասին, որը դաժանաբար ճնշում է Բակտրիայի 
հավատարիմ սատրապ Դադարշիշը։ Ապստամբությունը ճնշելուց 
հետո Դարեհ Ա-ն հայտարարում է, որ այդ է իր կատարածը 
Բակտրիայում75, ինչը նշանակում է, որ Աարգիանան մինչև Դարեհ Ա-ի 
վարչական վերափոխումները մտել է Բակտրիայի սատրապության 
կազմի մեջ76։ Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքների ժամանակ՝ 
Մարգիանայի՝ Բակտրիայի կազմում լինելու մասին հաղորդում է նաև 
Ռուփոսը77։ <ին պարսկական մյուս սեպագիր 
արձանագրություններում Բակտրիան հիմնականում հիշատակվում է 
Արեյայի և Սոգդիանայի միջև78։ Արձանագրություններից պարզվում է 
նաև, որ Բակտրիան Աքեմենյաններին պալատական շինարարության 
համար տրամադրել է նաև ոսկի79։

Բակտրիան և բակտրիացիները աղբյուրներում գրեթե միշտ 
հիշատակվում են հնդիկների, սոգդերի և սակերի հետ միասին կամ 
հարևանությամբ։ Օրինակ, Դավգամելայի ճակատամարտում 
բակտրիացիները, սոգդերը, հնդիկները և Դարեհ Գ-ի անմիջական

74 Տե՛ս «Դարեհ Վշտասպի Բիսեթունյւսն արձանագրությունը», էջ 8։
75 Անդ., էջ 18։
76 Դատելով Բեհիսթունի արձանագրությունից՝ Ֆրադայի՝ Մարգիանայի թագավոր 
հռչակվելը (տե՛ս ճտոէ Ո., նշվ. աշխ., Էջ 127, 131) խոսում Է այն մասին, որ մինչև 
Աքեմենյւսնների կողմից նվաճվելը Մարգիանան թերևս թագավորություն Է եղել, որը 
վերացնում են պարսիկները։ Մ. Դյակոնովը Բեհիսթունի արձանագրությունում 
ընդունում Է ոչ թե թագավոր, այլ առաջնորդ ընթերցումը, ինչը, նրա կարծիքով, վկայում 
Է այն մասին, որ մարգիանացիները չեն իմացել թագավորական ավանդույթների մասին 
(տե՛ս Զեո«օ»օ8 Ւ/ւ., 046բ« սշւօթսս սթ6ՏՒ16ւ՜օ 11թՅԱՅ, շ. 75)։ Մենք հակված ենք այն 
կարծիքին, որ գոնե Դարեհ Ա-ի դեմ ուղղված ապստամբությունների ժամանակ 
Ֆրադան կարող Էր իրեն թագավոր հռչակել։
77 Ռուփոս, Էջ 482։
78 <6Ոէ նշվ. աշխ., Էջ 136, 138, 141, 145, 151, 156։
79 Անդ., Էջ 144։ Բակտրիական ոսկու և արծաթի մասին հաղորդում Է նաև Կտեսիասը։ 
Տե՛ս նաև Ոեոհոօտ 14., «1/1շ70թ*« Ոտթշւա» «ւտշւա ս օթտյզհՏՅՅւօւշա^տ օՅւթՅուա..., շ. 41-42. 
Հմմտ. 1թ686թ 1<., ՈՅաաաւտ փտոօ-ճՅւք՚ՓէէՈշսօւ՜օ ռօւ^օօ՚տՅ, շ. 10.
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դաշնակիցներ սակերը միավորված են Բակտրիայի սատրապ Բեսի 
հրամանատարության տակ80։ Տեղեկությունը խոսում է այն մասին, որ 
Բեսի սատրա պական իշխանությունը տարածվել է նաև սոգդերի և 
հնդիկների (հավանաբար, Արիանոսը նկատի ունի գանդարիներին81 ու 
դադիկներին) վրա։ Բակտրիայի սատրապ  Բեսի իշխանությունն, իրոք, 
տարածվել է Սոգդիանայի վրա, ինչի մասին գրում է Արիանոսը82։ 
Ռուփոսի տեղեկություններից նույնպես կարելի է ենթադրել, որ 
Թանաիս-Սիր-Դարյան կազմել է Բակտրիայի սատրապության 
հյուսիսային սահմանը83։ Անշուշտ, Բեսը Դարեհ պետության մեջ 
ունեցել է բացառիկ դիրք, և պատահական չէ, որ հենց նա էլ սպանում 
է Դարեհին և հռչակվում Ասիայի արքա՝ Արտաքսերքսես անվամբ84։ 
Բեսի այս նկրտումները պա յմանավորված էին այն կարևոր 
հանգամանքով, որ Բակտրիան ռազմական և տնտեսական առումով 
հզոր սատրապություն էր85, որտեղ կային խոշոր քաղաքներ. 
Դ-րապսակ, Ահորն, մա յրաքաղաք Բակտրան, որն իր անունը ստացել է 
Բակտր գետի անվանումից, Զարիասպ, ավելի ուշ արդեն Ալեքսանդրի 
հիմնադրած Ալեքսանդրիան86։

80 Արիանոս, էջ 97։ Հմմտ. անդ., էջ 169։ Ստրաբոնը հայտնում է, որ սակերը նվաճել են 
Բակտրիանան (տե՛ս Շւբտճօհ, XI, 8, 4)։
81 Վարչական առումով Գանդարան սկզբում Բակտրիայի հետ կազմել է մեկ
սատրապություն (տե՛ս /խՒտաւտտտ ձձ, Տ., Ւ^ոե՚դբՅ ս յոօաօաաոյ սթտտոտւ՜օ
ԱթՅհՅ, ձձօշոՏՅ, 1980, Շ. 111)։
83 Արիանոս, էջ 125։ Տե՛ս նաև Ռուփոս, էջ 421։
83 Ռուփոս, էջ 470, 477։ Հերոդոտոսի մոտ Սիր-Դարյան համապատասխանում է Արաքս 
գետին (տես Հերոդոտոս, I, 201, նաև՝ ձտւուՅոստ Այրշ611|ոատ, XXIII, 6, 59)։ Ստրաբոնը 
գրում է, որ Օքսոս գետը բաժանում է Բակտրիանան և Սոգդիանան՝ վերջինս 
տեղադրելով Ամու-Դարյայի և Սիր-Դարյայի միջև (տե՛ս Շւթտճօհ, II, 1, 15; XI, 11, 2)։ 
Օքսոսի տակ կարելի է հասկանալ նաև Զարաֆշան գետը։
84 Արիանոս, էջ 120։ Տե՛ս նաև Ռուփոս, էջ 421։
85 1"յՓ^Բ°8 8–. 13«յւ«1ւս1, շ. 77-78, 83. Պերսեպոփսի բարձրաքանդակներում
բակտրիացիները հարկատու ժողովուրդների թվում 15-րդ տեղում են պատկերված (տե՛ս 
ՋՅՍՈՅատտ ՒՀ., Տ., * 3«օ«օ«ա<3 ոթ68հ6Ր0 1̂ թ3«3, օ. 195)։ Ըստ
Ռուփոսի՝ բակտրիացիները պարսից բանակին տվել են 30 000 հեծյալներ (տե՛ս 
Ռուփոս, էջ 460)։
86 Արիանոս, էջ 125, 127, 130, 137, 151, 158։ Տե՛ս նաև Ռուփոս, էջ 460, 557-558։ 
Ստեփանոս Բյուզանդացին հիշատակում է բակտրիական Ռետիա քաղա քը (տե՛ս 
Ոսաոօտ 11., «1/1շէօբւա Ոտբօա» ճէտշսո « շբ6̂ »633ւ13ւշ«ւ16 Շ37թ3ուա..., շ. 41)։ Համաճայն 
Ստրաբոնի՝ Բակտրան կոչվել Է նաև Զարիասպա (տե՛ս ՇւթՅճօ», XI, 8, 9; 11, 2)։ Հույն
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Հետաքրքիր են նաև Կտեսիասի տեղեկությունները 
բակտրիացիների և հարևան ժողովուրդների մասին։ Համաձայն 
Կտեսիասի՝ Կյուրոս Մեծը Կամբյուսեսին նշանակում է իր հաջորդը, 
իսկ կրտսեր որդուն՝ Թանիոքսարկեսին՝ բակտրիացիների, 
քորամնաների, պարթևների, կարմանների տիրակալ, իսկ ոմն 
Սպտիամի որդիներից մեկին նշանակում է դերբիկների, իսկ մյուսին՝ 
բարկանների սատրապ87։ Դերբիկները, կարմանները, քորոմնաները, 
թորկանները, պարթևները հիշատակվում են առասպելական Նինոսի 
կողմից նվաճված ժողովուրդների թվում88։ Բակտրիացիները դրանց 
շարքում չեն նշվում և Կտեսիասի կողմից բազմիցս հիշատակվում են 
որպես հզոր և անկախ ժողովուրդ։ Նինոսն առանձին արշավանք է 
կազմակերպում Բակտրիայի դեմ և համառ դիմադրությունից հետո 
նվաճում երկիրը՝ տիրանալով մա յրաքաղաք Բակտրայի գանձերին89։

աշխարհագետի Դարապսան, Ադրապսան (անդ XI, 11, 2; XV, 2, 10), հավանաբար, 
Դրապսակն է։ Վերջինիս նույնանում է նաև Ամմիանոս Մարկհւինոսի հիշատակաձ 
Դրհպսան (տե՛ս ձտտւՅոստ առ։611ւոստ, XXIII, 6, 59)։
87 Ոե8»«08 1*1., Շբ6#«ո* ձՅ** տ *յ86շ™™ շւաաոօրօ «օրօրած «է«։ւ1ո, շ. 93. Նշենք նաև,
որ Քսենոփոնի այն տեղեկությունը, թե Կյուրոսն իր Տանաոքսսւրես (իմսւ՝«մարմնով 
հզոր») որդուն կարգում է մեդացիների, արմենների և կադուսիների սատրապ (տե՛ս 
X^ոօթհօո, (̂ ւ–օթՅօժւՅ («ւէհ յո Տոյ$1ւտհ էր3ոտ13էւ0ո եյ̂  ^31էտր ա1տւ–), 7օ1. II, ՇՅՈոԵոժք»6– 
հ̂ ՅտտՅշհ ստքէէտ՜Լօոժօո, 1960, 7օ1. II, բբ. 428-429), չի համապատասխանում
իրականությանը, քանի որ Տանաոքսարեսի՝ Բարդիայի տիրույթները գտնվել են Միջին 
Ասիայում, և Քսենովտնը փոխել Է Կտեսիասի մոտ հիշատակվող երկրների անունները 
(տե՛ս Ոեոաէօտ 14., Շտ6Ա6հԱք| «էտշւա օ ա սս քւսա  «յ տօշ7օ«6 14թ3«3, 8«ո՚«ա<
Ոթ68»6ւ4 սշէօթւա, 1961, 4, շ. 98-103, հմմտ. ,(13X43*4368 հձ., Ոօոա«46Շ«Յտ ւաօթւա 
ձ(6Ա6ՒաԱՕ«ա ^6թ«38եւ, օ. 66)։ Քսերքսեսի մահից հետո նրա որդիներից մեկը՝ 
Հյուստասպեսը, ապստամբում Է Արտաքսերքսես Ա-ի դեմ Բակտրիայում և պարտվում 
(տե՛ս Օւօժօո 8ւե1ւ0էհ603 հւտէօոշտ, տժ. Լ. ՕտժօրՈստ, VօI. II, Աթտւտտ, 1826, XI, 69, թ. 71; 
ճՅ«|աՏ0Ո հ., 1հ6 ՏՅՇէՈՅՈ &քՈթ|Ր6 ԱՈԺՏՐ էհտ 6Ր661< 0̂ ՈՅՏէ|6Տ, Տօտետ^, 1909, թթ. 21-22; 
01ոքւտէ63ժ հւտէօդ օք էհտ Բտք՜տւՅո նոթւ™, 7հւրժ ւտթւ–6տտ1օո, ՇհւշՅջօ, 1960, թ. 290; Ո0Ո08 
/V., ւ՜թտոօ-ճՅՈէթսՈօոօտ վՅթՇ780, շ. 36)։
88 Ոեո««08 14., Շբտ^հոո ձՅէա 8 սՅտտշ՚ռւա..., օ. 49. Հմմտ. Քսենովտն, Կյուրոպեդիա, Էջ 
35։ Ասորեստանյան զորքերը արևելյան ուղղությամբ չեն անցել մարական շրջաններից 
այն կողմ (տես ^յ««յ»«68 Ոօքտատտօօո *շւօթ*ո ^ 6«6«»1̂ շ«օւՏ ոտբււստեւ, օ. 28-29)։
89 Ոհո««08 14., Շթ6«»ոո ^Յւա տ «տտշոա*..., շ. 55-61. Նիկողայոս Դամասկոսցին գրում Է, 
որ Մեդիային հաղթելուց հետո Կյուրոս Բ-ին են ներկայանում հյուրկանների, 
պարթևների, սակերի, բակտրիացիների և մյուս ժողովուրդների սատրապները՝ 
հայտնելով իրենց հպատակությունը (տե՛ս ա 1 օր  Շ., քրՅցտտոէՅ հւտէօո՚շօռւտ §Ր36Շօոյւո, 
70|. III, Բ յ ո տ ա տ , 1849, թ. 406, ք|". 66)։



Կտեսիասի տեղեկություններից կարելի է եզրակացնել, որ Բակտրիան 
հյուսիսում տարածվել է մինչև Թանաիս-Սիր-Դարյա գետը, իսկ 
արևելքում սահմանակցել է հնդիկներին՝ նրանցից բաժանված լինելով 
Ինդոս գետով90։

Կտեսիասը աշխարհագրական առումով Բակտրիային ընդարձակ 
տարածք է հատկացնում՝ նրա կազմում ներառելով սոգդերին, 
գանդարիներին, դադիկներին91, այն դեպքում, երբ սոգդերը, ըստ 
Հերոդոտոսի, մտել են XVI սատրապության, իսկ գանդարիները և 
դադիկները՝ VII սատրապության կազմի մեջ92։

Ի. Պյանկովը, քննելով Բակտրիայի և հարևան ժողովուրդների 
մասին Կտեսիասի տեղեկությունները, ենթադրում է, որ պատմիչը, 
թվարկելով Նինոսին ենթակա  ժողովուրդներին՝ բակտրիացիներ, 
քորամներ (իմա՛ խորասմներ), պարթևներ, կարմաններ, դերթիկներ, 
բարկաններ (իմա՛ հյուրկաններ), նկատի ունի այն հանգամանքը, որ 
նշված ժողովուրդները վարչական միավորներ են՝ 
սատրապություններ, այսինքն՝ հույն հեղինակը ներկայացնում է 
Արտաքսերքսես Բ-ի սատրապությունների ցուցակը։ Ի վերջո, 
ուսումնասիրողը եզրակացնում է, որ Կտեսիասի բակտրիացիները ոչ 
թե հենց բակտրիական ժողովուրդն է, այլ Կտեսիասին ժամանակակից 
բակտրիական սատրապության բնակչությունը93։ Ընդ որում, Ի.

90 Ոեոսոօտ 14., Շթտ^հոո ձՅսո օ ՈՅՏտօււսս..., շ. 63, 67. Տե՛ս նաև Ու>քա«08 14., «1՜1շւօբւա 
Ոտթօա» Ւէւշշւա ո օթզզհՏՅՅԱՅւօատ շա՜թՅոա..., շ. 39. Ըստ Ստրաթոնի՝ սկյութները 
գտնվել են բւսկտրիացիներից այն կողմ և սահմանակցել Են նաև հնդիկներին ու 
բակտրիացիներին (տե՛ս ՇւթտՏօհ, II, 1,17; 5,14; XVII, 3, 24)։
91 Ոեոհ«08 14., «ւ՜էօ՚օթոո Ոտթօւա» Ւէէօշւա ս շբ«ՈՒ1633է13էօ<ս6 ՇՅւբՅոոս..., օ. 39-40. Ավելի 
ուշ Ալեքսանդր Մակեդոնացին Բակտրիայի կազմից կրկին առանձնացնում Է Ինդոսից 
արևմուտք ընկած տարածքը, ի մեջ աոյալ նաև Քաբուլի հովիտը, և դարձնում առանձին 
սատրապություն, որը հետո կրկին միացնում Է Բակտրիայի սատրապությանը (տե՛ս 
Արիանոս, Էջ 158, 222; Ռուփոս, Էջ 455)։ Այս սատրապությունը համապատասխանում Է 
գանդարիների կամ պարոպամիսադների բնակության տարածքին։ 
Պարոպամիսադները նույնացվել են պակտյուացիներին (տե՛ս Ւէ6Րշքտ1ժ Լ ,  1հօ ԲտրտւՅՈ 
Ըտբ1|–6, թ. 337)։
92 Հերոդոտոս, III, 91; 93; VII, 64; 66։
93 ՈեՈԱՈՕՏ 11., «|4Շ70թէ1Ո Ո6թ01Ա» Ւծ՚ՏՇԱՈ VI Օթ6ՈՈ633ԱՅյՕԱ16 ՇՅէբՅՈա*..., Շ. 38, 40.
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Պյանկովի կարծիքով, Բակտրիան եղել է թոպարքիա, որի մեջ մտնում 
էին բակտրիացիները, քորամները և պարթևները94։

Ինչ վերաբերում է Այգլերի երկրին, ապա  Ի. Պյանկովն այն 
նույնացնում է Պտղոմեոսի ^ օ ծ օ ւ - ի ն 95, որը Բակտրիայից բաժանված 
էր սոգդերով96։ Սակայն մասնագիտական գրականության մեջ կարծիք 
կա, որ խոսքը Բակտրիայի մեջ մտնող Մարգիանայի մասին է97։ 
Ինչևէ, «բակտրիացիներից մինչև Այգլերի» ցույց է տալիս, որ այս 
երկրները անմիջական հարևաններ են եղել։ Եթե ինչ-որ տեղ 
կարծենք, որ Այգլերի երկիրը գտնվել է Մարգիանայում, ապա 
Մարգիանայում ապստամբությունն արյան մեջ խեղդելուց հետո 
Դարեհը, հավանաբար, քա ղա քա կա ն նպատակներով վարչական 
կացությունը տեղում ձևավորել էր նոր, հավատարիմ ցեղի, թերևս 
սկյութական, շուրջ98։ Չի բացառվում, որ Այգլերի երկիրը գտնվել է XII 
սատրապության ծայր հյուսիսում, որտեղ սկյութական տարրի 
առկայությունն ակնհայտ էր։

Այսպիսով, XII և XVI սատրապությունների էթնիկական կազմի և 
տարածքի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ վերջիններս 
Աքեմենյանների կարևոր վարչական միավորներից էին, որոնք 
ձևավորվել էին իրանական էթնիկական տարրի հիմքի վրա։

94 Անդ., էջ 48։ Ի. Պյանկովը Ենթադրում է նաև Արտաքսերքսես Բ-ի ժամանակ մարա– 
հայկական թոպարքիայի գոյութ|ան մասին (անդ., էջ 49), ինչը, մեր կարծիքով, 
հավանական չէ։ Ելնելով մեր ուսումնասիրություններից՝ ենթադրում ենք, որ 
Հայաստանի սատրապությունը թոպարքիա կարող էր կազմել XVIII և XIX 
սատրապությունների հետ, հետևաբար, եթե ընդհանրապես հավանական է նման 
թոպարքիայի գոյությունը, ապա  վերջինս ճիշտ կլինի անվանել հայկական թոպարքիա։ 
Պարթևքի՝ Բակտրիական թոպարքիայի կազմում գտնվելու մասին հաղորդում է 
Արիանոսը, երբ գրում է, որ Դարեհ Գ-ն ձերբակալվեց Բեսի կողմից վերջինիս 
սատրապությունում, այսինքն՝ Պարթևքում (Արիանոս, III, 21, 5; էջ 115։ Հմմտ. անդ., IV 
7,1)։
95 Շ1տսԺհ Բէօ16ՈԴ361 ՕտօցրՅթհւՅ, VI, 12, 4.
96 Ոհուաօտ Հ., «ւ՜ւշէօբւա Ոտթշւա» 1<է60« ս շբտ«»633ւ137շւ<ւ16 ՇՅւթՅուա..., շ. 43-44, ոթւա. 
68.
97 Տե՛ս Տյո-6 Բ., Ւ16ոքտ1ժ է., 1աուտշհ6 ք61տՐ61ւ6քտ, 6տր|ւո, 1910, Տ. 26.
98 Հմմտ. Յ̂ՇՇՕ» 8., Զթ68»636աւ6̂ 6Ոհ46Շէ<3« «^ոե^թՅ հԱբ^Յհեւ, շ. 149; յսոջտ յ., 
Օոհօ^օդԵՅՈէւ՚օւ, Բյա^տ Տ631–Ըոշ^1օթՏժւ6 Ժտր շ13տտւտ0հ6ո ձ1էտւ–էսատ«ւտտտոտշհՅքէ, Տէսէէյ»31–է, 
1942, Տ. 1486.



1(

հ07հ/^Տ1ԸՏ 1ՀՒ10«1̂ |Տ|

0Ւ17»է տօ^էէ բ« 0 8 ւա տ  օ ք  ւ»է տձքքսբւշ օտ տ ւօտ  Օք 7»է Ա100ԼԸ 
ձՏԱ 1Ա 1հէ ՇԹ17ՍՈ1ԸՏ 8.Շ.

1ո էհտ քօ11օ»ւո§ ՅՐէ|0|6 3 քտ» բքօճ16էոտ օք էհտ ՏՅէք՜Յբւշ Ժ1V1Տ10Ո օք էհտ (̂ ւժճ1տ 
ձՏ13 ՅՐՏ ԺւՏՇԱՏՏՏՇ) ՅՈԺ էհտ Շ|ՏՈք|03է1ՕՈ Օք »հ|Օհ հՅՏ 3 §Ր63է ւտթՕՐէՅՈՇՏ քրօտ էհտ 
թօւոէ օք 716» օք ՏէԱԺ̂ Ոք* էհտ ՅԺՈ11Ո1ՏէՐՅէ|>/6 ՅՈԺ թ01՝(է՝1Շշ1| Ժ̂ ՚|Տ10Ո Տ̂ՏէՏՈՈ Օք 
ձշհՅտտտուժ Րտւ՜տւտ. 1հտ տէսժ  ̂օք էհտ տէհուօՅ| տէուշէսքտ յոՃ էհտ էտւ՜ոէօւ՜̂  օք էհտ XII 
ՅՈԺ XVI ՏՅէՐՅթւՏՏ ՏհՕ\*Տ էհՅէ էհՏ  ̂ՅՐՏ ւտթՕքէՅՈէ 0̂հՅՏՈ16Ո1է1 Յն||Ոտ1ՏէՈՅէ̂ 6 ԱՈէէՏ, 
»հ|Օհ հ37Տ Ետտո Ժ676|օթ6Շ| |ՈէՕ էհՏ հՅՏՏ օք էհտ |ք՜ՅՈ13Ո 6էհուշտ1 00171 թօոտոէ.
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ԱՐ ՏԱԿ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ

ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Ք.Ա. >̂–111 ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ

Հայաստանի պատմության առավել ուշագրավ
ժամանակամիջոցներից մեկն, անշուշտ, Ք.ա. \̂ –111 դարերն են։ Այդ 
շրջանում է Հա յաստանը հարաբերվում Հին Աշխարհի հզորագույն 
երեք՝ Աքեմենյան, Մակեդոնական և Սելևկյան տերությունների հետ, 
թողնում իր զգալի հետքը ողջ տարածաշրջանի պատմության մեջ։ 
Չնայած այդ հանգամանքին, նշված հարյուրամյակների պատմությունը 
բավարար չւսվւով լուսաբանված չէ, ինչը պա յմանավորված է նաև 
սկզբնաղբյուրներում պահպանված տեղեկությունների սակավությամբ։

Ներկայացվող ա շխա տ ա նքով նպատ ակ ունենք գրավոր 
աղբյուրների ընձեռած հնարավորության սահմաններում ուրվագծելու 
Հա յաստանի Ք.ւս. \̂ –111 դարերի քա ղա քա կա ն պատմության 
ընդհանուր պատկերը՝ անդրադառնալով ժամանակաշրջանի 
պատմության որոշ հարցերի հստակեցմանը։ Անդրադարձը սկսենք 
նշված դարաշրջանին նախորդա ծ իրադարձություններից։

Ա քեմենյա ն տ երութ յունը և Հա յա ստ ա նը Ք.ա. 522-521 
թվա կա ններին (Բ եհիստ ունյա ն ա րձա նա գրութ յունը  

Հա յա ստ ա նի և հա յերի մա սին)
Ինչպես հայտնի է, Ք.ա. 522 թ. Աքեմենյան տերության մեջ 

սկսվեցին գահակալական կռիվներ, որոնք, ի վերջո, ավարտվեցին 
Դարեհ Ա-ի հաղթանակով՛։ Դարեհը ստիպված էր իր իշխանության 
աոաջին տարիներն անցկացնել ապստամբություններ ճնշելով և

1 Աքեմենյան տերության մասին ամփոփ տե՛ս 01ատէ63ժ ծ.7., հւտէօդ օք էհտ Բտւ՜տւՅՈ 
էարւրտ, ՇհւշՅջօ, 1948; Շօօև յ.Ա., 1հտ Բտրտւտո Ըտթււ-տ, Լօոժօո, 1983; քւ76 8.Ա., 1հտ 
Ւււտէօր̂  օք ձոօտոէ |քՅՈ, Տտւ՜ւա, 1984; ՇՅՐՈեոԺքՅՇ հւտէօդ օք IՐՅՈ, 701. 2, 7հտ նէտժւՅՈ Յոժ 
ծԺ136ՈՈ6Ո13Ո ԲՏՈՕԺՏ, ԼՕՈԺՕՈ, 1985; ՀխՈԱՅԱՅՏՏ Ւձ., Ոօ/1ա»46Շ«ՅՈ «շւօթւա 6̂«6»է1,ղշ«0ք1 
«6թ«38եւ, ^օշ«63, 1985; 03ոժ3տ367 Ա., ձ  Բօ1ւէւշ31 հւտէօդ օք էհտ ծշհՅշտտուժ էութ^տ, 
Լտւձտո, 1989; ՏոՅոէ Բ., քրօտ  Շ>ւ–ստ էօ ձ^Յ ոժտր։ ծ  հւտէօդ օք էհտ Բտրտւտո Ըաթւրտ, \^տօոՅ 
Լյ1<6, 2002 և այլն։
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հակառակորդներին ոչնչացնելով։ Այդ իրադարձությունների մասին է 
պատմում նրա թողած Բեհիստունյան (Բիսեթունյան, Բագաստանյան) 
եռալեզու արձանագրությունը, որը Հին Արևելքի հնագույն 
պատմության կարևոր սկզբնաղբյուրներից է2։

Երեք լեզուներով (հին պարսկերեն, էլամերեն և բաբելերեն) 
Դարեհն արձանագրել է տվել Կյուրոս Մեծի մահից հետո 
Պարսկաստանում սկսված խաոնա շվտ թ վիճակի, գահակալական 
կռիվների և պարսից տիրակալության դեմ ոտքի ելած երկրների ու 
ժողովուրդների ապստամբությունների ճնշման պատմությունը։ 
Արձանագրության պարսկերեն մասում Հա յաստանը կոչվում է 
Արմինա, էլամերենում՝ Հարմինույա, բաբելերենում՝ Ուրարտու, ինչը 
Հայաստան-Արմենիա-Ուրարտու նույնությունը վկայող
փաստարկներից է3։

Ք.ւս. 522-521 թթ. Դւսրեհը բազմաթիվ արշավանքներ ձեռնարկեց՝ 
հնազանդեցնելու իր իշխանությունը չընդունող երկրները։ 
Բեհիստունյան արձանագրության սկզբում Հա յաստանը չի 
հիշատակվում ապստամբած երկրների շարքում, ինչը ցույց է տալիս, 
որ վերջինս մինչ այդ նվաճված չէր։ Հետ ա գա  իրադարձությունների 
մասին հաղորդումներից ակնհայտ է, որ Հա յաստանն ուներ կարևոր 
դերակատարում տարածաշրջանում և բավական մեծ ռազմական ուժ։ 
Ամենամեծ փորձությունները Դարեհ Ա-ին սպասում էին

3 Բեհիստունյան արձանագրությունն ամբողջությամբ տե՛ս «6ոէ 8.6., 01Ժ Բտւ՜տւՅՈ. 
6ր3ատ3ր, 1®<էտ, ւ^ւշօո, Բտւ՜էտ 1-111, Ւ1յ«տո, 1953, բբ. 116-135; Նալբանղյան Գ., 
Դարեհ Վշնասպի Բիսեթունյան արձանագրությունը, Երևան, 1964։ Հայաստանին և 
հայերին են վերաբերում արձանագրության 26-30 և 49-52 բաժինները (միայն 
Հայաստանի դեմ ուղղված հինգ արշավանքների հատվածները՝ Հայ ժողովրդի 
պատմության քրեստոմատիա, հ. 1, Երևան, 1981, Էջ 153-156։ Հայ ժողովրդի 
պատմության քրեստոմատիա, հ. 1, Երևան, 2007, Էջ 236-240)։
3 Հա յաստանը շարունակում Է «Ուրարտու» կոչվել նաև ավելի ուշ՝ Ք.ա. \/–1\/ դարերում 
Աքեմենյան տերության բաբելերեն արձանագրություններում (1<6ոէ 8.6., 01Ժ ԲտրտւՅո..., 
բբ. 121-124, 126-131; 171; Նալբանղյան Գ., Դարեհ Վշնասպի Բիսեթունյան
արձանագրությունը..., Էջ 8, 14-15։ Ջ յւայայտյ Ւձ., ՒՕա«օու<շ«ե16 «3»»ե16 օճ տ բ ս ո^ , 
ձձօէԱոօԱսոյւսհՅթհէււտ «օօւտյզօտՅհսո *̂ յւԵ17թօՐ6«633 >1 յ7»օր6»63յ ձբաաաօւ՚օ հտւ՜օթհո X 
ս>ոթ6ձ6յւեհէ>ա օճոՅՇւտհ, Տթտտտ», 1990, շ. 102-106; Յ̂Րէ1<6 8.6., Օյտ 8տւշհ տա ձՐՅՐՅէ, 
ք^ւոշ, 1993, Տ. 171-177), ինչը մեկ անգամ ևս ցույց Է տափս, որ լիովին սխալ Է 
ժամանակին տարածված այն կարծիքը, թե «Րւրարտուն» ինչ-որ ոչ հայկական 
պետության անվանում Է։
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Հայաստանում։ Եթե մյուս երկրները նա  կարողանում էր նվաճել 
յուրաքանչյուրը մեկ արշավանքով, ապա  դեպի Հայաստան 
պահանջվեց կատարել հինգ արշավանք։

Նայն արձանագրության 49-52 բաժինները հաղորդում են 
չափազանց հետաքրքիր մի իրադարձության մասին ևս։ Դրա 
համաձայն՝ Դարեհի դեմ Բաբելոնում բարձրացած ապստամբությունը 
ղեկավարում էր «հայազգի Արախան՝ Խալդիտայի որդին»։ Դա մի 
կողմից ցույց է տալիս, որ Ք.ւս. 520-ական թթ. վերջին հայոց մեջ 
շարունակվում էր Խալդի աստծո պաշտամունքը, մյուս կողմից վկայում 
Բաբելոն-Հայաստան կապի մասին։ Դա նաև մղում է մտածելու, որ 
Բաբելոնի ապստամբությունը կարող էր ուղղորդված լինել 
Հայաստանից, ինչը վերջինիս տարածաշրջանային ազդեցության 
վկայություն կարող է լինել։

Ք.ա. 522-521 թթ. հինգ արշավանքներից հետո Հա յաստանը 
ճանաչում է Աքեմենյանների գերիշխանությունը։ Դատելով 
փաստերից, Աքեմենյանները ևս իրենց հերթին գնացին զիջումների։ 
Հայաստանում շարունակեցին իշխել երվանդականները, որոնք 
վայելում էին լիակատար ներքին ինքնավարություն։

Ա քեմենյա ն տ երութ յունը և Հա յա ստ ա նը Ք.ա. 520-331 
թվա կա ններին

Ք.ա. 520 թ. Աքեմենյան տերությունը բաժանվեց քսան մեծ 
վարչական միավորների՝ սատրապությունների։ Հա յաստանը կազմեց 
XIII սատրապությունը4։ Հա յաստանը որպես սատրապություն 
Աքեմենյան տերության կազմում մնաց մինչև Ք.ա. 331 թ.։

Այս ժամանակաշրջանի մասին մեր տեղեկությունները խիստ 
կցկտուր են։ էպիզոդիկ մի հաղորդում է պահպանվել Դարեհ Բ-ի

4 Հերոդոտոս, Պատմություն ինը գրքից, Երևան, 1986, գիրք III, 93։ Տևական ժամանակ 
համընդհանուր ընդունելություն էր վայելում այն կարծիքը, որ Հայաստանը բաժանված 
էր XIII և XVIII սատրապությունների մեջ, ինչի պատճառը XVIII սատրապության մեջ 
ալւսրոդների հիշատակությունն է (Հերոդոտոս, գիրք III, 94)։ «Ալար ո դ» ցեղանվան մեջ 
առաջարկվում էյւ տեսնել «ուրարտացիներին»։ Սակայն համոզիչ կերպով ցույց տրվեց, 
որ դա վերաբերում է հետագա Աղվանքի տարածքին (Հարությունյան Բ., Աքեմենյան 
Պարսկաստանի XVIII սատրապության տեղադրության շուրջ, Հանդէս Ամսօրեայ, 1999 
1-12, էջ 46-113)։
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թագավորության վեցերորդ տարով (Ք.ա. 418 թ.) թվագրվող վարչա
տնտեսական մի բնագրում, որում հիշատակվում են «ուրարտացիները 
և մելիդցիները»։ Նրանք զինվորական պարտավորություն էին 
կատարում Միջագետքի հարավում գտնվող (երբեմնի շումերական 
պաշտամունքային գլխավոր կենտրոն) Նիպպուր քա ղա քի շրջանում5։

Հա յաստանի Ք.ա. V դարավերջի պատմության մասին ուշագրավ 
տեղեկություններ է հաղորդում հույն զորավար և պատմիչ Քսենոֆոնն 
«Անաբասիս» («Նահանջ թյուրոց») երկում6, որը ներկայացնում է Ք.ւս. 
401 թ. Հա յաստանի տարածքով նահանջած հունական բանակի 
ճանապարհը։ Նույն դեպքերի մասին համառոտ տեղեկացնում է նաև 
Դիոդորոս Սիկիլիացին7։

Քսենոֆոնը հայտնում է, որ այդ ժամանակ Հա յաստանի սատրապն 
էր Երվանդ (Օրոնտես) Բ-ն, որն ամուսնացած էր Աքեմենյան տիրակալ 
Արտաքսերքսես Բ-ի դստեր հետ և բարձր դիրք էր գրավում 
տերության մեջ։ Նույն տեղեկությունը ստանում ենք նրա 
ժառանգներից Անտիոքոս Ա Կոմմագենացու (Ք.ա. 70-34 թթ.) 
Նեմրութ լեռան սրբավայրում թողած արձանագրություններից, 
որոնցում նշվում է նաև Երվանդ Բ-ի (բնագրում՝ Արոանդես) հոր 
անունը՝ Արտասուրա (Արտաշիր)8։ Նեմրութ լեռան 
արձանագրություններից մեկում Արտասուրան հիշատակվում է որպես 
Արոանդեսի (Երվանդի) որդի9։ Ովքե՛՛ր էին այս Երվանդը և

5 /խ»սաւ368 ձձ, ՒնտսօոոՇՒաւտ ՈՅՍհեւտ օճ Յթաատս(..., շ. 104-106, 115 (հնարավոր 
մեկնաբանությունը տե՛ս ստորև).
6 Քսենոֆոնի «Անաբասիսի»՝ հայերին վերաբերող հատվածները տե՛ս Մանանդյան Հ., 
Երկեր, հ. Ա, Երևան, 1977, էջ 371-383։ Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ.
1, Երևան, 1981, էջ 161-173։ Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. 1, Երևան, 
2007, էջ 243-255 (երկն ամբողջական հայերեն– թարգմանությամբ՝ Քսենոֆոն, 
Անաբասիս, Երևան, 1970)։
7 Դիոդորոս Սիկիւիացի, Պատմական գրադարան, Երևան, 1985, գիրք XIV, գլ. 27-30։ 
Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. 1, Երևան, 1981, էջ 174-177։ Հայ 
ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. 1, Երևան, 2007, էջ 255-258։
8 հՍտՅոո X. սոժ Բստօհէտտ Օ., Տտւտտո ա <1տտտւտւ6ո սոժ Ւ1օրԺտ̂ Ո6Ո, 7տ^ԵյոԺ, 66ւ1ւո, 
1890, Տ. 283, 304-305; 1օստՅոօքք Շ., Տէսժւտտ ւո ՇհոտէւՅո Շյաշյտ1յո հւտէօդ, ՝^Յտհւոշէօո,
1963, բ. 279.
9 հՍտՅոո X. սոժ Բստշհէտտ Օ., քքտւտտո տ «1®ւո3տւ6ո սոժ Աօոյտ^ոտո..., Տ. 304; 7օսոոՅոօքք 
Շ., Տէսժւտտ ւո ՇհոտէւՅո ՇՅսշՅտւտո հւտէօդ..., թ. 279.
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Արտասուրան՝ Երվանդ Բ-ի պապն ու հայրը, եղե՞լ են նրանք 
Հայաստանի կառավարիչներ, թե ոչ, մենք ոչինչ չգիտենք10։

Երվանդ Բ-ն հատել է սեւիական պատկերով ոսկյա, արծաթե և 
պղնձե դրամներ, որոնք հասել են մեզ"։ Երվանդ Բ-ի՝ որպես 
Հայաստանի սատրապի մասին վերջին տեղեկությունները 
վերաբերում են Ք.ա. 360-ական թվերին, որոնց համաձայն՝ նա 
գլխավորել էր Աքեմենյւսնների դեմ բարձրացած մի քանի 
սատրապների ապստամբությունը, բայց անհաջողություն կրելով՝ 
ապաստանել է Հունաստանում և մինչև Ք.ա. 344 թ. այնտեղ 
անցկացրել կյանքի վերջին տարիները՛2։

Ք.ա. V դարավերջին հույն պատմիչ Քսենոֆոնը սատրապական 
Հայաստանի կազմում հիշատակում է առանձին ուրվագծվող, սակայն 
կենտրոնական իշխանությանը ենթակա Արևմտյան Հա յաստանը13։ Չի 
բացառվում, որ միևնույն բաժանումն արտահայտվել է Ք.ա. 418 թ. 
վերոհիշյալ բնագրում, որում հիշատակվում են «ուրարտացիները և 
մելիդցիները»14։ Մելիդը Մալաթիայի հնագույն անվանումն է, որն էլ, 
հնարավոր է, որ եղած լինի Արևմտյան Հա յաստանի վարչական 
կենտրոնն այդ շրջանում։ Ամենայն հավանականությամբ, հենց

10 Եթե պարզվի, որ նրանք եղել են Հայաստանում իշխած կառավարիչներ, հարկ կլինի
փոխել Ք.ա. 7-111 դարերում «Երվանդ» անունը կրած հայոց սատրապների ու արքաների 
համարակալումը՝ Երվանդ Բ-ին, Երվանդ 9-ին և Երվանդ Դ-ին,
համապատասխանաբար, համարելով Երվանդ Գ, Երվանդ Դ և Երվանդ Ե, իսկ 
Արտասուրայի հայր Երվանդին՝ Երվանդ Բ։
11 Աքեմենյան շրջանի Հայաստանի սատրապներ Երվանդ Բ-ի և Տիրիբազոսի դրամների
մասին տե՛ս Մուշեղյան Ւս., Դրամական շրջանառությունը Հայաստանում (մ.թ.ա. V դ.– 
մ.թ. XIV դ.), Երևան,1983, էջ 16-25։
13 Պոմպեոս Տրոգոս, նախաբան, X։ Քսենոֆոն, Անաբասիս, գիրք III, գլ. V, 17, գիրք IV, 
գլ. III, 1-5, IV, 1-22։ Դիոդորոս Աիկիլիացի, Պատմական գրադարան, գիրք XV, գլ. 1-4, 8–
11, 90-91։ Պլուտարքոս, Երկեր, Երևան, 1987, Արտաքսերքսես, XXXII։ Տիրացյան Գ., 
Երվանդունիները Հայաստանում, Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, Երևան,
1958, 6, էջ 61-65։ 1օսոոՅոօքք Շ., Տէսժւտտ տ  Շհոտէւ3ո Շյսշյտ13ո հւտէօդ....  թ. 279;
ա|ՕՈՏՕՈ 8.0., ՕՐՕՈէՏՏ, ՏՕՈ օք ձՈՅՏԱՐՅ, 8^Ա6 ԺՏՏ էէԱԺՏՏ ձւ՜ՈՈ6Ո16ՈՈ6Տ, 1970, 7, թթ. 445– 
450; ՕտԵօրոտ ՕրՕՈէՏՏ, ատէօոՅ, 1973, V. 22, թթ. 515-551.
13 Օրոնտասին (Երվանդ Բ), իսկ արևմտյան մասի հյուպարքոս՝ Տիրիբազոսին։ Մինչդեռ 
Դիոդորոս Աիկիլիացու երկում Ք.ա. 401 թ. Հայաստանի սատրապ Է նշվում Տիրիթազոսը 
(Դիոդորոս Սիկիլիացի, Պատմական գրադարան, գիրք XIV, գլ. 27-30)։
14 ՋՅ»օՅա68 Ւձ., Ւէու1հօո«Շհե16 3̂»»ե16 օ6 ՅթաէհՅՃ..., օ. 104-106,115.
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Արևմտյան Հա յաստանի հիմքի վրա էլ տեղծվեց Փոքր Հայքը, որն 
առաջին անգամ հիշատակվում է Ք.ա. IV դարում՝ Գավգամելայի 
ճակատամարտի առնչությամբ։

Երվանդ Բ-ից հետո մեր տեղեկությունները կրկին խիստ 
սա կավաթիվ են դառնում։ Հա յտնի է, որ Աքեմենյան վերջին տիրակալ 
Դարեհ Գ Կոդոմանոսը նա խ քա ն Աքեմենյան տիրակալ դառնալը եղել 
է Հա յաստանի սատրապը15 և հայոց գահի վրա կրել «Արտաշատ» 
անվանումը16։ Ք.ա. 336 թ. նա  դա րձավ ողջ Աքեմենյան տերության 
տիրակալը, իսկ Հա յաստանի սատրապ  դարձավ, հավանաբար, 
Հայկազուն-Երվանականների տոհմի ներկայացուցիչ Երվանդ 
(Օրոնտաս) Գ-ն, որին էլ վիճակված էր վերականգնելու Հա յաստանի 
անկախությունը Ք.ա. 331 թ.։ Չի բացառվում, որ Երվանդ Գ-ից առաջ՝ 
Ք.ւս. 336-333 թթ., Հա յաստանի կառավարիչ եղած լինի Վահե 
Հայկազունին, որն ըստ Մովսես Խորենացու տեղեկության՝ զոհվել է 
Ալեքսանդր Մակեդոնացու դեմ պատերազմում (հնարավոր է, որ դա 
տեղի ունեցած լինի Իսսոսի ճակատամարտում, տե՛ս ստորև)։

Ա լեքսա նդր Մ ա կեդոնա ցու ա րշա վա նքները և Հա յա ստ ա նի  
ա նկա խ ութ յա ն վերա կա նգնումը

Հունական անջատ պետությունները միավորելով՝ Մակեդոնիայի 
արքա  Ֆիլիպ Բ-ն Ք.ա. 336 թ. պատրաստվում էր մեծ պատերազմ 
սկսել ընդդեմ Աքեմենյան աշխարհակալության։ Սակայն նա 
դավադրաբար սպանվեց, որից հետո Աակեդոնիայում գահ 
բարձրացավ որդին՝ քսանամյա  Ալեքսանդրը (Ալեքսանդր Ա Մեծ կամ 
Ալեքսանդր Մակեդոնացի, Ք.ա. 336-323 թթ.), որին վիճակված էր 
դառնալու համաշխարհային պատմության ամենանշանավոր և 
ամենաառեղծվածային դեմքերից մեկը17։

15 յստէտ, գիրք X, 3 (ըստ Պոմպեոս Տրոգոսի)։
՚6 Տտշհտ յ.ծ., Բտօհտտ 7.6., ՏէՐՅտտաատր յ.էտ|., Լտէ6 8 յԵ ^1 օո1 յո  ՅտէՐօոօտւշտ1 յոԺ րտ13է6է1 է©>(էտ, 

1965, 193-194; ԶՅՈԱՅԱՅՏՏ հ ձ ., Ո0/111Ո146Շ1ՕՏ 11Շ10թ11Ո ձ(6Ա6Ո|ԱՔ1քՕՈ 
^6թ*38է>1, ձձՕՕՈՏՅ, 1985, Շ. 254, 275.
17 Ա լեքսանդր Մ ա կեդոնա ցու և նրա  արևելյան ա րշա վա նքի մա սին կա  հսկա յածա վա լ 
գրակա նություն։ Ա ռավել ա մբողջա կա ններից տ ե ՛ս  7տտ ձ^տոժտր էհտ ՏրտՅէ, V. 1-11,
Լօոժօո, 1948; Տշհտշհտւ-տտ^ ք . ,  ձ^տ ոժ քր  Ժտր ճւ՜օտտտ, \ ^ 16Ո, 1973; ւՍօֆա»  ձ . ,  8օշւօ4«տո 
Ո0 Ո ա ա < 3  ձյ16«ՇՅ«̂ բՅ ա »6Ո0Ւ|Օ <0Ր0 , ՒէՅՅՅհե, 1976; քտփ^բօտ 5 ., / I . ,  ձՈ6«ՇՅ«ծբ



Ք.ա. 334 թ. մակեդոնա-հունական զորքերը Ալեքսանդրի 
գլխավորությամբ անցնում են Հելլեսպոնտոսը և սկսում նշանավոր 
արևելյան արշավանքը։ Շուտով նրանք Գրանիկոս գետի ափին 
պարտության են մատնում պարսից փոքրասիական սատրապների
միացյալ ուժերին։

Դարեհ Գ֊ն բազմահազար զորքերով ընդառաջ է գնում 
Ալեքսանդրին։ Ք.ւս. 333 թ. գարնանը Կիլիկիայի Իսսոսի դաշտում 
տեղի է ունենում մեծ ճակատամարտ ։ Չնայած թվական 
գերակշռությանը՝ պարսից զորքը Իսսոսի մոտ ծանր պարտություն է 
կրում։ Դատելով փաստերից՝ պարտության պատճառը մարերի 
առաջնորդությամբ կռվող ձախ  թևի փախուստն էր, որին հաջորդած 
խուճապից հետո սկսում է նահանջել ամբողջ բանակը։ Դարեհը 
փախչում է՝ գերի թողնելով մորը, կնոջը և զավակներին։

Պատմահայր Մովսես Խորենացին տեղեկացնում է, որ Ալեքսանդր 
Մակեդոնացու դեմ մարտնչել է Վահե Հայկազունին, որը զոհվել է 
«նրա ձեռքով»18։ Անտիկ պատմագրությունից հայտնի է, որ հայերն 
աքեմենյան զորքի կազմում մասնակցել են Մակեդոնացու դեմ մղված 
երկու՝ Իսսոսի և Գավգամելայի ճակատամարտերին։ Հայտնի է, որ 
Գավգամելայի ճակատամարտում հայկական զորքերը ղեկավարել են 
Օրոնտես-Երվանդ Գ-ն ու Միթրաուստեսը (Միհրվահիշտ)19։ Մնում է 
եզրակացնել, որ Վահե Հայկազունին Իսսոսի ճակատամարտին 
մասնակցած 47 հազարանոց հայկական բանակն է առաջնորդել և

ձձտոտսօհօտհ ս 8օշւօ«, ձձօշոտՅ, 1980; ւՍատթաՈթ Փ., ձո6«սաոբ ձձՅոտսօոօաՈ, Աօշոտյ, 
1986; Ալեքսանդր Մակեդոնացի, Երևան, 1987։ Պատմութիւն Աղհքսանդրի 
Մակեդոնացտյ. Հայկական խմբագրություններ (աշխատասիրությամբ Հ. Աիմոնյանի), 
Երևան, 1989։ Օհանյան Մ., Ալեքսանդր Մակեդոնացու արևե|յան արշավանքը և 
Հայաստանը, Երևան, 2003 և այլն։
՚8 Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց (աշխատութեամբ Մ. Աբեղեան եւ Ա. 
Յարութիւնեան), Տփխիս, 1913 (նմանահանութիւն, լրացումները Ա.Բ. Սարգսեանի, 
Երևան, 1991), գիրք Ա, գլ. ԼԱ։
19 Իսսոսի և Գավգամելայի ճակատամարտերին հայերի մասնակցության մասին տե՛ս 
Քվինտուս Կուրտիուս Ռուֆուս, Ալեքսանդր Մակեդոնացու պատմությունը) տե՛ս 
Ալեքսանդր Մակեդոնացի, Երևան, 1987 գրքում), գիրք III, II, 4-6; XII, 10, 12-13; գիրք IV, 
XVI, 1-6։ Արրիանոս Փլավիոս, Ալեքսանդրի արշավանքը (տես Ալեքսանդր 
Մակեդոնացի, Երևան, 1987 գրքում), գիրք III, III, 5-6; XI, 7։ Օհանյան Մ., Ալեքսանդր 
Մակեդոնացու արևելյան արշավանքը և Հայաստանը..., էջ 21-62։
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զոհվել է այդ ճակատամարտում։ Եթե այս ենթադրությունը 
հետագայում հաստատվի նորահայտ փաստերով, կարող ենք 
եզրակացնել, որ Դարեհ-Արտաշատից հետո՝ Ք.ա. 336-333 թթ., 
Հա յաստանի սատրապ-կառավարիչն է եղել Վահե Հայկազունին, որին 
էլ Ք.ա. 333 թ. հաջորդել է Երվանդ Գ-ն։

Ալեքսանդրի և Դարեհ Գ-ի հիմնական ուժերի միջև վճռական 
ճակատ ամարտը տեղի է ունենում Ք.ա. 331 թ. հոկտեմբերի 1-ին 
Արբելայից ոչ հեռու, Գավգամելայի մոտ։ Ինչպես Իսսոսում, այս 
ճակատամարտում ևս հայերը կազմում էին աջ թևի հիմնական ուժը։

ճակատամարտում, չդիմանալով մակեդոնական զորքի ճնշմանը, 
աքեմենյան զորքերը սկսում են անկազմակերպ նահանջը, որը 
վերածվում է կենտրոնի և ձախ  թևի խուճապահար փախուստի։ 
Դարեհը կրկին փախչում է։ Մակեդոնացին սկսում է հետապնդել 
Դարեհին, ինչը, սակայն, ձախողվում է աքեմենյան բանակի աջ թևի 
հերոսական գործողությունների հետևանքով (ինչպես նշվել է, աջ թևի 
հիմնական ուժը հայկական զորքն էր)։ Հունա-մակեդոնական զորքի 
ձախ  թևի հրամանատար Պարմենիոնը, ընկրկելով աքեմենյան 
բանակի աջ թևի դիմաց, օգնություն է խնդրում Ալեքսանդրից, որը 
հարկադրված է լինում դադարեցնել Դարեհի հետապնդումը և 
թիկունքից հարձակվում հակառակորդի վրա։ Այդ ժամանակ աջ թևի 
զորամասերին առաջնորդող հայոց այրուձին «արագ երթով նահանջի» 
հրաման է ստանում և դուրս գալով ճակատամարտից՝ վերադառնում է 
Հա յաստան։

Հա յկական զորքերի հերոսական մասնակցությունը Գավգամելայի 
ճակատամարտում, փաստորեն, ձախողում է Ալեքսանդրի ծրագրերը՝ 
ա յդ ճա կա տ ա մա րտ ով գերելու Դարեհ Դ-ին և վերջ դնելու Աքեմենյան 
տերությանը։ Այն գոյատևում է ևս որոշ ժամանակ։

Հերոսաբար մարտնչած և արժանապատվորեն հայրենիք 
վերադարձած հայկական զորքերը Գավգամելայի ճակատամարտից 
հետո Ք.ա. 331 թ. վերականգնում են Հա յաստանի անկախությունը՝ 
Օրոնտաս-Երվանդ Գ-ն20 Մեծ Հայքում, իսկ Միթրաուստեսը՝ Փոքր

20 Երվանդ Գ-ն «Արոանդես» անվանաձևով հիշատւսկվում է նաև Կոմմագենեի Նեմրութ 
լեռան սրբավայրում և, ի տարբերություն Երվանդ Բ-ի կրում է «արքա» տիտղոսը 
(հԱատոո «. սոժ Բստշհէտտ Օ., Տտւտտո ւո <161ՈՁՏ16Ո սոժ Տ1օքժտ^ոտո..., Տ. 286, 307; 1սթՅւււա



Հայքում։ Հայերի օրինակին են հետևում և իրենց երկրներն անկախ 
հայտարարում Բակտրիայի կառավարիչ Բեսսոսը, Փոքր Մարաստանի 
սատրապ Ատրոպատեսը և ուրիշներ։

Գավգամելայի ճակատամարտից որոշ ժամանակ անց, մտնելով 
Բաբելոն, Ալեքսանդր Մակեդոնացին համարեց, որ արդեն հասել է 
հաջողության և կատարեց նշանակումներ, այդ թվում՝ Հա յաստանի 
կառավարիչ կարգեց Սարդեսի բերդը դավաճանաբար իրեն հանձնած 
պարսիկ Միթրենեին (Միհրանին)21։ Սակայն, դատելով փաստերից, 
հայերը նրան անգամ թույլ չտվեցին ոտ ք դնել Հա յաստան22։

Մակեդոնական և հայկական զորքերի հաջորդ բախումը տեղի 
ունեցավ Գավգամելայի ճակատամարտից 2-3 տարի անց, երբ 
Ալեքսանդրի զորաբանակներից մեկը՝ Մենոն զորավարի 
գիսավորությամբ ուղարկվեց գրավելու Բարձր Հա յքի ոսկու հանքերի 
շրջանը, որը ոսկու արդյունահանմամբ հռչակավոր էր դեռևս Ք.ա. III 
հազարամյակից։ Ինչպես վկայում է հույն մատենագիր Ստրաբոնը, 
հայերը ոչնչացրեցին նրա բանակը, իսկ զորավարին «խեղդամահ 
արեցին»23։ Դրանից հետո Ալեքսանդրը փորձ անգամ չարեց 
Հա յաստան զորք ուղարկելու, ինչը նշանակում էր, որ նա հաշվի էր 
նստում Գավգամելայում բացառիկ հերոսությամբ աչքի ընկած և 
Մենոնի զորաբանակը ոչնչացրած հայկական զինուժի հետ24։

(՜., ՕթՅհՅ «օաօրօհՅ ս Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, 1956, 3,
էջ 70-73։ Տիրացյան Գ., Երվանդունիները Հայաստանում..., էջ 65-67։ 7օստՅոօքք Շ., 
Տէսժւտտ ա Շհո՚տէւՅՈ Շյաշյտ1՚յո հւտէօդ..., բբ. 279-280)։
2՛ Արիանոս Փլավիոս, Ալեքսանդրի արշավանքը, գիրք III, 16, 5։ Քվինաուս Կուրտիս 
Ռուփոս, Ալեքսանդր Մակեդոնացու պատմությունը, գիրք V, 1, 44; Դիոդորոս 
Աիկիլիացի, գիրք XVII, գլ. (–XIV։
22 Տէ/ս Ադոնց Ն., Երկեր, հ. Դ, Երևան, 2009, Էջ 435-436։ Մւսնանդյան Հ., Երկեր, հ. Ա, 
Երևան, 1977, Էջ 96-100։
23 Ստրաբոն (քաղեց և թարգմանեց Հ. Աճաոյան), Ոտար աղբյուրները հայերի մասին, 1, 
Հունական աղբյուրներ, Յերևան, 1940, XI, 14, 9։ Մւսնանդյան Հ., Երկեր, հ. Ա, Երևան, 
1977, Էջ 95-97։ Օհանյան Մ., Ալեքսանդր Մակեդոնացու արևելյան արշավանքը և 
Հայաստանը..., Էջ 74-75։
24 Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքների և դրանց հաջորդած ժամանակաշրջանում 
Հայաստանի պատմության վերաթերյաւ մանրամասն տե՛ս Ադոնց Ն., Երկեր, հատոր Դ, 
Էջ 431-445։ Մւսնանդյան Հ., Երկեր, հ. Ա, Էջ 90-103։ Օհանյան Մ., Ալեքսանդր 
Մակեդոնացու արևելյան արշավանքը և Հայաստանը...։
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Թե մինչև երբ է իշխել Երվանդ Գ-ն, հայտնի չէ։ Նեմրութի 
սրբավայրի արձանագրություններում պահպանվել է միայն նրան 
հաջորդած արքայի անվան երկրորդ հատվածը՝«...անես», որի 
ինքնությունը մնում է չբացահայտված25։

Մ ա կեդոնա ցու ժա ռա նգորդները և Հա յա ստ ա նը
Հույն պատմիչ Արիանոս Փլավիոսը, որ առանց միջնորդի օգտվել է 

Մակեդոնացու օրագրերից և արշավի անմիջական մասնակիցների 
աշխատություններից, բազմիցս խոսելով Ալեքսանդրի նվաճումների 
մասին և մանրամասն թվարկելով հպատակեցված երկրները, 
Հա յաստանի անունը չի հիշատակում դրանց շարքում։ Հա յաստանն 
աննվաճ մնաց նաև Մակեդոնացու մահվանից հետո, երբ նրա 
զորավարների միջև սկսեց ավելի քա ն երկու տասնամյակ տևած 
պատերազմների շղթան (դրանք հայտնի են որպես դիադոխների 
(«ժառանգորդների») պատերազմներ), որն ավարտվեց –Ք.ա. 301 թվին՝ 
Մակեդոնացու աշխարհակալության մասնատումով։ Տերությունը 
բաժանվեց մի քանի մասերի, որոնցից ամենախոշորը Հայաստանին 
սահմանակցող Սելևկյան տերությունն էր։

Մեզ է հասել չափազանց ուշագրավ մի հաղորդում Դիոդորոս 
Սիկիլիացու (Սիցիլիացու) «Պատմական գրադարան» երկի էջերում, 
որի համաձայն՝ մակեդոնացիների կողմից գահընկեց արված 
Կապադովկիւսյի ա րքա  Արիարաթեսը կարողացել է վերականգնվել 
հայրական գահին՝ շնորհիվ Մեծ Հա յքի արքա  Արդոատեսի 
տ րամա դրած զորքերի. «Արիարաթեսը պարտվելով 
ճակատամարտում՝ ընկավ, որից հետո թեք Կւսպադովկիան և թեք 
նրան սահմանակից երկրներն ընկան մակեդոնացիների

25 հԱաՅոո «. սոժ Բստօհէտտ Օ., Ոտւտտո ա «ԹոՅտւտո սոժ հյօէ՜ժտ^ոտո..., Տ. 307; 7ւ1թՅփա I՜., 
ՕթՅհՅ ճ օսա ռսՅ  II ձթստաւո..., շ. 71; 1օստտոօքք Շ., Տէսժւտտ տ Շհոտէւտո ՇՅսշՅտւՅո 
հւտէօդ..., թ. 280. Հայտնվել Է կարծիք, թե «...անես» անունը պետք Է վերականգնել 
«Միթրանես» և նրան նույնացնել Սարդեսի աքեմենյան կառավարչին, որը Դարեհ 9-ին 
դավաճանելով անցավ Ալեքսանդր Մակեդոնացու կողմը և նրանից ձևականորեն 
ստացավ Հա յաստանի կառավարչի պաշտոնը։ Մեր կարծիքով, նման մեկնությունը 
լիովին անհավանական Է, քանի որ Միթրանեսը (Միթրենեն) պարսիկ Էր, բացի այդ, նա 
Երվանդ Գ֊ի որդին չէր և չէր կարող հաջորդել նրան (առավել ևս, որ նա  չի իշխել 
Հայաստանում)։



տիրապետության տակ։ Իսկ Արիարաթեսը՝ նախորդ թագավորի 
որդին, հուսահատվելով այդ ժամանակ ստեղծված դրությունից, քչերի 
հետ ապաստանում է Հայաստանում։ Ոչ շատ ժամանակ անց... 
Արիարաթեսը հայերի թագավոր Արդոատեսից զորք ստանալով, 
սպանեց մակեդոնացիների զորապետ Ամյունտասին, 
մակեդոնացիներին ա նհապ աղ դուրս վտարեց երկրից և վերանվաճեց 
իր հայրենի իշխանությունը»26։ Դա տեղի է ունեցել Ք.ա. 322 կամ 301– 
300 թվականներին27։ Փաստն ինքնին շատ խոսուն է. նորանկախ 
Հայաստանն արդեն վճռորոշ ուժ էր տարածաշրջանում։

Նույն իրականության վկայությունն է Մեմնոն Հերակլեացու 
տեղեկությունը, որի համաձայն՝ Բյութանիայի Նիկոմեդես արքայի 
որդի Զիաելասը նա խ  ապաստան է գտնում Հա յաստանի թագավորի 
մոտ (որի անունը չի նշվում), ապա  արտաքին ուժերի օգնությամբ 
վերականգնում է թագավորությունը։ Նա թագավորում է Ք.ա. 250-228 
թվականներին28։

Մ եծ Հ ա յքի  թա գա վորութ յունը  Ք.ա. III դա րում
Հայաստանի Ք.ա. III դարի պատմության վերականգնմանը 

մեծապես օգնում են Կոմմագենեի Նեմրութ լեռան սրբավայրի 
արձանագրությունները, որոնք թողել է Երվանդական արքայատան 
շառավիղ Անտիոքոս Ա Կոմմագենւսցին։ Հայրական գծով նրա 
նախնիների ոչ լրիվ պահպանված շարքում Արտասուրայի որդի 
Արոանդես-Երվանդ Բ-ից և Արոանդես-Երվանդ Գ արքայից հետո

36 Դիոդորոս Սիկիլիացի, Պատմական գրադարան, գիրք XXXI, գլ. XIX, 4-5։ Ադոնց Ն., 
Երկեր, հատոր Դ, էջ 441։ Մանանդյան Հ., Երկեր, հ. Ա, էջ 100-103։
27 Իրադարձության թվականի հարցի քննարկումը տե՛ս Ադոնց Ն., Երկեր, հատոր Դ, էջ 
435-441։ Մանանդյան Հ., Երկեր, հ. Ա, էջ 97-103։ Քննարկման առարկա է եղել նաև 
հարցը՝ արդյո՞ք «Արդոատեսը» ճշգրիտ արքայանունն է, թե դա «Սրտավազդ» կամ 
«Արոանդես» (այսինքն՝ «Երվանդ») անվան աղճատված ճևն է։ Եթե ճիշտ է վերջին 
ենթադրությունը, կստանանք, որ Մեծ Հայքի անկախության հիմնադիր Երվանդ Գ-ն 
թագավորել է Ք.ա. 331 թվականից մինչև Ք.ա. IV դարի վերջը կամ III դարի սկիզբը։ 
Սակայն, քանի որ այսօրվա մեր ունեցած փաստերը թույլ չեն տափս որոշակի 
պատասխան տալու Արդոատեսի նույնացման հարցին, նախընտրում ենք մեր 
շարադրանքում պահպանել Դիոդորոս Սիկիլիացու բնագրային ձևը։
28 ք^օտոօուտ, 22-23; Ադոնց Ն., Երկեր, հատոր Դ, էջ 442։ Հայ ժողովրդի պատմություն, 
հ. 1, էջ 512։ Մանանդյան Հ., Երկեր, հ. Ա, էջ 111։
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կարդում ենք Սամոս (Շամ) և Արսամես (Արշամ) արքաների 
անունները29։

Ք.ա. մոտ 260-240-ական թթ. իշխած հայոց արքա  Սամոս (Շամ) 
Երվանդականը կառուցեց Կոմմագենեի կենտրոն Սամոսատ 
(Շամշատ) քա ղա քը30 և հատեց դրամներ, որոնք մեզ հասած առաջին 
հայկական արքա յական դրամներն են31 (մինչ այդ դրամներ հատել են 
Օրոնտաս-Երվանդ Բ-ն և Տիրիբազոսը, որոնք եղել են Աքեմենյան 
շրջանի Հա յաստանի սատրապներ)։

Ք.ա. մոտ 240 թ. Շամին հաջորդեց նրա  որդի Արշամը, որը 
կառուցեց Արշամաշատ քա ղա քը  Ծոփքում և Արսամեա անունով երկու 
քա ղա ք Կոմմւսգենեում։ Արշամի մասին տեղեկանում ենք, որ նա 
այնքան հզոր էր, որ կարողացել էր Ք.ա. 220-ական թթ. ապաստան 
տալ Սելևկյան տիրակալ Սելևկոս Բ Կալլինիկոսի դեմ ապստամբած 
նրա  եղբորը՝ Անտիոքոս Հիերա քսին32։

Հայագիտության մեջ XX դարի երկրորդ կեսին տարածում գտ ա վ  մի 
տեսակետ, ըստ որի Ք.ա. մոտ 260 թ. Մեծ Հա յքից անջատվել են 
Ծոփք և Կոմմագենե երկրամասերը՝ կազմելով ինքնուրույն միացյալ 
թագավորություն՝ Շամ (Սամոս) Երվանդականի գլխավորությամբ33։

Հարկավոր է նշել, որ սկզբնաղբյուրներում Ք.ւս. III դարում Մեծ 
Հա յքից անջատված «Ծոփքի և Կոմմագենեի միացյալ 
թագավորության» մասին որևէ հիշատակություն չկա։ Իսկ այն

39 հՍաՅոո X. սոժ Բստշհէ&ո 0., Տտւտտո ւո «1տւո3տւ6ո սոժ 1տ1օք^ո6ո..., Տ. 286, 308-309; 
1օսռւՅոօքք Շ., Տէսժւ0տ տ Շհոտէւտո Շյաշյտ13ո հւտէօդ..., թթ. 280-283; 7ոթՅԱւա Ր., ՇւթտհՅ 
ՃՕ|ԱԱՅ|՜6հՅ « ձթ1Ա6հ|4Ո..., Շ. 71-74.
30 Կարծիքը, թե Սամոսատ մայրաքաղաքի կառուցողը եղել Է ոչ թե այս Սամոսը, այլ 
Կոմմագենեի արքա  Սամոս Դիկեյոս Թեոսեթիոսը (Ք.ա. մոտ 130-109 թթ.), 
անհավանական Է, քա նի որ Սամոսատը հիշատակվում. Է դեռևս Ք.ա. 245 թվականին 
(1օսաՅՈօքք Շ., Տէսժւտտ տ Շհոտէւտո Շ յա շ յտ 1յ ո  հւտէօդ, թթ. 280-281; Հայ ժողովրդի 
պատմություն, հ. 1, Երևան, 1971, Էջ 512)։ Վաղ բյուգանդական աղբյուրներում Ծոփքում 
հիշատակվում Է Սամոկերտ բնակավայրը, որը ևս, ամենայն հավանականությամբ, 
հիմնել Է Սամոսը Ք.ւս. III դարում։
31 Մուշեղյան Խ., Դրամական շրջանառությունը Հայաստանում..., Էջ 38-43։
33 Պոլիենոս, IV, 17; Մանանղյան Հ., Երկեր, հ. Ա, Էջ 115-116։ Էլչիբեկյան ժ., Հա յաստանը 
և Սելևկյանները, Երևան, 1979, էջ 42։ Հայ ժողովրդի պատմութիւն, հ. 1, էջ 512-513։
33 Տե՜ս, օրինակ, Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 1, էջ 512-513։ «Ծոփք» և «Կոմմագենե» 
հոդվածները Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 5,1979, էջ 139-141, 543-544։



փաստը, որ «Հայաստանի արքա» տիտղոսով հիշատակվող Արշամը 
ապաստան է տվել Անտիոքոս Հիերաքսին, թույլ է տալիս 
եզրակացնելու, որ նրա իշխանության տակ միավորված է եղել ողջ 
Մեծ Հայքը՝ Ծոփքով ու Կոմմագենեով հանդերձ, այլապես հազիվ թե 
փոքրիկ մի թագավորություն հանդգներ ապաստան տալ հարևան 
հսկա տերության տիրակալի գլխավոր թշնամուն։

Որ Մեծ Հայքը բաժանվել է միայն արքա  Երվանդ Դ Վերջինից 
հետո, պարզորոշ վկայում է Ստրաբոնը՝ նշելով, որ Հա յաստանը (իմա՝ 
Մեծ Հայքը) բաժանվել է Անտիոքոս Գ Մեծի ստրատեգոսներ 
Արտաշեսի և Զարեհի միջև. «Հայաստանի վերջին իշխողն էր 
Օրոնտեսը... Այնուհետև Արտաքսիասը և Զարիադրեսը՝ Անտիոքոս 
Մեծի զորավարները, երկիրը բաժանեցին երկու մասի։ Նրանք 
կառավարում էին արքայի իշխանության ներքո»34։

Ք.ա. III դարի վերջին Սելևկյան արքա  Անտիոքոս Գ-ն քայլեր 
ձեռնարկեց Մեծ Հայքի նվաճման ուղղությամբ, ինչում նրան օգնեց 
հայերի ներքին երկպառակտությունը։ Նրա զորքերը հայազգի 
զորավարներ Արտաշեսի և Զարեհի գլխավորությամբ Ք.ա. 201 թ. 
արշավեցին Մեծ Հա յքի դեմ։ Մեծ Հայքի արքա  Երվանդ Դ-ն զոհվեց 
մայրաքաղաք Երվանդաշատի պաշտպանության ժամանակ35։

34 Ստրաբոն, XI, 14,15։
35 Հակոբ Սան ան դյ ան ի կարծիքով, այս դրվագն է ներկայացված Արմավիրից
հայտնաբերված ողբերգությունների հատվածներից մեկում, որտեղ պատգամաբերը 
հայտնում է արքայի քրոջը, որ արքան զոհվեց մայրաքաղաքը պաշտպանելիս։ Մեկ այլ 
հատվածում ընթերցվում են Օրոնտ և Միթրա անունները։ Արմավիրի հունարեն 
արձանագրությունների մասին տե՛ս Տեր-Հակոբյան Ա., Արմավիրի յերկրորդ նորագյուտ 
արձանագրությունը. Նյութեր Հին Հայաստանի պատմության մասին, ՀԽ Ա Հ Կուլտու
րայի պատմության ինստիտուտի աշխատություններ, հ. I, Երևան, 1935, էջ 143-150։ 7տբ– 
ձտտաօա Շ., ծթ*60Ո0Ո14տ<։ւ«>6 օճօւտձօտՅհստ ւ՜օբգոուԱՅ ս «թտոօշ™ «ՋբտտսսՈ ձբստտսթ», 
Գիտական ժողովածու Արմֆանի, նվիրված Հայաստանում սովետական իշխանության 
հաստատման 20-ամյակին, Երևան, 1941, էջ 61-62։ նօու^ոօտՅ հ., 1՜թ6Տ6օսւ6 սՅՈոոօւ 
ձբսՅՏսթՅ, Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, 1942, 1-2, էջ 35-61։ 
Մանանդյան Հ,, Գառնիի հունարեն արձանագրությունը և Գսւոնիի հեթանոսական 
տաճարի կառուցման ժամանակը, Երևան, 1946, էջ 6-30։ 1՜օո« I"., 2000 Ո67 Յթսոհօւօւ՜օ 
7631բ3, I. I, 1637Բ «բ68«6» ձբ1Ա6Ւ411«, ^ 0«83, 1952, Շ. 138-161; 7բ686թ 0Տ6թ1<* ՈՕ
*Շ 70թլա  VI «^Ոե77թհ1 «թ6Տ»6« ձթԱ ՏհԱ Ա  (II 8. «Օ հ .Յ .֊ ^  8. «.3.), ա շ« 8 3 – յ1 6 ա 1 ա –թ3 8 ,1953, Շ. 
104-156; ՇՅթ«ւ1ՇՈհ |՜^., 7է1րթ3»3«6թ7, ՒՀօշհյյ, 1960, շ. 33-41; Կրկյաշարյան Ս., Հին 
Հայաստանի և Փոքր Ասիայի քաղաքների պատմության դրվագներ, Երևան, 1970, Էջ
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Այնուհետև գրավվեց Մեծ Հայքի հոգևոր կենտրոն Բագարանը, որտեղ 
սպանվեց երկրի գերագույն քուրմ Երվագը, որը Երվանդ արքայի 
եղբայրն էր։ Դ-րանով Ք.ա. 201 թ. Մեծ Հւսյքում անկում ապրեց 
ՀԼայկագուն֊Երվանդականների թագավորությունը36։

Արտաշեսը Մեծ Հա յքի մեծ մասում, իսկ Զարեհը Ծոփքում Ք.ա. 201 
թ. նշանակվեցին սելևկյան կառավարիչներ (ստրատեգոսներ)։ Այդ 
վիճակը շարունակվեց մինչև Ք.ա. 190 թ., երբ Փոքր Ասիայի 
Մագնեսիա քա ղա քի  մոտ տեղի ունեցավ վճռական ճակատամարտ  
Սելևկյանների և Հռոմի միջև։ Այն ավարտվեց Անտիոքոս Գ-ի ծանր 
պարտությամբ։ Օգտվելով ստեղծված իրադրությունից՝ հայերը 
վերականգնեցին անկախությունը։

Փ ոքր Հա յրը  Ք.ա. III դա րում
Գավգամելայի ճակատամարտից հետո, ինչպես նշվեց, 

Միթրաուստեսի առաջնորդությամբ ա նկա խա ցա վ Փոքր Հայքի 
թագավորությունը։ Դրանից հետո, մինչև Ք.ա. II դարի առաջին կեսը 
Փոքր Հա յքի մասին պահպանվել է միայն մեկ արձանագրություն։

ժա մա նա կա կից Աղջակալե հնավայրից (պատմական Փոքր Հայք) 
գտնվել է Ք.ա. III դարով թվագրվող երկլեզու (հունարեն և 
արամեերեն) մի արձանագրություն, որը պարունակում է չափազանց 
կարևոր տեղեկություններ։ Արձանագրության արամեերեն բաժնում 
ասվում է՝ «Այս պ ա րիսպ ների մեջ հիմնվեց դա մբա րա նը Օրոմանայի՝ 
Արիաուկայի որդու։ Որպես /մնայուն հիշա տ ա կյ կառուցեց այն 
Ա րիխուկա նյ՝ որդին Օրոմանայի, սա ւրխա պ ը Արխենիայի»։ Հունարեն 
բաժինն ունի որոշ տարբերություն՝ «Օրինավոր սա տ րա պ ների մեջ

134-139, 145-148։ Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 1, էջ 912-913։ Մովսիսյան Ա., 
Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրային համակարգերը. Երևան, 2003, էջ 124-138։
36 Հայագիտության մեջ տարածում գտած մեկ այլ տեսակետ, թե նույն այդ ժամանակ 
Ծոփքում դավադրաբար սպանվեց Քսերքսես Երվանդականը, հիմնված է 
թյուրիմացության վրա։ Ծոփքի արքա  Քսերքսեսը եղեւ է ոչ թե Անտիոքոս 9-ի, այլ 
Անտիոքոս Օ-ի ժամանակակիցը և դարճել է նրա  ու նրա  քույր Անտիոքիսի 
դավադրության զոհը Ք.ա. 164 թ. (տե՛ս Ադոնց Ն., Երկեր, հատոր Դ, էջ 446-453)։ Այդ 
փաստի վրա ուշադրություն է հրավիրվել դեռևս 1890 թ. (8յԷ«1օո 5., Լտտ ւ՜օւտ ժտ Տ^ոտ, 
Ժ՚ձոո6ու6 6է ժտ ՇօտռւՅ§6Ո6, Բյոտ, 1890, բթ. ^X^IV-^X^VII): Որ Անտիոքիսը Անտիոքոս 
Գ Մեծի դուստրն Էր և Անտիոքոս Դ֊ի քույրը, պարզորոշ վկայում Է Դիոդորոս 
Սիկիլիացին (գիրք XXXI, գլ. XIX, 7)։



անմահ հիշա տակ կլինի Օրոմանեսին՝ (որդուն/ Արիա կեսի, և 
Արիակեսին՝ խ րա յ սիրելի որդուն, Ա րանդայի (Ա նդոմոնիյ համար, որ 
խ ա յ կառուցեց գեղեցիկ բնա կա վա յրի շքեղ պ ա րիսպ ներն ամայի 
տեղում»37։

Արձանագրությունը վկայում է, որ Փոքր Հայքում իշխել են 
Արիակեսը (Արիաուկա), որը Գավգամելայի ճակատամարտում 
ղեկավարում էր հայերի կողքին մարտնչող կապաղովկիացիների 
զորքը, ապա նրա որդի Օրոմանեսը (Օրոմանա, թերևս՝ Արամանյակ), 
որին հաջորդել է նրա թոռ Արիակեսը։ Ավագ Արիակեսը, 
հավանաբար, Փոքր Հայքում իշխել է Միթրաուստեսից հետո։

Ա մփ ոփ ում
Ամփոփելով համառոտ այս քննությունը՝ տեսնում ենք, որ 

Հայաստանի Ք.ւս. 1̂11 դարերի քա ղա քա կա ն պատմությունը 
ներկայանում է հետևյալ պատկերով։ Հա յաստանը Ք.ւս. 520 թ. 
վերածվում է Աքեմենյան տերության XIII սատրապության և այդ 
կարգավիճակով մուտք է գործում Ք.ւս. V դար։ Հա յաստանի 
սատրապության արևմտյան մասում Ք.ւս. V դարի վերջին (հնարավոր 
է՝ վերջին քառորդում) ստեղծվում է հյուպարքոսություն, որի ղեկավարը 
ենթարկվում էր ողջ Հա յաստանի սատրապին։ Հավանաբար, այդ 
հիմքի վրա էլ Ք.ւս. IV դարում ստեղծվում են Մեծ Հա յք և Փոքր Հա յք 
վարչական միավորները։

Ք.ա. 331 թ. Գավգամելայի ճակատամարտից հետո անկախ 
հռչակվեցին երկու հայկական թագավորություններ՝ Մեծ Հա յքը և 
Փոքր Հայքը։ Ալեքսանդր Մակեդոնացու արևելյան արշավանքից հետո 
հայկական աշխարհում ստեղծված վիճակը պահպանվեց մինչև Ք.ա. 
III դարի վերջը (Ք.ա. 201 թ.)։

Հայագիտության մեջ XX դարի երկրորդ կեսին առաջ քաշված 
տեսակետը, որ Ք.ւս. մոտ 260-220 թթ. Մեծ Հա յքի թագավորությունից 
անջատ մեկ միասնական թագավորություն են կազմել Ծոփքն ու 
Կոմմագենեն, բավարար չափով հիմնավորված չէ սկզբնաղբյուրներով։

37 .Մանրամասն տ ես Լւթտտ1« է., Տէսժւտտ տ 3ր3ու310 տտշոբէւօոտ յ ո Ժ օոօտտտէւշտ, Լտս76ո, 
1975, րթ. 197-208; Էւչիբեկյան ժ., Հա յաստանը Ա Սելևկյանները..., էջ 43-44։ Հայ 
ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. 1, Երևան, 2007, էջ 266։
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էI

Շամ (Սամոս) և Արշւսմ Երվանդունիներն եղել են Մեծ Հա յքի 
արքաներ։ Առկա փաստերը ցույց են տափս, որ Ք .ա . III դարի վերջին 
կար երկու հայկական թագավորություն՝ Մեծ Հա յքը և Փոքր Հա յքը։

Ք .ա . 201 թ. Սելևկյանները, օգտագործելով հայերի ներքին 
երկպառակությունը, կարողացան նվաճել Մեծ Հա յքը՝ Հայկազուն– 
Երվանղականների թագավորությունը, սակայն կարճ ժամանակ անց՝ 
Ք.ւս. 190-163 թթ. ընթացքում, օգտվելով նպաստավոր քաղաքական 
պայմաններից, անկախացան հայկական չորս առանձին 
թագավորություններ՝ Մեծ Հա յքը, Փոքր Հա յքը, Ծոփքն ու 
Կոմմագենեն։

Վերջում Փորձենք տալ Հայաստանի Ք.ա . V-III դարերի մեզ հայտնի 
գահակալների ժամանակագրական ցանկը, ինչպես որ այսօր 
հնարավոր է վերականգնել։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Ք.Ա. \–111 ԴԱՐԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՏՐԱՊՈՒԹՅՈՒՆ
Երվանդ (Արոանդես) - ք)
Արտասուրա (Արտաշիր) - 0
Երվանդ (Արոանդես, Օրոնտես) Բ - Ք.սւ. V դարի վերջ - 360-ա կա ն թթ., 
Դարեհ-Արտաշատ (հետագայում՝ Դարեհ Գ  Կոդոմանոս) -  0  - 33 6  թ., 
Վահե Հայկազունի - Ք.սւ. 336-333  թթ. ք),
Երվանդ (Արոանդես, Օրոնտաս) Գ - Ք .ա . 3 3 6  կամ 3 3 3  - 331 թթ.։

ՍԵԾ ՀԱՅՔԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
Երվանդ (Արոանդես, Օրոնտաս) Գ - Ք .ա . 331 - ք) թթ.,
Արդոատես - 322 կամ 301-300 թթ. (Արդոատես - Արոանդես նույնության 

պարագայում Երվանդ 9-ի  թագավորությունը պետք է թվագրել Ք.ւս. 331 թ. - 
Ք .ա . IV դարավերջ կամ III դ. սկիզբ),

...ա նես -  (")
Շամ (Սամոս) - Ք.ւս. մոտ 260-240  թթ.,
Արշամ (Արսամես) - Ք .ա . մոտ 240-220 թթ.,
Երվանդ (Օրոնտես) Դ  - Ք .ա . մոտ 220-201 թթ.։

ՓՈՔՐ ՀԱՅՔԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
Միթրաոատես (Միհրվահիշտ) - Ք .ա . 331 թ. -  ք).
Արիակես (Արիաուկա) Ա - Ք .ա . IV վերջին տասնամյակներ,
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Օրոմանես (Օրոմանա, Արամանյակ) - Ք .ա . IV դարավերջ և/կամ III դ.

առաջին կես,
Արիակհս (Արիաուկա) Բ - Ք .ա . III դար։

ծ87ձ1< ք ^ Տ ւ Տ ^ Ա

&ըա&ւ(տ օհյ 1Ւ1Ը «ւտ ւօ ^  օբ փոստաս օր ւհէ V-III շէասաէտ տ.շ.

7 հ տ  Յ ս է հ օ ք  է ք ւ շ տ  է օ  8 ^ 6  8 6 Ո 6 ր յ 1 շ հ Յ ք Յ շ է տ ո տ է ւ շ տ  օ ք  է հ 6  հ ւ տ է օ ւ ՜^  օ ք  ^ Ր տ 6 Ո |3  օ ք  է հ 6  

V - | | I  շ շ .  8 . Շ .  Յ Շ Օ Օ Ր ձ ւ Ո ջ  է օ  » | ՜ ք է է 6 Ո  Տ 0 Ա 1՜ Շ 6 Տ .  | է  » Յ Տ  է հ օ  թ օ ո օ ժ  » հ տ ո  ձ ա 16Ո 13 Ւ յ տ  

ք 6 | Յ է 10Ո Տ  » | է հ  է |16 է ք 6 6  Տ ^ Յ է  6 Ո 1թ | ք 6 Տ  Օ ք  էՒ|6  » 01" 1Ժ  -  ^ 361116111( 1, | ^ 3 0 6 Ժ օ Ո 13Ո Յ Ո Ժ  

Տ 6 | 6 Ա 0 |Ժ .
Ս ր ա տ ո ւ տ  6 ո է 6 Ր6 օ1 է օ  է հ ւ տ  բ օ ո օ ծ  Յ տ  է հ 6  ^ շ հ Յ օ տ տ ո ւ ժ  Տ Յ է Ր Յ թ ^  ( Տ 1Ո 0 6  է հ տ  52 1  8 . Շ . ) .  

| ո  3 3 1  8 Շ  է « 0  ձ Ո Ո 6 Ո 13Ո  ^ ւ ո ջ ժ օ տ տ  -  6 Ր6 3 է 6 Ր  ձ Ո Ո 6 Ո 13 Յ Ո Ժ  Լ Տ Տ Տ Ք ք  ձ Ո Ո 6 Ո 13 -  » 6 Ր6 

բ ր օ օ է Յ ւ ա ք ժ  ւ ո ժ տ թ 6 ո ժ 6 ո է տ . 1ո  Յ Ր է ւ օ 16 ւտ § ^ 6 ո  է հ 6  հ ւ տ է օ ւ ՜ ^  օ ք  է հ օ տ տ  է ^ օ  ձ ա ւ 6 ո ւ 3 ո  

1< ւ ո 8 օ1օ ո 1Տ  է ւ11 է հ օ  2 0 1  6 Շ .
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ԱՐ ԹՈՒՐ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ 
ԱԿՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հա յ աստվածաբանական միտքն ունի 1600  տարվա պատմություն, 
և այն ընդամենը մեկ դարով է երիտասարդ Հայաստանում 
քրիստոնեության որպես պետական կրոնի պատմությունից։ Արդեն 5– 
րդ դարի առաջին կեսում, հայոց այբուբենի և Աստվածաշնչի հայերեն 
թարգմանությունից անմիջապես հետո, թարգմանվել են Եկեղեցու 
Հայրերի երկերը, որ հետագայում հայ հոգևոր ավանդության 
անբաժանելի մասն են դարձել, խթանելով ինքնուրույն 
աստվածաբանական երկերի ստեղծումը։ Այս հզոր մշակութային 
շարժումը, որի ռահվիրաներն էին Մեսրոպ Մաշտոցը, Սահակ 
Պա րթևն ու նրանց աշակերտները, անկասկած, մեծապես 
պայմանավորված էր պատմական ու քաղաքական պատճառներով։ 
Հայաստանի՝ Հռոմեական կայսրության և  Իրանի միջև 3 8 7  թ. 
բաժանումը, և Հա յոց Արշակունյաց թագավորության վերացումը 428 
թ. հրատապ խնդիր են դարձրել ազգային ինքնագիտակցության 
ամրապնդումը, ինչը միջնադարում անհնարին էր առանց կրոնական 
ինքնագիտակցության ամրապնդման։ Դա, իր հերթին, հնարավոր չէր 
առանց քրիստոնեությունը ժողովրդին մայրենի լեզվով քարոզելուց, 
որի անհրաժեշտ նախադրյալներից մեկը ինքնուրույն 
աստվածաբանական գրականության ստեղծումն էր։ Սակայն 
անթույլատրեւի պարզեցում կլիներ այդ շարժման առաջացումը 
բացա տրել լոկ այս կամ այն քաղաքական գործոնների ազդեցությամբ։ 
Պ ետ ք չէ մոռանալ, որ միջնադարյան մտածելակերպի տեսակետից 
քաղաքական ոլորտը ամենևին էլ ինքնա բա վ ու կրոնական ոլորտից 
կտրված չէր, իսկ վերջինը դիտվում էր որպես գերագույն արժեք, քանի 
որ անհրաժեշտ էր հոգու Փրկության ու հավիտենական երանության 
հասնելու համար։ Ուստի սխալ կլիներ բացա տրել հայ 
աստվածաբանական մտքի առաջացումը միայն զանազան 
քաղաքական պատճառների ու շարժառիթների առկայությամբ, քանի
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որ այս դարաշրջանի քաղաքականության մեջ կրոնական գործոնը 
խիստ կարևոր դերակատարություն ուներ։

Ինչպես հայտնի է, Քրիստոս չի հեղինակել Իր վարդապետությունը 
պարունակող որևէ գրական հուշարձան, և այն ամենն, ինչ մեզ 
հայտնի է Նրա վարադապետության մասին, մենք գիտ ենք ուրիշների 
խոսքերից։ Ավետարանները գրվել են Նրա  երկրային ուղու ավարտից 
մի քանի տասնամյակ անց, ու դրանց մեջ պարունակվում է Քրիստոսի 
վարդապետության լոկ մի մասը։ Մնացածը պահպանվել է 
առաքյալներից եկող բանավոր ավանդության շնորհիվ, և առաջին 
հերթին՝ Հայտնության ճշմարիտ ըմբռնումը, որ հետագայում 
ուղղափառ աստվածաբանության հիմքն է դարձել։ Եթե տուրք չտանք 
հարանվանական կանխակալությանն, ապա պիտի խոստովանենք, որ 
աստվածաբանական որևէ հայեցակարգի ուղղափառության միակ 
չափանիշը նրա համապատասխանությունն է առաքելական 
ավանդության սկզբունքներին։ Դա այդպես է, քանզի առաքյալների 
կողմից ճշմարտության Հոգու ներընդունումը վկայված է Նոր 
Կտակարանում, որի հեղինակությունը ճանաչվում է բոլոր 
քրիստոնեական եկեղեցիների կողմից, մինչդեռ այս կամ այն 
եկեղեցական ժողովի սահմանումների, և  առավել ևս առանձին 
աստվածաբանների երկերի ի վերուստ ներշնչված լինելու փաստի 
ընդունումը կամ մերժումը լիովին պայմանավորված է 
հարանվանական պատկանելիությամբ։ Հետ ևա բա ր, ոչ մի 
աստվածաբանական հայեցակարգ, որ հակասում է առաքելական 
ավանդությանը, չպիտի ունենա ճշմարիտ լինելու հավակնություն, 
որքան էլ մեծ լինի նրա հեղինակությունը նույնիսկ ամենաբազմանդամ 
քրիստոնեական Եկեղեցիներում։

Խոսելով առաքելական ավանդության մասին, հարկ է ընդգծել, որ 
այն ունի անփոփոխ և մեկընդմիշտ տրված բովանդակություն։ Ս. 
Հոգին առաքյալներին շնորհեց քրիստոնեական ճմարտության ոդջ 
լիությունը, և Եկեղեցու հետագա պատմության ընթացքում տեղի է 
ունեցել լոկ այդ ճշմարտության բացահայտումը և ավելի խոր 
ըմբռնումը, բայց ոչ զարգացումը կամ փոփոխությունը։ Իրականում, 
քրիստոնեական վարդապետության որևէ էվոլյուցիա չի եղել, ու լինել 
չէր կարող, քանի որ էվոլյուցիոն գործընթա ցը ենթադրում է, որ
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գոյություն ունի աստիճանական կատարելագործում, մինչդեռ 
Եկեղեցու պատմության մեջ չի եղել որևէ մեկը, ով ունենար 
քրիստոնեության ավելի ճիշտ ու կատարյալ իմացություն, քան 
Քրիստոսի անմիջական աշակերտները, որոնք Պենտեկոստեի օրը 
ներընդունել են ճշմարտության Հոգու հրեղեն շնորհը։ Ուստի բոլոր 
աստվածաբանական նորամուծությունները, որ ի հայտ են եկել 
Եկեղեցու պատմության ընթացքում, պիտի դիտվեն որպես հերձված և 
մոլորություն, եթե անգամ դրանք սրբագործված են եկեղեցական 
հեղինակության կողմից։ ճշմարիտ վարդապետությունը պատմական 
զարգա ցման արդյունք չէ, հետևաբար այս կամ այն 
աստվածաբանների հայացքների ուղղափառության աստիճանը 
որոշելու միակ չափանիշը դրանց համապատասխանությունն է 
առաքելական ավանդությանը, ընդ որում նրանք իրավունք ունեն այդ 
ավանդությունը բացահայտելու և  պարզաբանելու, բայց ոչ՝ փոփոխելու 
և զարգացնելու։ Նույնը պիտի ասվի նա և եկեղեցական ժողովների 
մասին։ Իրապես տիեզերական կարող են լինել լոկ այն ժողովները, 
որոնց սահմանումները չեն հակասում առաքելական ավանդությանը։ 
Հարանվանական կողմնակալությունից զերծ վերլուծությունը ցույց է 
տալիս, որ այս չափանիշին համապատասխանում են ոչ բոլոր 
ժողովները, որոնք տիեզերական են համարվում անգամ 
ամենաբազմանդամ Եկեղեցիների կողմից։

Հա յոց Եկեղեցու վարդապետության կարևորագույն 
առանձնահատկություններից մեկը նրա խիստ
համապատասխանությունն է Ս. Գրքին և  առաքելական 
ավանդությանը։ Անշուշտ, նույն բանն են ասում իրենց մասին նա և այլ, 
մասնավորապես՝ քաղկեդոնական եկեղեցիները, սակայն նրանց 
հավակնություններն անհիմն են։ ժողովա կա ն սահմանումները, որոնց 
վրա է հիմնված նրանց դավանական աստվածաբանությունը, 
ձևականորեն արտածվում են աստվածաշնչական բնա գրերից, սակայն 
դրանց մեկնությունը հաճախ կատարվում է անտիկ 
իմաստասիրությունից ժա ռա նգվա ծ փիլիսոփայական
կատեգորիաների միջոցով, որոնք խորթ են աստվածաշնչական 
Հայտնության ոգուն։ Այս կապակցությամբ բավական է հիշել էության, 
բնության և  անձնավորության կատեգորիաների օգտագործումը



երրորդաբանական և  քրիստոսաբանական դավանանքները 
սահմանելու ժամանակ։ Այս ամենը չէր կարող չհանգեցնել հավատքի 
խորհուրդների որոշակի ռացիոնալացմանը, երբ դավանական 
բանաձևերի տրամաբանական հստակությունը և  իմաստային 
թափանցիկությունը սկսեց ընկալվել որպես այս բանաձևերի կողմից 
սահմանվող անդրանցական իրականության ճշգրիտ արտացոլում։ 
Հենց այստեղից է բխում այն մոլեռանդ համոզվածությունը, որ 
եկեղեցական հեղինակության կողմից ընդունված դավանական 
բանաձևերի հետ յուրաքանչյուր անհամաձայնությունը հերձված է և 
հավատուրացություն։ Սույն տեսակետի կողմնակիցները չեն 
գիտակցում, որ ոչ մի դավանական բանաձև, որքան էլ այն կատարյալ 
թվա, չի կարող լինել ի վերուստ հայտնված աստվածաբանական 
ճշմարտության սպառիչ սահմանումը, ու հետևաբար նման բանաձերի 
մերժումը բուն ճշմարտության մերժում համարվել չի կարող։ Ի 
տարբերություն բյուզանդացիների, հայերը երբեք չէին 
բացարձակացնում դավանական բանաձևերի կարևորությունը, քանի 
որ քաջ գիտակցում էին մարդկային լեզվի 
անհամապատասխանությունն այն անդրանցական էությանը, որ 
աստվածաբանության առարկան է հանդիսանում։ Առաջին հայացքից, 
այս պնդումը կարող է վիճելի թվալ, քանի որ բյուզանդացիները 
նույնպես նախապատվություն էին տւս|իս անճառեփ 
աստվածաբանությանը, չվիճարկելով աստվածային էության 
բացարձակ անճանաչեւիությունը։ Սակայն բյուզանդացի 
աստվածաբանների երկերի առավել ուշադիր դիտարկումը ցույց է 
տալիս, որ այդ նախապատվությունը նրանց համար, ըստ էության, 
ձևական բնույթ ուներ։ Դրա մասին է վկայում բազմադարյան 
դավանաբանական բանավեճերը, որ վարում էին բյուզանդացիները 
բոլոր այն Եկեղեցիների դեմ, որոնք գեթ  նվազագույն չափով շեղվում 
էին կայսերական Եկեղեցու վարդապետությունից։ Բոլոր 
«հերձվածողները», և  առաջին հերթին՝ հայերը մեղադրվում էին 
ուղղափառությունից շեղվելու մեջ, թեև այդ «շեղումը» կայանում էր 
միայն որոշ առավել քան կասկածելի դավանական բանաձևերը 
չընդունելու մեջ։ Իրականում ստացվում էր, որ չնայած անճառելի 
աստվածաբանության նկատմամբ իրենց ունեցած ձևական
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հավատարմությանը, բյուզանդացի աստվածաբանները փաստորեն > 
համոզված էին դավանական ճշմարտություններին սպառիչ բանավոր 
սահմանումներ տալու հնարավորության մեջ, այնպես որ այս կամ այն 
դավանական բանաձևի մերժումը նրանց համար հավասարազոր էր 
բուն ճշմարտության մերժմանը։ Ի պատիվ Հա յոց Եկեղեցու պիտի 
նշել, որ հավատքի խորհուրդների նման ռացիոնալացումը միշտ խորթ 
է մնացել նրա համար, և  նա այս կամ այն դավանական բանաձևի 
ընդունումը չի համարել հոգու փրկության նախապայման։

Մինչև արևմտաեվրոպական սխոլաստիկայի ազդեցության տակ 
գրվա ծ Գրիգոր Տա թևա ցու «Հա րցմա նց գիրք»՜Ը հայ 
աստվածաբանները խուսափում էին Թովմա Աքվինացու 
«Աստվածաբանության գումարի» նման ռացիոնալիստական 
աստվածաբանական համակարգեր ստեղծելուց, քանի որ 
քրիստոնեական ճշմարտությունը վերապրվում էր նրանց կողմից 
որպես հոգևոր փորձի անմիջական իրողություն, ինչն ավելորդ էր 
դարձնում ամեն տեսակի վերացական մտակառույցները։ Նրանք 
դիմում էին դատողականության օգնությանը լոկ այն դեպքում, երբ դա 
անհրաժեշտ էր առաքելական հավատքի պաշտպանության համար, 
ընդորում դա արվում էր հիմնականում այն պատճառով, որ 
տրամաբանական փաստարկներին դիմում էին նրանց 
գաղափարական հակառակորդները, և  առաջին հերթին՝ 
բյուգանդական քա ղկեդոնականները։ Հա վա տքի խորհուրդների 
ռացիոնալացման նկատմամբ այս հակակրանքը հանդիսանում է հայ 
աստվածաբանական մտքի առանձնահատկությունը, որով նա 
տարբերվում է բյուգանդական աստվածաբանությունից։

Հա յոց Եկեղեցին իրեն առաքելական է անվանում ոչ միայն ս. 
Թ ա դևոս և  ս. Բարդուղիմեոս առաքյալների կողմից հիմնադրված 
լինելու, այլև իր վարդապետության առաքելական ավանդությանը 
լիովին համապատասխանելու պատճառով։ Հա րկ է նշել, որ Եկեղեցու 
համար առաքելական ավանդությունը երբեք չի եղել զուտ մարդկային 
վկայություն հավատքի մասին։ Առաքյալները խոսում ու քարոզում էին 
ոչ թե իրենց, այլ Ս. Հոգու անունից, որ բնակվում էր նրանց մեջ 
Պենտեկոստեի օրվանից ի վեր։ Հետ ևա բա ր, առաքելական 
ավանդությունն իր մեջ բացարձակ ճշմարտություն է պարունակում,



քանի որ բխում է ոչ թե մարդկային իմաստությունից, որ միշտ 
սահմանփակ է և հարաբերական, այլ ճշմարտության Հոգուց, որն, 
Աստված լինելով, չի կարող սխալվել կամ մոլորվել։

Բարեբախտաբար, մեզ է հասել մի երկ, որում պարունակվում է 
առաքելական ավանդությունն այն տեսքով, որով նա գոյություն է 
ունեցել 2-րդ դարում։ Խոսքը Իրենեոս Լուգդոնացու «Ցո յցք  
առաքելական քարոզության» երկի մասին է, որ պահպանվել է միայն 
հայերեն թարգմանությամբ։ Ս. Իրենեոսը ծնվել է Փոքր Ասիայում ու 
եղել է Պողիկարպոս Զմյուռնիացու աշակերտը, որն, իր հերթին, ս. 
Հովհաննես առաքյալի աշակերտն էր։ Այսպիսով նա, 
ժամանակագրական առումով, առաքյալներին ամենամոտ հեղինակն 
է, ինչը նրա հայտնած տեղեկություններին բացառիկ արժեք է 
հաղորդում։ Եկեղեցու պատմության մեջ ս. Իրենեոսը հայտնի է 
գւխավորապես որպես «Ընդդեմ հերձվածոց» երկի հեղինակ, որում նա 
ջախջախիչ քննադատության է ենթարկել հերձվածողական 
գնոստիկությունը, որ լայն տարածում էր ստացել 2-րդ դարում։ 
Հատկանշական է, որ գնոստիկների դեմ ս. Իրենեոսի բերած 
հիմնական փաստարկը նրանց ուսմունքի և  առաքելական 
ավանդության անհամապատասխանությունն է։ Առաքելական քարոզի 
հիմքում ընկած է Աստծո մասին վարդապետությունը. «Աստված, Հա յր, 
չառաջացած, անտեսանելի, Արարիչ ամենայն ինչի, որից վեր և որից 
վար չկա այլ Աստված, ու քանի որ Աստված բանական էակ է, ապա 
Նա իր Բանով արարեց այն, ինչ եղել է, և քանզի Աստված Հոգի  է, 
ապա նա Հո գո վ  զարդարեց ամեն ինչ, ինչպես և ասում է մարգարեն. 
«Տիրոջ խոսքով ստեղծվեց երկինքը, և իր բերանի շնչով՝ նրա բոլոր 
զորությունները» (Սաղմ. 32 ,6 )։ Եվ քանի որ խոսքը հաստատում է, 
այսինքն՝ առաջացնում է մարմինը, և  բխմանը էություն է տալիս, իսկ 
Հոգին կազմավորում ու կարգավորում է զորությունների 
զանազանությունը, ապա ըստ ամենայն արդարության Բանը՝ Որդի, 
իսկ Հոգին՝ Աստծո արդարություն է անվանվել։ Այս դեպքի համար 
վայել է ասում նա և Պողոսը՝ Նրա  առաքյալը. «Մեկ Աստուած, Հա յր 
բոլորի, որ է բոլորի վրա, բոլորի հետ և մեր բոլորի մեջ» (Եփես. 4 ,6)։ 
Քանզի բոլորի վրա՝ Հա յրը, բոլորի հետ՝ Բանը, քանի որ Նրա նով է 
ամեն ինչ առաջացել Հորից, իսկ մեր բոլորի մեջ՝ Հոգին, որ
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աղաղակում է՝ Աբբա, Հա յր, (Դաղ. 4 ,6) և մարդուն պատրաստում է 
աստվածանմանոլթյանը։ Հոգին ցույց է տալիս Բանը, ուստի 
մարգարեներն ազդարարում էին Աստծո Որդուն, բայց Բանը կերպար 
է տալիս Հոգուն, ուստի Ինքն է ներշնչում մարգարեներին, ն. 
մարդկանց բերում Հոր մոտ»՛։

Դժվար չէ նկատել, որ Իրենեոսի կողմից շարադրված 
առաքելական վարդապետությունն Աստծո մասին ամբողջապես 
հիմնված է աստվածաշնչական Հայտնության վրա։ Քրիստոնեական 
Աստված՝ դա Հին Կտակարանի միեղեն անձնական Աստվածն է, որ 
Նոր Կտակարանում հայտնել է Իր 3 Դեմքերի մասին։ 
Քրիստոնեական վարդապետության աքսիոմներից մեկն այն է, որ 
աստվածային Դեմքերի եռակիությունը բնա վ չի հակասում բոլոր 
աբրահամական կրոնների համար հիմնակազմ միաստվածության 
սկզբունքին։ Այս սկզբունքն ամենայն աներկբայությամբ հաստատվում 
է հենց Քրիստոսի կողմից. «Ե վ  Հիսուս ասաց նրան, «բոլոր 
պատվիրաններից առաջինն է՝ լսիր, Իսրայել, մեր Տեր Աստվածը միակ 
Տերն է» (Մկ. 12,29) Քրիստոնեական դավանաբանության հիմքում 
ընկած է այն դրույթը, որի համաձայն Հիսուս Քրիստոս մարմին 
դարձած Բանն է՝ Ս. Երրորդության երկրորդ Դեմքը։ Նրան լիովին 
վերագրելի է Աստծո հինկտակարանային ինքնանվանումը՝ Ես եմ որ 
էն։ Քրիստոս Ինքն է Իրեն այդպես անվանում (տես Հովհ. 8 ,5 8 )։ 
Քրիստոնեւթյան մեջ Աստված բացարձակ անդրանցական Անձ է, որ 
վեր է ամեն տեսակի սահմանումներից և  որակումներից։ Աստծո 
անդրանցակւսնությունն առկա է արդեն Հին Կտակարանում, որի մեջ 
կարևոր տ եղ է զբաղեցնում Աստծո սրբության գաղափարը։ Անշուշտ, 
այս սրբությունը չպիտի հասկացվի որպես մեղքերի բացակայություն, 
քանի որ մեղքը որպես հասկացություն անհամատեղելի է Աստծո 
հասկացության հետ։ «Սուրբ» բա ռին՛ Հին Կտակարանում 
համապատասխանում է եբրայերեն "զօձտտհ" թառը, որ նշանակում է 
«զա տ վա ծ»։ Դրա նով շեշտվում է գոյաբանական տարբերությունը, որ 
գոյություն ունի Արարչի և  արարածի միջև։

Իրենեոսը վճռականորեն հաստատում է միաստվածության 
սկզբունքը, մերժելով որևէ այլ Աստծո գոյությունը, բացի Հայր–

1 հոբ։//1<քօէօ7.տքօ/3շէտ/02/ւոո6̂ յւօոտ1<7/ւոո6̂ 3թ–թք՜օթ.հէտ1
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Աստծուց, որը նրա համար գերագույն, անդրանցական և անձնական 
էակ է, երկնքի և երկրի Արարիչը։ Նա նշում է Աստծո 
անտեսանելիությունը, ինչը վկայում է Նրա  աննյութական լինելու 
մասին։ Աստծո անտեսանելիությունը խոսում է նա և Նրա 
անճանաչելիության մասին։ Աստծո մասին կարելի է ասել, որ Նա կա, 
սակայն Նրա իսկությունը ոչ մեկին հայտնի չէ։ Իրենեոսը անճառելի 
աստվածաբանության կողմնակից է, ու երբ նա խոսում է Որդու Հորից 
ծնված լինելու մասին, նա հրաժարվում է սահմանել, թե ինչպես է 
կատարվում այդ ծնունդը։ Նրա համոզմամբ, դա աստվածային 
կեցության անճառելի և  անճանաչելի խորհուրդ է, որ սկզբունքորեն 
անմատչելի է արարածների իմացության համար, ընդորում ոչ միայն 
մարդկանց, այլև հրեշտակների։ Ոչ մի դավանաբանական սահմանում, 
որքան էլ այն ճշգրիտ լինի, երբեք չի կարող լիովին 
համապատասխանել իր առարկային, քանզի մարդկային լեզվի 
բառերը, որոնք ծառայում են եղական գոյերը նշելու համար, ի զորու 
չեն ճշգրտորեն սահմանելու անեղ աստվածային գոյը։ Արարչի 
բնությունը սկզբունքորեն տարբերվում է արարածների բնությունից, ու 
թեև Իրենեոսը, հետևելով Ավետարանին, Աստծուն Հայր է անվանում, 
սակայն այս անվանումը սահմանում չէ բառիս բուն իմաստով, քանզի 
որևէ բանին սահմանում տալը նշանակում է որոշել այն սեռն ու 
տեսակը, որոնց պատկանում է տվյալ երևույթը, իսկ Աստծուն, որպես 
անդրանցական էակին սույն տրամաբանական կատեգորիաները 
վերագրելի չեն։

Իրենեոսն Աստծուն անվանում է նա և չառաջացած, այսինքն՝ 
հավերժական։ Աստծո կեցությունն, աստվածային բնության 
աննյութական լինելու պատճառով, գտնվում է նյութի գոյության ձևեր 
հանդիսացող ժամանակից ու տարածությունից դուրս։ Ի 
տարբերություն արարածներից, Արարիչը չունի ոչ անցյալ, ոչ ապագա, 
այլ միայն ներկա. «Ի  սկզբանե, Տեր, երկրի հիմքերն հաստատեցիր, և 
երկինքն էլ գործն է քո ձեռքերի։ Կանցնեն դրանք, բայց դու կաս և 
կմնաս հավիտյան. Դու վերարկուի պես կփոխես դրանք, ու դրանք 
կփոխվեն։ Բայց դու նույնը կմնաս, և  քո տարիները չեն անցնի» (Սաղմ 
101, 25-27)։ Աստծո հավերժությունը չպիտի նույնացվի անմահության 
հետ, որ ունեն եղական գոյերը՝ հրեշտակներն ու մարդկային
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հոգիները։ Հավերժությունը սկիզբ չունենալու և անփոփոխ լինելու 
հոմանիշ Է, մինչդեռ եղական աննյութական Էակներն օժտված են 
միայն անմահությամբ, քանի որ նրանք ունեն սկիզբ, որի պատճառն Է 
Աստծո արարչագործությունը։ Բացի դրանից, նրա նք ենթակա են 
փոփոխությունների, ինչի մասին են վկայում հրեշտակների մի մասի 
մեղսագործությունը, և մարդկանց հոգեկան կյանքի փոփոխական 
բնույթը, որը չի կարելի պատկերացնել առանց ժամանակի ընթացքում 
մեկը մյուսին հա ջորդող զանազան հոգեվիճակների։ Այսպիսով, 
Աստծո հավերժությունը բխում Է Նրա  ինքնաբա վ և ինքնակա 
բնությունից։ Այն որևէ ընդհանրություն չունի անսահմանափակ 
ժամանակային տևողության հետ, լինելով կատարյալ և մշտնջենավոր 
կյանքի լիություն, որին հաղորդակից լինելու շնորհիվ են ապրում բոլոր 
արարածները, «...քա նի որ նրա նով ապրում ենք և  շարժվում ենք և 
կանք» (Գործք 11,28)։

Ահա Իրենեոսի երրորդաբանական վարդապետության ևս մեկ 
բանաձևում. «Այս է մեր հավատի կանոնը, և  շինության հիմքը, և 
ընթացքի զորությունը. Աստված, Հա յր, չառաջացած, անպարագիր, 
անտեսանելի, միեղեն Աստված, Արարիչ ամենայնի՝ դա է մեր 
հավատի ամենաառաջին դրույթը։ Երկրորդ դրույթը՝ Բանն Աստծո, 
Որդի Աստծո, Տեր մեր Քրիստոս Հիսուս, որը հայտնվել է 
մարգարեներին Նրա նց մարգարեության կերպին համապատասխան, 
և  հետևելով Հոր սահմանումին, Որով ամեն ինչ առաջացավ, և  Որը 
նա և ժամանակների վերջում, որպեսզի ամեն ինչ կատարելության 
բերի և  միավորի, մարդ դարձա վ մարդկանց միջև՝ տեսանելի և  
շոշափելի, որպեսզի վերացնի մահը, և  ցույց տա կյանքը, և 
միավորման շփում առաջացնի Աստծո և  մարդու միջև։ Եվ երրորդ 
դրույթը՝ Սուրբ Հոգին , Որով մարգարեները մարգարեանում էին, 
հայրերը սովորել են աստվածայինը, և –արդարներն արդարության 
ճանապարհն են բերվել, և  Որը ժամանակների վերջում հեղվել է 
մարդկության վրա ամբողջ երկրով մեկ, նորոգելով մարդուն Աստծո 
համար»2։ Հայր-Աստծո գաղափարը պատկանում է Նոր 
Կտակարանին, թ եև Հի ն  Կտարարանում արդեն կային դրա սաղմերը 
(Սաղմ. 2,7)։ Ավետարանն ազդարարում է, որ Աստված հիրավի Հա յր

3 Նույն տեղում։
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է, քանի որ Նա  հավերժության մեջ ծնում է Իրեն էակից Որդուն։ Դա 
զուտ հոգևոր հայրություն է, քանզի Որդին, ծնված է եղել Հոր կողմից 
ոչ թե ժամանակի, այլ հավերժության մեջ։ Խոսելով Հայր-Աստծո 
մասին, Իրենեոսը շեշտում է, որ Ն ա , նախ և առաջ, Արարիչն է 
ամենայնի։ Այստեղ նա հավատարմորեն հետևում է առաքելական 
ավանդությանը, որն, իր հերթին, հիմնված է Ս.Գրքի վրա, իսկ ամբողջ 
Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ, տոգորված է 
արարչապաշտության գաղափարով։ Միաժամանակ Իրենեոսը նշում է, 
որ արարչագործությունը ոչ միայն Հոր, այլև ամբողջ ս. Երրորդության, 
և առաջին հերթին՝ Որդու գործն էր։ Դա նշվում է արդեն Հին 
Կտակարանում. «Տիրոջ խոսքով ստեղծվեց երկինքը, և Իր բերանի 
շնչով՝ նրա բոլոր զորությունները» (Սաղմ. 32 ,6), իսկ Հովհաննեսի 
Ավետարանի նախաբանում աստվածային Բանի աշխարհաստեղծ 
դերը հաստատվում է ամենայն աներկիմաստությամբ (տես Հովհ. 1,1– 
10)։ Ըստ Իրենեոսի, աշխարհն արարվեց Հոր կողմից Որդու 
միջնորդությամբ, որպեսզի ժամանակների վերջում այն քավվի և 
վերադարձվի Արարչին մարմնացած Բանի կողմից, օծվելով Մ Հոգով։ 
Սա է առաքելական աստվածաբանության, տիեզերաբանության ու 
փրկչաբանության գաղափարական ուղնուծուծը, որը կարող է ծառայել 
որպես այս կամ այն աստվածաբանական տեսության 
ուղղափառության չափանիշ։

Համեմատենք Իրենեոսի վարդապետությունը հայ 
աստվածաբանական մտքի կարևորագույն հուշարձաններից մեկի՝ 
«Հաճախապատում ճառեր»–ի հետ։ «Մի է բնութիւն և գոյութիւն 
ամենասուրբ Երրորդութեանն, և  իւր է ինքնութիւնն, և ոչ յայլմէ 
գոյութենէն։ Զանսկիզբն ունի զպատճառսն Հա յր զՈրդտյ և զՀոգտ յ։ 
Իսկութիւն անծին և էութիւն անսկիզբն, մշտնջենաւորութիւն 
անսահման և  ճշմարտութիւն անխախտելի, կեանք և կեցուցիչ 
ամենայն կենդանեաց։ Հա յր է Որդտյ, և բղխումն Հոգւոյ. Աստուած է և 
արարիչ արարածոց երևելեաց և  աներևութից»3։ Այս հատվածում 
զգացվում է հեղինակի կապն առաքելական ավանդության հետ, քանի 
որ նա Աստված և  արարիչ է համարում Հորը, ինչով շեշտվում է նրա

3 ԳՐԻԳՈՐԻ Հայոց ևուսավորչի ասացեալ ճառս Յաճախապատումս, Վենետիկ, 1954, էջ 
9։
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հավատարմությունը միաստվածության հիմնակազմ սկզբունքին։ 
Իրենեոս Աուգդոնացու վարդապետության հետ նմանությունը 
միանգամայն ակնհայտ է։

Իրենեոս Լուգդոնացու վարդապետության մեջ կարևոր տեղ է 
զբաղեցնում քրիստոսաբանությունը։ «Այստեղ Աստծո կողմից 
ուղարկվել են մարգարեները, որոնք Սուրբ Հո գո վ  խրատում էին 
ժողովրդին, ու վերադարձնում էին նրան հայրերի ամենազոր Աստծուն։ 
Նրա նք Տեր մեր Հիսուս Քրիստսի, Աստծո Որդու 
նախակարապետներն էին, ազդարարելով, որ մարմինը Նրա աճելու է 
Դավթի տնից, ինչի հետևա նքով սերունդների երկար շարքից հետո 
Նա  մարմնով լինելու է Դավթի որդին, որը որդին է Աբրահամի, 
սակայն Հ ո գ ո վ  Նա  Աստծո որդին է, (համ. Հռոմ 1,3) քանի որ առաջ 
նա Հոր մոտ էր, ծնվա ծ լինելով նախքան աշխարհի արարումը, և 
ժամանակների վերջում ի հայտ եկավ համայն աշխարհին մարդկային 
կերպարանքով։ Դրա շնորհիվ Բան Աստված իր մեջ ի կատար ածեց 
այն ամենն, ինչ երկնքում է և երկրի վրա է»4։ Ուշադրություն դարձնենք 
այն վճռականության վրա, որով Իրենեոսը պնդում է, որ Բանը ծնված 
է եղել հավերժության մեջ բոլոր արարածներից առաջ։ Դա վկայում է 
այն մասին, որ Իրենեոսի կյանքի տարիներից մեկ դար անց ի հայտ 
եկած արիոսականությունը արմատապես հակասում էր առաքելական 
ավանդությանը։ Իրենեոսն ամենայն աներկիմաստությամբ շեշտում է 
մարմին եղած Բան-Աստծո անեղ բնությունը, և  հստակորեն 
զատորոշում է արարումն ու ծնունդը։ Կարելի է ասել, որ նա նիկեական 
ուղղափառության կողմնակից էր Նիկիայի ժողովից 100 տարի առաջ։ 
Նրա մոտ կարելի է գտ նել Քրիստոսի տնօրինության միանգամայն 
ուղղափառ ըմբռնումը. «Ն ա  միավորեց մարդկանց Աստծո հետ, և 
խաղաղություն ու համաձայնություն հաստատեց մարդու և  Աստծո 
միջև, քա նզի մենք ի զորու չէինք այլ կերպ  հաղորդակից դառնալու 
անապականությանը, եթե Ն ա  չգա ր մեզ մոտ։ Քա նզի քանի դեռ 
անապականությունն անտեսանելի էր և  ի հայտ չէր եկել, այն ամենևին 
էլ օգտակար չէր մեզ համար, իսկ հիմա այն տեսանելի դարձավ, 
որպեսզի մենք բոլոր առումներով կարողանանք հաղորդակից փնել 
անապականությանը։ Ու քանի որ մենք բոլորս նախաստեղծ Ադամի
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անհնազանդության պատճառով ամուր կապված էինք մահվան հետ 
աաա հարկ էր. որ մահն ավերվի հնազանդությամբ Նրա, Ով հանուն 
մեգ մարդ դարձավ։ Բայց քանի որ մահն իշխում էր մարմնի վրա. 
աաա հարկ էր, որպեսզի այն ազատի մարդուն իր ճնշումից, 
մերացված լինելով մարմնի միջոցով։ Բանը մարմին եղավ, որպեսզի 
այն նույն մարմնի միջոցով, որի շնորհիվ մեղքը հաստատվել ու իշխել 
է այն վերացվի և այլևս չլինի մեր մեջ»5 (տ ես Հռոմ. 8 ,3)։

՚  Այստեղ շատ էական է հետևյալ հանգամանքը։ Իրենեոսը, գրելով 
մարմնի մասին, նկատի ունի մարմնի աստվածաշնչական ըմբռնումը։ 
Ս. Գրքում մարմին բառը նշանակում է ոչ միայն մարդու ֆիզիկական 
բնությունը, ինչպես այժմ, այլ մարդու անձնավորությունը ինչպես մի 
ամբողջականություն, իր հոգեկան ոլորտը ներառյալ։ Համատեքստից 
պարզ երևում է, որ Իրենեոսի համար մարդ և մարմին եզրույթները 
հոմանիշներ են։ Դրանից բխում է, որ քաղկեդոնական 
քրիստոսաբանությունը, որի համաձայն Քրիստոսի մարդկային 
բնությունը զուրկ էր իրեն համապատասխանող մարդկային անձից, և 
անձնավորված էր Բան-Աստծո անձի կողմից, հակասում է 
առաքելական ավանդությանը։ Այս թյուր վարդապետության 
հեղինակներն էին VI դարի աստվածաբաններ Ղևոնդիոս 
Բյուզանդացին և  Հովհաննես Քերական Կեսարացին։ Նրա նք առաջ 
են քաշել այդպես կոչված «անձնավորման» գաղափարը, որի 
համաձայն Քրիստոս չուներ մարդկային անձ, և  նրա մարդկային 
բնությունը անձնավորվում էր Բանի աստվածային Անձի կողմից։ 
Ղևոնդիոս Բյուզանդացու խոսքերով. «Քրիստոս չունի մարդկային 
անձ, որ առանձնացված է մեր անձի նման։ Սակայն Բանի Անձն 
ընդհանուր է, անբաժանելի լինելով ինչպես Նրա  մարդկային, այնպես 
էլ Նրա աստվածային բնությունից»6։ Սույն գաղափարի ի հայտ գալը 
պայմանավորված էր այն դժվարություններով, որոնց առաջ են 
կանգնել քաղկեդոնականները, քանի որ Քաղկեդոնի ժողովը, 
սահմանելով աոանձին մարդկային բնության գոյությունն ի Քրիստոս, 
չբացատրեց, թե ինչպես կարող է կատարյալ համարվել Փրկչի 
մարդկային բնությունը, եթե այն չունի անձ։ Անձնավորման
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գաղափարը, քաղկեդոնականների կարծիքով, քրիստոսաբանական 
այս կնճռոտ հարցի համոզիչ բացատրություն է տալիս։ Ինչպես ասում 
է Հովհաննես Դամասկացին. «Արդ, Բան Աստված մարդացավ, 
ընդունելով Աստվածածնից մեր կազմի առաջին պտուղը՝ մարմինը, որ 
կենդանացված է մտածող ու բանավոր հոգով, այնպես ռր Բան Աստծո 
բուն Անձը անձ դարձավ մարմնի համար»7։ Այս դրվագում պարզ 
երևում է, որ Հովհաննես Դամասկացին, որին կարե(ի բյուգանդական 
աստվածաբանական մտքի խոշորագույն համակարգողը համարել, 
մարմին ասելիս, հասկանում է մի այլ բան, քան Ս. Գրքին և 
առաքելական ավանդությանը հավատարիմ Իրենեոս Աուգդոնացին։ 
Նրա  համար մարմինը ոչ թե մարդու ամբողջական անձնավորության 
հոմանիշ է, այլ նշանակում է մարդու ֆիզիկական կազմ, և  ուրիշ ոչինչ։ 
Առավել ուշագրավ է այստեղ այն հանգամանքը, որ Դամասկացին,. 
Քաղկեդոնի ժողովի սահմանումների ջերմեռանդ ջատագովը լինելով 
հանդերձ չի նկատում, որ նրա հայացքները հակասում են հենց 
Քաղկեդոնի ժողովի դավանական բանաձևին, որի համաձայն 
Քրիստոս «ճշմարիտ Աստված է և  ճշմարիտ մա րդ»։ Ն ա , ասես, չի 
գիտակցում, որ անիմաստ է խոսել ճշմարիտ մարդ լինելու մասին, եթե 
բացակայում է մարդ արարածի կարևորագույն բաղադրիչը՝ անձը։ Այս 
ակնհայտ հակասությունը քաղկեդոնական աստվածաբանները չեն 
ցանկանում նկատել մինչև այսօր։

Հա յ աստվածաբանների տեսակետը բոլորովին այլ է։ Ի 
տարբերություն քաղկեդոնականների ու հետևելով առաքելական 
ավանդությանը, նրա նք պնդում էին, որ ի Քրիստոս, բացի Բանի 
աստվածային անձից, կար նա և զուտ մարդկային անձ, որ 
անձնավորում էր Նրա  մարդկային բնությունը։ Ընդորում այստեղ 
էականն այն է, որ այդ երկու բնություններն ու անձերը գտնվում են 
անճառելի միավորության մեջ։ Ինչպես գրա մ է ս. Հովհա ն Օձնեցին. 
«Ապա ուրեմն մի բնութիւն եւ մի դէմ Քրիստոսի, եթէ պարտ է 
համառօտագգոյնս ասել, ոչ է ըստ նոյնութեան բնութեան կամ ըստ 
միանձնականութեան, զի այս երկուսին ի միասին գրեթէ զրկեսցէ, 
զԱստուած ի մարդն լինելոյ եւ զմարդն աստուածանալոյ. այլ է, որպէս 
բազում անգամ ասացի, ըստ անճառ միաւորութեան Բանին ընդ
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Իւրում մարմնի»8։ Այս հատվածից պա րզ երևում է, որ ս. Հովհան 
Օձնեցի, Իրենեոս Աուգդոնացու նման, և ի տարբերություն Հովհաննես 
Դամաս՚կացու, մարմին ասելիս, հասկանում է մարդու ամբողջական 
անձնավորությունը, այլ ոչ միայն ֆիզիկական մարմինը, ու ելնելով այս 
ըմբռնումից, նա չի կարող ընդունել քաղկեդոնական այն տեսակետը, 
որ Քրիստոս չուներ մարդկային անձ, և  Նրա  մարդկային բնությունն 
անձնավորվում էր Բան-Աստծո Անձի կողմից։

Ամփոփելով, նշենք հետևյալը։ Հա յոց եկեղեցին իրեն ավանդաբար 
առաքելական ծագում է վերագրում, սակայն գիտական 
շրջանակներում այս հավակնության նկատմամբ գոյություն ունի 
սկեպտիկական վերաբերմունք, որի հիմնական պատճառը Հա յոց 
Եկեղեցու առաքելական ծագման ավանդական պատկերացումները 
հաստատող հավաստի պատմական աղբյուրների բացակայությունն է։ 
Սակայն այդ պատկերացումների իսկությունը հաստատելու համար 
նման աղբյուրների առկայությունը պարտադիր չէ, քանի որ 
պահպանվել է աստվածաբանական մտքի հուշարձաններ, որում 
ճշգրտորեն վերարտադրված է առաքելական ավանդությունն իրեն 
բնորոշ դավանաբանական պատկերացումները՝ դա Իրենեոս 
Լուգդոնացա երկերն են։ Վերջիններիս համեմատությունը հայ 
վաղմիջնադարյան աստվածաբանական մտքի հուշարձանների հետ 
ցույց է տալիս, որ Հա յոց Եկեղեցու դավանությունը բոլոր հիմնական 
կետերում համապատասխանում է առաքելական ավանդությանը, ինչը 
վկայում է իր առաքելական եկեղեցի լինելու ավանդական 
պատկերացումների ճշմարտացիության մասին։

ծ87Ւ1Ս8 ա յ^0Տ՝1՜ձ |Տ |

ձ Բ 0 Տ 7 0 Լ 1 Շ  ՏՕ Ս & Շ էՏ Օ ք 0 0 0 7 & 1 Ա Ը  Օ ք  7 » Ը  Օ հ Ս & Շ հ

7Ւ16 ձՌՈ6Ո13Ո էհ60|0ք<1ՇՁ1 էհՕԱ§Ււէ |Տ 1600 ^63|՜Տ 01Ժ, ՅՈԺ |է |Տ ՕՈ|̂  3 ՇՏՈէԱՐ̂
^ՕԱՈ§6Ր էհՅՈ էհտ ՇհՈՏէ|ՅՈ|է)ք ՅՏ Օքք|Շ13| Րտււջւօո 1Ո ձՈէ16Ո13. |էՏ 6տ6Ր§6Ո06, ետւոջ
օո6 օք տտուքտտէՅէւօոտ օք էհտ աւջհէ^ շս1էսրտ1 ո^տ ա տ ոէ օք 5էհ Շ6ոէսւ7  »հւօհ
քՕԱՈԺՇՐՏ «6Ր6 |^6Տ™թ հ/̂ ՅՏհէՕէՏ ՅՈԺ ՏյՒ|3|< IՁ̂ է̂6V, «ՅՏ |Ո էՈՅՈ)ք Ր6Տթ60էՏ ՇՅԱՏՏԺ

8 Ընդդէմ երևաթականաց, «Յովհաննու Իմաստասիրի Սևձնեցտյ մատենագրութիւնք», 
Վենետիկ, 1833, էջ 52։
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է հ տ  հ | Տ է Օ Ո Շ Յ |  Յ Ո ճ  թ օ | | է | 02| |  Ր Տ Յ Տ Օ Ո Տ  -  է հ տ  բ Յ Ր է ւ է ւ Օ Ո  օ ք  ^ Ր Ո 16 Ո 13 հ Տ է ^ Տ Տ Ո  ք ^ օ տ տ  յ ո Ժ

Բ6ՐՏ13 տ 3 8 7 ձ Օ , յ ո Ժ քտտ1 «1ւտւոՅէւօո օք էհտ ձ ո ո 6 ո ւ3 ո  տէՅէտհօօժ ւո 4 2 8 ^ 0  էհտէ

տ տ ժ 6  V6^ 7  Յ Շ է Ա Յ |  է հ տ  է Յ Տ 1է  Օ ք  Տ է Ր Տ Ո ջ է հ Տ Ո  1Ո §  օ ք  Ո Յ է 10Ո Տ 1 Տ Տ 1ք – Շ Օ Ո Տ Օ Օ Ա Տ Ո 6 Տ Տ ,  » հ ւ շ հ  ւ ո

էհտ 1^ւժժ16 ^ § 6 Տ  «Յտ ւտթօտտւհւ® «ւէհօսէ տէքտոջէհտոտյյ օք էհտ րտւ՚ւյյ՚ւօստ ւճտոէւէ^, տոժ 

«հ ւշ հ , ւո է ս տ , «Յտ ւտթօտտւե1շ «ւէհօսէ շրտՅէւօո օք օ » ո  էհտօ1օյ$ւշ31 էքՅժ՚ւէւօո. 

հ օ ւ ^ տ ո  Ւէ »օ ս 1 ժ  հտ ւոՅժտւտտւԵ1տ տւաթԱքւօՅէւօո էօ 6\թ131Ո տտտւ-յյտոշտ օք էհտ 

^տ տ ո ւՅ ո  էհ6օ1օյ$  6X1:1^1761^ էհտտտ րտյտօոտ. Օոտ տհօս1ժ ք6տ 6ա ե6Ր էհտէ քւ՜օտ 

էհտ թօւոէ օք օք ատԺւՕՀՅւ տտոէ3||է^ էհ6 թ01՚1է|ՇՅ| ՏթհՏՐՏ «Յ Տ Ո ՚է  Տ61ք–ՏԱքք|Շ1Ո§, յո Ժ  

1է « Յ Տ  ՏԱեՕ(՜ԺտՅէ6<յ էՕ էհտ Տթ|ՈէԱՅ| ՏթՒ16ք6 ՕՈ «հ ւ շ հ  «61՜6 ճ6ք)®ոժ«1 էհ6 ՏՅ^ՅէւՕՈ 

օք ՏՕԱ| տոժ էհ6 6է6|–ՈՅ| Ե||ՏՏ. |Ո էհ© ՕՕԱՐՏ6 Օք քՕՈ713է|ՕՈ Օք էհ© ^Րտ6Ո|ՅՈ 

էհ6010§1Շ31 էհօսջհէ էհ6  ւաթՕքէՅՈէ Ր01տ « Յ Տ  թ|տ^6ժ Յթ0Տէ0||Շ էՐՅՇ||է՚10Ո. 7Ւ16Ր6 15 3 

1ւէտո317 տ օոստ տ ոէ օք էհտ 2 ո ժ  Շ6ոէսւ^ էհՅէ շօոէՅտտ էհտ 6 x ^ 0 5 ւէւօո օք էհւտ 7րՅճ՚ւէւօո. 

1է ՚ւտ "7 հ 6  բրօօք օք էհօ Յթօտէօհշ տ օո ՚ոօո" 1ր6ոյ6ատ օք Լ ս ջ ժ ս ո ս տ , » հ օ  » յտ  յ  

հք3ք€ք օք Տէ. ԲՕ^ՇՅՐթ, « հ օ  1Ո էԱ|՜Ո » Յ Տ  3  Ժ|ՏՇ|թ|6 Օք Տէ. յօհՈ  էհտ ք^ՅՈք»6հտէ, յո Ժ  ւո 

հւտ «օւ՜ևտ րտտՅւոտօւ էհտ թ ոտ 317 յո Ժ  տօտէ Յսէհտոէւշ քօւ՜ոո օք ՇհրւտէւՅուէ^. 7հտ 

շօտ թՅոտ օո օք էհ6օ1օջւշՅ| Ժ օօէոո6 օք |քտո36ստ օք Լ ս ջժ ս ո ս ա  »ւէհ  էհտ 

օօո՜տտթօոժտք» ւժտՅՏ շօոէՅտ ւոյյ ւո «օւ՜1<տ օք էհտ ձաւտու3ո էհ6օ1օջւՅոտ օք տյր1^ 

/«էւժձւտ ձյ>6տ տհօ«տ էհտէ էհտ ձոոտուտո է հ տ օ Խ ^  օք էհւտ թտոօժ ևտթէ յ11 ետտւշ 

ԺօջՈՈՅէւՇ թոոշ|թ1տտ օք էհտ ՅթՕՏէօ1|Շ էՐՅճւէւՕՈ էհտէ ՕՈՏ ՇՅՈՈՕէ ՏՅ^ տհօսէ էհտ 

8^23ոէւ3ո էհտօ1օ §7 օք էհտ տ3տտ հւտէօոշտւ բտ ոօժ. 0 « ւ ո յ *  էօ էհւտ քնշէ ՚ւէ ւտ րօտտւհ1տ էօ 

տտտտրէ էհտէ էր3ժւէւ0ո31 |Ժտյ օք էհտ ծա ւ6 ո ւ3 ո  Շհսրշհ օք ւէտ Յթօտէօ1ւօ ՏՕԱՐՇՏՏ ւտ 

6Ոէ|ք6^ «տ ււ֊քօսոձտ ժ.
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ԳՈՌ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ ՎԱՆԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ (XVI Դ.)

XVI դ. Վրաստանը մասնատված էր Քւսրթլիի, Կախեթի, Իմերեթի 
թագավորությունների և Սամցխեի կիսանկախ աթաբեկության։ Բացի 
քաղաքական մասնատվածությունից Վրաստանում երկճեղքված էր 
նա և հոգևոր իշխանությունը՝ ստեղծվել էին երկու 
կաթողիկոսություններ։ Արևելյան Վրաստանի վրա տարածվում էր 
Մցխեթի կաթողիկոսության իշխանությունը՝ Քւսրթլիի, Կախեթի և 
Թիֆլիսի կաթողիկոս-պատրիարքի առաջնորդությամբ, իսկ 
Արևմտյան Վրաստանի՝ Իմերեթի և Աբխազիայի վրա՝ Բիչվինտյան 
կաթողիկոսության իշխանությունը։ Այն Մցխեթի կաթողիկոսությունից 
անկախացել և կաթողիկոսության կարգավիճակ էր ստացել XIV դ.՛։ 
Վրաստանում, ինչպես և  ավատատիրական մյուս երկրներում, 
աշխարհիկ իշխանության ներկայացուցիչներից բացի խոշոր 
ավատատեր էր նա և հոգևոր իշխանությունը։ Նրան էին պատկանում 
ճորտեր, գյուղեր, խոշոր կալվածքներ, կրպակներ և նյութական 
տարբեր հարստություններ։ Կալվածքներ և ունեցվածք եկեղեցին ձեռք 
էր բերում աշխարհիկ իշխանության կողմից ստացված 
նվիրատվությունների, իր կողմից նախաձեռնված գնումների, ինչպես 
նա և բռնագրավումների միջոցով՝ հանդես գալով որպես 
դատաիրավական գործառույթ իրականացնող ինստիտուտ2։ 
Վանքապատկան կալվածքները ունեին կարևոր մի 
առանձնահատկություն՝ դրանց շնորհվում էր ապահարկության՝ 
թարխանության իրավունք։ Այդ դեպքում եկեղեցու կալվածքները

1 Բիչվինտյան անկախ կաթողիկոսության առաջացման թվագրումը XIV դարով 
պայմանավորված է բիչվինտյան աոաջին կաթողիկոս Արսենի կաթողիկոսության 
աոաջին՝ 1390 թ. տարեթվով։ Տես  Աօօքւատհ» Ո., ՈթՅոօո «օռթւա փ^Յսոշոօս ստթոտս,
Շ. Ո676բ6^բւ՜, 1843, Շ. 151.
3 &3&363&36 Շ., |՜բ^311»(։|Ա16 « 0 « ^ « 6 ա հ |  8 8 . ,  ^ 0 0 « 8 3 ,  1982, Շ. 177.
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հայտնվում էին արտոնյալ վիճակում՛ լիովին կամ որոշ դեպքերում 
մասամբ ազատվելով արքունական հարկերից։

Վրաց եկեղեցու տնտեսական կարողության, ապահարկության 
իրավունքի, հոգևոր և  աշխարհիկ իշխանության 
Փոխհարաբերությունների արժեքավոր աղբյուրներ են 
նվիրատվությունների և ապահարկության վերաբերյալ այն 
հրովարտակները, որոնք տվել են վրաց արքաները եկեղեցուն։ Ստորև 
քննության են ենթարկվում XVI դ. թվագրվող Արևելյան Վրաստանում 
վանական կալվածատիրության և  ապահարկության մի շարք 
հրովարտակներ։ Առաջին վավերագիրը ներկայացնում է սույն 
ժամանակաշրջանում Մցխեթի կաթողիկոսության կալվածքների 
տեսակները և դրանց ապահարկության իրավունքը։

Քարթփի կաթողիկոսական կալվածքների ապահարկության 
հրովարտակ*

(1559 թ. դեկտեմբերի 1)
Բարաթաշվիլիից.■ –խրկու-երեք բառ պակասում էյ ...Ռտկաձեն իր 

կալվածքովԹանգուլաշվիլին իր կալվածքով.. .խրկու-երեք բառ 
պակասում էի.. (Ուխաշվիլին իր կալվածքով։

Սխալդիդի գյուղն իր արդարացի սահմաններով,
(Ծինուխանի5 գյուղն իր սահմաններով,
Ձաղւիսխեվի գյուղատեղին իր սահմաններով,
Շուագոմնի գյուղատեղին իր սահմաններով,
Սաթալգմենի գյուղատեղին իր սահմաններով,
Քուաբնի գյուղն իր սահմաններով,
Ուպիտին՝ իր սահմաններով,
Թելովանին՝ իր սահմաններով,

3 Ո3*ւուէւա<ւ1 ւ՜թ^ՅԱհշսօւ՚օ ոթՅՏՅ (ա յսուհետ ՝ ՈՐՈ), ւ6«շւեւ այայո, ոբոստ^տոոս» 11 

3»«33316ՈՈ«ւ1 ՇՈՅՃԱՈՈ 14. .ԱօյաոՅՏ, ՚ՈՅաաօս, 1970, Շ. 263.
4 Կ ա լվա ծքների ց ա ն կ ը  տ րվա ծ է բն ա գ ր ի ն  հա մա հունչ։

5 Ծ ինուբա նի կա մ Ծ ուա նբա նի՝ բնա կա վա յր  Վ երին Ք ա րթ լիում, Փ ո ք ր  Աիախվի գե տ ի

ձա խ  ա փ ին։ Տ ե ս  1՜ւ«1Եյլ6ասէ681՛ Ո /16 ատօւ8116 ոօ  Ճ յտ ո յյ^  8 1770-1773  ո ՜., 0 .–
Ոտւտթճ^բւ՜, 2 0 0 2 ,  0. 110, 1 3 9 , ք60ՐբՅՓ^46€1<06 VI 013^10™^6€1<06 0Ո11ՇՅ»116 |"թ^3ւա 11 

ՃՅՏՒՕՅՅ 143 Ո^16ա6Շ18«Ո Ր ֊հՅ  ձէէ3^61/ա<3 1 ՜ | .ձ .  Րւ1ՈԵ^6«ա16^73 4թ63ե Բ0ՇՕ1է0 Ո ՈՕ

ՃՅՏՒՕՅՇՈՈԱ ՐՕթՅԱ, 8 1770 , 71, 72  Ս 7 3  ՐՕ^Ա(, ՇՅ»«1Ո616թ6^թՐ, 1 8 0 9 , 0. 3 1 0 .
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Կար սահին՝ իր սահմաններով,
Նաքոււբաքեվնին իր սահմաններով,
Մուխադգուերդին իր սահմաններով,
Արմազի6 ամրոցը իր վանքով և իր մաքսով և եկամուտներով, 
Յիխեդիդին՝ իր սահմաններով,
Ձեգուին իր սահմաններով,
Սխխխորին իր սահմաններով և իր հաստատված կալվածքներով, 
Քավթիսխեվում Գագելիշվիլիին պատկանած կալվածքները, 

Իվանիաձեուփով և վանքով7, իր հաստատված կալվածքներով,
Նիաբին՝ իր սահմաններով,
Գոմին՝ իր սահմաններով,
Մեթեխին8՝ իր սահմաններով,
Չոչեթին՝ իր սահմաններով,
Աթենիում9 Ծինուբնեցիները, Գորեցիները և Թթիլելաշվիլին իրենց 

կալվածքներով և Գագանաոտայի խաղողի մեծ այգիները։
Խուեդոտեթիում, ինչ-որ հնուց ի վեր Մցխեթին նվիրված 

գյուղացիներ և կալվածքներ կան, իր օրինական սահմաններով, 
Տանձիեցիները10 իրենց կալվածքով,
Իմերխեվիում Մաջանիսձեն և ամրոցը,
Քորազնայի (ամրոցի) խաղողի այգին,
Սարկեն" իր եկամուտներով,
Դիդգորիի Մոխիսի գյուղը,
Դիղուամիում խաղողի այգիները,

6 Ամրոց և մաքսակետ Քարթլիում, Մցխեթից արևմուտք։ Տես  & յ« յ6 յ*3 6  Շ., նշվ. աշխ., 
էջ 228։
7 Հավանաբար խոսքը Քվւսթախեվիի վանքի մասին է, որը գտնվում է Կավտիսխեվի 
գյուղի մոտ։
8 Ամրոց և վանք Թբիփսիում։ 5 յփ յ™ օ « *  8 ., 1<1շւօբւա ԱՅթօ՚ՏՅ րթ^Յւ(հշ«օրօ, 76սւաօ1, 
1976, Շ. 320.
9 Քաղաք և ամրոց Քւսրթլիում, Գորի քաղաքի մոտ։ Տէ/ս 6 յփ յ™ օ »11 8 ., 14շ7օթ&ո ԱՅբշւտՅ 
ւ՜Բ̂ ՅէաՇհՕք՜Օ, Շ. 315.
10 Հյուղ Քարթլիում, Խոամի գետի հովտում։ Տե՛ս Օտտօոթէւօո տ&>տր3թհւղս6 ժտ 1յ  նծօր#©, 
բտր 1տ 1 տՅք6«էշհ \^տ1(հօսշհէ, թՅՐ Ւձ. Տւ՜օտտտէ, Տ-֊Բծէտւ-տեօսքջ, բ. 155.
"  Սարկե կամ Սարկինե անապատ. Շիո-Մղուիմյան վանական համալիրը 14-րդ դարի 
վերջերից սկսել Է անվանվել Սարկե անապատ, գտնվում Է Մցխեթի մոտ։ Շ. « յ « յ 6յ 436 , 
նշվ. աշխ.. Էջ 113,12, 244։
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Թրիալեթում(Թռեղք) էձանի գյուղը և Ներքին Բեշքենաշենին իր 
սահմաններով,

Ախոտի գյուղատեղիները և Ցեցխլաձեները իրենց կալվածքներով, 
Գորիում, ինչ-որ հնուց ի վեր Մցխեթին նվիրված գյուղացիներ ու 

վաճառականներ կան, իրենց տունուտեղով կրպակներով,
կալվածքներով, Գորիի դիմաց Վերին Ախալդաբա /գյուղը/, 
Փալավանդիշվիլու կողմից նվիրաբերված տասնութ կալվածքները 
իրենց օրինական սահմաններով,

Տիրձնի (գյուղում) Գելդի աշվիլին, Գուդաձեն, Ուտիձեն և 
Փիլիպաշվիլիները իրենց կալվածքներով

Վերին Մեղուրեկիում մեկ ւրիվ գյուղացիական կալվածքխագլեխոք2, 
Փոքր13 Մեղուրեկի գյուղատեղին իր օրինական սահմաններով,

էրեթիում4 երկու ծովս, Գաբրիել անձը և նրա մասնաբաժինը իր 
կալվածքով,

Քոտդի գյուղն իր սահմաններով,
Զակուին՝ իր սահմաններով,
Սաթիխարին՝ իր սահմաններով
Դիսեվի գյուղը և վանքը իր եկամուտներով իր սահմաններով։ 
Փլավում Մրուվփսշվիլին իր վանքով և կալվածքով ճինճվեփձեն իր 

կալվածքով ճարեբեփձեն իր կալվածքով, Ցալկուերիձեն իր 
կալվածքով,

Կոտի տում երեք գյուղական ունեցվածք՝ Գեգեփշվիլի, 
Լիպարիտաշվիլի և Միքլուտաուրի,

Վիրշան՛5 իր եկամուտներով
Ծիսածկալթա իշխանից նվիրատվություն ստացված Արչվաձեները 

իրենց ունեցվածքով,
Ռուիսում Մրովելաշվիլին իր ունեցվածքով Թսւվբերիձեի փոխարեն, 
Քուեշին իր սահմաններով,
Զերթին իր սահմաններով

12 սագլեխո՝ գյուղացիական ունեցվածք։ ՃյոյՃյօյտ Շ., նշվ. աշխ., էջ 264։
13 Բնագրում ցոտա՝ քիչ, թարգմանված է փոքր։
14 Հավանաբար խոսքը Քարթլիում գտնվող էրեդի կամ էրեդվի բնակավայրի, և ոչ 
էրեթի երկրամասի մասին է։ Նույն տեղում, էջ 104, 249։
15 Վանք Քարթփում։ Նույն տեղում, էջ 231։



Ծառա և կալվածք են՚6՝Վեղուրի գյուղն իր սահմաններով, 
Ռեխիսխեվիում երեք գյուղական ծուխ իրենց ունեցվածքով, 
Նիկոզանին իր սահմաններով, Քարցիձեները և Տաիրիշվիլիները 

իրենց ունեցվածքով,
Ալաիանին՝ իր սահմաններով,
Սգարան՝ իր սահմաններով,
Տուրաթան՝ իր սահմաններով,
Քսանի Կոնին անվիճելի իր գեւրափերով,
Չքունուրի գյուղն իր սահմաններով,
Մուխանի գյուղն իր սահմաններով,
Ծկաւշաւրրոանա գյուղատեղին իր սահմաններով,
Ծեր ո վանին և Գորովանքւն իրենց սահմաններով, Մակուճաձեները 

իրենց կալվածքով,
Շարափխանա գյուղատեղին իր սահմաններով,
Թեկենան իր սահմաններով,
Կասպիում գյուղերը իրենց կալվածքներով,
Ցիխեբդավին իր սահմաններով,
Կուլենելնի գյուղն իր սահմաններով, նաև Միսաքցիեսան 

դամբարանը, ինչպես հրովարտակի17 մեջ գրված է,
Նավազա գյուղն իր սահմաններով,
Աշի Օդիշելիձեները իրենց ունեցվածքով և Կոպինաշվիփն18, 
Պոնթխելան իր սահմաններով,
Եվ ինչ-որ մցխեթական /կաթողիկոսության/  կալվածք է 

Քինձարայում9 իր սահմաններով,

161ա՚Հ՝Ձ^ո5ո(  թարգմանված է ծառա (Գ. Մ.)։
17 Խոսքը 1447 թ. «Քարթլիի և Կախեթի կաթողիկոսական կալվածքների 
ապահարկության հրովարտակի» մասին է, որտեղ ի տարբերություն 1392 թ. «Քարթլիի, 
Կախեթիի, Սնսխեթի կաթողիկոսական կալվածքների ապահարկության հրովարտակի» 
Միսաքցիելի գյուղի փոխարեն 1447 թ. հրովարտակում գրված է Միսաքցիե|յան 
դամբարան, իսկ 1392 թ. հրովարտակում հիշատակվող Կուլենի գյուղը հետագայում՝ 
1559 թ. նշված է որպես Կուլենելնի գյուղ։ Ո1՜Ո, ւ. III, օ. 187-193, 176-181; Ւ(յ«յ6յ « յ 6 Շ., 
նշվ. աշխ., էջ 158-161, 101-107։
18 Բնագրում գրված է տողի վերևում։
19 Գյուղ Քարթլիում, Մցխեթից հյուսիս։ Տտւ-բՅաօհ* 8 , նշվ. աշխ., էջ 319։
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Ո ւլումբա20 (վանքը) իր եկամուտներով, Սագուդեն իր 
սահմաններով,

Կողմանին21 իր սահմաններով,
Սավանեթի գյուղատեղին իր սահմաններով,
Շուա Մուխնարին, որ հնուց է արարված, իր ջրով...
Սրանցից, որոնց կալվածքները և երկրամասերը մեր նախորդ 

արքայից արքա ողորմած հոգի մեր հայրերը և պապերը 
թարխանություն՝ ապահարկություն են գրել, և շնորհել ազատություն և 
անձեռնմխեփություն հաստատել, այժմ մենք այս հրովարտակով նորից 
ապահարկեցինք և ազատեցինք բոլոր պահանջներից և տուրքերից։

Այլևս ոչինչ չպահանջվի և չհաշվառվի ո՛չ մի տեղ և ո՛չ մի ժամանակ 
ո՛չ թաթարական ուլուփա, ո՛չ փոքր հաշվառվող մշտական ուլուփա22, 
Iչպահանջել հօգուտ) ձիապանի, բազի երի23, ախոռսալարի, շնապահի, 
ո՛չ գրաստ պահանջել, ո՛չ մորթի ենթակա անասուն, ո՛չ խոհանոցի 
փայտ կրող, ո՛չ խոհանոցի ջրկիր և ինչ նոր մարդովգրագրի՝ 
մծիգնոբարի) կողմից հորինվիքհարկ կամ տուրք), երբեք ո՛չ ոքից 
չպահանջվի, ո՛չ ոք չհաշվաովիխրպես արքունական հարկատու) և ոչ 
մի պահանջչփնի...

Գրվեց այս հրովարտակը մեր թագավորության ինդիկտիոնի24 
չորրորդ տարում, քրոնիկոնի25 Ե8է (1559 թ.26), դեկտեմբեր ամսի

20 Ուլումբւսյի Աստվածամոր վանք, գտնվում է ճերաթխեվի գետի հովտում։ Տե՛ս 
Օտտաթէւօո ջ^օջրՅթհւգստ ժ6 1յ Օտօրջւտ, թտր 1տ քտՅ^ւէշհ ^տևհօսշհէ, բտր Տրօտտտէ VI., Տ.– 
Բտէտրտեօսրջ, թ. 267.
21 Գյուղ Մցխեթի մերձակայքում։ Նույն տեղում, Էջ 237։
22 Մեծ թաթարական ուլուփա՝ (500500 ևձածտճո փոքր մշտական հաշվառվող
ուլուփա ետ^ը^օ 0^<տ;>3օ բնամթերքով գանձվող հարկատեսակներ։
Ցւ՜օտտտէ ք^., Ւ1ւտէօւք6 ժտ 1յ Ճ6օ^ 16  ժտբտտ 1'Յոէւդս'ւէձ յստզս՛ յա XIX6 տւձօ1տ, 1ոէքօժսշէւօո 6է 
էՅե1տտ ժտտ աՅէւծ՚տտ. Տէ-Բծէտրտեօսրյ», 1858, բթ. 0Ս0(– ՇՍ00/1. Ւ(3« յ 63«36  Շ., նշվ. աշխ.. Էջ 
268 ։
23 (ծձԳօցճօ) բագիերի՝ բազեապահ, ախոռսալարի (ձճ<ո6 եծՀոծ(օօ)՝ ախոռապետ, 
ՈյոյՃյայտ Շ., նշվ. աշխ.. Էջ 251։
24 Վրացական ինդիկտիոնով նշվում Էին վրաց արքաների կառավարման տարիները։ 
«յո յՃ յօյտ  Շ., նշվ. աշխ., Էջ 255։
25 Վրաց միջնադարյան իրականության մեջ կիրառվող թվագրության ձև, որը
ներկայացնում Էր 532 տարի ներառող և կրկնվող շրջան և հիմնվում Էր աշխարհի 
արարումից սկսած 5604  տարվա դարաշրջանի վրա։ /խտա՚սօւՅՏ, Աօ՚օբւա ս
ոօտ տ օ՚տ օտ ՅՒա տ  օ  6 յ 1՜ բ յ ™ օ « ^ ,  ոտթ. ս ոթւա. Ո օ թ Ա ւա ո Յ է ա օ Յ Տ  Ւձ. ք\., 76սոսշս, 1979, շ. 9.



մեկին, Քվաթւսխեվի վանքի վանահոր Բարաթաշվիլի Փիլիպպեի
ձեռքով։

Այլ ձեռագրով գրված է.
Երբ գրեցինք այս հրովարտակը, այդ ժամանակ Ջանճվելիձեի, 

ճարեբելիսձեի, Ցալկուերիձեի և Տանձիեցիները կալվածքները չկային։ 
Աստված անի և (եթե) այնպիսի ժամի պատահի, որ նրանց 
ունեցվածքը մնա մեզ, ուխտադրժության մեջ մեզ չմեղադրեք։

Ստորագրություն՝ Ես՝ Ալեքսանդրս, հաստատում եմ27 Աստծու
հրամանով

Կնիք՝ Աստծու ծառա Ալեքսանդրն 
ԿնիքԳիորգի28

Հակառակ այն հանգամանքին, որ վավերագիրը թվագրվում է 1559 
թ.–ով, վավերագրի ստորագրություններից և կնիքներից ակնհայտ է, 
որ այն գրվել է դեռ Ալեքսանդր արքայի օրոք (1412-1442 թթ.), սակայն 
արտագրվել և վերահաստատվել է 1559 թ. Սիմոն արքայի կողմից։ Այդ 
մասին վկայում է վավերագրի հետևյալ տողը՝ «գրվեց այս 
հրովարտակը մեր թագավորության ինդիկտիոնի չորրորդ տարում»։ 
Այդ տարին՝ 1559 թ. վերջը, համընկնում է Սիմոն29 արքայի

26 Վավերագրի տեքստի մեջ՛ քրոնիկոնի ե8Գ> (247)՝ 1559 (քրոնիկոնի սկիզբը հաշվվում 
էր 1312 թ.)։
27 Վրաց Գիորգի VII արքայի որդին, որի կառավարման տարիներին՝ 1412/1413-1442 թթ., 
արդեն սկսվել էր Արևելյան Վրաստանի երկու մասերի՝ Քւսրթլիի և Կախեթի 
մասնատման գործընթացը։ Հայտնի էր շինարարական աշխատանքներով։ Արռթսո 
Րթ^Յւա, 4. 1, ոօծ. թ6« .  Ջ»(3հ3աւ>13 Շ., 16ւ՚սաշս, 1946, շ. 300-303. «ձւա>ւ շօճբտհհեւտ 
ճՅտւօՅՇՈօւօ Յբ\60ոօա46Շ«օւօ «օաաօշտւօ» (ձճձճ), թտյգ. 5տթ«6 ձ., 7ս(խւււ<։ւ>, 1886, շ. 8 .
28 Գիորգի VIII-ը Ալեքսանդր արքայի որդին և Վախթանգ IV արքայի եղբայրն էր։ Նույն 
տեղում։ Մցխեթի կաթողիկոսությանը 1447 թ. ապահարկության նման մեկ այլ 
հրովարտակ է շնորհել Գիորգի արքան, որն ի տարբերություն 1559 թ. Վավերագրի, 
ներկայացնում է ապահարկվող ունեցվածքներ նաև Կախեթի տարածքում՝ բխելով այն 
հանգամանքից, որ XV դ. առաջին կեսին Արևելյան Վրաստանը դեռ մասնատված չէր 
Քարթլիի և Կախեթի աոանձին թագավորությունների։ ՈՐՈ, է. >11, շ. 187; Ւ(տ1<յ6յ ^36 Շ., 
նշվ. աշխ., Էջ 158-164։
29 Վախուշտի Բագրատիոնին Աուարսաբ արքայի կառավարման վերջին տարեթիվը 
համարում Է 1558 թ., որը սակայն չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ 
1556 թ. Լուարսաբի և Ղարաբաղի սեֆյան կառավարիչ (բեկւարբեկ) Շահվերդի խանի 
միջև Գարիսիում տեղի ունեցած ճակատամարտում Աուարսաբը ծանր վիրավորվում և

1 1 8



I
I

կառավարման (1556-1569, 1578-1600/1601 թթ.) չորրորդ տարվա հետ։ 
Այն փաստը, որ վավերագիրը տրվել է 1559 թ.–ին, հաստատվում է 
նա և տեքստի մեջ Դոմենտի կաթողիկոսի հիշատակությամբ30։

Սիմոն արքայի այս հրովարտակը ապահարկության իրավունքը 
տարածում էր 4 9  վանքապատկան գյուղերի և  գյուղատեղերի, 8 
վանքերի, 2 ամրոցի, Գորիի վանքապատկան կրպակների, խաղողի 3 
մեծ այգիների, վանքապատկան թվարկված ծխերի վրա։ 1559 թ. 
ապահարկության հրովարտակում տեղ գտ ա ծ վանքապատկան 
ապահարկվող կալվածքների զգալի հատվածի անվանումները 
հիշատակվում են նա և 1392 թ. և  1447 թ. ապահարկության 
վավերագրերում3՛, որից կարելի է եզրահանգել, որ Մցխեթի 
կաթողիկոսության կալվածքների մի զգալի մասը դարձել էր 
անօտարելի սեփականություն և  հետագա վավերագրերով միայն 
հաստատվում էր կաթողիկոսության անվերապահ իրավունքը դրանց 
վրա։

Դրանք հետևյալ կալվածքներն են՝

1559  թ.–ի 
Հրովա րտ ա կ

1447  թ.–ի 
հրովա րտա կ

1392 թ.–ի 
հրովարտակ

Սնթեխի + +
Ծինուբանի - +
Թե|ու|անի + +
Ար մ ազի ամրոցր, վանքր + +
Ձեգուի, Սասխորի, Յիխեդիդի + +
Մոխիսի, Նիա բի, Չոյեթի, Գոմի + +
Կալւ|ածքներ Աթենիում + +
Նավագա, Թ եք են ա - +

մահանում է։ Եվ ուրեմն Սիմոն արքայի կառավարման առաջին տարին 1556 թ.–ն է, և ոչ 
Վ. Բագրատիոնիի նշած 1559 թ.՝ քրոնիկոնի 247 թ.։ Ա. Բերժեն ևս սխալմամբ 
Լուարսաբի կառավարման վերջին տարեթիվը 1558 թ.–ն է համարում։ Տե՛ս ձճձճ, է. I, շ. 
9; Տ յփ 3™ 0" 1* 6 ., Աշւօթւտ վՅթօէՏՅ փ>3լ,Ւ1Շ|<01՜0՛ 1 ՜6աաօ1 , 1976, օ. 39 ; ե*յ)յ><**ո30Հ><՚ >*5 
օ1)(5րւ6օօե 6^(^303330^°՛ ձ-4, էո&ՕՀոօևօ, 1973, Էջ 114։
30 1559 թվականը Պ. Իոսսելիանին նշում Է որպես Դոմենտի կաթողիկոսի հովվության 
առաջին տարի։ Տե՛ս Աօօշտոայո» Ո., նշվ. աշխ., Էջ 150։
31 Տես  «ՅէՕճՏԱՅՏ Շ., նշվ. աշխ., Էջ 101-117,158-164; ՈՐՈ, I. III, Օ. 176-181, 187-193.
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ԾկալշատրոանխԿոդԱանր, 
ոհրոմանի. Գորովանի32

+ +

Կասպի. Ա&արա, Տոաաթա + +

ՍաոՍե կամ Սաոկինե անապատ + +

Էձանի, Բէ9նենաշենի ֊ +

Կաւվածօնեո Գորիում + +

Քուեշի, Դիսեվի, Սաթիխարի", բացառ. +

Փւավի ------------ Փ|ւսվիհ

Զերթի, Քուրդի, Փոքր Մեղուրեկի, 

Սնոուոեեհ

+

Կալվածքներ Քավտիսքսեվիում, 

ՍԼխոտի,

+

Խուեդուոեթի + +

Խաղողի այգիներ Քորազնա 
ամրոցում

+ ~

Կարսանի, Մոփյատգուերդի, 
Նաքոււբսաեւ|նի

+ +

Սւսթաւգմենի. Ցիխեբղաւյի34 + ֊

Կոււենի կամ Կոււենե|նի գւուղր + +

Մյուս վավերագիրը՝ «(Մցխեթի) կաթողիկոսության 
վանքապատկան ճորտերի պարտականությունների ցուցակն» է35, որը 
թվագրվում է XVI դ. վերջով։ Վավերագրում թվարկվող 
կաթողիկոսությանը պատկանող 10 ծխերից (Մկերվաշվիլի, 
Գամկրելաշվիլի, 5 ծուխ Գիորգոբիաններ, Նանուաշվիւի, Սուլաձե),

33 Վավերագրերում միասին թվարկվող տեղանունները աղյուսակում ևս միասին են 
ներկայացվում։
33 Սատիխարի, Յոչեթի, Տուրաթւս, Ծկալշաւորոանա գյուղերը 1447 թ. հրովարտակի մեջ 
հիշատակվում են որպես զյուղատեղիներ։ Գյուղերի վերածումը լքված գ)ուղատեղիների 
կարող էր լինել Լենկ Թեմուրի ավերիչ արշավաեքերի հետևանքը, իսկ 1559 թ. 
հրովարտակի մեջ միայն Ծկալշատրոանան է հիշատակվում որպես զլոսլատեղի, որն իր 
հերթին կարող է խոսել Չոչեթի, Սատիխարի և Տուրաթա գյուղերի վերածնման մասին։ 
Տե՛ս ՃյոյՃյջյտ Շ., նշվ. աշխ., էջ 111; ՈՐՈ, ւ. III, շ. 264-266.
34 1447 թ. հրովարտակի տեքստի մեջ Ցիխեբրդւսվի։ Տե՛ս ՈՈ"1, է. III, շ. 191.
35 5 )̂1)6ձ լ»3»օ»<™03(ո*յ<ո (XVI I). &քԴՀորյ)։ ՈՐՈ, 7. III, Շ. 381.
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գա նձվող բնահարկի ընդհանուր քանակը կազմում էր 120 պարկ36 
ցորեն, 134 տակառ գինի, 3 6  կոտ գարի, 6 0  մորթի ենթակա, մսացու 
կենդանի, 67  հավ, 2 56  ձու, 10 սայլ վարսակ և 10 սայլ փայտ։ 
Վավերագրի տեքստի մի մասը բացակայում է։

Ստորև ներկա յացվող վավերագրերը Քւսրթլիի արքաների 
ապահարկության և  նվիրատվական հրովարտակներ են, որ տրվել են 
Մցխեթի կաթողիկոսության կազմում ընդգրկված Սվետիցխովե|ի, 
Սիոնի, Քվւսթախեվի վանքերին։

ա. Քվաթախեվիի վանքի գյուղացիներին՝ բնա մթերքով հարկվող 
մաւի և ուլուփա, ցորենի բերքից հարկվող ղալա, սաջինեբո 
(ձիահարկ), դրամով գա նձվող սաուրի հարկերից ազատելուն և վանքի 
կալվածքներին թարխանություն՝ ապահարկության շնորհելու37 
հրովարտակն է՝ տրված Քարթլիի Լուարսաբ թագավորի կողմից 
քրոնիկոնի 238՝ 1550 թ.։

բ. Մցխեթի Սվետիցխովելի վանքին ապահարկության շնորհելու 
հրովարտակն է, որով Սվետիցխովելիի վանքապատկան ճորտերը 
ազատվում են ղալա, մեծ ուլուփա, մշտական փոքր ուլուփա և այլ 
հարկերից՝ բացառությամբ թաթարական սաուրի հարկից։ 
Հրովարտակը տրված է Լուարսաբին հաջորդած Սիմոն թագավորի 
կողմից քրոնիկոնի 271՝ 1583 թ.38։

գ . 1552 թ. Լաարսաբ թագավորի կողմից Սիոնի վանքին շնորհած 
ապահարկության հրովարտակն է, որի մեջ թվարկվում է Թբիլիսիում 
Սիոնի վանքին պատկանող այն ամբողջ ունեցվածքը, որի վրա 
տարածվելու էր ապահարկության իրավունքը, դրանք էին՝ 6  
կրպակներ, 2 տուն, մեկը՝ պարսպապատ, 1 շինություն, 1 հողակտոր՝ 
իր վրա գտ նվող կրպակով հանդերձ, 1-ական ծուխ Քալանթարաշվիլի, 
Սմբրոսիշվիլի, Մղելիաշվիլի և  2 ծուխ Բեգլիքաշվիլի, ինչպես նա և 
գյուղեր, այգիներ, վանքեր, աղբյուրներ, –որոնց անվանումները չեն 
հիշատակվում39։

36 Վրացերեն տեքստում՝ ցխվարի, թարգմանությունն անհայտ է, թարգմանված է պարկ՝ 
ընկալվելով որպես տարա (Գ. Մ.)։
37 յ .  I, շ. 9.
38 Նույն տեղում, էջ 10։
39 Ո^բվ6Ո3^36 Բ,., Րթ̂ ՅԱ1Ւ1Շա16 վ6թ«08»Ե|6 ք^»ՅթԵ|, 1881, Շ. 54.



դ. 1589 թ. Սիմոն թագավորի կողմից տրված հրովարտակն է. 
որտեղ խոսվում է Սիոնի վանքի և  Սիմոն թագավորի միջև մանր և մեծ 
եղջերավոր կենդանիների հոտերից սաբալախո40՝ գանձվող 
հարկատեսակի գանձման ձևի մասին։ Այնտեղ վկայվում է, որ Սիոնի 
վանքին են պատկանել մանր և մեծ եղջերավոր կենդանիների հոտեր, 
որոնք որպես վանքապատկան ունեցվածք ենթակա էին 
ապահարկման միայն այն դեպքում, եթե արածելիս գտնվեին 
վանքապատկան հողերում, հակառակ դեպքում սաբալախո հարկը 
գանձվելու էր ոչ թե հօգուտ վանքի, այլ արքունական գանձարանի4՛։

Մցխեթի կաթողիկոսության իրավասությունների շրջանակները 
ներառում էին նա և Արևելյան Վրաստանի կախեթական հատվածը։ 
Կախեթական եպիսկոպոսները և թեմերը գտնվում էին Մցխեթի 
կաթողիկության կազմում և  ուղղակի կախման մեջ էին 
կաթողիկոսությունից։ Դա հաստատում են այն հավատարմության 
գրերը, որոնք գրվել են կախեթական եպիսկոպոսների կողմից և 
ուղղված են Դոմենտի և Նիկոլոզ42 կաթողիկոսներին՝

Կախեթի եպիկոպոսների հավատարմության գիրը Դոմենտի 
կաթողիկոսին.
(1556-1560 թթ.)

Հայր Աստծու, որդու և սուրբ հոգու կամքով և օգնությամբ, 
օժանդակությամբ ամենայն սրբություն Հայր Աստծու և հավերժ կույս 
Մարիամի, Սվետիցխովեփի, Տիրոջ գերեզմանին և սուրբ մյուռոնի, 
ամենայն սրբություն երկնքի և երկրի տեր Աստծու.

Մենք՝ Ալավերդու թեմի աբբա Փիփպպե, Բոդբիի թեմի եպիսկոպոս 
Զաքարիա, Նինոծմինդայի եպիկոպոս Մալաքիա, Ռուսթավիի թեմի 
Եպիսկոպոս Իոսեբ, Նեկրեսի եպիսկոպոս Բասիլի, Կածարի թեմի 
եպիսկոպոս էգնատի, ճերեմի թեմի եպիսկոպոս Անտոնի, Խարճաշոյի 
եպիսկոպոս Կփմի՝

40 Բառացի՝ խոտի հարկ, վրացերէն Ցծ^Եո՝ խոտ, հարդ բառից։ ՕճօՅթեատ բօշճՈօօսո> 
ա ւ գ ո ե տ ճ  3 3  Ւ*38«330«Ն, 4 .  4, Շ Յ » « 1 Ո 6 7 6 թ 6 ^ թ Ո > ,  1836, շ .  394.
41 Ո^Ր46ՈՅ*36  /I., նշվ. աշխ., էջ 55։
42 5օշ,6օ Յծեօ) ցՅօ1ւՅՐւՅ(ո1յց&օեձ (1562-1588
5 $ , ՈՐՈ, է. III, Շ. 343-344.
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Այս ժամին հիշեցնում ենք ձեզ ո՛վ կաթողիկե առաքելական 
եկեղեցի Սվեւրիսցխովեւի և կաթողիկոս-պատրիարք Դոմենտի։

Տաճարի նշանի կամ հավատքի գործի վերաբերյալ (հարցերում), 
ում դուք կանտեսեք և կարտաքսեք, կանտեսենք և մենք և չենք 
վստահի, քանի դեռ դուք չեք վստահել ի կատարումն դրա 
(հավատարմությանի

Վկա է Աստված և բոլոր սրբերը։
Ստորագրություն– Փիւիպպե, Մալաքիս/3։

Կախեթական թագավորության տարածքում գտ նվող Մցխեթի 
կաթողիկոսության կախեթական եպիսկոպոսությունների
կալվածքներին վերա բերող հրովարտակները զետեղված են Դ. 
Փուրձելաձեի «Րթ^Յւ1Ւ10«ւ 6̂ վ6թոօ8հե16 ւ7ծ«3թեւ (ւ՜թՅւսօ7հւ)» ժողովածուի 
մեջ, որոնք շնորհված են Ալավերղու, Նինոծմինդայի, Դավիթ– 
Գարեջիի և  Շուամթինյան վանքերին։

Ալավերդու վանք. 1522 թ. հրովարտակով Ալեքսանդր թագավորը 
եպիսկոպոս Եվֆիմեի օրոք նվիրում է գյուղ(հայտնի չէ որ գյուղը) 
գյուղացիներով հանդերձ, վերակառուցում է երկրաշարժից վնասված 
վանքի ձախ հատվածը, 1547 թ. հրովարտակով Ալեքսանդր արքան 
վերակառուցում է Ալավերդու վանքը, ա յնտեղ հաստատում Փիլիպպ 
արքեպիսկոպոսին, նվիրում Մարիւիսիի44 գյուղերը։ Այս վանքին 
Ալեքսանդրի հաջորդ հրովարտակով նվիրվում են Կոնդոլի գյուղի 
բնակիչները՝ ի սպաս եկեղեցուն, և  քանի որ ճորտերը ամրագրված 
էին հողին45, ստացվում է, որ ա յդ հրամանով վանքին է նվիրվել 
Կոնդոլի գյուղը46։

Նինոծմինդայի վանք. 1553 թ. Աւան թագավորի հրովարտակով, 
Զաքարիա վանահոր հովվության օրոք, վանքին շնորհվում է 
Ազամբուրի գյուղից ղալա (ցորենի բերքի) հարկի գանձման 
իրավունքը, 1597 թ. Ալեքսանդր թագավորի հրովարտակը վկայում է,

43 ը ծ ա յ Յ Հ ո ց ծ օ ե  ^ օ յ , 6 օ  յ ծ հ օ ռ  յ յՅ օ ե Յ Ր ) 3 < « ւ ե ց ծ օ ե ;>  օ օ ր ւ 9 ց 6 ձ օ  (1556-1560
$8 , Ոտ, X. III, Շ. 268.
44 Գյուղ Կսւխեթում, Թելավիից հյուսիս-արևմուտք։ Տտրքաաօ»* 8 ., նշվ. աշխ., էջ 320։
45 Թուշեթի՝ լեռնային շրջան Քարթլիի Լ Կախեթի սահմանին։ Նույն տեղում, էջ 322։
46 Ո̂ թվ&13«36 Ր թ ^«0^6  վ6թ«08«Ե16 17^3թէ1, 1*Փ™Շ, 1881, Շ. 13.



որ Լևան արքան վերակառուցել է Նինոծմինդայի վանքը և նվիրել 
Օրկոշինի գյուղը այնտեղ բնակվող հայ և վրացի բնակչությամբ 
հանդերձ։ Նույն 1597 թ. մյուս հրովարտակով Ալեքսանդր թագավորը 
վանքին նվիրում է Թուշթսամւսրխիսա սարը47։

Դավիթ Գսւրեջիի վանական համալիր. Դ ա վիթ ֊Գա րեջի 
վանական համալիրին վերաբերող ևս 3 հրովարտակներ են 
պահպանվել48, որոնցից 1566 թ. հրովարտակով Աւան արքան վանքին 
է նվիրաբերում 3 ծուխ գյուղացիներ իրենց ունեցվածքով, 1571 թ. 
հրովարտակով նվիրում է ևս 4 ծուխ իրենց ունեցվածքով, 1590թ. 
հրովարտակով Ալեքսանդր արքան իր կողակից Թինաթի թագուհու 
հետ վանքին են նվիրում ժա տ ի (տեղն անհայտ է) բնակավայրը, 2 
պահակ, 2 հովիվ, այգի՝ այգեպանի հետ, լեռան մի լանջից սաբալախո 
և կուլուխի հարկերի գանձումը, մյուս լանջից ղալայի՝ և 40  կաբիցի49 
ցորենի գանձման իրավունքը։

Շուամթինյան Աստվածամոր տաճար. 1576 թ. Ալեքսանդր արքան 
Խախուլյան սրբապատկերի Աստվածամոր տաճարին է ընծայում 
Կանդախիում50 12 ծուխ իրենց ունեցվածքով և որսորդության համար 
նախատեսված պուրակ։ 1597 թ. հրովարտակով Ալեքսանդր արքան 
տաճարին է նվիրում գյուղացիներ Իկալտոյում և Ռուիսպիրիում51։ 
Նույն թվականի 2 այլ հրովարտակներով Ալեքսանդրի քույրը՝ Թեկլւսն՝ 
Լևան արքայի դուստրը, տաճարին մեկական ծուխ է նվիրում52։

Այս վավերագրերի քննությունը թույլ է տալիս ամբողջական 
պատկերացում կազմել վանական ունեցվածքի մասին և 
ներկայացվում է հետևյալ դասակարգմամբ.

•  որպես կալվածքներ եկեղեցին ուներ գյուղեր, ընդ որում, 
հիմնականում դրանք գտնվում էին կա՛մ վանական կառույցների, կա՛մ

47 Նոցն տեղում, էջ 28։
44 Ո̂ բւլտոՅ&Յտ Բ,., Նշվ. աշխ., էջ 67-69։
49 յ»&օ5 ° ՝  կաբիցին հավասար էր 3 կողայի, իսկ կողան իր հերթին մոտավորապես 2 
փութ էր։ Տե՜ս Ո^թՎ6ՈՅՈՅ& Զ–, նշվ. աշխ., էջ 48։
50 Գյուղ Կւսխեթում։ Տե՛ս Յ^63թ68 Զ–, Ոօ63««յ 8 « 3X6™ » , ւ^ատաւօ, Ոատտաօ, \տ8^ բա օ  
ս ՋոՅբօ-նտոօւսհՇՒ^ւօ օ6ոյշ1 ե, ք^շշւսւ» տտօէհւա, 7օ« 2, Շ. Ոտւտբճ^բւ՜, 1841, շ. 553.
5՛ Իկալտո (օյյձՀոաօ), Կոնդոլի (յօ5<շօո<™օ), Ռուիսփիրի (ւ«է)օԱՅօ(օօ)՝ գյուղեր Կւսխեթում, 
Թելավի քաղաքի մերձակայքում։ Յ̂ ճտբտտ Զ–, նշվ. աշխ., էջ 537։
52 Ոյքթվ6Ո3̂ 36 Զ; նշվ. աշխ., էջ 85։
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խոշոր քաղաք-կենտրոնների՝ Թբիւիսիի, Աթենիի, Գորիի, Մցխեթի, 
Թելւսվիի մերձակայքում,

•  վանքապատկան ունեցվածքի մի մասն էին կազմում առանձին 
հողակտորներ՝ խաղողի այգիներ, պարտեզներ, այգիներ, աղբյուրներ, 
կալվածքներ և այլն,

•  վանքերն ունեին իրենց անասնահոտերը, որոնց վյոա որպես 
վանքապատկան ունեցվածք ևս տարածվում էր ապահարկության 
իրավունքը53,

•  վանական ունեցվածքի մի տեսակ էր հարկերի,
ամբողջությամբ կամ մասնակի, գանձման իրավունքի ընձեռումը 
եկեղեցուն, որի դեպքում հարկերից ստացված եկամուտը
արքունական գանձարանի փոխարեն գնում էր վանքի գանձարան,

•  վանքապատկան սեփականության մյուս կարևոր բաղադրիչը 
ճորտերն էին։ Ինչպես նա և եկեղեցու ենթակայության տակ ուներ 
ազնվականներ54, որոնք եկեղեցու հովանին օգտագործում էին 
պետական պարտականություններից, հարկերից55 խուսափելու 
համար,

•  վանական ունեցվածքը, ինչպես նշվեց, ուներ ապահարկման 
իրավունք (լրիվ կամ մասնակի), որի դեպքում արքունական հարկերը 
կամ չէին գանձվում և գանձման իրավունքը սեփականում էր վանքը, 
կամ գանձվում էր մասամբ՝ հաճախ դրամով գա նձվող հարկերի 
տեսքով։

Աշխարհիկ իշխանության կողմից ցուցաբերվող օժանդակությունը և 
պաշտպանությունը միայն խթանում էին եկեղեցու հզորացման 
գործընթացը, և  Վրաց եկեղեցին, իր ենթակայության տակ ունենալով 
նյութական և մարդկային խոշոր ներուժ, դարձել էր երկրի առաջին 
ավատատերերից մեկը։ Եվ այդպիսով, տնտեսական հզորությունը 
թույլ էր տալիս ոչ միայն պահպանել եկեղեցու ամբողջականությունը և 
գրա վա ծ դիրքը, այլ միջամտել աշխարհիկ խնդիրների լուծմանը։

53 Տե՛ս Սիմոն արքայի 1589 թ. հրովարտակը։ Ո^թԱՏՈՅ^ՅՏ Զ–, նշվ. աշխ., էջ 55։
54 «Կաթողիկոսության հովվության իշխաններն ու գյուղերը Սամցխե-Սաաթաբագոյում
(XVI դ.)»՛ նտՅ^Յ^Տօ ՕՕծՅծՀօՇօ Փ ձ եօցցՀր6օ ևձՅօԵց-եձձօյծծծյոՅօ (XVI ե.)
ո տ , յ .  ւււ, շ. 242.
55 Յ^ճօտ  Ո ., ԼՍՏՇւե ՈԱ06Ա 0  ւ՜թ^ՅԱԱ *  « 3 8 1 0 3 6 , /^Օ Շ «83 , 1834, 0 . 102.
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1 » 5  0ՍԸՏ7101Տ1 Օ ք Ա Ա Օ հՕ ԼՕ ւԱ Օ  1հ1 էձՏ1Ը8Ւ1 ն է Օ Տ ն Ա
(XVI Շ է տ ւ ս ^ )

1ո Ը3տէ ՕտօրջւՅ էհտ Օւ-էհօժէ» ՕտօրջւՅՈ Շհսւ-շհ » յտ  օոտ օք էհ© եւջջտտէ քտսժտԼ 1է 

հ3ժ էհտ 1 3 ^ 6  ՏՏէՅէՏՏ, V^II^Տ6Տ > Օ Ո ^ Ա Ր *. ՏհՕթՏ, «Օ ^ Տ հ Օ թ Տ , ՏՏՕ ՏՏ. ձՏ  էհ© 
Օ րէհօժ(» Տ տ օ ^ յ ո  Շհսրշհ » յտ  քտսժտւ ւէ ՒյԺ թ^^V Î^տ^^  ̂ թօտւէւօո ՅՏ |էՏ ՏՏէՅէՏՏ «Տ Ր Տ  

6x601 բէճժ ո6§ա1յ(–1>՛ ք™ա էՅ\6տ (էտ ^հոօետ) էհ6  Տ6շս13ք տ ս է հ օ ^ .  7հտ Օ ո հ օ ^  

Տտօւ-ջւՅՈ Շհսրշհ « Յ Տ  6 x 6 ^ բէ6<յ 6՚ւէէւ6Ր քրօոո տօտտ էՅ\շտ օր շօտ թ16է6^. քօր 

ք6Տ63քշհ էհտ 6 X 6 ^  քՒօտ էՅ\6տ օք էհտ շհսք՜շհ ւո էհտ թտոօժ (XV տ.) ւո «հ ՚ւ շ հ  « 6  յրտ 

|Ոէ6Ր6ՏէտԺ ռ13Ո^ Ժօօսաօոէտ «6 Ր 6  տէսժւտժ։ «էժւշէ օք 0 X 6 0 *  քքօտ էՅ\6Տ օք էհտ «ՅՐէ1| 

ՇՅէհ01|Շ0Տ ՏՏէՅէՏՏ (1559)», տժւշէտ §^ 6 Ո  էօ էհ6 073է3|էհտVI, Տւօու. Լ ^ |ճ – ն Յ Ր 6 յ|,

Տ V 6 է ^ ^ X 0 V6 |^ , Ի41Ո Օ էՏ Ո Ո  1Ո Ժ Յ  ք Ո Օ Ո Յ Տ է Տ Ո Տ Տ .  7 հ Տ  6 X 6111 թ է  ք ք 0 Ռ1 է Յ \ 6 Տ  թ Ր Օ ւ Ո Օ է Տ Ժ

է հ տ  տ շ օ ո օ տ ւ շ  թ օ « 6 Ր  օ ք  է հ տ  շ հ ս ր շ հ  յ ո Ժ  ւէ  » յ տ  հ տ  յ Ե 1տ  է օ  տ է տ ր ք տ ր տ  ւ ո  է հ տ  տ օ Խ է ւ օ ո տ  

օ ք  է հ տ  տ տ շ ս 13ք  թ ւ ՜ օ ե 1տ ռ ւ տ .
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ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ՌՈԻԲԵՆ ՍԱՆՈՅԱՆ

ԱՐԱԲ ԱՎԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈԻՄԸ 
ԼԻԲԱՆԱՆՈՒՄ (1819-1850 ԹԹ.)

Լիբանանի Հանրապետությանն արաբական այլ երկրներից 
առանձնանում է իր ուրույն պետական-քաղաքական համակարգով, 
որը հիմնված է կրոնադավանական սկզբունքի վրա՝ երկրում առկա են 
մի շարք իսլամադավան և քրիստոնեական համայնքներ, որոնցից են 
նա և ավետարանական համայնքները։ Ի տարբերություն մարոնի, 
հույն ուղղափառ, հույն կաթոլիկ և  այլ համայնքների, արաբ 
ավետարանական համայնքը ձևավորվեց XIX դ. սկզբներին միայն, այն 
էլ շնորհիվ ամերիկյան միսիոներների՛։

Արաբ ավետարանական համայնքի պատմության պարբերացումը 
մի տեսակ դուրս է մնացել հետազոտողների ուշադրությունից։ Մեր 
կարծիքով, համայնքի պատմության մեջ հարկ է առանձնացնել երկու 
մեծ շրջան։ Առաջին շրջանը՝ ձևավորումից մինչև Առաջին 
աշխարհամարտը, երբ Լիբանանը որպես պատմաաշխարագրական 
Սիրիայի մաս Օսմանյան կայսրության կազմում էր, իր հերթին ունեցել 
է երկու փուլ՝ մինչև բողոքական միլլեթի ստեղծումը 1840-ականներին 
և  միլլեթի ստեղծումից մինչև Օսմանյան կայսրության փլուզումը։

Ամերիկացի պատմաբան Ք . Բ. Լինդերսն իր հոդվածներից մեկում 
համայնքի պատմության առաջին փուլի սկիզբն է համարում 1823 թ. 
նոյեմբերը, երբ Լիբանանում կատարվեց առաջին ավետարանական 
պաշտամունքը և ավարտում է 1860  թ.՝ դրուզ-մարոնի պատերազմով2։ 
Այդ պատերազմի զոհերին փրկելու համար Լիբանան եկան տարբեր,

՚  Լիբանանում հայ ավետարանական համայնքը ձևավորվել է Առաջին 
աշխարհամարտից հետո։
3 Աոժոտք Շ.8 ., Դ/Աևաց 3 «3^  աէօ էհ6 հտտրէ օք էհտ թ6օբ16"։ ^օտտո օք էհ© էՅւ–^ Բւ՜օէտտէՅոէ 
Շհսքշհ տ 8 տւաէ, Ւ1ՏՏ7, 7հ6օ1օջւօ31 ք ^ 16» ,  32, 2011, բթ. 71-96.



այդ թվում նա և բողոքական, եկեղեցիների միսիոներներ, ինչի 
արդյունքում ավարտվեց ամերիկյան միսիոներների
բողոքականության «մենաշնորհը»։ Նման մոտեցման դեպքում, 
սակայն, մի կողմից անտեսվում է ամերիկյան միսիոներների 
գործունեությունը, սկսած 1818 թ ., իսկ մյուս կողմից՝
թերագնահատվում է բողոքական միլլեթի ստեղծման կարևորությունը 
համայնքի կայացման ու ծավալման գործում։

XIX դ  սկղբին միսիոներական շարժումը ԱՍՆ-ում արդեն բավականին 
ձևավորված էր, ուներ իր գործունեության համար անհրաժեշտ լծակներն ու 
գլխավորվում էր այդ երկրի երկու մեծագույն բողոքական եկեղեցիների 
կողմից՝ Երիցական (Րոտտե̂ էտոՅո) ու ժողովական (Օօո§ո6§ՅէւօոՁ1)։ 1803 թ. 
Բոստոնում հրատարակվում Էր «Միսիոներական բանբեր» (\/1ւտտւօո317 
հ6ւ–շւ1ժ) ամսագիրը, իսկ 1807 թ. այդտեղ գործում Էր նաև միսիոներներ 
պատրաստելու համար հատուկ ստեղծված Անդովերի 
աստվածաբանական ճեմարանը, ուր ընդունում Էին բարձրագույն 
կրթությամբ ու միսիոներական նախանձախնդրությամբ և 
ունակություններով օժտված երիտասարդներին։ 1812 թ. ճեմարանի մի 
շարք հեղինակավոր դասախոսներ, աոաջին հերթին վերապատվեւի 
Հենրի Օթիս Դուայթը, նախաձեռնեցին «Միսիոներների 
արտասահմանյան առաքելությունների ամերիկյան խորհուրդի» (ՄԱԱԱԽ, 
ձտտոշՅՈ 8օՅւ՜<յ օք 0օտտւտտւօո6րտ քօր քօ^ւջո /̂ ւտտւօոտ) ստեղծումը՝ տարբեր 
երկրներում ամերիկացի միսիոներների գործունեությունը կազմակերպելու 
և ղեկավարելու նպատակով։ Երիցական ու ժողովական եկեղեցիներից 
բացի, այդ խորհրղի մեջ մտան մի շարք այլ բողոքական եկեղեցիների 
ներկայացուցիչներ՝ Դանիական բարեկարգյալները (Օսէշհ 86քօաւտօ1) և 
այլն։ Արղյունքում առաջացավ XIX դ. ամենախոշոր ավետարանական 
միսիոներական կազմակերպությունը, որին հովանավորում Էին 
միլիոնավոր ամերիկացիներ՝ սկսած եկեղեցու անդամներից ու վերջացրած 
ԱՄՆ-ի նախագահներով։ Ըստ Ս. Խալաֆի, Ամերիկայի հասարակական 
կարծիքը Մերձավոր Արևելքի վերաբերյալ մինչև Առաջին 
աշխարհամարտի բռնկումը ձևավորում Էին հենց ՄԱԱԱԽ-ի 
միսիոներները3։

3 հՅհւ՚ե Տ յ Ժր, հ/էւտտւօո էօ "ՒՎօտտտւ Շհոտէւտոտ"։ 1հտ Բօ1ւ<̂  տոժ ԲՐՅՇէւշտ օք էհ6 ձտտոշտո 
8 օյրԺ օք Շօատւտտւօոտրտ քօր քօրշւջո Խ1ւտտւօոտ յո Ժ ւէտ ձ/էւտտւօոՅոտտ Շօոշտւ՜ուոք Տտտէտա
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XIX դ. սկգբին Մերձավոր Արևելքը գրեթե ամբողջությամբ 
ընդգրկված էր Օսմանյան կայսրության կազմի մեջ, ուստի 
պատահական չէ, որ հենց այստեղ սկիզբ առավ * ամերիկյան 
միսիոներների գործունեությունը Արևելքում։ Արդեն 1818 թ. Մերձավոր 
Արևելք եկան ՄԱԱԱԽ-ի առաջին միսիոներները՝ Պլինի Ֆիսկը ու 
Լեվի Պարսոնսը, որոնց 1820-22 թթ. միացան ևս չորս միսիոներներ4։ 
Այդ պահին նրանց նպատակը ոչ թե առանձին ավետարանական 
եկեղեցիների հիմնումն էր, այլ ավետարանական շարժման, իրենց 
բա ռերով ասած՝ «թթխմորի» ստեղծումն էր տեղի հրեաների, 
մուսուլմանների, բայց նա և քրիստոնյաների շրջանում։ Միսիոներները 
հույս ունեին, որ հենց այդ կողմնակիցների շնորհիվ հնարավոր կլինի 
տարածել բողոքականությունը և «բա րեփոխել» ավանդական 
համայնքները։ Սակայն շատ շուտով պ ա րզ դարձավ, որ հրեաների ու 
մուսուլմանների դավանափոխությունը դատապարտված է 
անհաջողության, և միսիոներները որոշեցին իրենց ուսմունքը 
տարածել քրիստոնյաների՝ նախ և առաջ մարոնիների5 և  Հա յ 
առաքելական եկեղեցու հետևորդների շրջանում։

1822 թ. միսիոներներ Ի. Բըրդը և  Ու. Գուդելը Բեյրութում գնեցին 
առաջին երկու տները, որտեղ էլ ԱՄՆ-ից բերվեց տպագրական 
մեքենան։ 1816 թ. Մերձավոր Արևելքում սկսեց գործել Բրիտանական 
Աստվածաշնչային Ընկերությունը, որի օգնությամբ ամերիկացիները 
սկսեցին իրենց հրատարակչական գործունեությունը, իսկ 1836 թ. 
Աստվածաշունչը տարածաշրջանում տարածելու գործին միացավ նա և 
Ամերիկյան Աստվածաշնչային Ընկերությունը։ Միայն 1822-31 թթ.

Շհսրշհտտ, \^հւշհ Լտժ էօ էհտ Օւ՜ՏՅուշտէւօո օք 3 Բւ՚օէտտէՅոէ Շհսւ՜շհ տ Տտւրսէ, 1819-1848, 
Բհ.Օ., 1992, Բոոշ6էօո 7հ6օ1օք>ւշ31 Տտտտտդք, 7հտ ԱԵռւ^ օք Տ1տ յր  քւՅՏէ Տշհօօ1 օք 7հտօ1օ^, 
թթ. 21-63; ճետեք Տ., Շս|էսր3| Ր6 Տ|ՏէՅՈՇ6 ; Տ1օԵյ1 Յ ո ժ  |0 Շ31 6 ՈնՕԱՈէ6 |՜Տ ւո էհտ ( ւ̂ժժ1տ Ըտտէ, 
Լօոժօո, 2001, թ. 105.
4 հտւ՚ոտ ք5., 06ոօտւոՅէւօո31ւտտ յ ո Ժ ժ տ ա օ օ Ր Յ է ^ , 1տ1օւ՜էհ ձ տ տ ո շ Յ ո  քօրտւքո տւտտւօոտ, 1810-1914։ 
էհտօ1օ^, էհտօւ7, Յոժ թօ1ւՇ7, ^ւշհւջՅՈ, 2004, թթ. 70-72.
5 Մարոնի համայնքը հիմնվել Էր IV դ. սիրիացի ճգնավոր Ս. Մարոնի հետևորդների 
կողմից։ VII դ. հալածանքներից փրկվելու համար, մարոնիները հիմնավորվեցին 
Լիբանանի ու Սիրիայի լեոներում, իսկ XII դ. դաշինք կնքեցին Վատիկանի հետ, որի 
(ինչպես նաև Ֆրանսիայի) հովանավորության շնորհիվ դարձան Լիբանանի գերիշխող 
կրոնադւսվանական խումբը։ Տե՛ս Նաջարյան Ե., Լիբանանը XVIII դարի վերջին և XIX 
դարի առաջին կեսին, Երևան, 1985, Էջ 25-27։



ընթացքում ավետարանական միսիոներները հրատարակեցին 
3 5 0 .0 0 0  հատոր գիրք հուներեն, իտալերեն ու հայատառ թուրքերեն։ 
Նրանց ամենակարևոր ձեռնարկն Աստվածաշնչի ժամանակակից 
արաբերենի թարգմանությունն էր (այն մինչ այսօր արաբախոս 
աշխարհում մնում է ամենատարածվածը), ինչպես նա և դրա անվճար 
տարածումն ու մեկնաբանումը բոլոր ցանկացողների համար (հարկ է 
նշել, որ մինչ այդ Աստվածաշունչը հասու էր միայն կղերականներին)։ 
Բացի Աստվածաշնչից ու կրոնական այլ գրականությունից, 
միսիոներներն իրենց դպրոցների համար թարգմանեցին ու 
հրատարակեցին դասագրքեր, բժշկական ու գիտահանրամատչելի 
գրքույկներ, իսկ երեխաների համար՝ արևմտյան հեքիաթների 
ժողովածուներ6։

Միսիոներներն իրենց դասերն ու կրոնական հավաքույթներն 
անցկացնում էին իրենց սեփական կամ վարձած տներում, իսկ 
բժշկական ծառայությունները սկզբնական շրջանում մատուցում էին 
հիվանդներին այցելելով։ Միսիոներների գործունեության 
արղյունավետությունը մեծապես պայմանավորված էր նրանով, որ 
նրանք պարտադիր կերպով սովորում էին տեղի ժողովուրդների 
լեզուները՝ արաբերեն, թուրքերեն, հայերեն և  այլն։

Երբ Լ  Պարսոնսը ու Պ . Ֆիսկը նոր եկան Արևելք, ՄԱԱԱԽ-ի 
բյուջեն կազմում էր ընդամենը 1 0 .0 0 0  դոլար, դարակեսին այն 
կազմում արդեն շուրջ 2 5 0 .0 0 0  դոլար, իսկ աշխատողների քանակը 
կրկնապատվել էր7։ Չնայած նման մեծ ֆինանսական ներդրումներին, 
միսիոներների աշխատանքն ընթանում էր դժվարությամբ, քանի որ 
թե1 տեղի ավանդական եկեղեցիները և թեք բնակչության 
մեծամասնությունը նրանց գործունեությունը դիտում էին որպես 
հոգեորսություն։ Առաջին միսիոներներից Պ . Ֆիսկը մի քանի տարվա 
ընթացքում բանտարկվեց Պաղեստինի իշխանությունների կողմից, 
ենթարկվեց կողոպուտի ու ծեծի և  մահացավ ստացած վերքերից

6 Ւ13հւհ ՏյԺր, նշվ. աշխ., էջ 88-116։ Շտջո Ըւ՜հՅո, ՕՈօտօո օքքւօ31 Յէէւէսժտտ էօ»ՅՐժտ
ձ|Ո6Ո՚ՇՅՈ ա1ՏՏ10ՈՅՈ6Տ, Ւէէր։//»«*».է3113քտ6տՅՈէՅ|6.Շ0Ո̂ 1™ՏՏ10ՈՅք7–0էէ0տ–Յէէ|է1յ<յ6Տ.հէ1,Ո
7 «6ՈՈ6<յ̂  յ., ձտՏՈՕՅՈ Ա|ՏՏ10ՈՅՈ6Տ |Ո 1սՐ)<6̂  & ՒՎօքէհտՐՈ Տ̂ ՈՅ ՅՈԺ էհ© 067Տ|օբՈ16Ոէ Օք
ՇտոէՐՅւ 7 ս ր ^  ՅՈԺ ձ|0թբօ Շօ116ք36Տ, 1874-1967, \ ւ̂11ւՅտտեսրջ, 2008 , թ. 23.
հՈթտ։//ժւջւէՅ|Յքշհա6.»ա.6ժս/ԵւէտէՐ63տ/հՅոժ16/10288/590/ձո16ոօՅոձձ1տտւօոՅհ6տտ1ւյր|<6̂ ն1օր
էհ6աՏ/ՈՅՅՈ<յէհ60̂ 6|0բ(Ո6Ոէ0քՇ6Ոէք311սՐ|<6̂ 3Ոէա6թթ0Շ(>116ք16Տ.թ<յք7Տ69Ա6ՈՇ6=4
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երեսուներեք տարեկան հասակում։ Նույն ձևով վաղաժամ մահացան 
Օսմանյան կայսրությունում գործունեություն ծավալող բոլոր 
ամերիկյան միսիոներների մոտ մեկ երրորդը8։

Նմա ն պայմաններում միսիոներների քարոզչությունը 
Լիբանանում շոշափելի արդյունք չէր բերում։ Ձգտ ելով խուսափել 
հոգեորսության մեղա դրա նքներից, բողոքա կա նները հետ ևեցին 
կաթոլիկ միսիոներների օրինակին և որդեգրեցին 
«ավետարանչություն՝ կրթության միջոցով» գործելա կերպ ը։ 1824 թ. 
հուլիսին Բեյրութում բա ցվեց ՄԱԱԱԽ-ի առաջին դպ րոցը, իսկ 
արդեն 1846 թ. ՄԱԱԱԽ-ը «կա րող էր պա րծենալ իր 3 0  դպ րոցներով 
Օսմանյան Սիրիայում, որոնցում սովորում էր 9 0 0  ուսանող, սակայն 
նրա նցից միայն 75 դա վա նա փոխ էին, և  չկար ոչ մի տեղացի 
հովիվ»9։

Այնուամենայնիվ, աստիճանաբար, իրենց բուռն գործունեության 
շնորհիվ, ՄԱԱԱԽ-ի միսիոներները կարողացան ստեղծել 
ավետարանական մի «շրջա նա կ» (օւ–շ16), որում սկսած 1823 թ. 
ամերիկյան երիցական եկեղեցու կա րգով կազմակերպվում էին 
կիրակնօրյա պաշտամունքներ, այն էլ միայն անգլերենով։ Այդ 
շրջանակի մեջ էին մտնում արևմտյան միսիոներները, 
դիվանագետները ու գործարարները, ինչպես նա և տեղացի տարբեր 
ազգությունների, կրոնադավանական խմբերի ու հասարակական 
խավերի ներկայացուցիչները։

ՄԱԱԱԽ-ի աշխատանքը համակարգվում էր այսպես կոչված 
կայանների (տէՅէւօո կամ տւտտւօո) միջոցով, որոնք հիմնվեցին 
Բեյրութում (1822 թ.), Կոստանդնուպոլսում (1831 թ.), Երուսաղեմում 
(1833 թ.), Իզմիրում (1834 թ .), Տրիպոլիում (1848 թ.) և  Սայդայում (1851 
թ.)։ Գործում Էին նա և 6 3  դաշտային ու բա զմա թիվ ենթակայաններ 
Զահլեում, Սուկ-Ալ-Ղարբում, Համայում, Դեյր-Ալ-Զորում, Աաթակիայում 
և այլուր։ Բեյրութի կայանը դա րձավ կարևորագույնն արաբների

8 Նոցն տեղում, Էջ 3, 21։
9 Լտժո6Ր Շ., “ 1ո էհւտ Ր61ւքւօո I աւ11 1ն6, տոժ տ էհւտ Ր61քւօո I «ւ11 ժւտ", Էջ 10։ 
հէէթ։//**^.ՅՇՅժ6տւ3.6<յս/489736/յո–էհւտ–րօ11շւօոյ–»ւ1Ս^6–ձո(1յո–էհւտ–ք®1ւ81օոյ–»ւ1լեւ6 
–ք>6քք0քՈ,13է|7|է7–ՅՈ<յ–էհ6–1։>ք0է6ՏէՅՈէ–|<յ6Ոէ1է̂ յՈ–ԼՅէ6–0էէ0տՅՈ–Տ̂ ՈՅ
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շրջանում գործելու համար, իսկ Ստամբուլի կայանը՝ հայերի 
շրջանում10։

Տեղի ավանդական եկեղեցիները խիստ վրդովմունքով էին հետևում 
միսիոներների գործունեության աշխուժացմանը, և  արդեն 1823 թ. 
մարոնի պատրիարք 3 .  Հոբւսյշը նզովքի ենթարկեց ու վտարեց 
ավետարանականներին եկեղեցուց, ինչպես նա և անիծեց նրանց 
Աստվածաշնչի թարգմանությունը ու նրանց բոլոր տեղացի 
օգնականներին։ Քրիստոնյաների համար նզովքը նշանակում էր 
հայտնվել համապատասխան միլլեթներից դուրս և ղրկվել 
ամուսնանալու, երեխաներին կնքելու, հանգուցյալներին թաղելու, 
ինչպես նա և տուն վարձելու, շուկայում գործելու ու օրենքի 
պաշտպանությանը դիմելու իրավունքներից։ Ավետարանականների 
վիճակն ավելի վատթարացավ 1830 թ ., երբ կնքվեց ԱՄՆ - Օսմանյան 
կայսրություն առևտրական պայմանագիրը, ինչի հետևանքով 
ամերիկացիները զրկվեցին անգլիական դեսպանատան 
պաշտպանությունից՝ այդ տարիներին ԱՄՆ-ի քաղաքական ու 
տնտեսական դերն ու ազդեցությունը Մերձավոր Արևե(քում 
անհամեմատելի էին Մեծ Բրիտանիայի ազդեցության հետ։

Լիբանանի միակ էթնոդավանական համայնքը, որը գրկաբաց 
ընդունեց միսիոներներին, դա Լեռնային Լիբանանի շուրջ 120 
գյուղերում բնակվող դրուզներն էին"։ Դա նախ և առաջ բացատրվում 
էր նրանով, որ ամերիկյան միսիոներները ու դրուզներն ունեին 
ընդհանուր հակառակորդ՝ մարոնիներին, որոնց պատրիարքն ու 
ամիրաները չէին ցանկանում զիջել դրուզներին իրենց իշխող դիրքերը 
Լեռնային Լիբանանում։ Օգտվելով դրանից միսիոներները սկսեցին 
քարոզել ու դպրոցներ հիմնել դրուզների գյուղերում, բայց որոշ 
ժամանակ անց (1840-ականներին) հասկացան, որ դրուզներին 
հետաքրքրում էին ոչ թե բողոքականությունը, այլ միսիոներների 
նյութական օգնությունը, ռազմական ծառայությունից ազատվելն ու

10 ^Յոջտ1ւտա տոժ էհտ Տ^ՈՅ-Լտետոօո աւտտւօո։ շօո՜տտբօոժտոշտ օք էհտ Տ օ յ ր Ժ օք քօրտւջո 
ք̂ ւտտւօոտ, 1869-1910, հսբ։//8ժ€.ջ3|6.շ0տ/3քշհ^6տսոե0սոժ/3քշհ^6տ–սոե0սոժ–673ո§61|տո1– 
Յոժ-էհտ -տ ^Ո Յ ֊ւտ եՅոօո-ւ ՚ուտ տ ւօո/

11 Ֆաթիմյւսն Եգիպտոսում XI դ. իսմսսիլականությունից առանձնացած այս կրոնական 
ուղղությունը ստացել Է իր անվանումը ուսմունքի աոաջին քարոզիչներից մեկի՝ Ալ– 
Դարազիի անունից։ Մանրամասն տես Ցտէէտ 8 ., 1հտ Օ ս 26, \,յ1տ, 1988.
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Բարձր դռան պաշտպանողական նամակները, որոնք կարող էին 
ստանալ արևմտյան գործիչների օգնականները։ Միսիոներներից 
մեկը՝ Ա. Լ. Տիբւսվը գրում էր, որ «դրուզները խաբեբա ու կռվարար են, 
որոնք պայմանների Փոփոխման դեպքում կարող են ներկայանալ 
որպես մուսուլմաններ, իսկ հետո նույն պատրաստակամությամբ՝ 
ավետարանականներ»։ Դրուզները դարերով հետևում էին իրենց 
հիմնադիրներից մեկի սկզբունքին՝ առերես ընդունել իշխողի կրոնը, 
բայց հավատարիմ մնալ ներքուստ պապականությանը12։

1830 թ., Բեյրութում, ՄԱԱԱԽ-ը հիմնեց աղջիկների համար 
առաջին դպրոցը Օսմանյան կայսրության տարածքում, որի տնօրեն էր 
ամենահայտնի միսիոներուհի Սառա Սմիթը։ Այդ դպրոցի օրինակով 
1830-ականերին երկրի տարբեր շրջաններում հիմնվեցին այլ 
նմանատիպ դպրոցներ։ Մեծ հետք թողեց 1847-54 թթ. Դե Ֆորեստ 
ամուսիների տանը գործող գիշերօթիկ դպրոցը։ Այստեղ 
աշակերտների թիվը մեծ չէր՝ 1850 թ. սովորում էր 17 աղջիկ, սակայն 
հետագայում՝ դառնալով ուսուցիչ ու ավետարանիչ, նրանք մեծ 
ազդեցություն ձեռք բերեցին արաբ կանանց շրջանում։ 1876 թ. 
ավետարանական դպրոցների շրջանավարտ աղջիկների թիվը հասել 
էր 819-ի, իսկ Մեծ Սիրիայի (ներառյալ Լիբանան) բոլոր 
ավետարանական համայնքներում կանանց թիվը շուրջ 1300  էր13։

Միսիոներների դպրոցներում դասավանդում էին անգլերեն ու 
արաբերեն լեզուներ, մաթեմատիկա, պատմություն, 
աշխարհագրություն, քիմիա, գրականություն և  այլ առարկաններ, 
ինչպես նա և սովորեցնում տարբեր արհեստներ՝ խոհարարություն, 
կար ու ձև, ատաղձագործություն, երկաթագործություն, 
կոշկակարություն, և  այլն։ Դպրոցներում օգտագործվում էին 
դասագրքեր, որոնք միսիոներները գրել էին անձամբ, կամ բերել էին 
ԱՍՆ-ից, իսկ թարգմանությունը .կա տ ա րել էին տեղի 
ավետարանական համայնքի անդամները։ Միսիոներների

12 1տ1ւՏՅՈ (VI., հ/1տօոէ16տ տ  էհօ ձ/ԱԺԺ16 Ըտտէ։ ծ  հւտէօւ^ օք  Տէա§ք>16 յ ո Ժ Տ61ք–նփւ–6տտւօո, 
է^քՅքւՅոԺ & Շօ, ՍՏձ, 2002, թ. 99.
13 խտտսբ հ ., քւքէ^-ւհ^տ "^տՅռ տ Տ^ո յ, 7օ 1. 2, ԼտԵտոօո, 2002, բ. 814; Լտձոօք Շ., նշվ. 
աշխ., Էջ 54, 87-90, 150, 170, 181-2, 222, 228, 247։ ԸԺսՇՅէ10ՈՅ| քօսոժՅէւօո ՏէՕՈՏՏ - Օո 
Ւ1.ձ. Օտ քօրտտէ, հէէթ։//»«*».ՅռԵ 1շե1ե16.շօտ/քօր–շհոտն՚Յոտ/էհ6–հ1ե16/ 14 8–քւք̂ –էհՐ66–̂ 63ք՚տ–ւո– 
տ^ո3/1451–6ժսշ3է|0ո3|–քօսոժտէ10ո–5է0ո6տ.հէա17տէ3քէ=1
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վկա յությա մբ, ա յդ  դ պ րոցներն  իրենց կր թ ա կա ն ո ր ա կո վ  չէին զիջում 

ԱՄՆ-ում գ ո ր ծ ո ղ  ն մ ա նա տ իպ  դ պ ր ո ցնե ր ի ն ։
Խոսելով ավետարանական շրջանակում ընդգրկված արաբ 

կանանց մասին, հարկ է նշել, որ մարոնի պատրիարքի վերոհիշյալ 
նզովքը մի տեսակ շրջանցեց նրանց, քանի որ տեղացիները կանանց 
չէին ընկալում որպես կրոնական գործիչների։ Օգտվելով դրանից, 
ամերիկուհիներն ազատ շփվում էին լիբանանցի կանանց հետ, 
պատմում նրանց ու նրանց երեխաներին ավետարանական հավատքի 
մասին։ Ս՜իսիոներուհիներից շատերն իրենց տուն էին վերցնում 
տեղացի աղջիկներին, խնամում և սովորեցնում նրանց կատարել 
տարբեր աշխատանքներ (ձեռագործություն, կար և այլն), հետևել 
անձնական հիգիենայի նորմերին, ինչպես նա և ֆինանսապես 
օժանդակում էին նրանց ամուսնությանը։ Հա րկ է նշել, որ միսիոներ 
կանանց տներում սովորաբար ապրում էին խնամակալած երեխաներ, 
ծերեր, ծառաներ ու իրենց դպրոցների աշակերտները։ Տեղացի 
կանանց համար հատկապես կարևոր էր միսիոներուհիների 
օգնությունը ծննդաբերության և հիվանդ երեխաների բուժելու 
ընթացքում։ Բժիշկ միսիոներներից մեկի կնոջ՝ Ո-եբեկւս Հեբա րդի 
վկայությամբ, իր «ձեռքերը ու տունը միշտ զբաղված էին 
հիվանդներով։»14

Գիտակցելով միսիոներ կանանց կարևոր դերն ավետարանական 
շարժման ընդլայնելու գործում, ՄԱԱԱԽ-ը փոՓոխության ենթարկեց 
իր գործելակերպը։ Արևելքում իր գործունեության առաջին 
տարիներին նա ուղարկում էր միայն տղամարդ միսիոներների 
կանանց, զգուշացնելով, որ նրանց առաջին և միակ 
պարտականություն է ամուսիներին խնամելը։ Հետագայում, սակայն, 
ՄԱԱԱԽ-ը սկսեց ուղարկել նա և մեծ թվով միսիոներուհիներ, և  արդեն 
1870 թ. կանայք կազմում էին ավետարանական շրջանակի մոտ 60% 15։

14 Լա^ոտր Շ., ՚՚ա ^ ո ջ  յ  այ ւոէօ էհօ հտՅՐէ օք էհտ բ60թ16՚՛ ։  ^օա տ ո օք էհտ Բրօէօտէտոէ 
ՇհսՐՇհ տ Տտւաէ, հյՏՏ7, 1հ6օ1օ§ւՇ31 Ոտմտ», 2011, 32, բբ. 90-91.
15 ՏԱ1ետժւ ^ 1յ ո ,  ՏՃ1<հՅՈ 8 օ 13է, 1հտ ձատոշՅո 8 0 3 ^  ձոժ 1Ււ6 ՕէէօտՅՈ ^օտտո՚տ էժսշՅէւօո, 
Ւէւտէօւ^ Տէսժւտտ, 1Ո6 ՐՈՅէ10Ո31 յՕ Ս 1՜ՈՅ| Օք ՒԱտէՕ^, ( *6 |Յէ|՚0 Ո Տհ|թՏ Օք էէ16 Ս Տ ձ  ՅՈԺ էհ® 6 Ր6 3 է

ա ժ 1 6  ՏՅՏէ, Տթ6Շ13| 1տտս6 2011, թբ. 106-117,
հէէբ://VVVVVV.հ̂ Տէ0I7Տէս̂ ^̂ Տ̂.Ո̂ 1/□̂ 8̂̂ 73̂ ո06էՅV.̂ Տբx7I0=368
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Ավետարանական կանանց կազմը միատարր չէր, նրանց մեջ 
կարելի է առանձնացնել հյուպատոսների կանանց ու ամերիկացի 
միսիոներուհիներին, տեղացի վարձատրվող պաշտոնյաներին 
(ուսուցիչներ, թարգմանիչներ ու կայանների աշխատողներ), 
վերջապես՝ շարքային տեղացի անդամներին։ Միսիոներուհիները 
տեղացիներին մի նոր տեսակի կնոջ պատկեր ներկայացրին։ Նրա նք 
լավ կրթված էին (միսիոներուհիների թվում կային 
բանաստեղծուհիներ), նրանք ազատ շփվում ու կապեր էին 
հաստատում իրենց ընտանիքից դուրս, նրանց համար կյանքի 
իմաստը չէր սահմանափակվում ամուսնու ու երեխաների խնամքով16։ 
Խ ոսելով ավետարանական համայնքի կայացման գործում միսիոներ 
կանանց դերի մասին, այդ հարցի ուսումնասիրողներից մեկի՝ ժ . Ս. 
Մակդիսի խոստովանությամբ «ա ռա նց նրանց տղամարդ 
միսիոներները ոչ մի արդյունքի չէին հա սնի։»17

Ավետարանական շարժման հետզհետե ընդլայնումը, նորանոր 
դպրոցների ստեղծումն ու հսկայական քանակությամբ գրականության 
տարածումն Օսմանյան կայսրության ողջ տարածքում էլ ավելի 
ուժեղացրեց պայքարը նրանց դեմ, որը գլխավորում էին ավանդական 
քրիստոնեական եկեղեցիները։ Ելնելով ստեղծված իրավիճակից, 
ՄԱԱԱԽ-ի քարտուղար Ռ. Անդերսոնը 1843-44 թթ. Մերձավոր Արևե|ք 
իր կատարած այցի ժամանակ, ստիպված էր ընդունել, որ անհույս է 
«բա րեփոխել» ավանդական եկեղեցիները, ուստի կարգադրեց 
միսիոներներին ամենուրեք հիմնել ավետարանական եկեղեցիներ18։

Արդեն 1846 թ. միսիոներների հիմնած շրջանակի անգլախոս 
եկեղեցու հիման վրա բա ցվեց արաբախոս «Բեյրութի ազգային 
ավետարանական եկեղեցին» (այն այսօր էլ Սիրիայի ու Լիբանանի 
ամենանշանավոր ավետարանական եկեղեցին է)։ «Ա զգա յին» բառը 
նշանակում էր, որ եկեղեցին արաբական է, այլ ոչ թե ամերիկյան, և  որ 
ամերիկյան միսիոներներն այլևս չպ ետք է թելադրեին իրենց կամքը։

16 Ավելին, նրանք անընդունելի էին համարում տեղացիների համար սովորական և 
բնական դիտվող այնպիսի երևույթները, ինչպես, օրինակ, հարեմների կանանց 
դաջվածքները, երեխաներին տարին մեկ անգամ լողացնելը, և  այլն։
17 Լւոժոտք Շ ., "ա1<ւո@ 3  « 3 ^  տէօ էհտ հտՅւ՜է օք էհօ թ€օթ16"։ \^օտ տո օք էհօ 5յր1^ ԲոօէտտէՅոէ

ԸհսՐՇհ տ 861Ոյէ, 1՝յԸՏ7, 7 հտօ1օ § 1ՇՅ| 3 2 ,  2011, թ. 9 6 .

18 « տոոքԺ̂  յ., նշվ. աշխ., Էջ 20։



Իրա կա նությունը սա կա յն ա յլ էր։ Լ ի բա ն ա ն ցի ն ե ր ը  ցա նկա նում  էին. որ 

եկեղեցու հովիվը լինի ա մենա նշա նա վոր ա րա բ ա վետ ա րա նա կա ն 
գո ր ծի չ Բուտրոս Ա լ-Բուստա նին՛9, բա յց  ա մերիկա ցիները ն շա նա կեցի ն  
է. Ս միթին։ Միա յն 1 8 7 0  թ . ն ր ա ն ք  հ ա մ ա ձա յն վեցի ն , որպ եսզի 
լիբա նա նցին ա ռա ջնորդի ա յդ  եկ եղ եցի ն  և  վերա պ ա տ վելի Յուսուֆ 
Բ ա դրը դ ա ր ձ ա վ  Բեյրութի ա զգ ա յի ն  ա վ ետ ա ր ա նա կա ն եկեղեցու 
հովիվը։ Բուտրոս Ալ Բուստ ա նին ն ա և  պ ա տ ր ա ստ ել էր ա յդ  եկեղեցու 
սա հմա նա դրութ յա ն ն ա խ ա գ ի ծը , որում պ ա հ պ ա նե լ էր մա րոնի 
եկեղեցու որոշ դրույթ ները, բա յց  մ իսիոներները մ երժեցին  ա յն, 
հա մա ձա յնվելով  միա յն, որ պ ա շտ ա մունքը մա տ ուցվի ա րա բերեն 

լեզվով20։
XIX դ. կեսերին ավետարանական շարժումն այնքան էր ընդլայնվել, 

որ միշտ չէ, որ վերահսկվում էր միսիոներների կողմից։ Այդ է վկայում 
նրանց շրջանակից դուրս ինքնաբուխ առաջացած մի շարք 
ավետարանական համայնքների փաստը։ Այսպես, 1844 թ. Հասբայա 
քաղաքում հույն ուղղափառ եկեղեցու մի քանի տասնյակ անդամներ 
առանձնացան ու վւետրվարի 26-ին իրենց խումբը հայտարարեցին 
որպես ավետարանական եկեղեցի։ Այն, փաստորեն, դարձավ բնիկ 
|իբանանցիների կողմից հիմնած առաջին ավետարանական 
համայնքը։ Բայց քանի որ Լիբանանում այդ ժամանակ
ավետարանական եկեղեցու կանոնավոր կարգի մասին
պատկերացում ունեին միայն միսիոներները, նորահայտ 
ավետարանականները խնդրեցին իրենց ընդունել ՄԱԱԱհյ-ի 
շրջանակի մեջ։ Ամերիկացիները չհամաձայնվեցին, հիմնավորելով դա 
ավետարանական հավատքի մասին նրանց թերի գիտելիքներով։ 
Արդյունքում, Հասբայահի ավետարանականները հույն ուղղափառ 
եկեղեցուց դուրս մնացին, միևնույն ժամանակ չստացան
ավետարանական եկեղեցու լիարժեք անդամի կարգավիճակը։ Միայն

19 Բուտրոս Ալ-Բուստանի արաբական վերածննդի՝ «Նահդայի» ւսմենակառկառուն 
դեմքերից մեկն է։ Նրա մասին տես Հովհաննիսյան Ն ., Արաբական երկրների 
պատմություն, Երևան, 2004, հ. 2, էջ 345-346։
30 8տժք հ., նշվ. աշխ., էջ 269-303։
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տարիներ անց Հա սբայա հի դավանափոխները կարողացան մերվել 
ավետարանական համայնքի հետ2՛։

Ավետարանականների դեմ ծավալված պայքարը տալիս էր իր 
արդյունքը։ Մասնավորապես, 1840-ին միսիոներները կորցրեցին մի 
շարք դպրոցներ Լեռնային Լիբանանում, որոնք մարոնիները այրեցին 
դրուզների տների հետ միասին։ Արդյունքում 1850 թ. միսիոներները 
Օսմանյան կայսրության տարածքում ունեին ընդամենը 7 եկեղեցի ու 7 
դպրոց, այն ժամանակ, որ 1827 թ. դպրոցների թիվը հասնում էր 13– 
ի22։ էլ ավելի ծանր հալածանքների ենթարկվեցին թուրքաբնակ հայ 
ավետարանականները, որոնք ամենամեծ ավետարանական 
համայնքն էին կազմում Մերձավոր Արևելքում։ Հա յոց պատրիարք 
Մատթեոս Չուհաջյանի 1846 թ. նզովքի հետևա նքով միայն Ստամբուլի 
հայ ավետարանական համայնքի թիվը 8 0 0 0 -ի ց  նվա զեց մինչև 8 0 0 23։ 
Օսմանյան իշխանությունները հյուպատոս Դ. Պորտերից 
պահանջեցին, որպեսղի միսիոներները հեռանան երկրից, բայց 
վերջինը հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ի օրենսդրությունը թույլ չի տալիս ո չ 
սատարել, ո չ  էլ խոչնդոտել կրոնական գործունեությանը24։ Այդպիսի 
պայմաններում ավետարանական համայնքի հովանավորները՝ 
որոշակի քաղաքական և  տնտեսական նպատակներ հետապնդող Մեծ 
Բրիտանիան, Պրուսիան և  ԱՄՆ դիմեցին վճռական քայլերի25։ 1847 թ. 
նոյեմբերի 15-ին ա յդ երկրների դեսպանների պահանջով 
«Բարձրագույն Դուռը օսմանյան հպատակ բոլոր բողոքականերին 
ճանաչեց որպես ուրույն համայնք ... 1850 թ. նոյեմբերի 14-ին 
«բողոքական դարձածներին» իրավունք տրվեց համայնքային գործերը 
վարելու համար ընտրել «ա զգա պ ետ », որը հաշվետու էր 
ոստիկանապետին»26։ Դրա նով իսկ բողոքական միլլեթը համալրեց 
արդեն գոյություն ունեցող հունական, հայկական, հրեական և

31 Լտժոտր Շ . ,  “ 1ո էհ ւտ  ռ1ւքւօո I »ւ111̂ 6 , տոժ ւո էհ ւտ  ռ1ւքւօո I ո ւ I I  Ժ ւ6 ” ։  ԲտրքօոոՅէ^էէ^ յ ո Ժ  էհ տ  

բրօէտտէՅոէ ւժտոէւէ  ̂ ւո 1տէ6 Օէէօտցո Տ^ո յ .
22 Շ տ ր ջտ  Ըւ՜հՅՈ , նշվ. աշխ.։
33Քւսսունի Ե., Ասսաշաիիդ, Բեյրութ, 1947, Էջ 44։
34 Օտրցտ ԸրհՅՈ, նշվ. աշխ.։
33 Այդ մասին մանրամասնորեն տե՛ս Թոփուզյան Սիրիայի ու Լիբանանի հայկական 
գաղթօջախների պատմություն (1841-1946), Երևան, 1986, Էջ 75-79։
36 Նույն տեղում, Էջ 78։



կա թոլիկ միլլեթների շա րքը27։ Ա յդուհետ կղերա կա նները կ ա ր ո ղ  էին 
խ ոչընդոտ ներ ստ եղծել ա վետ ա ր ա ն ա կա ն ն եր ի  ա ռ ջև  միա յն իրենց 

սեփ ա կա ն հեղինա կութ յա մբ, ա յլ ոչ թ ե օր են քի  ուժով։
Բողոքական միլյեթի ստեղծումից հետո Լիբանանի շրջաններում 

շուտով ձևավորվեցին մի շարք նոր ավետարանական տեղական 
համայնքներ՝ 1851 թ. Հասբայահում, 1852 թ.՝ Սայդայում, ապա նաև՝ 
Տրիպոլիում, Զահլեյում և Լեռնային Լիբանանի գյուղերում։

Այսպիսին էր ընդհանուր գծերով Լիբանանի ավետարանական 
համայնքի ստեղծման պատմությունը։ Հետ ա գա  տասնամյակների 
ընթացքում այն դարձավ երկրի հարգված համայնքներից մեկը՝ նախ և 
առաջ կրթամշակութային զարգացման գործում իր մեծ ավանդի 
շնորհիվ։ Սկսվում էր Լիբանանի ավետարանական եկեղեցու 
պատմության նոր շրջանը՝ ավետարանական միլլեթի գոյության 
պայմաններում։

ոստօ՚յ

7 » է  ք 0 8 ա Ո 0 *1  Օք * 8 ձ 8  Ը^Ւ16ԸԼ1ՇձԼ ՇՕ ^Ս Ւ 41Ո  1Ա Լէ8ձ&101«յ
(1 8 1 9 - 1 8 5 0 )

1 ւ7ւոտ էօ տթւ՜տտժ էհտւր քտւէհ տ տ օոջ 1օշյ1 թօթս13էւօո, ձտ տ հշՅո թրօէտտէՅոէ 

աւտտւօոՅոտտ հտջՅՈ ւո 1818  էհտւր Յ ժ ^ ՚ւէ ^  տ Լ ց Ե յո օ ո . 1 հ ^  քօսոետժ էԻտ^ քյրտէ 

Ըոջ1ւտհ–տթ631<ւո8 օհսրօհ ւո Ցտւաէ ւո 1 8 2 3  տոժ էհտ ^ՐՅհւշ–տթ63|Հւոտ 0Ո6 ՚ ո 1 8 4 6 . 

Օտտթւէտ էհտ ՐտտւտէՅոշտ օք 1օշյ1 օ10ք§>, էհտ տ\^յր^տ1|օյ1 շհւաշհ&տ «տրտ քօոոտժ յ1տօ ւո 

7ոթօ1ւ, Տ յ1 Ժ յ, 2տհ1տ, Տա1<–յ1–6յ|–Ե6 յո Ժ  տօտտ օէհտր թ13շտտ, «հտրտ տւտտւօոՅոտտ

ժտ^տէօթտժ էհտւր |ՈէՏՈՏ^6 &ԺսՇՅէ|0ՈՅ|, թԱե1|ՏՒ||Ոք», 6ՇՇ1ՏՏ13Տէ|ՇՅ|, հՏՈ670|ՏՈէ, ՅՈԺ 

օէհտր ՅՇէ^ւէւտտ. քւո311^, սոժտր էհտ թրտտտսրտ օք տօատ «տտէտրո թօ^տրտ, էհտ Օէէօատո 

յ>076քՈ1Ո6Ոէ ՇքՏՅէՏԺ “ ՐքՕէՏՏէՅՈէ տ |||6է” 1Ո 1 8 4 8 - 5 0 .

37 Միլլեթի մասին աես Թոփուզյան Հ., նշվ. աշխ., Էջ 7 8 -7 9 ։ Խառատյան Ա., 
Կոստանդնուպոլսի հայ գաղթօջախը ()0ք–)Ոա դարեր), Երևան, 2 0 0 7 ,  Էջ 1 2 5 -6 0 ։ Նույնի, 
Կոստանդնուպոլսի հայ գաղթօջախը (XVIII դարի սկիղբ-1923 թ.), հէէբ։//հթյ.3տյ– 
Օ Յ.Յա /2687/1/2009–2–3(23).բժք; ՕթտաոօտՅ Շ., ՕօահշոՅՈ ւաոտթսո։ ոթօճոտսեւ 
1Ա16»(Ւ(ՕհՓ6 Շ0 ւ1ՕհՅՈե»ե|\ օ՚աօա&ան, Տօշւօհ, 2 0 0 8 ,  6 , »օ ո 6 .– «6 « ., շ . 3 3 -4 4 .
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I
I

ԱՍՏՂԻԿ ԵՂՈՅԱՆ

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄՈԻԹԱՍԱՐԻՖՈԻԹՅՈԻՆԸ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ 
ՇՐՋԱՆՈՒՄ (1861-1868 ԹԹ.)

Լիբանանի ինքնավարության ւսվադույթները սկսել են ձևավորվել 
դեռևս Մաան և Շիհաբ տոհմերի ամիրների կառավարման շրջանում 
(1516-1842 թթ.)՛։ Լիբանանի ամիրները հանդիսանում էին սուլթանի 
անմիջական և  կիսանկախ վասալները, սակայն իրականում նրանք 
իրենց տիրույթների սահմաններում գրեթե ինքնիշխան էին2։

Լիբանանյան կիսանկախ ամիրայության ձևավորման հենց սկզբից 
օսմանյան իշխանությունները մշտապես միջամտում էին նրա ներքին 
գործերին՝ լիբանանյան ամիրայությունը վերացնելու և  օսմանյան 
անմիջական կառավարում հաստատելու համար։ Ամիրայության 
ներքին գործերին միջամտելու հարցում պակաս դերակատարություն 
չունեցան նա և եվրոպական տերությունները։ Հատկա պ ես Ֆրանսիայի 
և Անգլիայի միջև թ եժ պայքար սկսվեց կայսրության արաբական 
տիրույթների համար։ Ն րա նք հետզհետե ամրապնդեցին իրենց 
քաղաքական ու տնտեսական դիրքերը կայսրության տարածքում։ 
Օսմանյան իշխանությունների, ինչպես նա և Անգլիայի և  Ֆրանսիայի 
միջամտությունն անկայունացնում էր կրոնական բազմազանությամբ 
աչքի ընկնող Լիբանանյան ամիրայությունում տիրող իրավիճակը։ Ի 
վերջո այս ամենը հա նգեցրեց դաժան արյունահեղության 
քրիստոնեական և  մուսուլմանական համայնքների՝ հիմնականում 
մարոնիների և  դրուզների միջև։

19-րդ դարի ընթացքում Լեռնալիբանանի համայնքային խնդիրները 
սերտորեն միահյուսվեցին եվրոպական տերությունների 
քաղաքականության հետ։ Ֆրա նսիա ն, որ ձգտում էր ամրապնել 
կաթոլիկների ազդեցությունը Օսմանյան կայսրության տարածքում,

1 Այս մասին մանրամասն տե՛ս Հովհաննիսյան Ն ., Արաբական երկրների պատմություն, 
հ. II, Երևան. 2004, էջ 78-88, 267-292։
2 Նաջարյան Ե., Լիբանանը XVIII դարի վերջին և XIX դարի առաջին կեսին, Երևան, 
1985, էջ 73։
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սերտ  հա րա բերութ յուներ հ ա ստ ա տ եց մա րոնիների հետ ։ Ի 
հա կա դրություն դրա ն՝ Մ եծ Բ րիտ ա նիա ն սկսեց հովա նա վորել 
դ րուզներին, Ռ ուսա ստ ա նը՝ հույն ուղղա փ ա ռներին3։

Լիբանանի մարոնիների և դրուզների միջև կրոնական
անհանդուրժողականությունը սաստկացավ նա և Մուհամմեդ Ալիի 
տիրապետության շրջանում քրիստոնյաներին շնորհված 
արտոնությունների պատճառով։ Ի վերջո այդ լարվածությունը 1841 թ. 
հանգեցրեց միջհամայնքային արյունահեղության, որի հետևանքով էլ 
գահընկեց եղավ Լիբանանյան ամիրայության վերջին ամիր Բաշիր 3– 
րդը։ 1842 թ. վերացվեց Լիբանանի կիսանկախ ամիրայությունը և 
մտցվեց օսմանյան ուղղակի կառավարում, որին դեմ էին եվրոպական 
տերությունները4։

1842 թ. մայիսի 27-ին Օսմանյան կայսրության արտաքին գործերի 
նախարարությունում տեդի ունեցած համաժողովի ընթացքում, որին 
մասնակցում էին հինգ տերությունների (Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, 
Պրուսիա, Ավստրիա, Ռուսաստան) ներկայացուցիչները, 
պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, Լիբանանը բաժանել երկու՝ 
քրիստոնեական և  դրուզական կայմակամությունների5։

Սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական լարվածությունը 
Լեռնալիբանանի խառը բնակչությամբ շրջաններում 1840-1850-ա կա ն 
թվականներին ժամանակ առ ժամանակ վեր էր ածվում համայնքային 
բախումների, որոնք ավելի լուրջ բնույթ ստացան 1860 թ. գարնանը։ 
Մայիսի վերջին այստեղ քաղաքացիական կռիվներ սկսվեցին։ 1860 թ. 
մայիսի վերջից մինչև հուլիսի սկիզբը Լիբանանի տարբեր 
բնակավայրերում դրուզները քրիստոնյա բնակչության կոտորածներ 
իրականացրեցին։ Լիբանանում գտ նվող թուրքական ուժերը ոչինչ 
չձեռնարկեցին քրիստոնյա բնակչությանը պաշտպանելու համար6։

3 Ւ13ՐՈՏ ք2Շ6Տ օք ԼտԵՅՈՕՈ։ ՏՏՇէՏ, «ք2ՐՏ ՅՈԺ §1օետ1 6 X1 6 ^ 10^ ,  Բոոշտէօո, 1997, թ. 34.
4 Բաշիր 3-րդի կառավարման շրջանի և 1841-42 թթ. իրադարձությունների մասին 
մանրամասն տե՛ս Բօսյօս13է 6 . ,  Լ յ տա ր  1յ Տ ^ ո տ  6է 1^թ&1ւէւօո քՒտոքՅւտտ, Շտստտ քւ-ծրտտ 
6է 0սթՐ6^, Բյ ո տ , 1861, թթ. 273-276.
5 Տթ36Ո օ1օ յ . ,  քռոօտ ՅոԺ ՕէէօաՅՈ Լտ Ե յոօո 1861-1914, Լ օ ո ժ օ ո , 1977, թթ. 15-16.
6 ՏՕՕհտՕՈէՏ1\ Շ. Ժտ, Լ6 ԼւեՅՈ 6է |՚Տ\թ6<յ|է|ՕՈ քՐՅՈ^ՅւՏՔ 6Ո Տ^Ո6 (1860-1861), 00ՇԱՈ16ՈէՏ 
ւո6ժւէտ ծս  66ո6րյ1 ծ . Օսշրօէ, ձ . ԲւշՅռ), Բյոտ , 1921, թթ. 31-54.
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I

Այս իրադարձություններն առիթ հանդիսացան Ֆրանսիայի՝ 
Լիբանան ներխուժման համար։ Մինչ այդ օսմանյան 
կառավարությունը միջոցառումներ ձեռնարկեց մի քանի 
հանցագործների պատժելու և Եվրոպային ցույց տալու համար, որ 
իրավիճակն արդեն վերահսկվում է։ Այդ նպատակով հուլիսի 17-ին Բ. 
դուռը զորք ուղարկեց Բեյրութ՝ օսմանյան նախարար, հայտնի 
բարեփոխիչ Ֆուա դ փաշայի գլխավորությամբ։ Նրան 
անսահմանափակ իշխանություն էր տրվել կա րգ ու կանոնը 
վերականգնելու և մեղավորներին պատժելու համար7։

1860 թ. հոկտեմբերի 5-ին միջազգային հանձնաժողովն իր 
աշխատանքներն սկսեց Բեյրութում, որի ընթացքում պետք է վճիռ 
կայացվեր և՛ Սիրիայի, և՛ Լիբանանի ապագա կարգավիճակների 
վերաբերյալ։ Լեռնալիբանանի կարգավիճակի վերաբերյալ հիմնական 
սահմանադրական փաստաթուղթն ստորագրվեց 1861 թ. հունիսի 9– 
ին8։ «Լիբանան լեռան վերակազմավորման ռեգլամենտը» 
(կանոնադրություն), որով Լեռնալիբանանին տրվում էր հատուկ 
կարգավիճակ Օսմանյան կայսրության կազմում, պատմագրությանը 
հայտնի է որպես «Օրգանական ստատուտ»։ Ընդհանուր առմամբ 
Կանոնադրությունը բաղկացած էր 17 հոդվածից9։

Տերությունները կարող էին միջամտել Լեռնալիբանանի գործերին 
միայն կառավարիչ նշանակելիս, այն էլ մեկը մյուսի հետ 
համաձայնության գալու դեպքում միայն։ Կառավարչի մանդատը 
լրանալուց երեք ամիս առաջ Բ. դուռը և տերությունների 
ներկայացուցիչները պետք է համաձայնության գային հաջորդ 
կառավարչի թեկնածության շուրջ։ Լեռնալիբանանը կառավարելու էր 
Բ. դռան նշանակած և  ուղղակիորեն նրան ենթարկվող քրիստոնյա 
կառավարիչը (արաբ, մութասարիֆ), որի կառավարման ժամկետը

7 ՔԺոյրԺտ Տ., Լ յ Տ^Ո6, ձռւ^օէ, Բյոտ, 1862, թ. 206.
8 ՏբՅ§ոօ1օ յ., նշվ. աշխ., Էջ 36-41։
9 1861 թ. Կանոնադրության հոդվածները և կից արձանագրությունն ամբողջությամբ 
տե՛ս ձռհնտտ ժթ1օաՅէւդս6տ։ ՐՏ0Ա6ւ1 ժտ ժւթ1օտՅէ16 տէ ժ՚հւտէօՒտ, 1861/07 (13)–1861/09, բբ. 
313-318, ձտ^օէ, Ր յ ո տ .
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սահմանվեց երեք տարով։ Նա օժտված էր լինելու գործադիր 
իշխանության բոլոր լիազորություններով. Լեռնալիբանանի ամբոդջ 
տարածքում հսկելու էր կարգ ու կանոնի, հասարակական 
անվտանգության պահպանմանը, գանձելու էր տուրքերը, նրա 
պատասխանատվության ներքո և սուլթանից ստացած իշխանության 
ուժով նշանակելու էր վարչական պաշտոնյաներին, հաստատելու էր 
դատավորներին, հրավիրելու և նախագահելու էր Վարչական 
կենտրոնական խորհրդի նիստերը, հաստատելու դատարանների՝ 
օրենքով սահմանած բոլոր վճիռները։ Լեռնալիբանանի համայնքներից 
յուրաքանչյուրը կառավարչի մոտ ունենալու էր իր ներկայացուցիչը, 
որին նշանակելու էին համապատասխան համայնքի առաջնորդները։ 
Ստեղծվելու էր Կենտրոնական վարչական խորհուրդ՝ կազմված 12 
անդամներից, որոնք ներկայացնելու էին Լեռնալիբանանի 
համայնքները՝ 2 մարոնի, 2 դրուզ, 2 հույն կաթոլիկ, 2 հույն ուղղափառ, 
2 մթուալլի (շիա) Լւ 2 սուննի մուսուլման, որոնց պարտականությունն էր 
լինելու բաշխել հարկերը, վերահսկել եկամուտների ու ծախսերի 
տնօրինումը և  կարծիք հայտնել բոլոր այն հարցերի շուրջ, որոնք 
կառավարիչը կներկայացներ նրանց քննարկմանը՛0։

Ըստ կանոնադրության՝ Լեռնալիբանանը բաժանվելու էր 6 
վարչական շրջանների, որոնք ղեկավարելու էին մութասարիֆի 
կողմից նշանակված մուդիրները։ Կարգ ու կանոնի պահպանման 
համար ստեղծվելու էին ոստիկանական ուժեր, որոնք կազմվելու էին 
կամավորության հիմունքներով1՛։ Կանոնադրությամբ վերացվում էին 
ավատատերերի վարչական և դատական իրավունքներն ու 
առանձնաշնորհները12։

Կանոնադրությանն առնչվող արձանագրության մեջ լրացուցիչ 
ընդգծվում էր, որ Բեյրութ-Դամասկոս մեծ ճանապարհի

10 ՏթՅյ»ոօ1օ յ., նշվ. աշխ., էջ 41-43։
"  ԱՅՈէտէ յ., Ւ1ւտէօհ–6 <Խ Լւետո, 1&)տ, Բ յ ո տ , 1989, ր. 199.
ռ Օսետւո Ր.1., Շոտւտ տ Լտետոօո, 1 հ օ  ա ժ 1 օ  Տտտէ 1ոտէւէսէ6, ^ Յ տ հ տ ջէ օ ո  Օ.Շ., 1961, թ. 13.
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անվտանգությունն ու ազատությունը մշտապես ապահովելու համար 
Բ. դուռը այդ ճանապարհին հաստատելու է հսկիչ զորակայան13։

Հանձնաժողովի քննարկումների ընթացքում
անհամաձայնություններ առաջացան կառավարչի նշանակման հարցի 
շուրջ։ Ի վերջո տերությունների ներկայացուցիչները համաձայնության 
եկան կաթոլիկ կառավարչի թեկնածության շուրջ՝ բացառելով 
մարոնիներին։ Լեռնալիբանանի կառավարիչ նշանակվեց հայ 
կաթոլիկ և  օսմանյան բարձրաստիճան պաշտոնյա Դաուդ էֆենդին՝ 
(Կարապետ Արթին Դաուդյան), որին տրվեց մուշիրի աստիճան և 
փաշայի տիտղոս՛4։

Դաուդ փաշան 1861 թ. հուլիսի 4-ին ժամանեց Լիբանան։ 
Լեռնալիբանանի նորանշանակ կառավարիչը սառն ընդունելության 
արժանացավ հատկապես քրիստոնյաների կողմից։ Կաթոլիկ և  
ուղղափառ հույները թշնամանքով ընդունեցին Դաուդ փաշայի 
նշանակումը, որովհետև նա հայ էր։ Հա յերը հույների մշտական 
մրցակիցներն էին օսմանյան կառավարությունում։ Լեռնալիբանանի 
հույները չէին կարծում, որ հայ կառավարիչը կկարողանար 
վերականգնել արդարությունը Լեռնալիբանանում և  կա րգ ու կանոն 
հաստատել այնտեղ։ Մարոնիներն ավելի վատ էին տրամադրված 
Դաուդ փաշայի հանդեպ։ Ն րա նք պահանջում էին, որ կառավարիչը 
լինի մարոնի։ Մարոնի հոգևորականությունը, որը մեծ ազդեցություն 
ուներ Լեռնալիբանանում, նույնպես դժգոհ էր Դաուդ փաշայի 
նշանակումից։ Հոգևորա կա ններն անհանգստանում էին, որ 
կառավարիչը կարող էր թուլացնել իրենց դիրքերը։ Այս առումով 
Դաուդ փաշան դժվարությունների ունեցավ հատկապես երկրի 
հյուսիսային մարոնիաբնակ շրջաններում, որտեղ տիրապետող 
դիրքեր ուներ մարոնիական եկեղեցին։ Լեռնալիբանանի հյուսիսում 
Կանոնադրությունը չընդունեցին, և  Տուսուֆ Քարամը դարձավ դժգոհ 
մարոնիների խոսնակը։ 1860  թ. մարոնիադրուզական

13 ձւ՜շհ^տտ ճւթ1օաՅէւգս6Տ։ ք՜6շս6ւ1 Ժտ ժւթ1օՈ1ձէւ6 6է ժ՚հւտէօւքտ, 1861/07 (13)–1861/09, թ. 318.
14 Տբտջոօ1օ յ., նշվ. աշխ.. Էջ 41։
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հակամարտության ընթացքում նա էր կազմակերպել քրիստոնյաների 
պաշտպանությունը և  բավականին մեծ հեղինակություն էր ձեռք բերել։ 
Քարամը լավ հարաբերություններ ուներ Ֆուա դ փաշայի, 
Բրիտանիայի դիվանագիտական ներկայացուցիչների, ինչպես նաև 
Ֆրանսիական արշավախմբի որոշ սպաների հետ։ Արդյունքում նա 
նշանակվեց հյուսիսային շրջանի ժամանակավոր կայմակամ (շրջանի 
կառավարիչ)15։

Չնայած իր դեմ ձևավորված ընդդիմությանը՝ Դաուդ փաշան 
անցավ վարչակազմի ձևավորմանը։ Կառավարիչը Քարամին ևս 
պաշտոն առաջարկեց։ Յուսուֆ Քւսրամը տվեց իր համաձայնությունը, 
սակայն մի քանի օր անց հրաժարվեց։ Ն ա  հույս ուներ, որ ի վերջո 
Դաուդը կձախողվի և ֆրանսիացիները կհասնեն նրան, որ 
մութասարիֆի պաշտոնում կնշանակվի լիբանանցի։ Դ-աուդը 
գիտակցում էր, որ առանց արտաքին միջամտության չի կարող դուրս 
գալ ստեղծված իրավիճակից։ Կառավարիչը դիմեց Ֆուադ փաշայի 
օգնությանը։ Միջազգային հանձնաժողովը հաստատեց Ֆուա դ 
փաշայի՝ Քարամին Կ. Պոլիս արտաքսելու որոշումը16։

Դաուդ փաշայի կառավարման եռամյա ժամկետի ավարտին՝ 1863 
թ. աշնանը, տերությունները պետք է քննարկեին նրա հետագա 
ճակատագիրը։ Դաուդ փաշան առաջարկեց փոփոխություններ 
կատարել Կանոնադրության մեջ, որը թույլ կտար ուժեղացնել 
մութասարիֆի իշխանությունը։

1864 թ. սեպտեմբերի 6-ին Դաուդ փաշան հինգ տարի ժամկետով 
վերանշանակվեց Լեռնալիբանանի կառավարիչ։ Տերությունների 
դիվանագիտական ներկայացուցիչները քննարկեցին և 
վավերացրեցին մութասարիֆի առաջարկած փոփոխությունները։ 
Կանոնադրության մեջ կատարված փոփոխությունները թուլացրեցին

15 Նույն տեղում, էջ 54-58։
16 ԱՅոէտէ յ., նշվ. աշխ., Էջ 202-204։
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էI

տարբեր կրոնական համայնքների առաջնորդների դիրքերը և  ամբողջ 
իշխանությունը կենտրոնացրեցին մութասարիֆի ձեռքերում17։

Կանոնադրության մեջ կատարված Փոփոխությունները Լւ Դաուդ 
փաշայի վերանշանակումը, թվում Էր, կապահովեին Լիբանանի 
քաղաքական կայունությունը, սակայն Դաուդը դեռ ստիպված Էր 
պայքարել մարոնի բարձրաստիճան հոգևորականության դեմ։ 
Մարոնիների պատրիարք Ս՜ասադը մեղադրում Էր Դաուդին, որ 
վերջինս վիրավորում Էր բարձրագույն հոգևորականությանը՝ թույլ 
չտալով նրան մասնակցել Լեռնալիբանանի կառավարմանը։ 
Պատրիարքը չէր ներում մութասարիֆին նա և Յուսուֆ Քարամին 
աքսորելու համար18։

1864 թ. աշնանը Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը մտադիր 
էր բանակցություններ սկսել Քարամին աքսորից վերադարձնելու 
համար։ Դաուդը և  Ֆրանսիայի հյուպատոս Ուտրեյը պնդում էին, որ 
Քարամն աքսորից պետք է վերադառնա պայմանով, որ 
պատասխանատու պաշտոն զբա ղեցնի մութասարիֆությունում, որով 
հնարավոր կլիներ կանխել նրա ներքաշումը նոր խռովությունների 
կազմակերպման մեջ։ Քարամը հրաժարվեց ընդունել այս 
նախապայմանը։ 1864 թ. նոյեմբերին նա վերադարձավ Տրիպոլի, 
սակայն մերժեց մութասարիֆի հրավերը՝ Բեյթ ալ-Դին գնալու։ 1865 թ. 
հունվարի 26-ին Դաուդ փաշան իր հրաժարականը ներկայացրեց՝ 
հայտարարելով, որ ցանկություն չունի գլխավորելու լիբանանյան 
հերթական արյունահեղությունը։ Ֆրանսիան և Անգլիան 
պայմանավորվեցին միասին գործել կանխելու համար խռովության 
բռնկումը19։

1866 թ. հունվարի 2-ին տեղեկանալով, որ Յուսուֆ Քարամը իր 
կողմնակիցների հետ պատրաստվում է հարձակում գործել, Դաուդը

17 ՏբՅք<ոօ1օ յ., նշվ. աշխ., էջ 83-91։
18 Նույն տեղում, էջ 97։
19 ձո ուտ ռ ճտտ ժտւտ աօոժտտ։ հւտէօււ-6 ջձոձռւ16 ժտտ ժնտրտ ծէտէտ, 1864 (113)–1865, ք ^ ս 6  Ժցտ 
Օտւա նէօոժտտ, Բյ ո տ , թ. 611.
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լրացուցիչ օսմանյան զորքեր խնդրեց, որոնք դրվեցին նրա 
տրամադրության տակ՝ համաձայն Կանոնադրության 14-րդ 
հոդվածի20։ Թուրքական զորքերի մուտքը ևեռնալիբանան ավելացրեց 
մութասարիֆի իշխանության դեմ ձևավորված դժգոհությունը։ 
Բնակչությունը հրաժարվեց վճարել հարկերը, ձևավորվեցին զինված 
խմբեր։ 1866 թ. փետրվարին Սիրիայում օսմանյան ուժերի 
հրամանատար Դարվիշ փաշայի զորքն առանց մեծ դժվարության 
գրավեց Քարւսմի գյուղը՝ Իհդինը։ Քարամը և իր փոքր ջոկատը հազիվ 
փրկվեցին գերի ընկնելուց։ Նա կարողացավ փախչել և  թաքնվել։ Որոշ 
ժամանակ անց՝ 1866 թ. վերջին, նա կրկին հայտնվեց Իհդինում և 
փորձեց ապստամբության դրոշ բարձրացնել։ Սակայն նրա բոլոր 
կողմնակիցները լքեցին նրան։ Այդ ամենից հետո մեկ ամսվա 
ընթացքում Դաուդը կարողացավ օսմանյան զորքերը դուրս բերել 
Լեռնալիբանանից2՛։

Ֆրանսիայի նոր արտգործնախարար Մուստիեն, որ փոխարինել էր 
Դրույեն դը կուիսին, հրահանգեց Ստամբուլում Ֆրանսիայի դեսպան 
Բուրեին համոզել Քարամին հեռանալ Ալժիր։ Հունվարի 31-ին Քարամը 
ֆրանսիական ռազմանավով հեռացավ Ալժիր22։

Դաուդը նպատակ ուներ Լիբանանի տարածքն ընդարձակելու՝ 
մութասարիֆության մեջ ընդգրկելով Բիկաայի բերրի հարթավայրը։
1865 թ. Դաուդ փաշան հասավ նրան, որ Բիկաայի հարթավայրի՝ 
Աեռնալիբանանին սահմանակից արևմտյան մասը, որը հիմնականում 
բնակեցված էր քրիստոնյաներով, անջատվեց Դամասկոսի վիլայեթից 
և միավորվեց Աեռնալիբանանին։ Այն չընդգրկվեց Լեռնալիբանանի 
ինքնավար նահանգի կազմում, այլ պարզապես դրվեց Դաուդ փաշայի 
կառավարման ներքո։ Այս տարածքի կառավարումը մութասարիֆի 
առաջարկությամբ հանձնվեց Բ. դռան կողմից նշանակված

20 73(–հաւ ՏՀ. ձ . ,  յ1–Ստյտ 31–է3ո1<հւ^3 1ւ ոււտտ ԼսեոՅՈ 31–է3ւքւ, Օ յր  31–ձք3գ, 06ւոյէ, 1981, թ 
2 4 8 .

21 ՏթՅք>ոօ1օ յ . ,  նշվ . ա շխ ., Էջ 105-107 ։

22 ծոոսՅւր6 Ժ6Տ Ժ 61« աօոժտ։ հւտէօ^տ ձտտ ծէՅէՏ, 1 8 6 6  ( 1 14) - 1 8 6 7 ,  թ. 5 6 4 .
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փոխնւսհանգապետին։ Սա շատ կարևոր էր մութասարիֆություևը 
մթերքով ապահովելու համար23։

Մութասարիֆի և  ֆրանսիական կառավարության միջև այս 
ժամանակահատվածում կար փոխադարձ վստահություն։ Ֆրանսիայի 
դեսպան Բուրեն Ստամբուլում բանակցություններ էր սկսել Դաուդին 
Լեռնալիբանանի կառավարչի պաշտոնում վերանշանակելու 
ուղղությամբ։ Սակայն 1868 թ. ապրիլի 22-ին Դաուդը վերադարձավ 
Ստամբուլ և  երկրորդ անգամ սպառնաց հրաժարական տալ։ Նա 
դժգոհում էր ֆինանսական դժվարություններից։ Դաուդը շարունակում 
էր պնդել Լեռնալիբանանի մութասարիֆության սահմաններն 
ընդարձակելու անհրաժեշտության մասին, որը նրան ավելի 
կենսունակ միավոր կդարձներ24։

Օսմանյան կառավարությունը, զգուշանալով Դաուդի տարածքային 
հավակնություններից և լիբանանյան հարցի աշխուժացման նոր 
հնարավորությունից, արագացրեց նոր մութասարիֆի նշանակումը։ 
1868 թ. հուլիսի 27-ին դեսպանների կոնֆերանսը մութասարիֆի 
պաշտոնում հաստատեց Ֆրանկո –Բուսային։ Այս անգամ 
արձանագրության տակ ստորագրեց նա և Ստամբուլում Իտալիայի 
դեսպանը։ Լիբանանի վերահսկողության հարցում Իտալիան ստացավ 
նույն իրավունքները, ինչ մյուս հինգ տերությունները25։

Լեռնաւիբանանի մութասարիֆության կազմավորման մեջ 
նշանակալից դեր ունեցավ առաջին մաթասարիֆը, ով, համաձայն 
Կանոնադրության, ոչ միայն պետք է ձևավորեր վարչական 
մարմիններ, ոստիկանական ուժեր, հաշտեցներ Լեռնալիբանանի 
թշնամացած կրոնական համայնքներին, պահպաներ 
հավասարակշռությունն ա յդ համայնքների միջև, այլև ստիպված էր 
բախվել տեղի ավանդական ուժերի՝ մարոնի եկեղեցու և

23 Ն ույն տ եղում, էջ 5 0 2 ։

24 ՏթՅ§ոօ1օ յ., նշվ . ա շխ ., էջ 115-116։
25 ձքքնւՐՏՏ ձէՐՅՈ8ձՐ6Տ, ԺՕՇԱՈԴՏՈէՏ Ժ|բ|0Ո13է|գԱ6Տ (ձՈՈԱ6|), 1 8 6 9  (1՝1 11), |քՈթՈՈԴ6Ո6 1տ 6բա 16, 

Բյ ո տ , թթ. 1 3 5 -136 .
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ազնվականության հետ, ովքեր հրաժարվում էին ընդունել և՛, 
Կանոնադրությունը 1ւ ոչ տեղաբնակ կառավարչին, ում ներկայությունը 
թուլացնում էր իրենց ազդեցությունը Լեռնալիբանանում։

1861 թ. Կանոնադրությամբ Լեռնալիբանանը լայն 
ինքնավարություն էր ստացել և շահեկանորեն առանձնանում էր իրեն 
շրջապատող մյուս նահանգներից, որոնք գտնվում էին Օսմանյան 
կայսրության տիրապետության ներքո։ «Օրգանական ստատուտի» 
շնորհիվ Լեռնալիբանանը շարունակեց տևական խաղաղության մեջ 
գտնվել (1861-1915 թթ.)։ Կանոնադրությունը և  1864 թ. նրա 
վերափոխված տարբերակը հիմք դրեցին Լիբանանում 
համամասնական ներկայացուցչության ավանդույթի ձևավորմանը։

ծՏ76Ւ111<

Օք ^ՕՍԱք ԼԸ8*ԱՕՒ1 
1Ա ք օ & ա ա ը  Բ է«100 , 1861-1868

7 հ օ  ՅՐէւօ16 ւտ ( ^ օ է տ ժ  էօ էհտ ոտտտՅք՜օհ օք  ք օ ^ Յ է ^  թ տ ոօժ օք  էհտ Յս էօոօտ օստ  

ք6§>ւոո6 ւո ա ս ո է  ԱԵ յ ո օ ո . 7 հ 6  ւ՞տջւռւտ » յ տ  տօէ ս թ  տքէտր էհտ շտ 1  » յ ր  օք  1 8 6 0 .  7հտ քշ 

յ ր 6  ժօտ շոհտ ժ էհ6 շօոժւէւօոտ  սոժտ ք « հ ւ շ հ  |է ՕՇՇԱՐՏԺ.

ձ ո  ւոէ6քո3էւ0ո31 թւ–օէօշօ1 տւջոտժ օ ո  յս ո 6  9 ,  1 8 6 1  յ ո Ժ ՐՅէւքւտժ էհօ "Տտ ջւտ ա շոէ 

քՕՐ էհ6  ք60ՐջՅՈ|23է10Ո օք  ա ս ո է  ԼտեՅՈՕՈ". 7հտ  ք^6§|6Ո16Ոէ Օք 1 8 6 1  ՅՈԺ Ւ|Տ ^ | Տ Տ Ժ  

\^0ՐՏ1ՕՈ օք  1 8 6 4  ք6Ո131Ո60| էՒւ6 ԵՏՏ1Շ Ժ0ՇԱքՈ6Ոէ ՅՇՕՕՐԺ|Ո§ էՕ «հ |Օ հ  /^ՕԱՈէ ԼօեՏՈ Օ Ո ՚Տ 

Յսէօոօտ օստ  ^ 6 Ր ո տ 6 ո է  « յ տ  շօոտ էքսժտ ժ յ ո Ժ ո տ  ( Խ ո ո ջ  էհտ ասէՅտտրւքւ^Յ բ©քւօօ1 

(1 8 6 1 -1 9 1 5 ).
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ՆԱԶԵԼԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ

ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԵՎՏՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐՆ 
ԻՐԱՆՈՒՄ (XIX Դ. ՎԵՐՏ XX Դ. ՍԿԻԶԲ)

Իրանը, շնորհիվ իր տնտեսական զգալի ներուժի և  ուրույն 
ռազմավարական դիրքի, առանձնակի կարևորություն է ունեցել 
Ռուսական կայսրության միջինւսրևելյան քաղաքականության 
ուղեծրում։ Ռուսաստանի քաղաքական և  տնտեսական 
հետաքրքրություններն Իրանի նկատմամբ հատկապես ակտիվացան 
Ղրիմի պատերազմում (1853-1856 թթ.) կրած ծանր պարտությունից 
հետո։ Հիմնավորվելով Կասպից ծովում, գրավելով միջինասիական 
շրջանները և կիրառելով կապիտոււյացիոն համակարգի ողջ 
զինանոցը՝ Ռուսաստանն ուժեղացրեց իր տնտեսական և 
քաղաքական ներգրավվածությունն Իրանում։ Այս ժամանակաշրջանից 
սկսած Կայսրության միջինարևելյան քաղաքականությունը թևակոխեց 
որակապես նոր փուլ։ Սակայն տարածաշրջանային գերտերության 
կարգավիճակ ձեռք բերելու Ռուսաստանի հավակնությունները 
բախվեցին նրա վաղեմի հակառակորդ Մեծ Բրիտանիայի 
հակազդեցությանը։ Ռուս-բրիտանական հակամարտությունն Իրանում 
վերաճեց գերակայության համար մղվող երկարատև մրցապայքարի, 
որը դրսևորվում էր միմյանց դիմակայելու սկզբունքայնությամբ և 
ընթանում էր փոփոխական հաջողությամբ։

Հոդվա ծի նպատակն է ներկայացնել Իրանի ռազմավարական դերն 
ու նշանակությունը Ռուսական կայսրության արտաքին քաղաքական 
օրակարգում։ Այդ երկրում գերակայության հաստատման 
ճանապարհին կիրառված տնտեսական –և քաղաքական լծակների 
ձեռք բերման գործընթա ցի հիմնական նշանակությունը, միտումներն 
ու հետևանքները։

XIX դ. առաջին կեսից սկսած Ռուսաստանի հարավային 
սահմանների անվտանգության ապահովման խնդիրը դարձավ 
կայսրության արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից 
մեկը, որի կենսագործման համար Ռուսաստանն ա նցա վ տարածքային



ձեռքբերումների։ Կովկասյան ամբողջ տարածաշրջանի և Միջին 
Ասիայի վերջնական միակցումը Ռուսաստանին՝ կայսրության 
արևելյան քաղաքականության ուղեծրի բաղկացուցիչներից մեկն էր, 
որն ընթացավ ռազմաքաղաքական բա րդ և  լարված իրադրության մեջ՝ 
մի կողմից ռուս-պարսկա-թուրքական պատերազմների, իսկ մյուս 
կողմից՝ ռոա-բրիտանական սուր հակամարտությունների 
պայմաններում1։ Տևական ժամանակ Մեծ Բրիտանիան փորձում էր 
կասեցնել Ռուսաստանի առաջխաղացումը դեպի Մերձավոր և Միջին 
Արևելք, ինչի հետևանքով պարբերաբար ծագում էին 
ռազմաքաղաքական բնույթի ճգնաժամեր՝ անխուսափելի դարձնելով 
այս տերությունների անմիջական միջամտությունը Իրանի ներքին 
խնդիրներին։ XIX դարավերջին Ռուսական կայսրությունն առաջին 
անգամ ընդհուպ մոտեցավ Իրանի արևմտյան սահմաններին, 
բրիտանական ազդեցության ոլորտում գտ նվող Մֆղանստանին, 
դրանով իսկ հիմք դնելով Հնդկա ստա նի համար «ռուսական 
սպառնաւիքին»։ Այս բոլորի տրամաբանական արդյունքը եղավ ռուս- 
բրիտանական հարաբերությունների սրումը։ Մեծ Բրիտանիան և 
Ռուսաստանը հայտնվեցին պատերազմ սկսելու փաստի առաջ3։ 
Ռուսաստանը խուսափելով Մեծ Բրիտանիւսյի հետ քաղաքական նոր 
բարդություններից և խոշոր դրամական ներդրումներից՝ վերանայեց 
Միջին Արևելքում հետագա առաջխաղացման մարտավարությունը և 
նախապատվությունը սկսեց տալ տնտեսական ներթափանցման 
հայեցակարգին։ Դրան նպաստեց նա և այն հանգամանքը, որ XIX դ. 
ՑՕ-ական թվականներից ճորտատիրական իրավունքի վերացմանը 
հաջորդած կարճատև լճացումից հետո, ռուսական 
արդյունաբերությունը սկսեց զարգացման վերելք ապրել և 
Ռուսաստանը արտաքին քաղաքական ոլորտում տարածքային 
նվաճումների քաղաքականությունից հնարավորություն ստացավ 
անցում կատարել տնտեսական ներթափանցման
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8հտա»6Ո0;ա™4«։Ւ0« «օհւյտու^Ո, ^օօ«տ յ, 1990, շ. 117-119; այւհ737^/ա Ո., 0հ6ա«տտ
ՈՕւսաւՈՅ *«Ո6թ370թՅ հա<0/13Ո II (1894-1917), ^ՕՇ«83, 2013, Շ. 140-141.
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էI

քաղաքականությանը։ Թ ա փ  հավաքող ռուսական արդյունաբերական 
խոշոր բուրժուազիան, որը նոր հումքային և  սպառողական շուկաների 
կարիք ուներ, մեծ հետաքրքրություն սկսեց ցուցաբերել Միջին Ասիայի 
և Իրանի նկատմամբ։

Իրանական խնդրում ռուս-բրիտանական խորացող 
հակամարտությունը հնարավորինս կարգավորվեց 1888  թ. ձեռք 
բերված պայմանավորվածությամբ, որով Ռուսաստանն ու Մեծ 
Բրիտանիան պարտավորվեցին հա րգել Իրանի տարածքային
ամբողջականությունը3։ Իրանը վերածվեց Ռուսաստանի և 
բրիտանական Հնդկա ստա նի միջև միջանկյալ (բուֆերային) գոտու։

Ռուսաստանի տնտեսական և  քաղաքական շահերից էր բխում 
Իրանի ամբողջականության պահպանումը։ Տնտեսապես և 
ռազմաքաղաքական առումով թույլ Իրանը վերածվեց միջանկյալ 
գոտու՝ նվա զեցնելով շփման եզրերը ու տարածքային
սահմանակցությունը բրիտանական Հնդկա ստ ա նի, Օսմանյան 
կայսրության և  Ռուսաստանի միջև։ Իսկ քաղաքական
կեսունակությունն կորցրած Իրանի հետ դրացիական
հարաբերությունների պահպանումը նախ ապահովելու էր ռո ւս ֊ 
իրանական սահմանի անվտանգությունը՝ ազատելով սահմանագծին 
մեծաքանակ զորք կենտրոնացնելու անհրաժեշտությունից, ապա 
հնարավորություն էր տալու ունենալ կախյալ վիճակում հարակից 
պետություն, որի կառա վա րող վերնախավի քաղաքականությունը 
համաձայնեցվելու էր ռուսական շահերին։ Ակտիվացնելով իր 
ռազմաքաղաքական և  ֆինանսատնտեսական ներկայությունն 
Իրանում՝ Ռուսաստանը մտադիր էր շահական կառավարությունից 
ստանալ այնպիսի մենաշնորհային իրավունքներ, որոնցից օգտվում էր 
Մեծ Բրիտանիան։

XIX դարի վերջին Իրանն ապրում էր խորը սոցիալ-տնտեսական և  
քաղաքական ճգնա ժա մ, վտա նգվա ծ էր երկրի ռազմական 
համակարգը և  վարչական կայունությունը։ Իրանի միջնադարյան 
քաղաքական և  կիսաավատական կարգը, խոշոր ավատատերերի 
անջատողական ձգտումները, անձի և  գույքի անապահովությունը, 
օտարերկրյա տերությունների միջամտությունը ներքին խնդիրներին

3 ձՑՈԲւ՜ւ, Փ– 4 4 , “ՈտբՕԱՕաՈ օէօո”, ՕՈ. 4 8 8 ,  Զ– 6 0 3 ,  Ո. 5 4 .
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բավականին լուրջ խոչընդոտներ էին, որոնք արգելակում էին այդ 
երկրի բնականոն զարգացումը։ Իրանցիների էթնոդավանական, 
ցեղային, լեզվական և  աշխարհագրական մասնատվածությունը, 
նահապետական-տոհմատիրական հարաբերությունների մակարդակի 
վրա գտնվող քոչվոր և կիսաքոչվոր ցեղերի առկայությունը ևս 
խոչընդոտում էին երկրի կենտրոնացմանը և ազգային 
համախմբմանը4։ Չնայած իրականացվող որոշ բարեփոխումների և 
պետական ապարատի եվրոպականացման առանձին փորձերի՝ 
Իրանը մնում էր ագրարային թերզա րգացա ծ երկիր, որի 
տնտեսության բնորոշ գծերից էր՝ թույլ զա րգացած ազգային 
կապիտալը։ Նման պայմաններում, ղաջարական կառավարությունը 

՛գրեթե ամբողջովին կորցնելով քաղաքական և տնտեսական 
ինքնուրույնությունը, փորձում էր իշխանությունը պահել՝ 
խուսանավելով առկա ռուս-բրիտանական մրցակցության և  ներքին 
հակասությունների միջև5։

Օտարերկրյա տնտեսական ու քաղաքական ներթափանցման 
արդյունքում չկորցնելով դե-յուրե անկախությունը՝ Իրանը դե-ֆակտո 
վերածվեց կիսանկախ պետության՝ դառնալով Ռուսաստանի և Մեծ 
Բրիտանիայի համար ինչպես էժան հումքի, գյուղատնտեսական 
բնամթերքի արտահանման շուկա, այնպես էլ այդ երկրների 
արդյունաբերական ապրանքների խոշոր սպառող։ Օտարերկրյա 
կապիտալի ներթափանցման արդյունքում իրանական տնտեսությունն 
ինտենսիվորեն ներքաշվեց համաշխարհային կապիտալիստական 
շուկա6։ Օտարերկրյա տերությունների հետ առևտրաշրջանառության 
աճի տեմպերին զուգընթաց փոփոխության էր ենթարկվում նա և Իրան 
արտահանվող և ներմուծվող ապրանքատեսակների անվանացանկը։

4 ԼՅտեէՕՈ ձ .ճ .Տ . ,  0 3յ 3 ք Բտւ՚տւՅ, 51^6Ո  ՏէսԺւ6Տ, Լօոժօո, 1 9 8 7 , թթ. 14-32, 4 6 -4 7 . 

տ ձԵռւհտտւՅո է .,  ձ  հւտէօդ՛ օք Աօժտւ՜ո ^ յ ո ,  ՇՅռւԵոժջտ, 2 0 0 8 ,  բթ. 31-33 ; ձեետտ ձռաոՅէ,
Բ ^օէ օք էհտ Սո^ տ ր տ տ , 1ՎՅտւր–ձ1–նւո ՕՅյ՚ՅՐ տոժ էհտ |րՅուտո ձ/էօոտրօհ^, 1831-1896 , Լ. 
8 6 ^ 1 6 ^ , ՕյԺօրԺ, թ. 417.

6 ՝ ՝ք *– " ձ ՝  ,ւ>«1ւյ1յ«յ ւ ք ^  ս աՍ ^  ւ***  ; ԼՅաեէՕՈ ձ.,
ՕտյՅՐ Բ6ՐՏ13, թթ. 48-49; ^թՅճՅՈաւ» 3., |4թՅ«. 0ՈՅՇ7Ե, թՏփՕբԱհւ, թ680Ո|01Ա111 ( ա ֊) 0 (  88.), 
ձձՕՕէՏՅ, 1991, Շ. 7-26; Րօբտ/ււաօտ Շ., |4թՅ«. ՅՈՕ»ՕԱա<0–Ր60ՐթՅՓւ|լ<6 0 0 ք1 X̂ թՅX76թէ1^̂ լ̂ Ո̂ , 
^00X83, 1961, Շ. 151-152։ 1՜0#շ ԲՏՅՅ ^ . ,  14թՅ» 8 XX 86«6. ՐօՈ11™Տ6ն1<ՅՈ «Շ10թ11Ո, ձձՕՇՈՏՅ, 
1994, Շ. 25-27.
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քI

Իրանական գյուղատնտեսությունն ա նցավ արտաքին շուկայում բարձր 
պահանջարկ ունեցող գյուղատնտեսական կուլտուրաների մշակմանը 
(բամբակ, բրինձ, ափիոն, ծխախոտ և այլն)7։

Օտարերկրյա մրցակցությանը չդիմա ցող արդյունաբերության մեջ 
կապիտալների հազվադեպ ներդրումները դատապարտված էին 
անհաջողության։ Սաղմնային ձևավորման փուլում գտ նվող 
տնտեսության այս բնա գա վա ռը չէր կարող մրցակցել Ռուսաստանից և 
Մեծ Բրիտանիայից ներմուծվող արդյունաբերական առավել էժան և 
որակյալ ապրանքների հետ։ Հետ ևա բա ր ուժեղանում էր նա և 
իրանական ներքին շուկայի կախվածությունն այդ տերություններից։

XIX դ. երկրորդ կեսից միջոցների և համապատասխան 
մասնագետների բացակայության պայմաններում՝ ղաջարական 
կառավարությունը տնտեսության ենթակաոուցվածքների
գործունեությունը կազմակերպելու և  պետական գանձարանի 
բացասական հաշվեկշիռը լրացնելու նպատակով՝ տնտեսության 
տարբեր ոլորտներում ներդրումային մենաշնորհային իրավունքներ 
սկսեց տրամադրել օտարերկրյա տերություններին։ Նշենք, որ 
մենաշնորհային ներդրումներն (հեռագրային գծեր, բանկային գործ, 
ճանապարհների կառուցում, շահագործում և  այլն) ինքնին 
տնտեսական և քաղաքական սպառնալիք չէին ներկայացնում երկրում 
բարենորոգումներ անցկացնելու ճանապարհին, եթե իշխանության 
գլուխ կանգնած շահը և  համախոհ իշխող վերնախավը, ինչպես նա և 
շիա բարձրաստիճան հոգևորականությունը ավելի նախանձախնդիր 
լինեին երկրի բարեկեցության և  զա րգա ցմա ն հարցում։ Նրա նց մեծ 
մասն առաջնորդվելով անձնական և  ոչ պետական շահերով՝ կաշառքի 
դիմաց պատրաստ էին օտարերկրացիներին գործնականում 
տրամադրել այնպիսի արտոնություններ և  իրավունքներ, որոնցով 
վտանգվում էր պետության կարևորագույն ոլորտների լիարժեք 
ձևավորման հնարավորությունները։ Անիրավահավասար
պայմանագրեր կնքելով օտարերկրյա տերությունների, 
մասնավորապես Ռուսաստանի և  Մեծ Բրիտանիայի հետ, իրանական

7 ձեՐՅհՅւուՅո Լ , նշվ. աշխ., էջ 23-24։ ճտժժւտ Ո. Ա ւ ա , 1րյո , ճ61քւօո, Բօ1ւէւշտ & Տօօտէ^, 
Շօ11տշէ6<յ ԸՏՏՅ^Տ, Լօոժօո, 1980, թթ. 210-211.
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կառավարությունն աստիճանաբար կորցրեց նա և ինքնուրույն 
քաղաքական որոշումներ կայացնելու իրավունքները։

Ռուսաստանի վարած ֆինանսատնտեսական քաղաքականությունն 
իրանում ընդհանուր առմամբ պայմանավորված էր կայսրության 
ներսում անցկացվող տնտեսության արդիականացման 
քաղաքականությամբ, որի գաղափարական հիմքը նոր սպառողական 
Ա հումքային շուկաների նվաճումն էր։ Ռուսական տնտեսությունը 
պատմականորեն կապված էր իրանական շուկայի հետ և նրա 
առևտրաարդյունաբերական շրջաններն այս երկիրը դիտարկում էին 
որպես ապրանքահումքային կցորդ։ XIX դ. 60-ական թթ.–ից 
կայսրությունում անց կացվող տնտեսական բարենորոգումների 

՛արդյունքում ռուսական արդյունաբերությունը սկսել էր արագորեն 
զարգանալ, սակայն այն պետական հովանավորություն կարիք ուներ։ 
Արևելյան երկրներ տնտեսական ներթափանցումն ակտիվացնելու 
հարցում ռուսական իշխանությունները նույնպես որդեգրեցին 
պետության անմիջական հովանավորության և  վերահսկողության 
ռազմավարությունը8։ Ցարական կառավարությունը գտնում էր, որ 
Ռուսաստանի արդյունաբերական աճը, վաղ թե ուշ նրան կդարձնի 
ավելի մրցունակ, ուստի անհապաղ, օտարերկրյա կապիտալի հաշվին 
(խոսքը գնում էր հատկապես Ֆրանսիայից վերցրած արտաքին 
փոխառությունների մասին), անհրաժեշտ էր առաջատար դիրքեր 
զբա ղեցնել սահմանակից ասիական պետությունների շուկաներում9։
1892 թ. «Հարավ՜արևմտյան երկաթուղիների» կառավարիչ Ս. 3 . 
Վիտտեն ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելուց 
անմիջապես հետո ձեռնամուխ եղա վ «Իրանում ռուսական 
քաղաքական և տնտեսական հարցերին վերաբերող» Հատուկ 
խորհրդակցության ստեղծմանը, որին անդամակցում էին պետական 
գերատեսչությունների ներկայացուցիչները10։

8 ծհՅ»Ե11՝) 5., I՜շատ/ահ Բ., 6., Ոօւօոօտ Շ., օշսօձտթոատսո տ Բօշշւա
1895-1917, /1&հէ1հՐբՅ ,̂ 1984, Շ. 34-37.
9 Նույն տեղում։
10 Աշւ՚օթւտ տհտւսհտտ ոօւաւսոս Բօշշւա «Օհտւլ ճ^֊Ւօտաւօ XX 66«յ, (օ ւ թ^էճոօ-ՓթՅու^ՅՇոօւ՚օ 
ՇՕՒՕՅՅ « օ  0 « ™ 6 թ հ « օ »  թտտօոՒՕւլւա), ^ 1 օ օ « յ, 1 9 9 7 , շ. 122; \^յ1Ժրօո Բ., Տէտէտ Ոոյոօտտ, 1հտ 
ՇՅՈոեոԺջտ Ւ1ւտէ017 օք ՏսՏՏւՅ, 1ռւթ6ՈՅ| &ԱՏՏ13, 1689-1917 , V0I. II, Լօոժօո, 2 0 0 6 ,  բթ. 468–  
4 7 0 ; ձհՅհհստ 6 . ,  ւ՜Յհտ/աո Բ., նշվ . ա շխ ., Էջ 3 5 - 3 8 ։
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Չնայած նրան, որ դեռևս XIX դարավերջին Ռուսաստանը Մեծ 
Բրիտանիայի օրինակով Իրանի տնտեսության տարբեր 
ենթակաոուցվածքներում մենաշնորհների և  այլ տնտեսական 
գործիքների միջոցով հաստատվելու քայլեր Էր սկսել ձեռնարկել՝ 
Իրանի նկատմամբ վերաբեռնավորման քաղաքականությունն ավելի 
պաշտոնական բնույթ ստ ա ցա վ 1895 թ. Թեհրւսն արտակարգ 
առաքելությամբ Անդրկասպյան շրջանի զորքերի հրամանատար Ա. 
Կուրոպատկինի այց հլությունից հետ ո"։ Ռուսական կառավարության 
անմիջական հովանավորությամբ և  վերահսկողությամբ մշակված 
ռազմավարության մեջ կարևորագույն դերը վերապահված Էր 
իրանական տնտեսության ենթակաոուցվածքներում ներդրումների, 
արտաքին փոխառությունների, մենաշնորհային, մաքսային, հարկային 
պայմանագրերի միջոցով շարունակական ներթաՓանցման 
հայեցակարգին։ Ռուսական իշխանությունների կողմից այն դիտվում 
Էր որպես Իրանի հետ առևտրատնտեսական հարաբերություններն 
ընդլայնելու և  Մեծ Բրիտանիային հակազդելու ամենարդյունավետ 
միջոց։

Հիմնական մենաշնորհային ներդրումները
1860-ա կա ն թթ. սկսած Ռուսաստանը փորձեց Մեծ Բրիտանիայի 

հետ մրցակցել և ձեռք բերել մենաշնորհային իրավունքներ նախ և 
առաջ հեռագրային ոլորտում12։ 1860  թ. Ռուսաստանն իր հեռագրային 
ցանցին Էր միացրել Թ ա վրիզ-Թ եհրա ն գիծը, որը հետագայում 
ընդլայնվեց մինչև Սպահան։ 1879 թ. ռուս գործարարները ձեռք 
բերեցին մենաշնորհային իրավունք Իրանի հյուսիսում՝ Աստրաբադ և 
Չիկիշլյար քաղաքների միջև հեռագրային գծի կառուցման համար13։
1893 թ. Ռուսաստանի վերահսկողության տակ ա նցա վ Աստարայի 
հեռագրային գիծը։ Ռուսական իշխանություններն Իրանում 
հեռագրային գծերի կառուցման նկատմամբ առանձնակի 
հետաքրքրություն սկսեցին դրսևորել XX դ. սկզբին։ 1907 թ. ռուսական 
կառավարությունը որոշում կայացրեց Իրանում հեռագրային գծերի

11 Արւ՚ՕթՈՈ 8հ6աՈ6հ ոօոսաւա Բօօաս «0» 6վ \ա֊Ւ|3><ՅՈ0 XX 86X3, Շ. 121-122.
12 Տե՛ս 1հ6 Ըշօոօտւշ հւտէօդք օք 1րյո 1800-1914, ՇհւշՅքօ, Լօոժօո, 1971, թբ. 153-154.
13 Ճ̂ ՈՅւ՜ԱՒ» /I., Բօօշւա «  14թտ« ^ ^ – « յտյոօ XX».), ձձօօոտՅ, 2010, օ. 131-132.
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կառուցումը իրականացնել սեփական միջոցների հաշվին։ Մինչև 1907 
թ. Ռուսաստանին էր պատկանում նա և Մեշհեդ-Սիսթան հեռագրային 
գիծը14։ Ռուսական հեռագրային գործակալներն աշխատում Էին նաև 
Ուրմիա, Թավրիզ, Ռեշտ, Թեհրան, Աստրաբադ, Քաշան, Քերման և 
այլ քաղաքներում անգլիացիների կողմից շահագործվող հեռագրային 
կայաններում15։

1873 թ. հայազգի ռուսահպատակ խոշոր դրամատեր Ստեփան 
Աիանոզովը, Թեհրանի ռուսական առաքելության աջակցությամբ, 
իրանական կառավարությունից 20  տարի ժամկետով ստացավ 
Կասպից ծովի հարավային հատվածում և նրա մեջ թափվող բոլոր 
գետերի ձկնորսական տեղամասերում (Ասթարա գետից մինչև Աթրեկ 
գետն ընկած հատվածում) ձկան որս կազմակերպելու իրավունք16։ 
Ձեռնարկությունը գտնվում էր ցարական կառավարության հատուկ 
հովանավորության ներքո և համարվում էր ժամանակակից 
սարքավորումներով հագեցած Իրանի խոշորագույն
արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկը, որտեղ իրանցի 
աշխատակիցների մշտական թիվն հասնում էր 4 հազարի, իսկ 
ռուսահպատակներինը՝ 700-ի17։

1889 թ. Սազար Պոլյակովը հիմնադրեց «Պարսկաստանի և  Միջին 
Ասիայի արդյունաբերական և առևտրական ընկերությունը», որի 
մասնաճյուղերը գործում էին Թեհրանում, Ռեշտում, Մեշհեդում և այլ 
խոշոր քաղաքներում։ 1890  թ. նա շահից ստացավ նա և 75 տարի 
ժամկետով ողջ Իրանի տարածքում ապահովագրական և 
տրանսպորտային գործի կազմակերպման մենաշնորհային իրավունք։ 
Մենաշնորհի հիման վրա հիմնվեց «Իրանական ապահովագրական և

14 Մաշհադ-Նասրաթաբւսդ (Սիսթան) հեռագրային գիձը կառուցվեց 1902 թ.։ Այս գիծը
1907 թ. օգոստոսին կնքված Իրանը ազդեցության գոտիների բաժանելու մասին ռուս– 
անգլիական համաձայնագբից հետո, ռուսական իշխանությունները զիջեցին Մեծ 
Բրիտանիային՝ փոխարենը ստանալով Մեշհեդ-Թեհրան հեռագրային գիծը։ ծ8ՐԲ1՜1, ֆ . 
44, "ՈտբշէաօւաՈ շւօո” , օո. 488, 2293, ո. 85.
15 Ո^յւՅռաՅ Ո., նշվ. աշխ., էջ 132։
16 1893 թ. մենաշնորհի ժամկետն լրանալուն պես այն երկարաձգվեց մինչև 1925 թ.։ 
Ւ|083Ո 11Շ70Բ11Ո 1՜|թ3«3, Xթ6Շ70«31»1Ո, ^00X83, Շ. 144-145.
17 Բւսյթուրղւան Վ., Իրանի պատմություն, Երևան, 2005, էջ 492։
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տրանսպորտային ընկերությունը»18։ Այն երկրի ողջ տարածքում 
խճուղային ճանապարհներ կառուցելու լայն հնարավորություններ 
ստացավ։ Ընկերությունը վարկեր տրամադրելու իրավունք ուներ, 
ազատվում էր հարկերից19։ «Իրանական ապահովագրական և 
տրանսպորտային ընկերությունը» կազմակերպեց Կասպից ծովով 
Իրանի Լւ Ռուսաստանի միջև շոգենավային հաղորդակցություն՝ 
հիմնելով «Կովկաս և Մերկուրի», «Նւսդեժդա », «Արևելյան 
ընկերություն» և  այլ ընկերություններ, որոնք հետագայում 
միավորվելով կազմեցին «Պա րսկա կան տրանսպորտային բյուրո»–ն։
1902 թ. ընկերությունում առաջացած ֆինանսական ճգնաժամի 
հետևանքով Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Ս. 8 .  Վիտտեի 
առաջարկով կազմակերպությունը իր բաժնետոմսերը գիջեց 
պետությանը20։

Իրանում Ռուսաստանի ֆինանսատնտեսական և  քաղաքական 
շահերի ամրապնդման ամենաարդյունավետ գործիքը Պարսկաստանի 
Հաշվավարկւսյին բանկն էր (^ շ ւ հ ե տ ֊շ շ ^ հ ե տ  6յ » «  Ոտթօա), որի 
ստեղծման հիմնական նպատակն անգլիացիների հիմնադրած Իրանի 
Շահինշահական բանկի (7հ6 1տթ6հՅ| ետո1< օք Բշւ-տւտ) գործունեությանը 
հակազդելն էր21։ 1890 թ. ռուս գործարար Յա կով Պույակովը Նասեր 
Էդ-Դին շահից ստացել էր Իրանում 75 տարի ժա մկետով բանկ 
հիմնադրելու մասին մենաշնորհային իրավունք։ Պայմանագրի 
համաձայն՝ բանկն իրավունք ուներ Իրանի ու՜յջ տարածքում վարկային 
գործարքներ իրականացնել արժեթղթերի, պարտատոմսերի և 
շարժական գույքի գրավադրման դիմաց, ինչպես նա և կազմակերպել 
աճուրդներ22։ 1891 թ. հիմնադրված Պոլյակովի բանկը գոյա տևեց

18 հօտտտ ռօ՚օբւա 1՜1թՅհՅ, շ. 147; Ճ^ոյ՚՜ԱԱյ /I., նշվ. աշխ., էջ 144-146։
19 Ո^տասՅ .Ո–, նշվ. աշխ., էջ 147։
20 ձՈՅԱելա 5 ., ԲՕՇՕՈճՇՈՕՏ Շ3»1046թ>«36ւ16 Ա 8հ|603 ՈՅՈԱ73Ո06 1895-1914 Ո՜. (ՈՕ
Ա376թւ13ՈՅԱ ^46է«0–ՇՇ^»0Ր0 63Ւ|Ւ(3 ՈՏթՕԱԱ), 1975, Շ. 73-74.
21 Ւ^ՈՅՈ1»3 II., ԼՀՅ ւ1Շ70բւա ՅՅհՅճՅՈՏաա ^թՅՈՅ ՅհՈաՈՕՈԱԱ ՈԱՈՏթԱՅՈԱՅԱՕԱ (ԼԼ^հԼԼ^ՇՒ^Տ 
6Տհ« 8 Ո0016յգհ66 &6ԸՏ76Ո6՜Ո16 XIX 8.). հէթՅէՒէ116 0006ԼԱ6Ւ111Ո |/|հՇՈ1՚1^73 80Շ10«086^6աա,
\ԳՕՇ«83, 1956, Շ. 5-7.
22 Եթե սկզբնական շրջանում բանկը վարկեր Էր տրամադրում միայն շարժական գույքի 
դիմաց, ապա հետագայում լիազորություններ ստացավ գրավի դիմաց ընդունեւ նաև 
անշարժ գույք, որի արդյունքում Իրանի հյուսիսային նահանգների ընդարձակ 
հողատարածքներ անցան նրա ճեռքը։ Թ եև շարիաթով արգելվում Էր օտար



ընդամենը երեք տարի։ Գիտակցելով և կարևորելով այդ 
կազմակերպության տնտեսական և քաղաքական նշանակությունը՝
1894 թ. ապրիլին Ս. Վիտտեի նախաձեռնությամբ բանկը ևս գնվեց 
Ռուսաստանի Ֆինանսների նախարարության կողմից և անցավ 
Ռուսաստանի Պետական բանկի վերահսկողության տակ23։ 1894 թ. 
Իրանի Հաշվավարկւսյին բանկը գործնականում դարձավ 
Ռուսաստանի Պետական բանկի մասնաճյուղն Իրանում, որը ոչ միայն 
վճարեց Իրանի Վարկային ընկերության ձեռք բերման ծախսերը, այլև 
բանկին տրամադրեց 375 հազ. ռուբլի շրջանառության կապիտալ2*։ 
Վերակազմավորված բանկը նշանավորեց Իրանում Ռուսական 
կայսրության քաղաքականության որակական նոր փուլ25։ Թ եև բանկը 
համագործակցում էր Իրանում Ռուսաստանի դեսպանատան և 
հյուպատոսությունների հետ, սակայն գործնականում բացառապես 
անկախ մարմին էր և  ենթարկվում էր Ռուսաստանի Ֆինանսների 
նախարարի հրահանգներին, իսկ նրա ղեկավարը համարվում էր 
ֆինանսների նախարարի գործակալը26։ 1895 թ. սկսած 
Հաշվավարկւսյին բանկի միջոցով ռուսական իշխանությունները 
սկսեցին իրականացնել ռուս-իրանական առևտրային և  ֆինանսական 
գրեթե բոլոր գործարքները։ Աշխատանքը մեկնարկելով 1890 թ. 
արդեն 1900 թ. բանկը պետական հովանավորության շնորհիվ՝ իր 
գործունեության սահմանները ընդլայնեց ոչ միայն մայրաքաղաքում, 
այլև ներկայացուցչական կենտրոններ հիմնեց տնտեսական կարևոր 
նշանակություն ունեցող կենտրոններում՝ Թավրիզում, Ռեշտում, 
Մեշհեդում, էնզելիում, Րւրմիայում, Նասրաթաբադում, Ղազվինում,

հպատակներին անշարժ գույք ունենալ Իրանում, այդուհանդերձ Հաշվավարկւսյին 
բանկը տարատեսակ միջոցներով օժանդակում էր նաև ռուս գործարարներին Իրանի 
հյուսիսային շրջաններում հողատարածքներ ձեռք բերելու հարցում։ Տե՛ս ձսՅՈեւա 5., 
նշվ. աշխ., էջ 15։
23 7հտ քւշօոօտւշ հւտէ017 օք 1րյո 1800-1914, բ. 139.
24 ձոՅհեէա 6., նշվ. աշխ., Էջ 17։
25 Պարսկաստանի Հաշվավարկւսյին բանկը ի սկգբանե կապված չի եղել օտարերկրյա և 
մասնավոր կապիտալի հետ և ֆինանսավորվում Էր բացառապես Ռուսաստանի 
պետական գանձարանի և Պետական թանկի կողմից։ Այն գործե( Է մինչև 1917 թ.։ 
ծոՅուշհ 8 ., 1հ6 8ստտւՅՈ «շօոօտ^ յոԺ Ետո1<տյ* տ̂ տէտտ. 1հտ ՇՅտեոժքտ հւտէօ^ օք Տստտւտ. 
1քՈթ6ՈՅ| &ԱՏՏ13, 1689-1917, VօI. II, Շ3տեոժք>6, 2006, թ. 405.
26 0ոՅՏ6 6 ., &ԱՏՏ13Ո ծքքՅւրտ, , Ատ» >,օր1<, Լօոժօո։ յօհո ք^սո-Յ^, 1904, թ. 532.
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Սպահանում։ Համապատասխան մասնաճյուղեր հիմնվեցին նան. 
Բաքվում, Մոսկվայում, Լոձում և  Աստրախանում27։

Ռուսական կառավարությունն առաջին հերթին բանկի առաջ 
Իրանից բրիտանական ապրանքատեսակները դուրս մղելու, 
տեղական շուկան գրավելու խնդիր դրեց։ Այդ քաղաքականության 
արդյունքում (1895-1900 թթ.) Ռուսաստանն առաջատար և 
մենաշնորհային դիրքեր զբա ղեցրեց հյուսիսային նահանգներում։

1903 թ. Ռուսաստանում կրկին պետական մակարդակի վրա 
բարձրացվեց Իրանում ֆինանսատնտեսական քաղաքականության 
հետագա ընդլայնման հարցը։ Թ ե և  1903 թ. տնտեսական ծրագիրն իր 
բովանդակությամբ առանձնապես չէր տարբերվում 1Ց95 թ. 
մոտեցումներից, սակայն այս անգամ խոսքը գնում էր պետական 
կապիտալների հաշվին ընդլայնման ավելի մեծ չափերի մասին և այդ 
քաղաքականության որոշիչ դերակատարումը ցարական 
իշխանությունը նախատեսում էր իրականացնել Պարսկաստանի 
Հաշվավարկւսյին բանկի միջոցով։ 1903 թ. փետրվարին
Ռուսասատանի Ֆինանսների կոմիտեն Հաշվավարկային բանկի 
վերակազմակերպման մասին որոշում ընդունեց, ըստ որի՝ բանկը 
Ռուսաստանի Պետական բանկի ենթակայությունից ա նցա վ
Պետական գանձարանի վերահսկողության ներքո28։ 1903  թ. բանկն իր 
ձեռքում կենտրոնացրեց Իրան արտահանվող ռուսական
ապրանքների գրեթե բոլոր գործարքները՝ իր վրա վերցնելով ռուս 
արդյունաբերողների և  իրանցի վաճառականների միջև 
միջնորդությունը։ Այն նպաստավոր վարկեր էր տրամադրում նա և 
ռուսահպատակ և իրանցի առևտրականներին29։

Ամփոփելով վերոհիշյալ փաստերը՝ կարելի է եզրակացնել, որ 
ռուսական կառավարությունը աստիճանաբար իր ձեռքում սկսեց 
կենտրոնացնել իրանական կառավարության կողմից ռուսահպատակ 
մասնավոր ձեռնարկատերերին տրամադրված մենաշնորհային 
իրավունքները և իրանական տնտեսության մի շարք 
բնագավառներում պետական կապիտալների ներդրումային և

27 1հ6 էշօոօաւշ հւտէօւ  ̂օք 1(՜ՅՈ 1800-1914, թ. 360 .
28 ձհՅԱԵՈՏ 6., նշվ. աշխ., էջ 52-56։
29 Նույն տեղում, էջ 55-56։
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ֆինանսատնտեսական գործընթացների նկատմամբ պետական 
վերահսկողության քաղաքականություն էր իրականացնում։

Ֆինանսական ներդրումներ
XX դարասկզբին Իրանում Ռուսաստանի տնտեսական և 

քաղաքական գերակայության հաստատման համար կարևոր էին 
ցարական պետական գանձարանից սնանկացման շեմին հայտնված 
իրանական կառավարությանը խոշոր փոխառությունների 
տրամադրումը, ինչը Իրանում ռուսական դիրքերն ամրապնդելու և 
շահական արքունիքում քաղաքական ազդեցությունն ուժեղացնելու 
ամենարդյունավետ միջոցներից էր։

իրանական կառավարությանը վարկավորելու գործում ևս 
Ռուսաստանը մրցակցության մեջ մտավ Մեծ Բրիտանիայի հետ30։ 
1895-96 թթ. ընթացքում Հաշվավարկւսյին բանկն իրանական 
կառավարությանը տրամադրեց կանխավճարային կարճաժամկետ 
վարկեր՝ շահական գանձապետարանի պարտամուրհակների (բարաթ) 
դիմաց31։ 1898 թ. աշնանը բանկն իրանական կառավարությանը 
տրամադրեց ևս 1.5 մլն. ռուբլի վարկ, որը սպասարկվելու էր Իրանի 
հյուսիսային մաքսատների և  Կասպից ծովում ձկնարդյունաբերության 
վարձավճարներից ստացվող եկամուտներով32։ Սակայն այդ գումարը 
ծախսվեց Մեծ Բրիտանիայից նախկինում վերցրած 
փոխառությունների մասնակի մարմանը և  շահական 
կառավարությունը ստիպված էր շարունակել գումարների 
հայթայթման գործընթացը։

1899 թ. աշնանը օգտվելով միջազգային ասպարեզում Մեծ 
Բրիտանիայի խառնակ կացությունից՝ մասամբ անգլո-ֆրանսիական 
քաղաքական մի շարք հակասությունների, մասամբ էլ՝ Աֆրիկայում 
Մեծ Բրիտանիայի ձեռնարկած լայնամասշտաբ ռազմական 
գործողությունների հետևանքով՝ ցարական կառավարությունը

30 ւ V՝ք ք –՝/՝ք .ձև* Հջյճ »շյյ1յյ11 Ա 1 յշ լյՍ  - I
Շհւրօւ V., 7հօ ա < յ|6  ԸՅՏէտա Զստտէւօո օր տօատ Բօ1ւէւշտ1 Բրօե1տտտ օք 1ոժւտւո Օտքտոշտ, 
Լօոժօո, 1903, թ. 51; Օրօքտ 6 ., նշվ. աշխ., Էջ 528։
31 ձհՅհեստ 6., նշվ. աշխ., Էջ 18-19։
33 Նույն տեղում։
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փոխառություն տրամադրելու նպատակով՝ բանակցություններ սկսեց 
շահական կառավարության հետ33։ Արդյունքում, 1900  թ. հունվարի 29– 
ին Հաշվավարկւսյին բանկի և  շահական կառավարության միջև 
ստորագրվեց պայմանագիր, որով Ռուսաստանը 75 տարի ժամկետով, 
տարեկան 5% տոկոսադրույքով Իրանին տրամադրեց 22.5  մլն. 
փոխառություն։ Այն երաշխավորվում էր իրանական մաքսակետերից 
(բացառությամբ Ֆարսի և  Պարսից ծոցի նավահանգիստների 
մաքսակետերի) ստացվող եկամուտներով34։ Ուշագրավ է նշել, որ 
պետության մաքսային ոլորտում բարենորոգումներ անցկացնելու 
նպատակով, շահական կառավարությունը Ռուսաստանի 
միջամտությամբ, մաքսային ոլորտի ղեկավարությունը հանձնեց 
ռուսական դրածո բելգիացի Ջոզեֆ Նաուսին։ Արդյունքում, բելգիական 
անձնակազմի 3 0  մասնագետ վերահսկողություն սահմանեցին 
իրանական մաքսատների վյոա35։ Դա չափազանց կարևոր քայլ էր, որը 
նպատակ էր հետապնդում ապահովելու ռուսական փոխառությունների 
երաշխիք հանդիսացող մաքսային եկամուտները36։ Մինչև տվյալ 
փոխառության մարումը իրանական կառավարությունն իրավասու չէր 
առանց Ռուսաստանի համաձայնության արտասահմանում 
երկարաժամկետ արտաքին փոխառություններ կնքել, այն պետք է 
մարեր նախկինում արված բոլոր պարտքերը, ինչպես նա և իրավունք 
չուներ իջեցնելու փոխառության երաշխիք հանդիսացող 
մաքսավճարների սակագները37։ Փոխառություններ տրամադրելուն 
զուգընթաց ռուսական իշխանություններն Իրանում ձեռք էին բերում 
տարատեսակ մենաշնորհային իրավունքներ։

1901 թ. Իրանին 10 մլն. ռուբլի փոխառություն տրամադրելու դիմաց 
1901 թ. սեպտեմբերին ռուսական կառավարությունն առաջադրեց

33 «3§3ւ՜1ւէտ1<̂  8 ., նշվ. ւսշխ., Էջ 236 ։ էոէոտր (VI.Լ., Տստտօ-ԲտռւՅՈ Շօտո6ՐՇ131 Ր6|Յէւօոտ, 
1828-1914, Սո^61՜Տ1է  ̂օք ք1օոժՅ ք^օոօջՐՅթհտ, Տօօյ1 Տօտոշտտ, 631Ո6Տ7|||6, 28, 1965, ՈօոԺյ, 
բ. 47.
34 ՇոթՅՏՈ Յ Օ Յ Յ^Օ Ո *«Օ Շ ա  ՈՏթՕՈՈՇՈՕլ՜Օ ՈթՅՏ|116ՈեՕ՝ՏՅ Բ օՇ Օ ա , ձ Տ Ո ք ^ ,  ֆ .  144, 
"Ոտբշսոօօա Շւօո” , ՕՈ. 488, քՀ. 4021, 4. 2, ո. 240-247.
35 ՕՐՅջտ 6 ., նշվ. աշխ., Էջ 533։
36 «6ժժ|6 ս ա  8., VՅՐՈ ՏւՇհՅՐԺ, ՃՕՕէՏ Օք ք^01սէ|0Ո։ ձՈ 1ոէ6ՐբՐ6է|76 Ւ1|Տէ01̂  Օք
|ՈՅՈ, Ւ1յ76Ո, 1981, թ. 70.
37 0 րյ§6 6 ., նշվ. աշխ., Էջ 53 6 ։ ձհՅհեւ^ 5 ., նշվ. աշխ., Էջ 25-26։
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հետևյալ սկզբունքային պայմանները. 1) ռուս-իրանական առևտրային 
(մաքսային) նոր պայմանագրի կնքում, 2) իրանական 
գանձապետարանի վրա Շահնշահական թանկի ազդեցության 
սահմանափակում, 3) շահի կողմից Թավրիզ-Ղազվին-Թեհրւսն 
խճուղային ճանապարհի և  Կասպից ծովից Պարսից ծոց նավթային 
խողովակաշարի կառուցման համար մենաշնորհային իրավունքների 
տրամադրում։ Թ եև բանակցային գործընթացում ռուսական 
կառավարությունը բրիտանական ճնշումների արդյունքում ստիպված 
եղավ նահանջել իրանական նավթային ոլորտում մենաշնորհային 
դիրքեր զբաղեցնելու ծրագրերից38, սակայն 1902 թ. մարտի 15-ին 
ցարական իշխանությունը նախատեսվող փոխառությունից իրանական 
կառավարությանը տրամադրեց 1 մլն. ռուբլու վարկ, իսկ ապրիլի 2-ին 
թողարկվեց տարեկան 5% տոկոսադրույքով, 75 տարի ժամկետով 10 
մլն. ռուբլի ընդհանուր արժողությամբ փոխառություն՝ 1900 թ. 
տրամադրված փոխառության պայմանագրի ընդհանուր դրույթների 
համաձայն39։

Այսպիսով, 1900-1902 թթ. ընթացքում շահին տրամադրված 
փոխառությունների արդյունքում Ռուսաստանին հաջողվեց 
ա մբո^ա ւցես ֆինանսական կախվածության մեջ դնել իրանական 
կառավարությանը և գործնականում վերահսկողություն սահմանել 
Իրանի հյուսիսային մաքսակետերի վրա։

Ռուս-իրանական ապրանքաշրջանառությունը 
և առևտրական հաշվեկշիռը

Չնայած Թուրքմենչւսյի պայմանագրով ձեռք բերված առևտրային 
արտոնություններին և  Իրանի հետ անմիջական հարևանությանը, 
մինչև XIX դ. 70-ական թթ. Ռուսաստանին չէր հաջողվում իրանական 
շուկայում տիրապետող դիրքեր հաստատել40։ Իրանի հյուսիսային

38 Մանրամասն տե՛ս Նավասարդյան Ն ., Ռուսաստանի քաղաքականությունն Իրանում 
(XIX դ. վերջ XX դ. սկիզբ), ատենախոսություն, Երևան, 2013, էջ 33-34։
39 Շոթ38«3 0 ՅՅ^Օ/ահՕՇ™ Ո6թՇէ1«ՇՒ<0Ր0 Ո թ381176(1 եՇ783 ԲօՇՇԼա, Ճ8ՈՈ1, ֆ– 144. 
“Ոտթօ՚աօւսէհ 070Ո", օո. 488, « .  4021, 4. 2, ո. 240-247.
40 Շյո(0բ^08 Շ., ւ^բՅհ 6թաՅ»ւ16« ս Բօշ^տՏ, 07 ոօո*7ատ «օ  Յոօհօսսւտ, ՇՈ6,
2009, Շ. 93-96, 173; ԲյքՕՇ«0–Լ1թՅ»Շ«ՅՈ 70թք՜08յ10 8 30-50-6 ՐՕ«Ե1 XIX 8610. Շ6օթ»ա< 
40«^16հ708, ^00*83, 1984, Շ. 7.
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նահանգներում առևտրաշրջանառությունը խթանելու նպատակով XIX 
դ. ընթացքում ռուսական իշխանությունները պարբերաբար արգելում 
էին Ռուսաստանի վրայով Իրանի հետ տարանցիկ առևտուրը41։ 1883 
թ. հունիսի 3-ին ռուսական կառավարությունը վերստին արգելեց 
անդրկովկասյան տարանցիկ առևտուրը42։ Այդ արգելքը գործեց շուրջ 
քսան տարի՝ թույլ չտալով արտասահմանյան ապրանքատեսակների 
մուտքը Ռուսաստանով Իրան, ինչի արդյունքում Իրանի հյուսիս– 
արևելյան նահանգներում ռուսական արտահանումը մենաշնորհային 
բնույթ սկսեց կրել։ Ռուսաստանի արդյունաբերության զարգացումը, 
ճանապարհային հաղորդակցության բարելավումը, մասնավորապես, 
անդրկասպյան և անդրկովկասյան երկաթուղիների կառուցումը, 
նպաստեցին Իրանում ռուսական արդյունաբերական ապրանքների 
մրցունակության բարձրացմանը։ Բացի այդ, ցարական 
կառավարությունն ամեն կերպ խթանելով Իրան ռուսական 
ապրանքատեսակների արտահանումը՝ զգալի խրախուսադրամներ էր 
վճարում մաքսատուրքերի վերադարձման ձևով, հատկապես շաքարի 
և  գործվածքեղենի արտահանման համար։ XIX դ. վերջին ռուսական 
իշխանությունների հովանավորչական քաղաքականության շնորհիվ 
ռուս-իրանական առևտրաշրջանառության մեջ արձանագրվեցին 
համեմատաբար ավելի բարձր ցուցանիշներ։

Քննվող ժամանակաշրջանում իրանական գյուղատնտեսական 
ապրանքների հիմնական գնորդը Ռուսաստանն էր, որն 
աշխարհագրական և բեռնափոխադրումների հարմարավետության 
հետևանքով արտաքին առևտրի բնագավառում զբա ղեցրեց Իրանի 
հիմնական գործընկերոջ դերը։ Ռուսաստանի տնտեսական 
ներթափանցման ակտիվացմանը համընթաց Իրանի հյուսիսային 
նահանգների հումքային շուկան հարմարեցվեց ռուսական

41 Անդրկովկասով եվրոպական ապրանքների տարանցիկ առևտուրը ընդմիջումներով 
գոյատևեց 1820-1883 թթ.։ Թույլատրվել է 1821-1831 թթ., այնուհետև արգելվել է 12 
տարով և կրկին թույլատրվել է 1846-1883 թթ.–ին։ 7հօ Տշօոօտւշ հւտէօդ օք 1րյո 1800–
1914, բ. 143.
42 Ճ<3յ106083 Ր., |՜1թ380806 06Տ€ՈՏ4ՏՒա6 թՕէճԱՈՕՕտ 8»Տա «6է0բՐ08Ե|\ |1հ76թ6008 «3  թ^ճՕէէՏ
\1Ճ–)0( 86., Ոբ0&086Ո6Ւա6, 2005, 1, Շ. 193-207.
հէէբ://ս̂ Տ̂էV.ս̂ 0̂ .̂ ս/թսեI/I<Օտտ̂ ^̂ հ̂ Տ|<0̂ - Բ̂ ՅVՕ/շհօIօԵՕVՅ-8-3- թ̂ ՅVՕVՕ̂-ՕԵ̂ Տթ̂ հ̂6Ո̂ 6- Օ̂Տ
տւյտ1<ւ1<հ^ո6տհո6էօք(3օ\71<հյոէ6ր6տօ^ո3..ոյե6շհ6յ յ̂օ(..™/22–1–0–994.



արդյունաբերության պահանջներին։ Իրանից Ռուսաստանը 
ներմուծում էր բամբակ, բրինձ, ձուկ, չորացրած մրգեր, նուշ, կաշի, 
բուրդ տնային կենդանիներ, գորգեր և այլն։ Ռուսաստանն Իրան էր 
արտահանում հիմնականում բամբակյա գործվածքներ, շաքար, թեյ, 
ասուր, թորած նավթ, երկաթ, ապակյա իրեր, մշակված կաշի և այլն։ 
Ռուսաստանից Իրան արտահանվող ապրանքատեսակների մեծ մասը 
վաճառվում էին բավականին ցածր գներով43։ Արդյունքում, ռուսական 
շաքարը, լուցկին, թորած նավթն Իրանում ավելի էժան էին քան 
Ռուսաստանում, ինչն էլ նպաստում էր այդ ապրանքատեսակների 
բարձր սպառողականությանը44։

Յո թ  տարվա ընթացքում (1883-1890 թթ.) ռուսական ներմուծումն 
իրան 3 .6  մլն. ռուբլուց հասավ 10.9 մլն. ռուբլու։ Իրանից Ռուսաստան 
արտահանումը 7.7 մլն. ռուբլուց՝ 10.8 մլն. ռուբլու45։ Հատկանշական է, 
որ Ռուսաստանն այն եզակի երկրներից էր, որի հետ Իրանը մինչև XX 
դ. սկիզբն ուներ առևտրային դրական հաշվեկշիռ։

Թ-ավրիզը, Ռեշտը, Էնգելին, Արդեբիլը, Աստրաբադը խոշոր 
առևտրական այն կենտրոններն էին, որտեղ հաստատվում էին ռուս 
վաճառականները։ Ռուս-իրանական առևտրական գրեթե բոլոր 
գործարքներին օժանդակում էին Իրանում և  Անդրկովկասում հիմնված 
տարատեսակ առևտրային տները և  ընկերությունները46։ 
Ատրպատականում, Գիլյանում, Մազանդարանում և այլուր հիմնված 
հյուպատոսությունները նախանձախնդրորեն պաշտպանում էին 
ռուսահպատակ գործարարների և ձեռներեցների շահերն ու 
հետաքրքրությունները։ Շատ հաճախ իրանաբնակ վաճառականները 
սեփական կառավարության հետապնդումներից խուսափելու

43 ՕռԱտ 6 . ,  նշվ. աշխ., էջ 542 ։
44 6օ6ե1»ւա հ ., Ոտթօւա, 66 3«0»0«11՝)6Շ«06 ՈՕՈՕ*6«(16 VI 8« 6ԼՍ««Ո 1ՕթՐՕ0ՈՈ 1901-1923, 
քսփուս։, 1923, օ. 225.
45 Ըոէո6ք Ա.Լ., &ԱՏՏՕ-96ՐՏ13Ո ՇՕՈՈտ6ՐՕՅ| Ր6|Յէ|ՕՈՏ, 1828-1914, Սո^6ՐՏ1է)( օք ՈՕՈԺՏ 
հձտօջռւթհտ, Տօօ յ1  Տօտոշտտ, 2 8 ,1 9 6 5 , թբ. 8-9 ; 6օ6ե1» « «  հ ., նշվ. աշխ., Էջ 204-205 ։
46 \^հւջհՅու Ւ1.յ., 1հ6 Բ61-Տ13Ո Բրօե16Ոքւ։ ծո նօատտէւօո օք էհ6 Ո7տ1 բօտւէւօոտ օք ՏստտէՅ ՅՈԺ 
6ր63է 0Ոէ31Ո 1Ո Բ61-Տ13 «|էհ ՏՕՈ16 ծՇՇՕԱՈէ օք էհ6 Բ6ՐՏ13Ո 6 ս|ք ՅՈԺ 83§ԺյԺ 8631«3  ̂ ԼօՈԺօՈ
1903, բբ . 352-355.
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նպատակով՝ նույնպես դիմում էին ռուսական իշխանությունների 
հովանավորությանը47։

Իրանի հետ Ռուսաստանի առևտրական հարաբերությունները 
մինչև 1901 թ. իրավաբանորեն կարգավորվում էին 1828 թ. կնքված 
Թուրքմենչւսյի պայմանագրի «Հատուկ ակտի» III հոդվածով48, որով 
սահմանվել էր ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների արժեքին 
համապատասխան (յԺ 7տւ16ոօտ) 5% մաքսատուրք թե1 ռուսական, թեք 
իրանական ապրանքների համար49։ Իրանին տրամադրվող ռուսական 
երկրորդ խոշոր փոխառության պայմաններից մեկի համաձայն՝ 1900 
թ. Թեհրանում «Հա տուկ ակտի» III հոդվածով գործող մաքսային 
ռեժիմը վերանայելու նպատակով՝ բանակցություններ սկսվեցին 
Ռուսաստանի Ֆինանսների նախարարության խորհրդի անդամ Վ. 3 . 
Գոլուբևի և  Իրանի մաքսային համակարգի ղեկավար Ջ. Նաուսի 
միջև50։

1901 թ. նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց ռուս-իրանական մաքսային 
համաձայնագիր, որը վավերացվեց և  ուժի մեջ մտավ 1903 թ.51։ Նոր 
համաձայնագիրն Իրանի համար հաստատեց առևտրական 
հարաբերությունների բացառապես նոր սկզբունքներ։ Ն ա խ  և առաջ 
չեղյալ էր հայտարարվում «Հա տուկ ակտի» III հոդվածով սահմանված 
5% մաքսատուրքը, ինչպես նա և սահմանափակվում էին ներմուծման 
ընթացքում և ներքին ճանապարհների վրա գա նձվող տարատեսակ 
մաքսավճարների չափերը։ Փոխա րենը սահմանվեց մաքսատուրքի 
սակագների նոր համակարգ՝ արտահանվող և ներմուծվող 
յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի համար հատուկ մաքսատուրքի

47 ՇՏԼԱԼՕՏ Բ., 1^թՅ»Շ«ՅՈ 6^թ*>33*Տ 6 «0»վ6 XIX-^^343ՈՏ XX 06X3, ^0Շ«83, 1974, 0. 37.
48 Մինչև Ռուսաստանում հոկտեմբերյան հեղաշրջումը Թուրքմենչւսյի պայմանագիրը չէր 
կորցրել իր ուժը, բացառությամբ «Հատուկ ակտի» III հոդվածի, որը 1901 թ. նոյեմբերի 9– 
ին փոխարինվեց ռուս-իրանական մաքսային համաձայնագրով։
49 ՅօՒասաւթՅյւե-ՈոշոօբօաՈ ձ., /^6*^հՅթօծ»ւ>ւ6 ւօբւ՜օտեւտ ոօւ՜օօօթեւ Ոտբօւս, ձձօօատ, 
1931, 0. 177-179; ԸոէոՏՐ Ա.Լ., ՈսՏՏ0–Բ6ՐՏ|ՅՈ ՇօՈ111161X131 Ր6|Յէւօոտ, բ. 13.
50 Յօոհսւա՚թՅաւ-ՈսօէՕթշւաՈ ձ., նշվ. աշխ., Էջ 166-168։
51 Համաձայնագրի տեքստը տե՛ս Շճօբաա ւօբւ՜օտես ոօւ՜օտօբօտ ս .զբ^™* տեւ՚ռոՅւօււււտ այ 
««X շօւ՜ՈՅատհսՈ, ՅՅւսււօտ6հՒ<ետ Բօշշստս ս սոօՐՓՅւտԵւսս րօշ^ՅթշւՅՅ»^, ՐտւբօրթՅ̂ ,,
1915, 0. 442-481.
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չափ52։ Ռուսական 3 0  ապրանքատեսակներից, որոնք կազմում էին 
Իրան արտահանվող ապրանքների 9/10 մասը, 8 ապրանքատեսակ 
առհասարակ չէին գանձվելու, 11 ապրանքատեսակ գանձվելու էին 
ընդամենը 1 ղրան սակագնով։ Ռուսական արտահանման հիմնական 
ապրանքների գրեթե մեծ մասի համար սահմանվեց 5%-ից ցածր 
սակագին։ Օրինակ, շաքարի համար, որն Իրան ռուսական 
արտահանման ամենակարևոր ապրանքատեսակն էր և կազմում էր 
ամբողջ արտահանման ծավալի 1/3-ը, 5%-ի փոխարեն սահմանվեց 
3,4% մաքսատուրք, բամբակյա գործվածքների համար՝ 3,7% և այլն53։ 
Միաժամանակ Ռուսաստանն ազատվեց Իրանից Ռուսաստան 
արտահանվող և ռուսական արդյունաբերության համար առաջնային 
կարևորություն ունեցող այնպիսի ապրանքատեսակների 
մաքսատուրքերից, ինչպես բամբակը և բուրդը։ Ռուսաստանին 
ընձեռնված առևտրային լայն արտոնություններն ամրագրվեցին 
համաձայնագրի գաղտնի հավելվածում, ըստ որի իրանական 
կառավարությանն արգելվում էր երկրի որևիցե այլ սահմանում 
հաստատել ավելի արտոնյալ սակագներ քան ռուս-իրանական 
սահմանում և առանց Ռուսաստանի համաձայնության կնքել որևիցե 
միջազգային պայմանագիր, որը կհակասեր 1901 թ. ռուս-իրանական 
համաձայնագրի դրույթներին54։ Չնայած սրան, 1903 թ. փետրվարի 9– 
ին Մեծ Բրիտանիային նույնպես հաջողվեց նմանատիպ մաքսային 
պայմանագիր կնքել Իրանի հետ55։

Վերը նշված միջոցառումների արդյունքում XX դ. սկզբին 
Ռուսաստանը մենաշնորհային դիրք զբա ղեցրեց Իրան շաքարի, 
թորած նավթի, երկաթի, լուցկու, շինարարական հումքի ներմուծման 
մեջ։ Բավականին կարճ ժամանակահատվածում՝ 1903-1906 թթ. ռուս- 
իրանական ապրանքաշրջանառությունը աճեց 83%56։ Ուսումնասիրվող 
ժամանակաշրջանում, Իրանի արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ 
Ռուսաստանի հաշվեկշիռը 1901-1902 թթ. կազմեց 50%, իսկ 1910-1911

52 Յօոհսաւ՜թՅՈե-Ոսօաթշոսս ձ., նշվ. աշխ., էջ 183-185։ 7հտ Տօօոօտւշ ՒԱտէօ̂  օք 1րյո 
1800-1914, թբ. 148-149.
53 Յօհհսա՚ՓՅՈե-Ոսօէօթօտճ ձ., նույն տեղում։
54 Նոցն տեղում, Էջ 186։
55 Օ յ§տ  Տ ., նշվ. ւսշխ., Էջ 537։
56 Տոէոտր Ա.Լ., նշվ. աշխ., Էջ 8-9։ 6օ6ե1« * «  Ւ1., նշվ. աշխ., Էջ 204-205։
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թթ.՝ 70%։ Մեծ Բրիտանիայի և Հնդկաստանինը միասին՝ 22%57, որի 
արտահանումը սահմանափակվում էր երկրի հարավային շրջաններից 
ավելի թանկ, փոքրամասշտաբ և  բեռնափոխադրման տեսանկյունից 
ավելի դիմացկուն ապրանքատեսակներով (ափիոնի, արծաթի, 
մարգարտի, ռետինի, նուշի, խուրմայի և  նավթի)58։ Անգլո-իրանական 
ապրանքաշրջանառության տեսակարար հաշվեկշռում մշտապես 
գերազանցում էր Մեծ Բրիտանիայի ներմուծումն Իրան59։

Եվրոպական տերությունների և  Ռուսաստանի հետ անհամամասն 
առևտուրը բա ցասաբար էր անդրադառնում իրանական տնտեսության 
վրա։ Երկրում հաճախ էին կրկնվում տնտեսական ճգնաժամերը, 
որոնց պայմաններում սահմանափակվում էր ազգային կապիտալների 
կուտակման հնարավորությունը, դժվարանում պետության կողմից 
օտարերկրյա փոխառությունների և  վարկերի դիմաց տոկոսների 
մարումը։ Արձանագրվում էին գնային կտրուկ աճեր և  առևտրական 
տների սնանկացումներ։ Չնայած ներմուծման նկատմամբ 
արտահանման աճի ա րա գ տեմպերին՝ Իրանի առևտրային 
հաշվեկշիռը շարունակում էր մնալ բացասական։ Բնական է, որ այս 
ճեղքվածքը լրացվելու էր արտաքին փոխառությունների և 
օտարերկրյա տերություններին երկրի ենթակաոուցվածքներում 
մենաշնորհներ տրամադրելու միջոցով։

ճանապարհաշինություն
Իրանի կենտրոնական նահա նգները կտրված էին ռուսական 

գերակայության տակ գտ նվող կասպիական շրջաններից և 
բրիտանական ազդեցության գոտի՝ Պա րսից ծոցից։ Երկաթուղիների 
շնորհիվ Ռուսաստանը կարող էր թափա նցել Մեծ Բրիտանիայի 
ազդեցության ոլորտ, իսկ Անգլիան Ռուսաստանի, ուստի և  
Ռուսաստանը և  Մեծ Բրիտանիան հակազդում էին միմյանց 
երկաթուղային ծրագրերին Իրանում։ Սակայն արհեստականորեն 
խոչընդոտելով Իրանում երկաթուղաշինության գործընթացին այս 
տերություններն Իրանի տարերային ճանապարհագրկության

57 նօճեասո հ., նշվ. աշխ., էջ 114-204, 233-241։
58 1հ6 Ըշօոօաւշ հւտէ017 օք |ՐՅՈ 1800-1914, թ. 137.
59 0 րյ§6 Տ . , նշվ. աշխ., Էջ 542-543։



պայմաններում, անհրաժեշտ էին համարում մի շարք խճուղային և  
ջրային հաղորդակցության ճանապարհների ստեղծումը։

1893 թ. Պոսակովների «Պարսկական ապահովագրական և 
տրանսպորտային ընկերությունը» Ղազվինից էնզելիի ծոց անիվային 
ճանապարհի կառուցման իրավունք էր ստացել, իսկ 1895 թ. ձեռք էր 
բերել նա և վերոնշյալ ճանապարհի շարունակությունը դեպի Թեհրան 
և Համադան կառուցելու իրավունք։ ճանապարհի կառուցման 
նպատակով հիմնվեց «էնզե||ւ–Թեհրան ճանապարհային 
ընկերությունը60»։ 1895 թ. ընկերությունը ձեռք բերեց էնզելիի 
նավահանգստի բարեկարգման, ինչպես նա և Ղազվին-Համադան 
ճանապարհի շահագործման, իսկ 1903 թ. Ռեշտ-էնզելի ճանապարհի 
կառուցման և շահագործման մենաշնորհային իրավունք։

Մեծ Բրիտանիան և  Ռուսաստանն իրենց շահերից ելնելով Իրանը 
մատնում էին տարերային ճանապարհազրկության։ Նրա նք մի կողմից 
խոչընդոտում էին միմյանց երկաթուղային ծրագրերին, իսկ մյուս 
կողմից միասնաբար հանդես էին գալիս եվրոպական մյուս 
պետությունների կողմից ղաջարական կառավարությանն 
առաջարկվող երկաթուղային նախագծերի դեմ6՛։ Այս առումով թերևս 
բացառություն էր կազմում 1888 թ. բելգիացիների կողմից կառուցված, 
ռազմավարական էական նշանակություն չունեցող, Թեհրանը Շահ 
Աբդ ալ-Ազիմ սրբավայրին կապող 6 մղոն (9 ,6  կմ) երկարություն 
ունեցող երկաթգիծը, որի շինարարությունն իրագործող բելգիական 
բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի 3/4-ը պատկանում էր 
ռուս գործարար 3 . Պոլյակովին62։

Տնտեսապես ավե(ի թույլ Ռուսաստանը, որի երկաթուղային 
շինարարությունն սեփական երկրում իրականացվում էր օտարերկրյա, 
մասնավորապես՝ ֆրանսիական կապիտալի շնորհիվ, աշխատում էր 
հետաձգել լայնահուն երկաթուղային շինարարության գործընթացն

60 հՕՏՅՈ 14070թԱՈ ԱթՅՈՅ, Շ. 147.
61 ք՚ՄԱւ Ճ326ա–23ժ6հ, ՃԱՏՏ13Ո ՅՈԺ Տոէ31Ո 1Ո Ր6ՐՏ13, 1864-1914. \  ՏէԱ<  ̂ Օք 1ո1թ6ՈՅ||2Ո1, |\|Տ»7 
Ւ^տո յոԺ Լօոժօո, 1968, թթ. 134-144։ Տօճեւսւա հ., նշվ. աշխ., Էջ 536 ։ 1հտ էշօոօտւշ 
ատէՕ>7 օք |քՅՈ 1800-1914, բ. 183.
62 70ԱՅթՅ հձ., 3«0հ0^ա460«06 ոօոօ*6հ116 8 ՐտթՇէա, ՇՈ6., 1895, Շ. 102; 7հտ էւշօոօտւշ 
հւտէօքյ օք 1քՅՈ 1800-1914, բ. 156.
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Իրանում63։ Ռուսական կառավարությունը ռազմավարական մեծ 
կարևորություն ներկա յացնող անդրիրանական երկաթուղին և 
հատկապես նրա հյուսիսային հատվածը նպատակահարմար էր 
գտնում կառուցել միայն պետական միջոցների հաշվին՝ առանց 
մասնավոր կապիտալների մասնակցության64։ Մյուս կողմից՝ 
ճանապարհազրկության պայմաններում Ռուսաստանը կարող էր 
երկարաձգել հյուսիսիրանական շուկայում ձեռք բերված 
մենաշնորհային դիրքերը։

1890 թ. Փետրվարի 4-ին Իրանում երկաթուղային շինարարության 
հարցը քննելու նպատակով հրավիրված Հատուկ խորհրդակցությունն 
ա րձանագրեց, որ «երկա թգծի հարավային հատվածը վերահսկելու և 
պաշտպանելու նպա տա կով Ռուսաստանին հարկավոր էր Պարսից 
ծոցում ռազմածովային հենակետ հիմնել, սակայն հաշվի առնելով 
բրիտանական ազդեցությունը Ծոցում՝ նշված հարցը պահանջում էր 
լուրջ քննություն և  հետևողական քաղաքականություն»։ Երկաթուղային 
հարցը քննեւիս՝ ռուսական կառավարությունը նախ և առաջ պետք է 
ուշադրությունը սևեռեր Ատրպատականի հետ
հեռահաղորդակցությանը։ Այս տեսանկյունից ռազմավարական և 
տնտեսական լուրջ նշանակություն կունենար դեպի Թ ա վրիզ 
երկաթգիծը, սակայն տվյալ Փուլում քանի դեռ Այսրկովկասն 
ամբողջապես կապված չէր ռուսական երկաթուղային ցանցին, 
երկաթգծի կառուցման արդյունավետությունը նվազում էր։ Ստեղծված 
իրավիճակում նպատակահարմար էր համարվում Ջուլֆա-Թավյփզ 
մայրուղու շինարարությունը։ Ուստի «Ռուսաստանն իր բոլոր ջանքերն 
պ ետք է կենտրոնացներ որպեսզի Պարսկաստանում երկաթուղիների 
կառուցումն ընդհանրապես հետ ա ձգվեր»65։

Արդյունքում, ռուս գործարարների կողմից Իրանին առաջարկվող 
երկաթգծերի կառուցման գրեթե բոլոր ծրագրերը 1890  թ. փետրվարի 
4-ին գումարված «Հա տուկ խորհրդակցության» կողմից կայացված

I

63 Մանրամասն տե՛ս Նավասարդյան Ն ., նշվ. աշխ., էջ 43-46։
64 ձա–յւօ–թ^շօ<06 շօոտբա^տօւտօ 8 Ոտթշսս 8 1890-1906, "ՈթՅՇհեւճ Յթ\ո&” , ւ . 1 (56), 1933, 
Շ. 35-45.
65 ^«Րո0–բ^0շ«06 շօոտբհւ^տշւտօ 8 ՈտթՇԱ* 8 1890-1906, Շ. 44-48.
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որոշմամբ հետաձգվեցին66։ Նույն թվականի նոյեմբերի 12-ին կնքվեց 
ոուս-իրանական պայմանագիր, ըստ որի՝ Իրանը պարտավորվում էր 
տաս տարվա ընթացքում չկառուցել և  այլ ընկերությունների ու 
մասնավոր անձանց չտրամադրել մենաշնորհային իրավունքներ՝ 
Իրանում երկաթուղային ճանապարհներ կառուցելու համար67։ Տվյալ 
պայմանագիրը փաստացի հավասարազոր էր Իրանում 
երկաթուղաշինության արգելքի։ 1900 թ. Իրանում երկաթուղիների 
կառուցման ա ր գ ե լը  հատուկ պայմանագրով երկարաձգվեց ևս տաս 
տարով68։ Այսպիսով, Իրանը մինչև 1910 թ. առանց Ռուսաստանի 
համաձայնության իրավասու չէր սեփական երկրում երկաթուղիներ 
կառուցել և այդ իրավունքը տրամադրել այլ պետությունների։

XIX դ. վերջին տասնամյակներին գերտերությունների 
երկաթուղային ծրագրերն էլ ավելի բարձրացրեցին Իրանի 
տնտեսական և աշխարհաքաղաքական նշանակությունը։ Մեծ 
Բրիտանիայի և Ռուսաստանի կողքին հանդես եկավ Գերմանիան, որի 
ծավալապաշտական ծրագրերն Իրանում սերտորեն կապվեցին 
Բաղդադի երկաթուղու շինարարության հարցի հետ։ Նախատեսվում 
էր, որ այդ երկաթուղու ճյուղավորումները կառուցվելու են նա և դեպի 
Իրան, ինչը մեծ սպառնալիք էր ներկայացնելու և  ռուսական և  
բրիտանական ռազմավարական ու առևտրատնտեսական շահերին։ 
Օրինաչափ է, որ Իրանի երկաթուղաշինարարության նկատմամբ թե՛ 
Ռուսաստանը, թե1 Մեծ Բրիտանիան իրական հետաքրքրություն 
սկսեցին ցուցաբերել Գերմանիայի կողմից Բաղդադի երկաթուղու 
շինարարությունը նախաձեռնելուն զուգընթաց69։ Գերմանիայի կողմից 
Բաղդադի երկաթուղու կառուցման ծրագրերը նոր հարթության վրա 
դրեց գերտերությունների քաղաքականությունը տարածաշրջանում։

66 Նույն տեղում։
67 50»ծՅբ€8Շ|Ա1« I"–. 63Ր«Յ^Շ10« «ՕթՕՐՅ Ա Ոբ0«ա<հ0861Ա16 Ր6թ|«ՅհՇ|<0ք0 »«Ո6թ«ՅՈ«3«3 հՈ 
Տոոոատ Տօօւօո (1888-1903), 7 յլա«6»1, 1955; 0 րյ$<6 6 ., նշվ. աշխ., էջ 537։
“  ծա–ոօ–բ^«։«օ6 շօոտբհ^շւտօ 8 Ոօթշւա 8 1890-1906, “ 1<բՅՇ«եւՈ Յթ\*8” , 1 . 1 (56), շ. 34.
69 Բաղդադի երկաթուղու շուրջ մրցապայքարի մասին մանրամասն տե՛ս Շաա» /V., 
3 « ։ո յօ 1 8  է՚տբաաա « յ  նուսատս 8օշւօ«6 8 «օ»Ա6 XIX 86X3, ^ օ « 8 3 ,  1971; 7հ6 Օւթ1օտՅ<7 
օք էհտ 6յ§ԺյԺ Տյ|1»3^ 1890-1914, ն0էէւո§6ո,1932; 7սւ՞|<6 ,̂ էհօ (յՐՏՅէ Բօ»6ք՚տ, Յոժ էհտ 
ՏյտԺյԺ 3 ՏէսԺ^ ւո 1քՈբ6ՈՅ|ւտա, 1894-1954, ՝քօր|<, 1966.
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Այսպիսով, թ եև  ռուսական կառավարությունը հիմնվելով 
տնտեսա կա ն ծավա լմա ն հեռա վորա րևելյա ն փորձի վրա՝ հա կվա ծ 
էր իրանա կա ն երկա թուղա շինությա ն ոլորտում պետական 
կապիտալներ ներդնելու գա ղա փ ա րին։ Սակայն չկա րողա նա լով 
հա մա պ ա տասխա ն միջոցներ հա յթա յթել՝ այն նա խ կրկին 
երկա րա ձգեց Իրանում երկա թուղիների կառուցման ա րգելքը, 
ապա նոր թափ հա ղորդեց Իրա նում խճուղային ճա նա պ ա րհների 
կա ռուցմա նը։ Մ ինչև 1 902  թ. ռուսական գա նձա րա նը գնեց նա և 
«Էնզելի-Թ եհրա ն ճա նա պ ա րհա յին ընկերությա ն» բա ժնետ ոմսերի 
77 %-ը, ինչը թույլ տ վեց Ֆ ինա նսների նա խ ա րա րությա նը

- ՝ վերա հսկել Էնզելի-Թ եհրա ն ճա նա պ ա րհա յին ընկերության 
գործունեությունը։ 1902  թ. Հա շվա վա րկւսյին բա նկը ստ ա ցա վ նա և 
ռուս-իրանական սա հմա նից (Ջուլֆա) մինչև Թ ա վր իզ և Թ ա վրիզից 
մինչև Ղա զվին խճուղային ճա նա պ ա րհի կառուցման և 
շա հա գործմա ն իրա վունք և հիմնեց «Թ ա վ րի զի  ճանա պ ա րհա յին 
ընկերությունը»70։ ճա նա պ ա րհի ա ռա ջին մասի շինարարությունը 
մեկնարկելու էր 1 9 0 4  թ. մա րտ ից և  ավարտվելու էր 1910 թ .։ 
Երկրորդ հա տվա ծի շինա րա րությունը սկսվելու էր 1 9 0 6  թ. 
մա րտից և  նա խ ա տ եսվում էր ա վա րտ ին հա սցնել 1912 թ .71։ 
Այսպիսով, 190 5  թ.–ից ա ռա ջ Ռուսաստանի ֆինա նսների 
նա խ ա րա րությունն իր ձեռքում կենտ րոնա ցրեց նա և Իրանի 
հյուսիսը կենտ րոնին կա պ ող հիմնա կա ն խճուղային 
ճա նա պ ա րհները, որոնք գերա տ եսչութ յա ն վերա հսկողությա ն տակ 
մնա ցին մինչև 1917 թ .։ 1895-1910  թ թ . Ռուսաստանն Իրանում 
ճա նա պ ա րհա շինությա ն ոլորտում ներդրեց մոտա վորա պ ես 21 մլն. 
ռուբլի72։ 1912-1913 թթ. իրա նա կա ն կա ռա վա րությա նը հա տ կա ցվող 
նոր փոխա ռությունների շրջա նա կներում Հա շվա վա րկա յին բա նկը 
ձեռք բերեց նա և  Ջ ուլֆա -Թ ա վրիզ երկա թուղա յին ճա նապ ա րհի

70 Էնզելի-Թեհրան ճանապարհի (333 մղոն) կառուցման համար Ռուսաստանը ծախսեց 
7 .564 .213  ռուբլի, Ղազվին-Համադւսն ճանապարհի (217 մղոն)՝ 2 .4 6 8 .8 6 7  ռուբլի, իսկ 
Տուլֆա-Թավրիզ ճանապարհի (124,4 մղոն) ծախսերը կազմեցին՝ 4 .6 0 4 .7 2 9  ռուբլի։ 
1<^ոյ™ »յ  Ո., նշվ. աշխ., էջ 120։
71 ձսՅՈեւա 6., Բօօշռհօատ ՇՅսօԱտբււօտոտ ո տեւտօՅ «Յոա՜Յոօտ, 182; ՕՅք>6 6 .,  նշվ. աշխ.. Էջ 
528։
72 Ւ^ոյ™ «յ յԼ, նշվ. աշխ., էջ 149։
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շինարարության մենաշնորհը, իսկ 913 թ. գա րնա նը 
նա վագնա ցություն կազմակերպելու իրավունք ստ ա ցա վ նա և 
Ուր միւս լճում։ Թ ա վրիզի երկա թգծի շինարարությունը սկսվեց 
Առաջին աշխարհամարտի տա րիներին, սակայն ավարտին 
.հա սցվեց73։ Նասր էդ-ՌիՆ շահի օրոք ծնունդ առած 
ա նդրիրա նական երկաթուղի կառուցելու ծրա գրերը հնարավոր 
դա րձա վ կյա նքի կոչել միայն 1926 թ. Ռեզա շահ Փահլավիի 
կառավարման տարիներին.

Վերլուծելով XIX դա րավերջին և  XX դա րա սկզբին Իրանում 
Ռուսաստանի վարած ֆինա նսատնտեսական քաղաքականությունը, 
կարելի է եզրա կա ցնել, որ ա յդ քաղաքականության 
առանձնահատկությունը կայանում էր նրանում, որ ինչպես առևտրի, 
այնպես էլ կապիտալների արտահանման բնա գա վա ռում հիմնական 
դերակատարը պետություն էր, ինչը նա խ  և առաջ պայմանավորված 
էր Ռուսաստանի տնտեսության հետամնացությամբ և  մասնավոր 
կապիտալի թույլ զա րգա ցվա ծությա ն գործոններով։ Ի 
տարբերություն տնտեսապես ավելի ուժեղ և  քաղաքական առումով 
կայուն Մեծ Բրիտանիայի, որն առավելապես առաջնորդվում էր 
շահութաբերության ու ազատ մրցակցության սկզբունքով, որի 
կապիտալներն արտահանվում էին ֆինանսական հզոր 
կազմակերպությունների կողմից, ինչն էլ տնտեսական կայուն բազա 
էր ապահովում տարբեր աշխարհամասերում պետության 
ծավալապաշտական ծրա գրերի համար, Ռուսաստանի 
քաղաքականությունն Իրանում հետապնդում էր հիմնականում իր 
մրցակցին հակազդելու նպ ա տ ա կ։ Այսուհանդերձ, թեև Իրանի 
նկա տմա մբ Ռուսաստանի և Մեծ Բրիտանիայի կենսա գործած 
քաղաքականությունները ներթա փ ա նցմա ն ռազմավարությունների 
առումով էականորեն տարբեր էին, Ռուսաստանին հաջողվեց այդ 
մրցակցության առաջին փուլում քա ղա քա կա ն և  տնտեսական 
տիրապետություն հաստատել Իրանում և գործնականում 
վերահսկողության տակ առնել իրանական տնտեսության մի շարք 
ոլորտներ։

73 ձՒՕհեւա 6., նշվ. աշխ., էջ 184։
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II

Ածշըլւ

7 » է  7 « ձ Օ է  ձհ10 6ՇՕԱՕԱ1Շ 1Ա 7է8էՏ7Տ ՕԲ «ՍՏՏ1ձԱ ա ր ա տ  11Տ| 18ձՒ1 
( 7 « է  Թ 10 ՕՐ 1 » է  1 9 *–  7 հ Ը  0Ը61Ւ1Ւ411Հ16 Օք 7 » է  2 0 *  ՇԸՒ17Ս&15Տ)

7հտ Յւոո օք էհւտ էօթւշ ւտ յ  տՅո^-տւժտժ ւո76տէւջշէւօո օք էհօ օշօոօտւշ թօ1ւշ  ̂ օք 
8ԱՏՏ13 ՕՈ ԲՕՐՏւՅ 1Ո էհ6 6Ոե Օք էհ© 19 ,հ - ե6§տՈ|Ոք> օք էՒ10 20 ,հ ՇՏՈէԱՈՏՏ, ՅՏ ^ 6 II ՅՏ 
3 շօւոթրքհտոտ^տ յ ո յ 1̂ տ1տ օք էհտ տէՐՅէտջ̂ , տտտ էտոժտ, էհօ թւ՜օօօտտ օք քօրտՅէւօո ՅՈԺ
|տթ|6ՈՈ6ՈէՅէ|0Ո օք էհտ ՇհօՏՏՈ թօ1|է|ՇՅ| Շ0ԱՐՏ6, ՅՏ »6 || ՅՏ էհ6 թՐՕՇՏՏՏ օք թ0Տ|է10Ո31 
նհՅՈ§6Տ օք ք̂ ԱՏՏ13Ո ՏէՅէՏՏ ՅՈԺ ք0ՈՈՅէ|0Ո Օք 3 Ո6» Շ001՜ն1|ՈՅէ6Ժ թօ1|է|ՇՏ| Շ0ԱՐՏ6 քՕք 
|ՐՅՈ13Ո ճ|Ր60է10Ո ՏքէՏՐ 0|Ո163Ո »ՅՈ Բտոէւշս 13Ր| ,̂ էհ6 §60–թ0|՚(է|03| |"0|0 օք |ՐՅՈ ՅՏ 3
“տտժւՅէտ” (Յ Եսքք6|") ՏէՅէ6 տ էհօ օսէտևււ-էտ օք էհօ Տոէւտհ 1ոժւՅ յոԺ ՕէէՕքՈՅՈ Ըտթ1Ր6, 
«հտրտ ՏստտւՅ, Յււուոջ էօ §3ւո եօէհ §6օ–թօ1ւէւշ31 յոԺ §6օ–600Ո0Ո11շ յ 1 թօտւէւօոտ, 
ՏՏՈ^Ժ ՅՏ 3 ջԱՅՐՅՈէՏՕ քՕՐ է6Ոք՚|է0ք13| 1Ոէ6ք$Ոէ̂  ՅՈԺ IՈV|0|ք1Ե11 >է̂  Օք էհ® ՏՏէՅէՏՏ Օք 
Բտռւօո տհտհտ. Ւ16Ր6, էհ© թո5Շ6տտ օք տէք6ո§էհ6ուոջ օք Եօէհ 6Շ0Ո0ՈՈ1Շ յոԺ թօ1Ւէւօ 
թօտւէւօոտ օք ք̂ ստտւՅ տ Ւ յո  ւտ շօոտւժօրտժ տ Ժ6էՅ||Տ, էհտ րտտսւէտ օք ՅՈ տէ6ՈՏ^6 
(յ€\/6|0թքՈ6Ոէ օք Բ6ՐՏ13Ո (Ո3|՜|<6է &ԱՏՏ13 ՅՐ6 0|1Տ(։ԱՏՏ6<1 7Ւ16 ՏքէՏՐտՅէՒ Օք ք|ՈՅՈՇ|31 
ՅՈԺ ՏՇՕՈՕտւՇ թՕ||է|ՇՏ օք ւՏՅՐ՚Տ §076քՈտ6Ոէ 1Տ 3|ՏՕ ^ 1 6 » 6 ժ  »հւշհ Յւտւոջ էօ 
յշ Ւ ^ տ  յո  տետօ1սէ6 շօոէքօ1 076Ր էհտ տօսէհշա քտջւօոտ օք 1րյո.
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թ ո ի ր ք -ե մ ե ն ա կ ա ն  ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 20-ր դ  դ ա ր ի  
ՍԿԶԲԻՆ. 1911 Թ. ԴԱԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ

Եմենը Օսմանյան կայսրության այն վիլայեթներից էր, որտեղ 
կենտրոնական իշխանությունները երբևէ չէին ունեցել լիարժեք և 
արդյունավետ վերահսկում։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Եմենը 
կառավարվում էր թուրքական վալիի՝ նահանգապետի կողմից, իսկ 
ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող շրջաններում 
տեղակայված էին թուրքական կայազորներ, այնուամենայնիվ, Եմենի 
մյուս տարածքների փաստացի ղեկավարումը գտնվում էր տեղի 
ազդեցիկ ցեղախմբերի առաջնորդների ձեռքում։

Վիլայեթը բաժանված էր ազդեցության երկու գոտիների։ Այս 
իրավիճակը չէր կարող բավարարել և  ոչ մեկին, հատկապես Բ. 
Դռանը, որն ամեն կերպ ջանում էր առավելագույն չափով ամրապնդել 
այնտեղ իր դիրքերը։ Այսպիսի իրադրությունն առիթ էր տալիս 
մշտական հակասությունների և թշնամանքի, որը հաճախ հանգեցնում 
էր հակաթուրքական գինված ելույթների և  ընդվզումների։

1904-1905 թթ. տեղի ունեցած հզոր համաեմենական 
ապստամբությունը գրեթե վերջ դրեց օսմանյան կառավարմանը, 
սակայն կենտոնական իշխանություններին հաջողվեց կայսրության 
տարբեր շրջաններից Եմեն փոխադրած մեծաթիվ 
զորամիավորումների միջոցով, վերահաստատել իրենց հսկողությունը 
վիլայեթի կարևոր քաղաքների, այդ թվում նա և Աանաայի, ինչպես 
նա և ցեղերի հարձակումների մշտական թիրախ հանդիսացող կապի 
տարբեր միջոցների վրա։ Այսուհանդերձ, մի շարք վայրերում, 
հատկապես Եմենի լեռնային շրջաններում, թուրքերին այդպես էլ 
չհաջողվեց տարածել իրենց ազդեցությունը։ Այստեղ իրենց 
ավանդական դիրքերը շարունակում էին պահպանել տեղի ցեղային 
առաջնորդները, շաֆիական և  զեյդական համայնքների 
ղեկավարները, որոնցից ամենահեղինակավորը և ազդեցիկը 
զեյդական իմամ Յահյա բին Մուհամմեդ Հա միդ ալ-Դինն էր։

ՄՐԱՄ ԳԱԱՊԱՐՅԱՆ
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էI

Թուրք-եմենական հարաբերությունները շարունակում Էին լարված 
մնալ նա և 1908 թ. երիտթուրքական հեղաշրջումից հետո։ Չնայած 
Եմենում հեղաշրջումը դրական արձագանք չգտավ, այնուամենայնիվ, 
այդտեդի ցեղային վերնախավը և, հատկապես, իմամ Յա հյա ն հույս 
ունեին, որ նոր իշխանությունները կգնան որոշ զիջումների՝ հնարավոր 
դարձնելու երկխոսությունը կողմերի միջև և վերջ դնելու երկարատև 
թշնամանքին։ Իթթիհադականները ևս, իրենց կառավարման առաջին 
տարիներին, խնդիրը խաղաղ կարգավորելու պատրաստակամություն 
Էին ցուցաբերում։ Մասնավորաբար, այս ուղղությամբ կատարվեցին 
լարվածության թուլացմանը միտված երկկողմանի մի շարք քայլեր, 
որոնք բարի կամքի արտահայտություններ Էին և  պետք Է հիմք 
հանդիսանային հետագա բանակցությունների համար։

Այսպես, օրինակ, իմամ Յահյան ազատեց գերի վերցված օսմանցի 
սպաներին և զինվորներին, իսկ թուրքական իշխանություններն իրենց 
հերթին Եմենի նահանգապետի պաշտոնում նշանակեցին 
փոխզիջումների կողմնակից Հա սա ն Թահսին փաշային1։ Չնայած, որ 
Օսւհսին փաշայի և  իմամ Յահյայի միջև հաստատված 
բարեկամական հարաբերությունների շնորհիվ երկու կողմերի միջև 
ընդհարումները համեմատաբար նվա զեցին, սակայն, այդպես Էլ 
վերջնականապես չդա դա րեցին։

1908 թ. վերջերին օսմանյան կառավարության հրավերով 
բանակցությունների անցկացման նպ ա տա կով Ստամբոզ ժամանեց 
Եմենի պատվիրակությունը՝ Աբդալլահ բեն Իբրահիմի2 
գւխավորությամբ։ Հատկանշական Է, որ պատվիրակությանն անձամբ 
ընդունեց սուլթան Աբդուլ Հա միդը 11–ը3։ Եմենցիները հանդիպումներ 
ունեցան նա և մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ և 
վերջիններիս ներկայացրին իմամ Յա հյա  Հա միդ ալ-Դինի 
պահանջները, որոնք, հիմնականում, հանգում Էին հ ե տ և յա լն , 
զեյդական շրջաններում վարչական և դատական գործառույթները 
հանձնել իր իրավասությանը, ինչի իրագործումը կապահովեր իր լոյալ

՝.150.ւ>»,1991ւՅ“ * յ  1914 -1908 ^յԼա11յյաւ11 «*1 յյ31 յ  ւ֊ւյ*1՝ . յ յ յ  <ձ)*> յ յ * ^ 1
2 Յահյա Մուհամմեդ Համիդ ւսլ-Դինի մեծ վեզիրը։
3 Ւ(07Ո08 /I., Շ13Ւ106Ո6Ւա6 հՅԱՈՕհՅՈԵհՕ–ՕՇ80ճ04ւ176ՈԵհ01՜0 Ո&Ա)է<6Ւ1ՈՈ 6 3թ36շ|<1» ՇէթՅհա

1908-1914 Ո՛., ձձօօաՅ, 1986, 0 . 108.
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վերաբերմունքը կայսրության նկատմամբ4։ Չնայած
բանակցությունները որևէ էական արդյունք չտվեցին, այնուամենայնիվ 
կողմերը շարունակում էին խնդրի խաղաղ կարգավորման ուղիների 
որոնումը։

Ցանկանալով ցույց տալ իր բարեկամական վերաբերմունքը՝ 
«իթթիհա դ վե թերաքքի» կուսակցությունը, Հարավային Արաբիւսյում 
իրավիճակը ուսումնասիրելու համար, 1909  թ. ստեղծեց 
խորհրդարանական հանձնաժողով։ Վերջինս առաջ քաշեց 
բարեփոխումների նախագիծ, որը դրվեց Օսմանյան խորհրդարանի 
քննարկմանը5։

Հանձնաժողովն առաջարկում էր Եմենի վիլայեթը բաժանել երկու՝ 
Լեռնային և  Ծովափնյա վիլայեթների։ Առաջին վիլայեթում 
նախատեսվում էր վալիի պաշտոնում հաստատել զեյդական իմամ 
Յահյա Մուհամմեդ Հա միդ ալ-Դինիին։ Նորա ստեղծ վիլայեթները լայն 
իրավունքներ պետք է ստանային տեղական ինքնակառավարման և 
բավական մեծ արտոնություններ՝ վարչական, դատական և 
ֆինանսական հարցերում6։

Վալիները նշանակում էին դատավորներին, իրենց ենթակայության 
տակ գտնվող շրջանների ղեկավարներին և  վարչական 
պաշտոնյաներին։ Նրա նց իրավասության տակ էին դրվում նա և 
պետական հարկերի գանձումն ու ծախսումը։

Կենտրոնական իշխանություններին իրավունք էր վերապահվում 
սուլթանական հրահանգով հաստատել իրենց պաշտոններում 
վիլայեթի նահանգապետին, դատավորներին, պաշտոնյաներին7։

4 ՋճՈՏաՅ ՈԱՈ/10ա7Աէ<60<01՚0 ւտէաօւ՜օ «>867Ւա«3 ՅսՈ08ե663 >13 Ոտթեև Ակադեմիկոս Մ. 
Ներսիսյանի գլխավորությամբ հավաքված արխիվային նյութեր, հ. 3-րդ, Ւ) 294 (ՀՀ ԳԱՍ 
արևելագիտության ինստիտուտի արխիվ)։
5 «ճյյ® յ  տօ*11 .յյ)ւձ)*>* յ յ ^ ն շ վ .  աշխ., էջ 152 :
6 յէլտոտատ ձսոոօսՅատտօաւ՚օ ւտՈհօւ՜օ օօ867Ւա«3 Յաոօյետտյ այ Ոտբեւ. Սկադ. Մ. 
Ներսիսյանի գլխավորությամբ հավաքված արխիվային նյութեր, հ. 3-րդ, Ա 295 (< Հ  ԳԱՍ 
արևելագիտության ինստիտուտի արխիվ)։
7 .Ատո&ատ ուաոօւսՅ՚ոատշոօք՜օ 7յ8»օրօ շօտտ՚տւաՅ Յւաօտետտտ « յ  Ոտբեւ. Սկադ. Մ. 
Ներսիսյանի գլխավորությամբ հավաքված արխիվային նյութեր, հ. 3-րդ |տ| 296 (ՀՀ ԳԱՄ 
արևելագիտության ինստիտուտի արխիվ)։
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Օսմանյան կայսրությունն իր դիրքերի պահպանման և  
ամրապնդման համար երկու վիլայեթներում էլ տեղակայելու էր 
կայազորներ, որոնց գտնվելու ճշգրիտ վայրը չէր նշվում8, ինչը լայն 
հնարավորություն էր տալիս իշխանություններին իրենց անմիջական 
հսկողության տակ վերցնել ցանկացած շրջան։

Բարեփոխումների այս նախագիծը ընդհանուր առմամբ 
համապատասխանում էր իմամ Յահյայի թեկուզ և  մասնակի 
ինքնավարության պահանջներին և հնարավոր էր դարձնում վերջինիս 
կողմից ծրագրի ընդունումը։

Սակայն իրադարձությունների հետագա ընթացքը անհնարին 
դարձրեց Եմենում բարեփոխումների իրականացումը։ 1909  թ. ներքին 
գործերի նախարարի պաշտոնը զբա ղեցրա ծ իթթիհադական, 
կենտրոնամետ իշխանության կողմնակից Թալեւսթ բեյը պահանջեց 
խորհդարանի առաջարկները փոխանցել իր նախարարությանը, և 
միաժամանակ Եմենը խաղաղեցնելու համար ստացավ հատուկ 
արտոնություններ։

Հա րկ է նշել, որ բարեփոխումների ծրագրի կետերի իրագործումը 
դիտավորյալ ձգձգվում էր, ինչը չէր կարող բացասական արձագանք 
չունենալ Եմենում։ Արդեն 1909 թ. զինված ընդհարումներ տեղի 
ունեցան օսմանյան զորքերի և իմամ Յահյայի կողմնակիցների միջև։ 
Համոզվելով, որ թուրքական կողմից զիջումներ ակնկալելն անիմաստ 
է, իմամը սկսեց կապեր հաստատել Մուհամմադ ալ Իդրիսիի հետ, որը 
ղեկավարում և առաջնորդում էր հակաթուրքական ապստամբությունը 
Ասիրում, ինչը առաջ բերեց իշխանությունների անթաքույց 
վրդովմունքը։

Ինչպես և պետք էր սպասել, Եմենում ստեղծված նոր ռազմա
քաղաքական իրադրությունը, իթթիհադականների համար 
բարեփոխումներից հրաժարվելու լավ հնարավորություն էր։ Արդեն 
1910 թ. սկզբին Թալեւսթ բեյը խորհրդարանում իր ելույթի ժամանակ 
հայտարարեց, որ Եմենում ստեղծված պւսյթյունավտանգ իրավիճակը, 
որն ուղեկցվում է հակաթուրքական ելույթներով, անհնարին է 
դարձնում խնդրի խա ղա ղ կարգավորման հնարավորությունը և

8 Ոօ՚ռւօտ յ1.հ., նշվ. ւսշխ., էջ 111։
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«ստիպում է մեզ դիմել ուժի9»։ Նման դիրքորոշումը հիմնականում 
պայմանավորված էր նա և այն հանգամանքով, որ իշխանության եկած 
կենտրոնամետ կառավարման կողմնակիցները իսպառ բացառում էին 
ցանկացած տիպի ինքնավարություն Օսմանյան կայսրության 
տարածքում։

Այսպիսով, միանգամայն ակնհայտ դարձավ, որ օսմանյան 
իշխանություններն, պատրաստ չէին խնդրի խաղաղ, փոխզիջումային 
կարգավորմանը։ Դրա հաստատումն էր, թերևս, այն, որ Եմենի 
նահանգապետ Հասան Թահսին փաշան փոխարինվեց վերոհիշյալ 
քաղաքականության կողմնակից Մեհմեդ Ալի փաշայով։ Նորանշանակ 
վաւին օժտված էր բացառիկ արտոնություններով թե՛ վարչական և թե՛ 
ռազմական խնդիրներում10։

Մեհմեդ փաշայի ղեկավարումն ուղեկցվում էր իմամի 
կողմնակիցների նկատմամբ տարատեսակ ճնշումներով, 
հետապնդումներով, բանտարկություններով, ուժի գործադրմամբ և 
արյունահեղությամբ։ Եմենի վիլայեթի նոր վալիի վարած 
քաղաքականությունը, դրդեց իմամ Յահյային կրկին ապստամբել 
կենտրոնական իշխանությունների դեմ։ «Անհավատների» դեմ 
պայքարում իմամին միացան շուրջ 150 հազար մարտիկներ, որոնց 
հաջողվեց մի քանի ամիսների ընթացքում օսմանյան բանակին դուրս 
մղել Ջեբելի կենտրոնական և հյուսիսային շրջանների մի շարք 
կարևորագույն ռազմավարական կենտրոններից և արդեն 1910 թ. 
դեկտեմբերին շրջափակել թուրքերի հիմնական հենակետ Սանաա 
քաղաքը11։ Ապստամբների դեմ ուղարկված զորքը պարտություն կրեց 
և  ունեցավ մեծաթիվ կորուստներ։ Իրավիճակը թուրքերի համար 
դառնում էր անելանելի։

Ուժային տարբերակով Եմենը իրենց ենթարկել չկարողանալով՝ 
իթթիհադականները ստիպված եղան կրկին դիմել հակամարտության 
կարգավորելու դիվանագիտական միջոցին։ Ստամբուլի 
մարտավարության նման փոփոխությունը պայմանավորված էր ոչ 
միայն զենքի օգնությամբ հարցին լուծում տալու անկարողությամբ,

9 յ  .յյ։ լյ յ̂Տ յյճ յ» նշվ. աշխ., էջ 155։
10 «օ՚սւօտ յա . ,  նշվ. աշխ., էջ 112։
”  ՇՅւտ, 800Շ73«ւ16 ՅթՅճՕՏ Տ XX 86«6, /^0Շ«83, 1964, Շ. 205.
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այլև մի շարք այլ պատճառներով։ Յեմենյան ճգնաժամը հմտորեն 
օգտագործում էին «Իթթիհա դ վե թերաքքի» կուսակցության 
հակառակորդները և, հատկապես խորհրդարանական 
ընդդիմությունը, ովքեր առիթը բաց չէին թողնում հիշեցնելու խնդրի 
առկայության և չլուծված լինելու մասին։ Ինթթիհադականների 
դիրքորոշման վրա անմիջականորեն ազդում էր նա և 
հարաբերությունների վատթարացումը մի շարք եվրոպական 
երկրների, հատկապես Իտալիայի հետ, որն ակտիվորեն միջամտում 
էր Հարավային Արաբիայի գործերին։

Այս գործոնների առկայությունը դրդեց Բ. Դռանը 1911 թ. ստեղծել 
Եմենի բարեփոխումներով զբա ղվող հատուկ հանձնաժողով, որի 
կազմի մեջ թացի կառավարության և  զինվորական 
հրամանատարության ներկայացուցիչներից, որպես խորհրդատուներ 
ընդգրկվեցին նա և Եմենից ընտրված խորհրդարանի 
պատգամավորները։ Միաժամանակ Եմենի վիլայեթի նահանգապետ 
Մեհմեդ Ալի փաշան հեռացվեց տեղի ռազմական ուժերի 
հրամանատարի պաշտոնից։ Նրա  տեղը զբա ղեցրեց փոխզիջումների 
և  բարեփոխումների կողմնակից գեներա լ Ահմեդ Իզզեթ  փաշան։

ժա մա նելով Եմեն, Ահմեդ Իզզեթը օգնական զորքի 
գլխավորությամբ12 կարողացավ ծանր կորուստների գնով կարճ 
ժամանակում մի շարք հաղթանակներ տանել ապստամբ ցեղերի 
նկատմամբ և  շրջափակումից ազատել Սանաան13։

Այնտեղ հաստատվելով և  վերականգնելով կենտրոնական 
իշխանության հեղինակությունը՝ Իզզեթ  փաշան սկսեց իմամ Յահյայի 
հետ զինադադար կնքելու ուղիներ որոնել։ Այս գործում 
երիտթուրքական կառավարությանը աջակցեցին Արաբական 
թերակղզու առավել հեղինակավոր ցեղային առաջնորդները, որոնք 
իմամ Յահյային կոչ էին անում բարելավել հարաբերությունները

12 Օսմանյան օգնական զորքերի քանակի մասին մանրամասն տես. ճօուա ոօհտշօտո 
ՈՕՈՇ̂ ՈՅ Տ /լՅ«ՅՇ«6 6.1-1. ււ|3)(06(։ւ«>|՜0 սա16թ370բ0«)ս^ Ո001^ 8 Ւ(0հՇ13ա«0Ո0Ո6 01 7-ՐՕ 
սւօոո 1911 ւ՜օԱՅ ՒՎ186. Սկադ. Մ. Ներսիսյանի գլխավորությամբ հավաքված արխիվային 
նյութեր, հ. 6-րդ, Տ  369  (Հ Հ  ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի արխիվ)։
13 ձաա Շտւա. նշվ. աշխ., էջ 205-206։



Ստամթուլի հետ՛4։ Եմհնի ճգնաժամի խաղաղ կարգավորման օգտին 
հանդես եկան նա և արաբ ազգայնականները։

Ավելորդ չէ նշել, որ իմամ Յահյան պատրաստակամորեն ընդունեց 
խաղաղության առաջարկը։ Նա  հստակ գիտակցում էր, որ երկարատև 
պատերազմը կարող է վերջնականապես թուլացնել և  բարոյազրկել 
վիլայեթի բնակչությանը։ Հակամարտության երկարաձգումը, 
միաժամանակ, կարող է բարենպաստ վիճակ ստեղծել իմամաթի 
հավակնորդների համար, ինչը, իհարկե, անընդունելի էր Յահյա 
Հա միդ ալ-Դինի կողմից։ Բացի այդ իմամը մտավախություն ուներ, որ 
իր հսկողության տակ գտ նվող ցեղերի ղեկավարները կարող էին 
ինքնուրույն գնա լ թուրքերի հետ համագործակցության, քանի որ 
Իզզեթ փաշան բավական խոշոր գումարներ և  թանկարժեք նվերներ 
էր բաժանում զեյդական առաջնորդի կողմնակիցներին, շեյխերին և 
այլոց։

Երիտթուրքական կառավարության և  հատկապես Իզզեթ փաշայի 
ջանքերն ապարդյուն չանցան. 1911 թ. ամռանը երիտթուրքական 
կառավարությունը հավանություն տվեց դեռևս նախկինում իմամ 
Յահյայի կողմից առաջ քաշած պահանջների հիմնական մասին և 
լիազորեց Ահմեդ Իզզեթ  փաշային խաղաղություն կնքել։ Իմամի հետ 
բանակցությունների ընթացքում ակտիվ դերակատարություն ունեցան 
հատկապես Ահմեդ Իզզեթ  փաշայի շտաբում գտ նվող օսմանյան 
բանակի արաբ սպաներ մայոր Ա զիզ Ալի ալ-Միսրին15 և  կապիտան 
Թ-ահա ալ-Հաշիմին16, որոնք բազմիցս հանդիպել էին Յահյայի հետ։ 
Ազիզ ալ Աիսրիին հաջողվել էր ցույց տալ իմամին կայսրության հետ 
խաղաղության հաստատման դրական կողմերը։ Ալ Միսրիի առաջ 
քաշած ամենակարևոր փաստարկը, որն էապես ազդեց իմամի 
որոշման վրա, Եմենի հնարավոր գրավումն էր եվրոպական երկրների 
կողմից17 հատկապես այն պարագայում, երբ Իտալիան 1911 թ.

14 &07Ո08 յ1., նշվ. աշխ., էջ 115։
15 ձոէօոատ 6 ., 1հ« ծՐՅե ձ»361(տջ. 7հ6 Տէօւ7  օք էհտ ձ ռ ե  Տ1տէւօո31 ձձատտտոէ, Լօոժօո, 1938, 
թ. 119.
16 ձա»» նշվ. աշխ., Էջ 206։
17 «տ1յյ31ւ յւ յյ»1 ւ .յ յ յ  յ յ ^ ՚ն շ վ .  աշխ., Էջ 156։
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սեպտեմբերին հարձակվել էր Օսմանյան կայսրության հյուսիս 
աֆրիկյան տարածքներ՝ Տրիպոլիի և Կիրենաիկայի (Լիբիա) վրա18։

Հոկտեմբերին զեյդական առաջնորդը հայտնեց Իզզեթ փաշային 
խաղաղություն հաստատելու իր համաձայնության մասին։ 
Հանդիպման վայր ընտրվեց լեռնային Դաան բնակավայրը, որի 
անունով էլ հայտնի դա րձա վ թուրք-եմենական համաձայնագիրը։ 
Իզզեթ փաշայի կողմից գւխավորած թուրքական պատվիրակության 
կազմի մեջ ընդգրկված էին Իսմեթ փաշան, որը հետագայում 
նշանակվեց Եմենի նահա նգա պետ, սիրիացի ազգայնական գործիչ 
Մահմուդ Նեդիմ բեյը, Ագիզ Ալի ալ Միսրին և  Սելիմ ալ Ջազաիրին, 
ինչպես նա և քադի Աբդալլահ ալ Ամրին, որն այդ ժամանակ 
թուրքական վալիի խորհրդականն էր, իսկ հետագայում դարձավ նա և 
իմամ Յահյայի խորհրդականը՛9։

Այսպիսով, 1911 թ. հոկտեմբերի 9-ին ստորագրվեց Դաանյան 
խաղաղության համաձայնագիրը (եմենա-թուրքական հաշտության 
պայմանագիր)։

Ստորև բերում ենք համաձայնագրի տեքստը.
«Հա մա ձայնա գիրը կնքվեց տիեզերքի տիրոջ՝ Աստծուն ապավինող 

իմամ Յա հյա  բին Մուհամմեդ Հա միդ ալ-Դինի և  մեծ հրամանատար 
Իզզեթ  փաշայի միջև Սանաայում, Ամրանամ, Հաջջում, 
Քաուքաբանում, Հաջուրում, Անիսում, Յարիմում, Ռիդայում, 
Զիմմարում, Հարազում և  Թաիզում դրությունը բարելավելու համար, 
որտեղ ապրում են պետության (կայսրության) կառավարման տակ 
գտ նվող զեյ դիները։

1. Իմամն ընտրում է զեյդի կառավարիչներ և  այդ մասին 
տեղեկացնում է (Սանաա վիլայեթի) վալիին, իսկ վերջինս իր հերթին 
նրանց ներկայացնում է Ստամբուլին՝ շեյխ .ալ իսլամի հաստատմանը։

18 0հ673731ւ6ք 7ս11ւօ 1րյշ6, ^ւէհ էհտ 1էտ1ւՅոտ տ 7ոբօ1ւ, 7հտ ձսէհտոէե Ւ1ւտէօւ7 օք էհտ 7 արշօ 
1էտ1|ՅՈ \*7յր, Լօոժօո, 1912, թ. 3.
՚ 9 Ւ(օւոօ8 յ1., նշվ. աշխ., Էջ 116։ Անհրաժեշտ Է նշել, որ Իզզեթ փաշայի գլխավորած 
պատվիրակության կազմում գերակշռում Էին արաբները, ինչը, մեր կարծիքով, արված 
Էր իմամ Յահյայի վրա դրական ազդեցություն թողնելու նպատակով։
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2. Կազմվում է վճռաբեկ դատարան՝ իմամի ներկայացրած
բողոքները քննելու համար։

3. Վճռաբեկ դատարանի նստավայրը լինելու է Սանաան. իմամը 
ընտրում է դատարանի նախագահին և անդամներին, իսկ 
կառավարությունը հաստատում է իմամի նշանակումը։

4. Դատավճիռն ուղարկվում է Ստամբուլ՝ Շեյխ ալ-իսլամի 
հաստատմանը, սուլթանական հրամանի հրապարակման համար։ 
Դատավճիռն իրագործվում է միայն հաստատումից և հրամանի 
հրապարակումից հետո չորս ամսվա ընթացքում։

5. Եթե պաշտոնյաներից (կառավարիչներ և ծառայողներ) որևէ 
մեկը չարաշահում է իր պաշտոնը, ապա իմամին իրավունք է 
վերապահվում այդ մասին հայտնելու վալիին։

6. Կառավարությանն իրավունք է վերապահվում կրոնական 
դատավորներ նշանակել երկրում բնակվող ոչ եմենցիներից, որոնք 
հետևում են շաֆիական և  հանաֆիական ուղղություններին։

7. Կազմվում է շաֆի-զեյդի դատավորներից բաղկացած խառը 
դատարաններ՝ զանազան կրոնական ուղղություններին հետևող 
անձանց բողոքները քննելու համար։

8. Կառավարությունը նշանակում է մուհաֆիզներ (հատուկ 
տեսուչներ) դատավորների իրավասություններով, որոնք պետք է 
շրջեն գյուղերում՝ քննելու օրինական բողոքները և վերացնելու 
վարչական կենտրոններ գնալու ընթացքում առաջացող 
դժվարությունները։

9. Վակֆերի, կտակների հետ կապված հարցերը քննում է իմամը։
10. Բացառությամբ լեռնային շրջանների՝ կառավարությունը 

նշանակում է դատավորներ շաֆիական և հանաֆիական կրոնական 
ուղղությունների հետևողների համար։

11. Համաներում է հայտարարվում քաղաքական հանցագործների 
և պետական հարկեր չվճարող անձանց նկատմամբ։

12. Արհաբի և Խաուլանի բնակիչներից պետական հարկերի 
հավաքումը դադարեցվում է տասը տարով՝ հաշվի առնելով նրանց 
աղքատությունը և  երկրի ավերվածությունը, այն պայմանով, որ նրանք 
պահպանեն բարեկամական կապերը կառավարության հետ։

13. Պետական հարկը հավաքվելու է ըստ շարիաթի։
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14. Շարիաթի դատավորներին կամ կառավարությանը պետական 
հարկահավաքներից բողոքներ հասնելու դեպքում դատավորները 
կառավարության հետ միասին մասնակցելու են բողոքների 
քննարկմանը և  դատավճռի գործադրմանը։

15. Զեյդիներին իրավունք է վերապահվում նվերներ մատուցել 
իմամին ուղղակիորեն կամ գյոււփ ավագների միջոցով։

16. Իմամը պարտավոր է իր ստացածի (եկամուտների) մեկ 
տասներորդը հանձնել կառավարությանը։

17. Վերացվում է պետական հարկերի հավաքումը Ջեբել ալ 
Շարկից տաս տարի ժամկետով։

18. Իմամը պետք է ազատի Սանաայի և նրա հարևան Հւսրազայի 
ու Ամրանի բնակիչներից իր մոտ գտ նվող պատանդներին։

19. Կառավարության և  իմամի պաշտոնյաները կարող են 
ազատորեն շրջել ողջ Եմենում՝ պահպանելով երկրի հանգստությունը 
և  անվտանգությունը։

20 . Երկու կողմերը չպ ետք է խախտեն նշված սահմանները այս 
պայմանների հաստատումից և  դրանց վերաբերյալ սուլթանական 
ֆիրմանի հրապարակումից հետո»30։

Համաձայնագրի ներածական մասում նշվում էր, որ այն կնքվում է 
Եմենի տարածքում «դրությունը բարելավելու համար», ինչը 
նշանակում էր, որ կենտրոնական իշխանություններն ընդունում էին 
վիլայեթի կառավարման գործերում նրա ղեկավարի 
արտոնություններն ընդարձակելու կարևորությունը։

Համաձայնագրի քսան կետերում հանգամանորեն ներկայացվում 
էին վարչական, դատական, հարկային և  մյուս բնագավառներում 
իմամին տրամադրվող բավական լայն իրավունքները։ Իմամի 
կարևորագույն ձեռքբերումներից կարելի է համարել նրա 
իրավունքների հաստատումը դատական ոլորտում, որտեղ անձամբ 
ինքն էր նշանակում շարիաթական դատավորներին, ինչպես նա և 
վճռաբեկ դատարանի նա խագա հին և անդամներին, որոնք պետք է 
հաստատվեին Ստամբուլի կողմից։

20 .239 -  236.0– ,1346 բյԱ
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Առանձնակի հետաքրքրություն են ներկայացնում պայմանագրի այն 
կետերը, որոնք որոշակի փոփոխութիւներ էին նախատեսում 
հարկահանության ոլորտում։ Մասնավորաբար, զեյդական 
շրջաններից գանձվող հարկը պետք է իրականացվեր ըստ շարիաթի 
օրենքների (13-րդ կետ), ինչը ցույց է տալիս, որ Օսմանյան
կայսրությունում ընդունված օրենքներն այս ոլորտի վրա չէին ազդում։

Սակայն այդ ամենևին էլ չէր նշանակում, որ իմամի
վերահսկողության տակ գտ նվող տարարածքներն ու շրջանները 
ազատվում էին կենտրոնական իշխանությունների
վերահսկողությունից։ Կառարավությունն իրեն էր վերապահում 
պետական տուրքերի գանձման իրավունքը։ Նույնիսկ իմամը
պարտավոր էր իր եկամուտների մեկ տասներորդ մասը վճարել
կայսրության գանձարան։

Կարևոր էին նա և պատանդներին ազատ արձակելու մասին, 
ինչպես նա և համաներմանը վերաբերող կետերը (18-րդ և 11-րդ)։

Փաստորեն, կարելի է եզրակացնել, որ չնայած կենտրոնական 
իշխանությունները շարունակում էին իրենց ազդեցության տակ պահել 
դատական և  հարկային ոլորտները, այսուհանդերձ, առաջնորդվելու և 
գործելու էին շարիաթի օրենքներով։

Հարկ է նշել, որ այս խնդրին անդրադարձած պատմաբանների ու 
հետազոտողների մի մասը Դաանյան համաձայնագիրը համարում է 
իմամ Յահյայի փայլուն հաղթանակը, ով կարողացավ հասնել 
ինքնավարության և նույնիսկ անկախության։ Գոյություն ունի է նաև 
հակառակ տեսակետը, առ այն, որ պայմանագիրը ոչինչ չտվեց 
իմամին։ Որպես հաստատում, նշում են այն հանգամանքը, որ 
պայմանագրով իմամին տրված իրավունքներն ու արտոնություններն 
ունեն նա և Օսմանյան կայսրության կրոնական այլ ուղղությունների 
առաջնորդները։ Դիրքորոշումների այս տարբերությունը, 
հիմնականում բացատրվում է Դաանյան համաձայնագրի կետերի ոչ 
հստակ ձևակերպումներով, որոնք երկու կողմերին էլ լայն 
հնարավորություններ էին տալիս այն մեկնաբանել և իրականացնել 
հօգուտ իրենց նպատակների։ Հա րցի ուսումնասիրությունը ցույց է 
տալիս, որ օսմանյան ղեկավարների կողմից պայմանագրի կնքումը 
առավելապես դիվանագիտական քայլ էր՝ պարտադրված կայսրության

184



յ
I

ներքին և  արտաքին որոշակի իրադրությամբ, և  լիովիէւ չէր 
բավարարում Եմենի զեյդիների պահանջներն ու սպասելիքները։

Այդ պահանջների սահմանափակությունն ու պայմանագրի կետերի 
տարթեր մեկնաբանությունների հնարավորությունը մեծ չափով 
պայմանավորված էր նա և Եմենի կրոնա-ցեդային առաջնորդների՝ 
զիջումների գնալու ճանապարհով պատեհ հնարավությունն 
օգտագործելու, ինչպես նա և սեփական դիրքերն ամեն կերպ 
պահպանելու շահագրգռությամբ։

Այս հանգամանքներն, այնուամենայնիվ, չեն նվազեցնում երկու 
կողմերի համար Դաանյան համաձայնագրի կարևորությունը։ 
Եմենցիներն իրենց համառ և տևական պայքարի արդյունքում ձեռք 
բերեցին սահմանափակ ինքնավարություն, իսկ օսմանյան 
իշխանությունները կարողացան, թեև ոչ նպաստավոր պայմաններով, 
ժամանակավորապես խուսափել հետագա բարդություններից և 
պահպանել իրենց ներկայությունը ոչ միայն Եմենում, այլև հարակից 
տարածքներում։

ծւա/1 

ւսւատՒւ^աէսւ ռըստօոտ ւս ւհ է  տըօՒաւսօ օր ւհ է  շօ* 
ա օ տ ք  օ ք  օ/սւտւ ւս 1911

1սՐ1<|Տհ–^6Ո16Ո| Ր6|Յէ|ՕՈՏ ետ է«66Ո  » 6 Ր 6  Ժ 67Տ |0թ |Ո §  |Ո ՅՈ ՅէՈ10Տթհ6Ր6 Օք 

ՇՕՈՏէՅՈէ ՇՕՈք1|Շէ ՅՈԺ հՕՏէ|||է^ » հ |Օ հ  ՕքէՏՈ ւտտժտժ ՅՈէՒէԱք1է1տհ ՅՐտտԺ ՅՇէւՕՈՏ ՅՈձ

տսէտ^. 1ո էհ6 ետջտուոջ օք էհ6 20-էհ շտոէսւ  ̂ տ676րյ1 յրոոտԺ ոտւոջ էօօ1< թ1306 տ 
>՜6տ6Ո «հւօհ »յտ 1©ժ 2յհ/Ճ\ ւտՅտ \,յՒ ^յ ետ ^սհտտտՅժ հտտւժ ձ1–Օտ. 7հտ 1օտէ օք 
էհտ 7սր1<ւտհ էւ՜օօթտ տտժ6 ւէ ւտթօտտւե1տ էօ րտքյտւո Շ6ՈէՐ31 ^տրոտօոէ շօոէՐօ1 0V6̂  
\,տտ6ո քօքշշ տօէհօճտ յոԺ հտշՅստտ օք էհտէ ւո 1911 »յտ տւյ»Ո6օ1 էք63է  ̂ օք Օ յյո  
«ւէհ ւատտ ՝ւ̂ 3հ̂ 3. ^շշօրժւոտ էօ էհշ Յջրտտտտոէ 26^ւ–օօոէւ՜օ116ժ Յւ՜ՇՅՏ օք \,6ատո ջօէ 
06ՐէՅւո Յսէօոօա^ սոժ6ք էհ6 163ձ61՜տհւբ օք ւտտա ՝1՜3հ̂ 3 »հւ1տ էհտ Շ6ոէք31 
ջօ^ռտտոէ օք Օէէօտտո Ըտբւրօ հտժ յո  օբբօւ՜էսուէ  ̂էօ ւ՜տջՅւո թՅւ՜է1̂  էհտւր թօտէւօոտ 
1Ո 26̂ Ժ|–Շ0Ոէք01|6Ժ ՅՐՔՅՏ Օք V6տ6Ո.
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ՔՐԴԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԱՐԾԱՐԾՈՒՄՆԵՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 1916-1923 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ

Քուրդ ժողովրդին. ԻՐ անցած պատմական զարգացման ընթացքում 
ոչ մի անգամ չի հաջողվել ստեղծել սեփական պետականություն։ 
Դրան խանգարել է առավելապես քրդերի տարաբաժանումն ու 
ցրվածությունը տարբեր պետությունների միջև, որն անկասկած 
արգելք է հանդիսացել այդ ժողովրդի քաղաքական ու ազգային 
համախմբման (կոնսոլիդացման) համար։ Նորագույն ժամանակներում 
այսպես կոչված «էթնիկական Քրդստա նը» իր տարածական չափերով 
ընդգրկել է Իրանի, Իրաքի, Թուրքիայի և Սիրիայի տարածքների մի 
զգալի մասը։ Պետականություն չունենալու հարցում ոչ պակաս 
կարևոր դեր է խաղացել նա և այն, որ ընդհուպ մինչև XX դ. քուրդ 
ժողովրդի մոտ մթագնված է եղել ազգային միասնության ու 
ընդհանրության գիտակցությունը։ Նրա նց մոտ ցեղային 
կազմակերպության առկայության պատճառով հավաքական 
անկախության գաղափարը ընդհանուր մտահոգության առարկա չի 
հանդիսացել և  անկախության զգացումը կենտրոնացած է մնացել 
տփալ ցեղի անկախության գաղափարի մեջ։ Այլ կերպ ասած, 
վերջնական իդեալ է եղել ցեղապետական անկախությունը։ 
Գլխավորապես հենց դրանում է թաքնված քուրդ ժողովրդի 
քաղաքական զարգացման առեղծվածը։

Քրդական ազգայնականությունը, որպես գաղափարական– 
քաղաքական հոսանք, նույնպես ձևավորվել է բավականին ուշ՝ XX դ. 
սկզբին, որպես վերջնական նպատակ առաջ քաշելով «էթնիկական 
Քրդստանի» տարածքում քրդական ազգային պետության ստեղծման 
պահանջը։

Կարևոր է նկատի ունենալ նա և այն հանգամանքը, որ դարեր 
շարունակ թուրքական և իրանական տիրապետող շրջանները քուրդ 
ժողովրդի մեջ մշտապես աշխատել են մեռցնել ազգային 
ինքնագիտակցության զգացումը և, իսլամն օգտագործելով որպես

ՎԱՀԱՆ ԲԱՅԲՈԻՐԴՅԱՆ
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լծակ, աշխատել են քրդերին դարձնել սեփական ազգային դիմագծից 
զուրկ մահմեդական մի համայնք։

Կասկածից վեր է, որ քրդական պետության բացակայությունը 
անխուսափելիորեն դա նդա ղեցրել է քրդերի էթնոազգային 
զարգացման գործընթա ցները, որի հետևա նքով իր սոցիալ– 
տնտեսական, քաղաքական և մշակութային զարգացման 
մակարդակով քուրդ ժողովուրդը նշանակալից չափով հետ է մնացել 
Արևմտյան Ասիայի պետական կարգավիճակ ունեցող ազգերից ու 
ժողովուրդներից։

Առաջին անգամ «քրդական հարցը» քաղաքական իրողությունների 
մակերես բարձրա ցա վ և  սկսեց արծարծվել Անտանտի տերությունների 
աշխարհաքաղաքական ծրագրերում Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի տարիներին, երբ Եռյակ համաձայնության 
պետությունները սկսել էին բա նա ձևել իրենց հետպատերազմյան 
քաղաքականության հարցերը1։

Դեռևս 1915 թ. նոյեմբերին Մեծ Բրիտանիան և  Ֆրանսիան 
Լոնդոնում բանակցություններ սկսեցին Ասիական Թուրքիայի 
բաժանման վերաբերյալ, որի վերջնական արդյունքը հանդիսացավ 
1916 թ. ստորագրված Սայքս-Պիկոյի գաղտնի համաձայնագիրը։ Այն 
նախատեսում էր նա և Արևմտյան Հայաստանի և Թուրքիայի 
քրդա բնա կ շրջանների բաժանումը դաշնակից պետությունների միջև2։

Երբ համաձայնագիրը ներկա յացվեց Պետ րոգրա դին, Ռուսաստանի 
արտաքին գործերի մինիստր Սերգեյ Սազոնովը 1916 թ. ապրիլի 
13(26)–ի հուշագրով պատասխանեց, որ իր կառավարությունը 
պատրաստ է միանալ Սայքս-Պիկոյի համաձայնագրին միայն այն 
դեպքում, եթե Ռուսաստանին զիջվի Թուրքահայաստանի մի շարք 
տարածքներ (հուշագրում մեկ առ մեկ թվարկվում էին այդ

1 Տե՛ս հօաւ-ժ հ.1՝յ., 1հօ ԲՅւ՜էւէւօո օք 1սր|<6^. \  0ւբ1օտ3էւօ հւտէօ^ 1913-1923, ՕԱտհօաՅ, 
1931.
1 Տե՛ս ԲՅՅ«6Ո ձ3ո370<0ճ 7^թվՈԱ. ՈՕ Շ6«թ07«ե1^ ՈՕՈ^46հ73Ա 6ե181Ս61՜0 ԱԱՒաՇ76թՇ783 
►1«007բՅ»«ե« «6Ո. ՈՕ« Բ 6«3«վ «« Լ  ձ^ՅԱՕՏՅ, /^0Շ1<83, 1924, Շ. 154-157; Ւէ«|04«ա<08 10.,
ՇյՃՅՈԱՈ ձ., ^6«^հՅթ0^հՅ/1 Ո0յա7ԱՈՅ «086Ոա6|՜0 8(36*46»» 8 .զՕՐՕՏՕթՅ/, հ073ճ ս 
Ո6ա13թՅԱ11քա, 4. II, 07 ԱԱՈ6թէ13յ1|107Ա>46(։><0Ո ՏՕԱհԵէ ^0 Շ«Ո7|4« 6/10էէ3̂ հ1 Շ Շ0867Շ«0Տ
Բօա ա , ^00*83 , 1926, 88 , 0. 40-41.



տարածքները - Վ. Բ-). Ի ^պ ես նա և վաէյԻ9՛ բ Իթ1ԻսԻ9 Դեպի հարավ՝ 
Մուշի, Սղերդի, Ջեզիրե-իբն Օմարի, Ամադիայի վրա իշխող 
լեռնագագաթների գծի և Սնրգևերի միջև ընկած Քրդստանի մարզը3։ 
Լոնդոնը և Փարիզը տվեցին իրենց համաձայնությունը և Ս. 
Սազոնովին ներկայացրին մի նոր քա րտ եզ Ռուսաստանի համար 
ցանկալի փոփոխություններով։

Սայքս-Պիկոյի համաձայնագիրը նախատեսում էր միայն 
պատերազմում պարտություն կրած Օսմանյան կայսրության 
տարածքների բաժանումը դաշնակիցների միջև։ Սակայն օրակարգի 
հրատապ հարց էր մնում այն, թե պատերազմի ավարտից հետո 
ինչպիսի լուծում պետք է տրվի հայկական ու քրդական հարցերին։ Այդ 
խնդրի կապակցությամբ Եռյակ համաձայնության պետությունների 
դիվանագիտությունը դեռևս հստակ ծրագիր չուներ։ Այդ 
դիվանագիտությունը խարխափումների մեջ էր հատկապես այն 
հարցում, թե հետպատերազմյան խաղաղության վեհաժողովում 
ինչպիսի լուծում պետք է տրվեր անկախ Հայաստանի և անկախ կամ 
ինքնավար Քրդստանի հարցերին, ի՛՜նչ տարածքների վրա պետք է 
ստեղծվեին այդ պետությունները և  այլն։ Բնավ պատահական չէ, որ 
բրիտանական դիվանագետները, օրինակ, հարցի լուծումը հաճախ 
փնտրում էին վարչապետ Դիզրայելիի (լորդ Բիքոնսֆիլդ) 
ժամանակների մոտեցումներով, Արևմտյան Հայաստանը համարելով 
Քրդստան, կամ պարզապես քրդական հարցի լուծումը տեղափոխելով 
Հայաստանի տարածքը։

Այդպիսի մի առաջարկով, օրինակ, 1917 թ. դեկտեմբերի 18-ին 
հանդես եկավ անգլիացի դիվանագետ, բրիտանական վարչապետի 
քարտուղար Ֆիլիպ Հենրի Քերրը (հետագայում մարկիզ Աոտիան)։ 
Իրավացիորեն նշելով, որ թուրքական կառավարումը Հայաստանում 
«վերին աստիճանի անհաջող է», որ «թուրքերի կատարած 
սպանություններն ու դաժանությունները առաջ են բերում ամոթի խորը 
զգացում» և  այլն, բրիտանացի դիվանագետը, սակայն հանգում էր 
արտառոց եզյոակացության, առաջարկելով քրդերին առանձնացնել 
հայկական վիլայեթներից մի առանձին վիլայեթի մեջ և նրանում

3 Տես  Ւ1սւ–6**ւէշ յ.Շ., Օւբ1օտՅ(7 ա էհտ ԱտՅք յոԺ հէւեժ16 Ըտտէ։ ձ ձօշսատոէՅ  ̂ ՏտշօրԺ, V. II, 
1914-1956, Բոոշտէօո, 1956, բթ. 20-22.
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I

ստեղծել քրդական անկախ կամ ինքնավար պետություն4։ Որքան էլ որ 
անհավատալի ու հակաբնական էր այդ առաջարկությունը, այն 
աստիճանաբար մտցվեց շրջանառության մեջ Լւ հետագայում նույնիսկ 
ընկավ Սէւրի դաշնագրի հիմքում։

Ի՞նչն Էր*դրդում Ֆորին օֆիսին Քրդստա ն ստեղծել Հայաստանի 
տարածքում։ Պատճառները բա զմա թիվ էին։ Բրիտանական 
դիվանագետների մտայնության համաձայն, եթե Անտանտի 
պետությունների ջա նքերով արևմտահայությանը տրվի անկախություն, 
ապա քրդերը, որոնք Հա յոց ցեղասպանության հետևա նքով հիշյալ 
երկրամասում ձեռք էին բերել մեծամասնություն, երբեք չէին 
ենթարկվի Փոքրամասնություն կազմող հայերին։ Նրա նց կարծիքով 
հայերի և քրդերի համատեղ բնակությունը նույն տարածքում 
հանդիսանալու էր մշտական կոնֆլիկտների պատճառ։ Մարկ Սայքսը 
նույնիսկ գտնում էր, որ եթե Արևմտյան Հայաստանում ստեղծվի 
հայկական պետություն, դա կլինի ոչ կենսունակ մի ծրագիր, քանի որ 
նրա կարծիքով «հայերն ի վիճակի չեն լինի մրցակցելու քրդերի հետ»5։

Առհասարակ բրիտանական քաղաքական շրջաններում 
տարածված էր այն տեսակետը, որ հայկական և  քրդական հարցերը 
սերտորեն փոխկապակցված են։ Հնդկա ստա նի գործերի մինիստրի 
օգնական Արթուր Հիրցելը իր հուշագրերից մեկում հենց այդպես էլ 
գրում էր. «Հա յկա կա ն հարցը դա նա և քրդական հարց է»։ Նրա 
կարծիքով այդ հարցը «աղերսում է ձևավորել կոնկրետ 
քաղաքականություն»։ Ն ա  գտնում էր, որ «քանի որ միանգամայն 
պա րզ է, որ քրդերը չեն ենթարկվի հայկական կառավարմանը, 
հարկավոր է ստեղծել առանձին Քրդստ ա ն, որում հայկական տարրին 
կարելի կլինի հատկացնել ոչ համամասնական ներկայացուցչություն, 
հաշվի առնելով ջարդերի հետ ևա նքով նրանց կորուստները և 
առաջադիմությունը կրթական բնագավառում։ Իհարկե, դա հայերի 
մոտ առաջ կբերի ըմբոստություն... Սակայն նրանց անհրաժեշտ կլինի 
քրդերի հետ մասնավոր մրցակցության մեջ ցուցադրել, որ իրենք

4 Տե ն  յ1ՈՕճԱ ՋօթԱՈ ք\–, 80Տհհե|6 Ա6Ա^2թե1, I. V, ք/ՕՇ«63, 1938, Շ. 52.
5 Տե՛ս Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և խորհրդային արտաքին 
քաղաքականության փաստաթղթերում (1828-1923), պրոֆ. Ջ. Կիրակոսյանի 
խմբագրությամբ, Երևան, 1972, էջ 385-386 ։
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պատկանում Են բարձր ռասայի։ Եթե դա իրենք կարողանան անել, 
ապա ոչ ոք չի կարող ա ր գեք  հանդիսանալ նրանց պահանջին փոքր 
Հայաստանով միանալու միացյալ Հայկական պետությանը։ Եթե դա 
նրանց չհաջողվի, ապա նրանք չեն կարողանա դիմակայել քրդական 
պետություն ստեղծելու քրդերի պահանջներին6։

Բրիտանական դիվանագիտությունը հակված էր, որ քրդական 
պետությունը ստեղ&|ի Արևմտյան Հայաստանի տարածքում նաև 
հետևյալ պատճառով։ Սայքս-Պիկոյի համաձայնագրով Միջագետքը 
(այդ թվում նա և նրա հյուսիսային մասը կազմող այսպես կոչված 
Իրաքյան Քրդստանը) անցնում էր Մեծ Բրիտանիային, հետևաբար 
Լոնդոնը երբեք չէր համաձայնվի, որ ենթադրյալ քրդական 
պետությունը կյանքի կոչվի այդ տարածքում։ Մեծ Բրիտանիայի 
վարչապետ Դեյվիդ Լլոյդ Ջորջը խոստովանում էր, որ Միջագետքից 
թուրքերին մեկընդմիշտ հեռացնելու համար ինքը պատրաստ էր շատ 
հեշտությամբ լքելու Հայաստանը, որն ինքը հրապարակավ անվանել 
էր «անմեղների արյունով թրջված երկիր»7։ Առհասարակ փաստերը 
վկայում են, որ Արևմտյան Հա յա ստա նը երբեք չէր մտնում 
բրիտանական տարածքային շահագրգռության շրջանակների մեջ։ 
Անգլիայի տարածքային բաղձանքները գտնվում էին Հայաստանից 
հարավ, Միջագետքում, Պարսից ծոցի ավազանում և այլն։ 
«Բրիտանիան, - գրում է սփյուռքահայ հետազոտող Ագապի 
Նասիբյանը, - տրամադիր չեղավ դրամ վատնելու կամ մարդ զոհելու 
հեռավոր և անմատչելի երկրի մը վրա, որ զինք ոչ ռազմական և ոչ ալ 
տնտեսական տեսակետով կը շա հա գրգռեր։ Ամայացած երկիր մըն էր 
ան, որ միայն թշվառությամբ էր հարուստ։ Ուրեմն պատերազմի 
վերջավորության Հայկական հարցը թվեցա վ ըլլալ ավելորդ 
պարտավորություն մը Բրիտանիո պետական մարդոց համար»։

Սա, անշուշտ, չէր նշանակում, որ բրիտանական 
դիվանագիտությունը անտեսում կամ հրաժարվում էր «հայկական

6 ճ 1̂ X148 8»6ա»6Տ ոօւա՚ահո Բօշշւտշ^օՏ ւաոտթւա, Փ– 06թսո ծ, /հ. 154, ո. 66
(այսուհետև ձ6Ոք>14). Տես  նաև Օտցհտօա ք3., ^ 6ա ^»Յթ օ«»հ16 օ™օատ«*ո Բտշոյճոաա 
ծբւս6ա« 1918-1920 Ո՜., Տթ683հ, 2007, Շ. 351-352; Տստշհ Տոէօո ՇօօբՏՐ, ք^սժրօտ էօ 
ԼՅԱՏՅՈՈ6. Ցոէտւո՚տ քՐ0Ոէ16Ր տ ^6Տէ ձտւՅ, 1918-1923, ձ1եՅՈ ,̂ \,0ր|<, 1976, բբ. 187-189.
7 Նասիպեան Ա., Բրիտանիան և Հայկական հարցը 1913-1923 թթ., ՊԷյրութ, 1994, էջ 
123, 127։
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խաղաքարտը» օգտագործելու հնարավորությունից։ Այդ 
դիվանագիտության աոաջին դեմքերը՝ կ ո յդ  Ջորջը, արտաքին 
գործերի պետական քարտուղար Արթուր Ջեյմս Բալֆուրը, նրա 
տեղակալ Ռոբերտ Սեսիլը, լորդ Քերգընը և  ուրիշներ մշտապես 
հավաստիացնում էին հայերին, որ Հա յա ստ ա նի. ազատագրումը 
դաշնակիցների պատերազմական նպատակներից մեկն է։ Դիմելով 
հայերին, Ալոյդ Ջորջն, օրինակ, վերամբարձ ոճով բացականչում էր. 
«Նրա նք, ովքեր պատասխանատու են այս երկրի կառավարման 
գործին՝ անտարբեր չեն ձեր մարտիրոսացած ժողովրդի նկատմամբ և 
այդ առնչությամբ կատարելապես գիտակցում են իրենց 
պատասխանատվությունը»8։

Նույն քաղաքական նկատառումներով Լոնդոնը հաճախ արծարծում 
էր նա և քրդական հարցը, թեև այդ ա ռթիվ չուներ որևէ կոնկրետ 
ծրագիր։ Ավելին, ի տարբերություն Հայկական հարցի, Ֆորին օֆիսի 
պաշտոնական տեսակետն այն էր, որ քրդական հարցը դա մի 
անլուծելի խնդիր է։ Բաժանելով ա յդ տեսակետը, բրիտանական 
դիվանագիտության աչքի ընկնող դեմքերից մեկը՝ Առնոլդ Վիլսոնը, 
օրինակ, գտնում էր, որ քրդերի քաղաքական համախմբման և 
պետականություն կերտելու հարցը իրական հիմքեր չունի9։ Թ եև  
անգլիացիներն աշխատում էին խուսափել քրդական հարցի լուծմանը 
ուղղակի մասնակցություն ցուցաբերելուց, սակայն Ֆորին օֆիսը 
պնդում էր, որ չպետք է թուրքական տիրապետությունը վերականգնվի 
մի կողմից Հայաստանի, մյուս կողմից Միջագետքի ու Պարսկաստանի 
միջև ընկած ռազմավարական միջանցքում։

Անգլիացիների ծրա գրա ծ այդ նույն գործելակերպն էր որդեգրել 
նա և ֆրանսիական դիվանագիտությունը։ 1919 թ. դեկտեմբերին 
ֆրանսիացիները որոշում ընդունեցին այն մասին, որ քրդերի 
նկատմամբ եվրոպական մանդատը և  հնարավոր չէ և  ցանկալի չէ։ 
Սակայն բոլոր դեպքերում նրա նց կարծիքով տարածաշրջանը պետք է 
պաշտպանվի թուրքական ագրեսիայից։ Հա րկ է նշել, որ 
աշխարհամարտի ավարտից հետո քրդական շարժման ծանրության

8 Լ1օ>Ժ Շ60Ր66 0 ., 1 հ 6  7|–Աէհ Յեօսէ էհ6 Բ63Շ6 7ր63էւ6Տ, Լօոժօո, 1938, թ. 1118.
9 Տե՛ս \̂ |1ՏՕՈ ձՐՈՕ|Ժ 7., ՍՏՏՕթՕէՅտւՅ 1917-1920. ձ Շ1տտհ օք Լ0^31ԷՏՏ. ձ  Բ«|"Տ0ՈՅ| յոԺ 
հւտէՕՈՇՅւ Տ տ շ օ ր Ճ , Լօոժօո, 1931, բթ. 84-86.



կենտրոնը գտնվում էր ոչ թե Իրաքյան կամ Իրանական Քրդստանում, 
այլ Արևմտյան Հայաստանում, որը դա րձավ ա րթնացող քրդական 
ազգայնականության օրրանը։ Քուրդ ազգայնականները, որոնք 
աշխարհամարտի ընթացքում Օսմանյան կայսրության հետ էին կապել 
իրենց ճակատագիրը, և  նրանից էին ակնկալում իրենց 
անկախությունը կամ ինքնավարությունը, ջախջախված էր։ Ուստի 
պատերազմի ավարտից հետո պահի թելադրանքով նրանք 
վերակողմնորոշվեցին դեպի Եռյակ համաձայնության 
պետությունները, նրանցից սպասելով աջակցություն անկախ 
քրդական պետություն ստեղծելու հարցում10։ Ազգայնականների մեկ 
այլ թևը, որն իրեն անվանում էր «երիտասարդ քրդեր», մեծ հույսեր էր 
կապում Վուդրո Վիլսոնի «14 կետերի» հետ։ Բոլոր դեպքերում քրդերի 
ազգային շարժումը ղեկավարելու գործը իրենց ձեռքերում 
կենտրոնացրած քուրդ գործիչները համոզվել էին, որ իրենց 
փայփայած «Միացյալ անկախ Քրդստ ա նի» գաղափարը, որը 
ենթադրում էր Իրանական, Իրաքյան և Թուրքական Քրդստանի 
միավորում մեկ միասնական քրդական պետական կազմավորման 
մեջ, տվյալ պահին անհնարին է, քանի որ այն ուղղակի բախվում էր 
Մերձավոր ու Միջին Արևելքում Եռյակ համաձայնության 
պետությունների աշխարհաքաղաքական կենսական շահերի հետ11։ 
Ուստի նրանց թվում էր, թե «թույլ օղա կը», որից կարելի էր կառչել, դա 
գերազանցապես Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, քրդական 
պետության ստեղծման հնարավորությունն է, քանի որ այդ տարածքը 
չէր մտնում բրիտանական շահերի գոտու մեջ։

Քուրդ ազգայնականների կողմից Արևմտյան Հայաստանի 
նկատմամբ մտասևեռումը պայմանավորված էր նա և նրանով, որ իբր 
Թուրքիայում բնակվող քրդերի քաղաքական հասունացման 
մակարդակը ավելի բարձր էր, քան Իրանական կամ Իրաքյան 
Քրդստանում, հետևաբար պետականություն ստեղծելու օբյեկտիվ 
նախապայմանները ևս առկա են հենց այդ տարածքում։ Ուստի 
քրդական առաջնորդների հեռահար ծրագրերում գլխավորապես

10 Տես 7.'տոյր Տւ1օթւ, ՕօշՅ ճսւ՜ժւտէտո, (ա. տ.), 1969, Էջ 60։
11 Տես 1ՎյԺտր Տոէ6տտՅւ–, ճսոճտհ ԸէհոօոՅէւօո31ւտա, Լօոժօո, 1992.
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Արևմտյան Հայաստանին էր նախանշված դառնալու «քրդական 
ազգային զգացման կենտրոն»։

Տեղյակ լինելով քրդական վերնախավի նման ձգտումների հետ, 
բրիտանական դիվանագիտությունը առաջ քաշեց մի շարք 
նախագծեր, որոնք ոչնչով պարտավորեցնող չէին Լոնդոնի համար, 
սակայն կոչված էին քրդերին պահել իրենց քաղաքական 
ազդեցության շրջանակների մեջ։ Այսպես, 1918 թ. դեկտեմբերին 
բրիտանական ռազմական մինիստրության ներկայացուցիչ Ֆ . 
Մաունսելի առաջարկած նա խ ա գծով հայկական պետությունը 
զբաղեցնելու էր Վանա լճից մինչև Սև ծով ընկած տարածքը, իսկ 
քրդական պետությունը նշված լճից հարավ ընկած շրջանները՛2։ Մեկ 
այլ նա խագծով առաջարկվում էր Քրդստա ն ստեղծել Խ ա րբերդի, 
Բիթլիսի և Վանի վիլայեթներում՛3։

1919 թ. հունիսին Բաղդադում բրիտանական քաղաքական 
ծառայությունը Առնոլդ Վիլսոնի գյխավորությամբ առաջ քաշեց 
հայկական և  քրդական պետությունների ստեղծման ևս մեկ նա խագիծ, 
համաձայն որի Տրապիզոնի և  էրզրումի վիլայեթները պետք է 
կազմեին հայկական պետություն ամերիկյան հովանու ներքո, իսկ 
Դիարբերքիր, Խ ա րբերդ, Վան և  Բիթլիս վիլայեթները՝ քրդական 
պետություն՝ անգլիական հովանու ներքո՛4։ Այս առաջարկը այն 
աստիճանի արտառոց էր, որ նույնիսկ կտրուկ առարկության 
հանդիպեց բրիտանական քաղաքական շրջանների կողմից։ Ծովակալ 
Ռիչարդ Վեբբը, օրինակ, լորդ Քերզընին ուղղված իր 1919 թ. 
օգոստոսի 19-ի թվակիր նամակում գրում էր, որ ինքը շատ լուրջ 
առարկություններ ունի գնդա պ ետ  Վիլսոնի առաջարկության 
կապակցությամբ։ Նա պարզաբանում էր, որ գործնականում 
Տրապիզոնը հայ բնակչություն չունի, մինչդեռ Վանը և  Մուշսաաղը 
(այդպես էր ծովակալն անվանում Մուշը - Վ.-Բ.), որոնք միշտ էլ եղել են 
միակ գերազանցապես հայաբնակ շրջանները Թուրքահայաստանում, 
պետք է թողնվեն քրդական պետությանը։ «Դա  կդիտվեր, - նշում է

ռ Տե՛ս 1՝1տտւհւՅՈ ձ., 0Ո՚է31Ո Յոե էհտ ձոո6ու3ո 0ս6Տէւօո, 1915-1923, Լօոժօո, 1984, թթ. 139–
142.
,3 Տե՛ս Բր6օտ օք ձքքյսրտ ւո Տօսէհտա <սւ–ժւտէՅՈ ժսոոջ էհտ ՕրտՅէ \^ յր, ՏօջհժՅժ, 1919, թ. 7.
14 *8Ո քԱ  Փ– Ւ 1^. 153, Ո. 20.
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ծովակալը, - դավաճանություն հայկական շահերին և ուղղակի 
կհակասեր այն հավաստիացումներին, որոնք տրվել են հայերին 
դաշնակից տերությունների կողմից»։ Միաժամանակ ծովակալը 
գտնամ էր, որ «բոլորովին անժամանակ և  խիստ վտանգավոր կլինի 
փորձել ներկայումս սահմանագծել Հայաստանի և Քուրդիստանի 
սահմանները»15։

Գնդապետ Վիլսոնի նախագծի քննադատությամբ հանդես եկավ 
նա և բրիտանական մեկ այլ դիվանագետ՝ Թ . Հոհլերը, որը 1919 թ. 
օգոստոսի 27-ին Կ. Պոլսից գրում էր Ֆիլիպ Հենրի Քերրին, որ ինքը 
խիստ անհանգստացած է, քանի որ «փոքրիշատե լավատեղյակ է 
քրդական գործերին»։ «Ես կարծում եմ, - գրում էր նա, - որ մենք 
կարիք չունենք մի շարան քորոցների՝ քրդերին իրար և ոչ էլ հայերին 
հանգուցելու համար։ Չեմ կարծում, որ այս դժվարին ժամանակներում 
կարողանանք մեզ թույլ տալ չափից դուրս հեռուն գնալու 
մարդասիրության առումով։ Մենք պետք է հիմնվենք առաջին հերթին 
բրիտանական շահերից բխ ող նկատառումների վրա»։ Հոհլերը գտնում 
էր, որ Մեծ Բրիտանիան պետք է քրդական հարցին մոտենա գրեթե 
բացառապես Միջագետքի տեսանկյունից։ Որ Հայաստանի և 
Քրդստանի սահմանները պետք է թողնել անորոշ վիճակում և  ամենից 
առաջ զբաղվել «Մեր Միջագետքի սահմանը ճշտելով»՛6։

Ավելի պարզ ու հստակ դժվար թե հնարավոր լիներ ասել Մեծ 
Բրիտանիայի իրական քաղաքական շահերի մասին։ Ֆորին օֆիսի 
դիվանագետները իրենց կառավարությանը խորհուրդ էին տալիս 
խուսափել խաղալ կրակի հետ մի տարածքում, որտեղ Անգլիան 
իրական ու հեռանկարային շահեր չուներ։ Որ Լոնդոնի մտասևեռումը 
պետք է լինի Միջագետքը, որը Սայքս-Պիկոյի համաձայնագրով 
«հասնում էր» իրեն։ Իսկ Կ. Պոլսում բրիտանական գերագույն 
կոմիսարը ցանկալի էր համարում քրդական և հայկական գոտիների 
որոշումը թողնել «ճիշտ նույնքան անորոշ, որքան անորոշ է մեր ներկա 
ծանոթությունը նրանց (հայերի ու քրդերի - Վ. Բ.) այժմյան

15 Օօշստտոէտ օո Տոէւ՚տհ քօւ՜&ջո Բօ1պ 1919-1939. Տժ. հ> 5. Լ. ^օօժ»ՅՐժ, ՈօհՅո 8սէ16ւ–, 
1՝յ., 11* Տ6Ո6Տ, Լօոժօո, 1947-1986, VօI. IV, թթ. 735-736 (այսուհետև 081՜ ք3).
՚ 6 ՕՏքԲ, 70|. IV, թ. 742.
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պահանջների իրական արժեքին, որոնք երկուսն էլ, անկասկած, 
հավասարապես անհեթեթ են»17։

Մեծ Բրիտանիայի հնդկական մինիստրության
աստիճանավորներից մեկի՝ Ֆ. Շուքբրուգի 1919 թ. օգոստոսի 1-ի 
նամակում, հասցեագրված արտաքին գործերի մինիստրության 
պաշտոնակատար լորդ Հարդինգին, այն կարծիքն էր հայտնվում, որ 
հայկական և քրդական հարցերի «վերջնական կարգադրությունը 
անհրաժեշտաբար պետք է անորոշ թողնվի մինչև Թուրքիայի հետ 
հաշտություն կնքելը»18։ Իսկ Հնդկաստանի գործերի մինիստր էդվին 
Մոնթըգյուն գտնում էր, որ քրդական պրոբլեմի լուծումը կախված է 
տարատեսակ գործոններից, որոնցից են հայկական պետության 
տարածքի վերաբերյալ հարցի անորոշությունը, քրդական պետության 
վերաբերյալ մանդատի հարցը և այլն։ «Դժվար է հավատալ, - գրում էր 
նա, թե մի որևէ արևմտյան տերություն կընդունի Քուրդիստանի 
մանդատը կամ իր վրա կվերցնի նրա գործերը կառավարելու 
անշնորհակալ գործը»։ Բրիտանական ռազմական ու քաղաքական 
պարտականություններն այդպիսի հեռավոր շրջաններում տարածելը 
Մոնթըգյուն համարում էր խիստ աննպատակահարմար19։

Առարկելով այդ տեսակետին, անգլիացի դիվանագետ էյրե –Բրոուվը
1919 թ. նոյեմբերի 17-ին Ջորջ Ջարդին –Բիդստոնին գրած նամակում 
ասում էր, որ ինքը հավատում է, որ «հնարավոր կլինի որևէ մեթոդ 
գտնել դնելու այս ամբողջ երկրամասը Ազգերի Լիգայի կամ մեկ այլ 
ձևի հսկողության տակ, բաժանելով այն հայկական և քրդական 
գոտիների»։ Քրոուվի կարծիքով հնարավոր և ցանկալի էր թվում 
ունենալ միաժամանակ և հայկական և քրդական քաղաքականության 
հստակ ծրագիր20։

Քրոուվը նաև այն կարծիքին էր, որ սխալ կլիներ հայկական 
պետության տարածքների հարցը որոշելիս առաջնորդվել Արևմտյան 
Հայաստանում ներկա պահին եղած հայերի թվաքանակով։ Նրա 
կարծիքով «դա կնշանակեր վավերացնել և քաջալերել հպատակ

17 Նույն տեղում, էջ 743։
18 Նույն տեղում, էջ 813։
19 Նույն տեղում, էջ 813-815։
30 08քք>, «»1. IV, բթ. 892-895.
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ազգությունների հարցի նկատմամբ թուրքական մոտեցման մեթոդը»*։ 
Մինչդեռ Մերձավոր Արևելքը իր գործունեության ասպարեզ դարձրած 
անգլիական հետախույզ մայոր Նոյելը գտնում էր, որ եթե Արևմտյան 
Հայաստանի տարածքում ստեղծվի միայն հայկական պետություն, 
ապա կհաստատվեր փոքրամասնություն՝ այսինքն հայերի 
տիրապետություն մեծամասնության՝ քրդերի նկատմամբ, որն ինքնին 
կհանգեցներ վտանգավոր առճակատումների։ Նրա կարծիքով 
գերադասելի էր, որ «ոչ թե մեկ հայը իշխի տասը քրդերի նկատմամբ, 
այլ մեկ քուրդը տասը հայերի նկատմամբ»։ Անգլիական հետախույզը 
դրա մեջ տեսնում էր նաև քաղաքական իմաստ այն առումով, որ 
ապագայում «վերածնվող» Ռուսաստանը կզրկվեր «հայերին 
հովանավորելու» իր ավանդական քաղաքականությունն իրագործելու 
հնարավորությունից»22։

Հայկական հարցի հետ միաժամանակ քրդական պրոբլեմը ևս 
գտնվում էր ԱՄՆ-ի կառավարության տեսադաշտում։ Այսպես, դեռևս
1918 թ. մարտի 20-ին ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտը պատրաստել էր 
մի փաստաթուղթ, որտեղ պարունակվում էին հետևյալ 
հարցադրումները, ո՞ր տարածքների վրա պետք է ստեղծվեր 
Հայաստանը, որո՞նք էին այն տարածքները, որոնց նկատմամբ 
հավակնություն էր ներկայացվում քրդերի կողմից, ինչպիսի խնդիրներ 
գոյություն ունեին կապված քրդերի և նեստորական ասորիների հետ և 
այլն23։

Այսպիսով, միանգամայն ակնհայտ է, որ Եռյակ համաձայնության 
դաշինքի անդամ պետությունները, այդ թվում նաև նրանց 
դաշնակիցները, հստակ ծրագրեր չունեին ոչ միայն քրդական, այլև 
հայկական հարցի կապակցությամբ։ Նրանք ենթադրում էին, որ 
առաջիկայում գումարվելիք խաղաղության վեհաժողովը կառաջարկի 
այդ հարցերի կոնկրետ լուծումներ։ Իրենց հերթին հայերը և քրդերը 
մեծ հույսեր էին կապում այդ վեհաժողովի հետ։

31 Նույն տ եղում , էջ 912-914։
33 Տ ե ս  Աօ€1 տՅյ՚օւ–, Աօէ6 օ ո  էհտ «սրժւտհ ՏւէԱՅէւօո, յ ւփ  1919, Տյ§Ւ|ԺյԺ, 1919, թ. 11.
33 Տե ՛ս  ԲցբՏքՏ Ր6|տէտտ էՕ էհտ քօրտւջո Տտ13է|0ոտ օք  էհտ Սո|է6<յ ՏէՅէ6Տ, 1919, 7հտ Բ յոտ  Բ63Շ6 
Շօոք6Ր6ո«, ^Յտհայյէօո, 1942 VօI. I, թ. 69.

196



1919 թ. հունվարի 18-ին Փարիզում իր աշխատանքները սկսեց 
խաղաղության միջազգային վեհաժողովը։ Վեհաժողովի առաջին 
ամիսներին քրդական հարցի նկատմամբ ուշադրությունը չնչին էր։ 
Կոստանդնուպոլսում, Կւսհիրեյում և եվրոպական մի շարք 
մայրաքաղաքներում բնակվող քրդական վերնախավի այն պահանջը, 
որ իրենց ժողովուրդը իրավունք ունի առանձին գոյության այն 
հսկայական տարածքների վրա, որոնք ընդգրկում են Իրանի, 
Միջագետքի, Սիրիայի և Անատոլիայի մեծ մասը, ընդհուպ մինչև 
Կիլիկիւսն և էրզրումը, դաշնակիցների կողմից լուրջ չէին ընդունվում24։ 
Սակայն քրդական աչքի ընկնող ավատատերերը, օրինակ, 
Բադրխանների հայտնի ընտանիքը, անվհատ կերպով աշխատում էին, 
որ դաշնակիցները քրդերին դիտեն ոչ թե որպես ջախջախված 
թշնամական ազգի բաղկացուցիչ մաս, այլ թուրքերի լծի տակ գտնվող 
մի ժողովուրդ, որը ձգտում է ազատվել նրանցից։ Այդ առաջնորդներն 
աշխատում էին վերին աստիճանի զգույշ, իրենց նվիրվածությունը 
դրսևորելով սուլթան-խալիֆի նկատմամբ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ 
գաղտնի կերպով դիմումներ էին կատարում Դաշնակիցների 
ներկայացուցիչներին քրդական ինքնավարության կամ անկախության 
վերաբերյալ։ Միաժամանակ նրանք թուրք պաշտոնատար անձանց 
հավաստիացնում էին, որ ինքնավար Քրդստանի ստեղծումը 
լավագույն միջոց է նվազեցնելու օսմանյան տարածքային 
կորուստները հօգուտ հայերի25։

■Բրդերը հատուկ պատվիրակություն չէին ուղարկել Փարիզի 
վեհաժողովին մասնակցելու համար։ Այդ դերը իր վրա ստանձնեց 
թուրքական բանակի գեներալ, ծագումով քուրդ Շերիֆ-Փաշան, որը 
տարված էր իր ժողովրդի անկախության գաղափարներով։ Նա 
հայտարարեց, որ դադարեցնում է իր ծառայությունը թուրքական 
բանակում և իրեն ամբողջապես նվիրելու է իր ժողովրդի 
անկախության գործին։ Թեև նա ուներ մի շարք քուրդ ղեկավարների 
համաձայնությունը վարելու քրդական դատը Փարիզում, սակայն այդ 
գործի համար լիազորված չէր իր ժողովրդի, կամ ծայրահեղ դեպքում

24 Տե՛ս ՕտՅՒաոօա Բ., ձձօէԱ^ոՅթօյզսեւտ օւհօւստաա ձթստՒստ 1918-1920 ո՛.,
ԸբտՏՅ», 2007, Շ. 349.
25 ՕԲքԲ, V0|. IV, բթ. 695-696.
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նրա մի մասի, կամ ազդեցիկ քրդական ցեղերի կողմից։ Քանի որ 
Փարիզում քրդական հարցը ներկայացնող այլ մարմին գոյություն 
չուներ, վեհաժողովը տվեց իր համաձայնությունը, որ Շերիֆ-Փաշան
ներկայացնի այդ հարցը։

Շերիֆ-Փաշայի առաքելությունը չափազանց բարդ էր այն առումով, 
որ նա վեհաժողովին էր ներկայացնելու մի խնդիր, որի վերաբերյալ 
քուրդ ժողովուրդը չուներ միասնական տեսակետ։ Իսկապես, 
իրականության մեջ շատ հեռու էր, որ «էթնիկական Քրդստանի», 
այսինքն Թուրքիայի, Իրանի, Իրաքի և Սիրիայի տարածքում ապրող 
բոլոր քրդերը փափագեին ունենալու անկախ պետություն։ 
Միանգամայն իրավացի էր Բաղդադում Բրիտանական գլխավոր 
քաղաքական պաշտոնյա Առնոլդ Վիլսոնը, որն ասում էր, որ քրդական 
առաջնորդներից ոչ մեկը իրավասու չէ խոսելու մեկ ցեղից կամ մեկ 
հովտից ավելի ապրող քրդերի անունից26։ Իսկ լորդ Քերզընը այդ 
առթիվ գրում էր. «Անկարելի է գտնել ներկայացուցչական մի քուրդ։ Ոչ 
մի քուրդ չի ներկայացնում իր ցեղից ավելին։ Շերիֆ-Փաշան գալիս է 
իբրև քրդերի ներկայացուցիչ, բայց քրդերը իբրև այդպիսին չեն 
ընդունում նրան»27։

Քրդական հարցի վերաբերյալ Փարիզի վեհաժողովում առաջին 
անգամ խոսակցություն գնաց 1919 թ. հունվարի 29-ին։ Այդ օրը 
այսպես կոչված «Տասի խորհրդին» ներկայացվեց բրիտանական 
պատվիրակության անդամ, հարավաֆրիկյան ականավոր ռազմական 
ու քաղաքական գործիչ, գեներալ Յան-Քրիստիան Սմեթսի (Սմաթս) 
կողմից մշակված նախագիծը, որտեղ ասվում էր, որ իրենց ողջ 
պատմության ընթացքում թուրքերը չափազանց վատ են կառավարել 
իրենց իշխանության ներքո գտնվող ժողովուրդներին, իսկ ոչ 
վաղուցվա անցյալում նրանք ահավոր կոտորածների ենթարկեցին 
հայերին և այլ ժողովուրդների։ Ուստի «դաշնակից ու չմիացված 
պետությունները եկան համաձայնության, որ Հայաստանը, Սիրիան,

36 Տե՛ս 8ստհ 8ոէօո Շօօթտր, ևէսժւ-օտ էօ Լյատյոոտ. Տոէտւո՚տ քրօոէւ&ք տ \̂ 6Տէ ձՏ13, 1918-1923, 
ձ1եՅՈ̂ , 1976, թթ. 181-192.
17 ա տ օո  քտ|. հօ**տ11,1հտ Տօ^տէ Սուօո տոժ էհտ «սւ-ձտ. ծ  Տէսձ^ օք Տ13էւօո31 նԱոօո՚գ Բ™ե1տտտ 
1Ո Տ0716է Բօ1|Շ̂ > ՍոհՏքՏւէ  ̂Օք Հ̂ 1ք§1Ո13, 1965, թ. 143.
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Միջագետքը, Քրդստանը, Պաղեստինը և Արաբիան պետք է 
կատարելապես անջատվեն թուրքական կայսրությունից»28։

1919 թ. հունվարի 30-ին հիշյալ նախագծի քննարկման ժամանակ 
կոյդ Ջորջը խոստովանեց, որ նախնական բանաձևում «Քրդստան» 
բառը չի եղել, այն հետո ինքն է մտցրել բանաձևի մեջ։ Միաժամանակ 
նա քննարկման մասնակիցներին ներկայացրեց Քրդստանի գտնվելու 
վայրը։ Բրիտանական վարչապետը այն տեղավորում էր «Միջագետքի 
և Հայաստանի միջև», այսինքն Վանա լճի և Մոսուփ վիլայեթի 
արանքում։ Վերջում կոյդ Ջորջը դիմելով նիստի մասնակիցներին 
ասում է, որ եթե առարկություններ չկան, նախագծի մեջ կմտցվի նաև 
Քրդստանը29։ Իր ելույթում Իտալիայի վարչապետ Վիտտորիո 
Օռլանդոն հայտնում է այն կարծիքը, որ բանաձևի մեջ Հայաստանի և 
Քրդստանի մասին հիշատակումը կարող է տեղիք տալ մեծ 
բարդությունների ու դժվարությունների30։ Քննարկման արդյունքները 
ընդհանրացրեց պրեզիդենտ Վուդրո Վիլսոնը։ Նրա առաջարկով 
նիստը ընդունեց որոշում այն մասին, որ Թուրքիայի կազմից 
անջատվում են Հայաստանը, Քրդստանը, Սիրիան, Միջագետքը, 
Պաղեստինը և Արաբիան։

Այսպիսով քրդական հարցը մտցվում էր միջազգային վեհաժողովի 
օրակարգ։

1919 թ. մարտի 22-ին խաղաղության վեհաժողովը թույլատրեց 
Շերիֆ-Փաշային ներկայացնել քրդերի պահանջները։ Վերջինս այդ 
առթիվ ներկայացրեց մի հուշագիր և տարբեր փաստաթղթեր 
քրդական բաղձանքների վերաբերյալ31։ Հուշագրում շարադրված էին 
«քուրդ ազգի օրինական պահանջները» «Միացյալ և Անկախ 
քրդական պետության» ստեղծման վերաբերյալ Վուդրո Վիլսոնի 
հռչակած «14 կետերի» սկզբունքներին համապատասխան։ Ընդ որում, 
Շերիֆ-Փաշան աշխատում էր հերքել «Մեծ Հայաստան» ստեղծելու 
վերաբերյալ փաստարկները։ Նա առաջարկում էր ստեղծել

28 Տե՛ս ա1«ք 0յ\ոՃ հսոէտւ՛, 7հտ ՕրՅքէտք օք էհտ Շ076ոտոէ. ՝<օր1<–Լօոժօո, 1928, «>|. II, 
րբ. 109-110.
29 Նույն տեղում, Էջ 220։
30 Նոցն տեղում, հ. I, Էջ 186։
31 Տե՛ս 66Ո6«1 Տհձոք Բ յտՒյ, էւ/էտաօՐՅոժսա օո էհտ Շ1ատտ օք է հօ  1<ա՜ժ թ60թ1տ, Բյ ո տ , 1919.
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միջազգային մի հանձնաժողով, որի խնդիրն էր լինելու գծել 
Քրդստանի սահմանները «ազգության» սկզբունքի հիման վրա՝ նրա 
մեջ ներառելով բոլոր այն տարածքները, որտեղ տվյալ պահին քրդերը 
կազմում էին բնակչության մեծամասնությունը։ Իբրև ապագա 
Քրդստանի տարածք, Շերիֆ-Փաշան առաջարկում էր համարյա ողջ 
Թուրքահայաստանի տարածքը՝ Վանի, Բիթլիսի, Դիւսրբեքիրի և 
Խարբերդի վիլայեթները, ինչպես նաև էրզրումի վիլայեթի կեսը։ 
Սակայն դա մինիմում պահանջ էր, որը գեներալն անվանում էր 
«անկատար Քրդստան»։ Նա գտնում էր, որ եթե աշխարհի ուժեղները 
«ցանկանային արդարացիորեն կիրառել «ազգության սկզբունքը», 
ապա երկիրը, որտեղ քրդերը մեծամասնություն են կազմում, 
կտարածվեր շատ հեոուները»։ Ըստ այնմ, նա պահանջում էր 
Քրդստանի մեջ ընդգրկել մի հսկայական տարածք, որի մեջ մտնելու 
էին Կիլիկիան, Արևմտյան Հայաստանը, Հյուսիսային Միջագետքը, 
Հյուսիսային Սիրիան, Իրանական Քրդստանը, Լուրիսթանի 
նահանգը, այսինքն մինչև Սպահան ընկած տարածքները32։

Դա Շերիֆ-Փաշան անվանում էր «մաքսիմում ծրագիր»։ Նա 
պահանջում էր բացառել հայ փախստականների վերադարձը 
Արևմտյան Հայաստան։ Փաշան չէր խորշում դիմելու նաև 
քաղաքական շանտաժի մեթոդներին, զարգացնելով այն միտքը, որ 
եթե Հայաստանի մեջ ընդգրկվեն այնպիսի տարածքներ, որտեղ 
քրդերը կազմում են մեծամասնություն, ապա անկասկած ռազմատենչ 
ու իրենց ազգային անկախության նախանձախնդիր քրդական ցեղերը 
չեն հանդուրժի այդ բանը, որի հետևանքով ապագա Հայաստանում 
անկարգությունը կթագավորի անընդմեջ, եթե, իհարկե, 
դաշնակիցները այնտեղ մշտապես ուժեղ բանակ չպահեն, որն իր 
հերթին կենթարկվի պարտիզանական պատերազմին բնորոշ 
հարձակումների։ Միաժամանակ քրդական պետության ստեղծումը 
Շերիֆ-Փաշան աշխատում էր ներկայացնել որպես Անտանտի 
պետությունների շահերի համար միանգամայն ձեռնտու գործ։ Այսպես, 
«Ասիայի բոլոր ժողովուրդներից միակը քուրդ ժողովուրդն է, - ասվում 
էր նրա հեղինակած հուշագրում, - որն ի վիճակի է ձևավորել

31 Տես 6տո6ք31 Տհծոք ԲտտհՅ, Խէտտօռոժստ...։ Տե՛ս նաև "Լ՚ձտւտ քքՅՈքտւտտ", 1919, քծեոտւ––
յաՈօէ, բբ. 192-193.
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առաջնակարգ բուֆերային պետություն բոլշևիկյան հեղեղի առջև 
ճանապարհը փակելու համար, նկատի ունենալով, որ հայերը 
ուժգնորեն վարակված են այղ վտանգավոր գաղափարներով և նրանց 
քաղաքական կուսակցությունների միջև գոյություն ունեցող 
անտագոնիզմի ու դրանց հեղափոխական կոմիտեների մրցակցության 
պատճառով երբեք չեն կարող նույն երաշխիքները տալ իրենց 
հարևաններին։ Բուշևիկյան գաղափարները կայծակնային 
արագությամբ ներթափանցում են հայերի մեջ և չկա այդ սոսկալի 
վարակը կանգնեցնելու կարող սահման։ Միայն մահմեդական 
երկրներն են դիմացկունակ և չեն վախենում այդ ահեղ վարակից»33։

Դժվար չէ նկատել, որ նախ Շերիֆ-Փաշայի հուշագիրը աչքի էր 
ընկնում իր անսանձ մաքսիմւս|իզմով։ Այնուհետև, նա ուներ 
բացահայտ հակահայկական ուղղվածություն և վճռականորեն մերժում 
էր հայ ժողովրդի իրավունքները Արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ։

Երբ Դաշնակիցների համար պարզ դարձավ, որ Միացյալ 
Նահանգները «դուրս են գալիս խաղից», այսինքն չեն վերցնելու 
Հայաստանի, կամ ողջ Անատոլիայի նկատմամբ «միասնական 
մանդատը» Փարիզի խաղաղության վեհաժողովի բրիտանական 
պատվիրակությունը սկսեց ճնշում գործադրել Ազգային 
պատվիրակության ղեկավար Պողոս Նուբարի նկատմամբ, որպեսզի 
նա միանա Շերիֆ-Փաշային, նախ կանխելու համար թուրքական 
տիրապետության վերականգնումը Արևմտյան Հայաստանում, և ապա 
իրավարարության (արբիտրաժի) միջոցով կարգավորելու վիճելի 
տարածքային խնդիրները ապագա անկախ հայկական և քրդական 
պետությունների միջև։ Բրիտանական դիվանագետների կարծիքով 
Արևմտյան Հայաստանի բաժանումը հայկական և քրդական 
գոտիների կհեշտացներ խաղաղ կարգավորումը, միաժամանակ 
նվազեցնելով թուրքական սադրանքների հնարավորությունը34։ 
Կասկածներ ունենալով, որ «հայկական գործը վտանգված է», 
Նուբարը որոշեց ընդառաջել անգլիացիների պահանջին և 
համագործակցության մեջ մտնել Շերիֆ-Փաշայի հետ, պայմանով, որ 
սահմանային հարցերը թողնվի ապագային։

33 Տե՛ս 66Ո6131 Տհ6ոք ԲտտՒա, ԱտտօՐՅոժստ...
34 ՕՏՅՈհԱՕա Բ., ձձ6»Ա̂ ԱՅթ04է1ե16 օւհօատաա ..., Շ. 351-352.
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իր հերթին Փաշան Փարիզում համոզվել էր, թե որքան թույլ են 
քրդերի քաղաքական դիրքերը վեհաժողովում։ Նա միաժամանակ 
չափազանց գոհ էր, որ քրդական հարցը վեհաժողովում բարձրացվել է 
այն նույն մակարդակի, ինչպես վաղուց ճանաչված հայկական հարցը։ 
Ուստի նա ևս որոշեց ընդառաջ գնալ անգլիացիների պահանջին։ Այդ 
բոլորի հետևանքը հանդիսացավ այն, որ 1919 թ. նոյեմբերի 20-ին 
Նուբարի և այսպես կոչված «Քրդական ազգային պատվիրակության 
նախագահ» Շերիֆի կողմից ստորագրվեց մի փաստաթուղթ35, որը 
ճանաչվեց նաև Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության 
փոխնախագահ Համո Օհանջանյանի կողմից։ Այդ փաստաթուղթը, 
որը կազմված էր համատեղ դիմում-հուշագրի ձևով ներկայացվեց 
Փարիզի վեհաժողովին։ Նրանում ասվում էր, որ «երկու արիական 
ժողովուրդները»՝ հայերը և քրդերը ունեն նույն շահերը և հետապնդում 
են նույն նպատակները, որն է՝ նրանց ազատագրումն ու 
անկախությունը, որ թուրքական լուծը կործանիչ է եղել երկու 
ժողովուրդների համար։ Ուստի միասնաբար խնդրում են 
խաղաղության վեհաժողովից նպաստել ստեղծելու Միացյալ Անկախ 
Հայաստան և անկախ Քրդստան։ Փաստաթղթում այնուհետև 
առաջարկվում էր, որ որևէ մեծ պետություն հանձն առնի երկու 
երկրներին ցուցաբերելու տեխնիկա՜տնտեսական օգնություն նրանց 
վերականգնման շրջանում։ Ինչ վերաբերվում է տարածքային հարցերի 
վերաբերյալ հայ-քրդական վեճին, ապա փաստաթղթում ասվում էր, որ 
կողմերը պաշտոնապես հայտարարում են, որ իրենք նրա լուծումը 
ամբողջապես թողնում են Խաղաղության վեհաժողովի որոշմանը, 
կանխավ վստահ լինելով, որ այն իր լուծումը կստանա իրավունքի և 
արդարության հիմքի վրա։ Կողմերը հավաստիացնում էին նաև, որ 
իրենք կատարելապես համաձայն են հարգելու 
փոքրամասնությունների օրինական իրավունքները ապագա 
հայկական և քրդական պետությունների մեջ36։

35 Տես ՏՅտեօսէ 8., Լտտ 1<սր<16Տ 6է 1տ Ժր0ւէ. Օտտ (6x165, ժտտ քյսէտ, Բյոտ, 1947, բ. 24; ձ  հւտէօ^ 
օք էհտ Բ63Շ6 Շօոք6Ր6ՈՇ6 օք Բյոտ, VօI. VI, Լօոժօո, 1924; Տե՛ս Սասանի Կ., Քյուրւո 
ազգային շարժումները և հայ-յշրտական յարաբերութիւնները (ԺԵ դարեն մինչև մեր 
օրերը), ՊԷյրութ, 1969, էջ 235։
36 Նույն տեղում։ Տես նաև 8ոէւտհ ժօշստտոէտ, «>1. IV, թ. 928.
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Նույն օրը կողմերը իրենց վրա պարտավորություն էին վերցնում 
դադարեցնել փոխադարձ վիրավորական հայտարարությունների 
հրապարակումը, ինչպես նաև փոխադարձ հարաբերություններում 
պահպանել «հաշտության, բարեկամության և լոյալության ոգին»։

Նուբար-Շերիֆի դիմում-հուշագիրը կամ համաձայնագիրն առաջին 
պահին շշմեցնող ներգործություն ունեցավ եվրոպական 
դիվանագետների վրա, որովհետև մինչ այդ հայ-քրդական 
հարաբերություններում նրանց համար բնական ու սովորական 
երևույթ էր երկու ժողովուրդներին միմյանցից բաժանող 
անվստահությունն ու թշնամանքը37։ Թուրքիայում Անգլիայի գերագույն 
կոմիսար ծովակալ դե Ռոբեքը նույնիսկ համաձայնագիրն անվանեց 
«երջանիկ նախանշան»38։ Իսկ 1919 թ. դեկտեմբերի 20-ի իր հեռագրով 
լորդ Քերգընը հրահանգում էր Թուրքիայում գերագույն կոմիսարի 
գերատեսչությանը ամեն կերպ աջակցել այդ «շարժմանը», թեև 
Փարիզում Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության 
ղեկավար Ավետիս Ահարոնյանի հետ զրույցի ժամանակ նա ասել էր, 
որ ինքը «չի հավատում ու չի վստահում Շերիֆ-Փաշային»39։

Համաձայնագրի առաջին արձագանքները հայկական 
շրջանակներում ևս, ընդհանուր առմամբ, դրական էին։ Կ. Պոլսի 
պատրիարք Զավեն Եղիայանը Բրիտանական Բարձրագույն 
կոմիսարիատի անդամներից մեկի հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, 
որ թեև քրդերը Աբդուլ-Համիդի թագավորության շրջանից սկսած 
խրախուսվում էին հայերի կողոպուտների ու ջարդերի համար, սակայն 
նրանք նորից հայերի հետ կապրեն խաղաղության ու 
համաձայնության մեջ, եթե նրանց հանգիստ թողնեն40։ Թերթերի 
առաջնորդող հոդվածներում գրվում էր երկու ժողովուրդների բնական 
կապերի մասին։ Նույնիսկ նրանց հաշտեցմանը նպաստելու միտումով 
կազմակերպվեց Հայ-քրդական ընկերություն։ Կոստանդնուպոլսում 
բնակվող բադրխանների հայտնի տոհմի ներկայացուցիչները,

37 ՏեԱ ՏտքՐՅՏէ|ՅՈ ձ., «Աւ՜ԺՏ ՅՈԺ «Ա^ՏէՅՐ, ԼՕՈԺՕՈ, 1948, թ. 77.
38 Տոէւտհ ժօշսատոէտ, VօI. IV, թ. 928.
39 Տե՛ս Ահարոնյան Ա., Սարդարապատից մինչև Սևր և Աոզան։ Քաղաքական օրագիր 
1919-1927, Երևան, 2001, Էջ 41-42։
40 Օ&ՅհՒասա Բ., ձձօ«4^Ւ13թօսսԵ16 07հօա6հւա ..., շ. 353.
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օրինակ, սեյիդ Աբդուլ-Ղադերը և ուրիշներ նույնպես հայտնեցին իրենց 
գոհունակությունը հատկապես այն բանի համար, որ վերոհիշյալ 
համաձայնագիրը հանդիսանում էր քրդերի իրավունքների ճանաչման 
առաջին ակտը41։

Սակայն, այնուամենայնիվ, երբ հրապարակվեց համաձայնագրի 
բառացի տեքստը՝ տարբեր կողմերից Նուբարի և Շերիֆի վրա 
թափվեց քննադատության կրակը։ Արևելյան Սիջերկրածոփան 
ավազանում բրիտանական ռազմա՜ծովային ուժերի հրամանատար 
ծովակալ Ո-իչւսրդ Վեբբը 1920 թ. հունվարի 20-ի իր զեկուցագրում 
նշում էր, որ չնայած այդ համաձայնագրի ցանկաւիությանը, այն ոչինչ 
չտվեց գլխավորապես այն պատճառով, որ Շերիֆ-Փաշան անտեղյակ 
է երկրում գոյություն ունեցող իրական վիճակից և չի պատկերացնում 
«քուրդ ժողովյոդի իրական ձգտումներն ու զգացումները»42։ Իսկ Ֆորին 
օֆիսի պաշտոնատար անձինք Փարիզի վեհաժողովի բրիտանական 
պատվիրակությանը հարցումներ արեցին Շերիֆ-Փաշայի 
լիազորությունների մասին։ Նրան մեղադրեցին նաև 
երկերեսանիության մեջ, քանի որ նա գրել էր Կոստանդնուպոլսի 
Քրդական ակումբին, որ իր գլխավոր նպատակն է հայկական մեծ 
պետության ձևավորման կանխարգելումը։ Միջնորդների միջոցով 
Շերիֆը տեղեկատվություն փոխանցեց թուրքական մամուլին, որ իրեն 
մղում է օսմանյան նվիրվածության ուժգին զգացումը։ Որ 
բարձրացնելով քրդական հարցը, ինքը չեզոքացրել է հայկական 
պահանջները և ստիպել Պողոս Նուբարին գնալու մեծ զիջումների։ Որ 
քրդերը թեև արժանի են վարչական ինքնավարության, սակայն 
հաճույքով կմնան Թուրքիայի հետ քաղաքական դաշինքի մեջ43։

Շերիֆ-Փաշայի այդ ինքնախոստովանությունները ըմբռնումով ու 
գոհունակությամբ ընդունվեց Կոստանդնուպոլսի Քրդական ակումբի 
մի շարք անդամների կողմից։ Այդ ժամանակ Քրդական ակումբը 
պառակտվել և ծվատվում էր ներքին հակասություններից։

41 08Ռ>, V0|. IV. բթ. 925-927; «Երկիր», 31.12.1919, էջ 1 և 1920, 2.01, էջ 1, 3.01. էջ 2 և 
8.01, էջ 1։
42 Օօշստտոէտ ՕՈ Տոէւտհ քօրտւշո Բօ1 |^ 1919-1939, 1" Տցոտ տ , >»1. IV, Լ օ ո ձ օ ո ,  1952, 621 բ
926.
43 ՕտՅՈհսսա 9., ձձ6)«յ̂ հՅթ04հէտ16 07«0ա6ւտո ..., շ. 353.
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Պանիսլամիստները մեղադրում էին անջատողականներին, որ նրանք 
չափազանց հեռուն են գնացել և արտահայտում էին իրենց 
նվիրվածությունը սուլթան-խալիֆին։ Նույնիսկ ազդեցիկ Աբդուլ– 
Ղադերը, որը հանդիսանում էր քրդական լրիվ ինքնավարության 
կողմնակից, տեսնելով, որ այդ գաղափարը չի արժանանում 
բրիտանական ուժգին աջակցությանը, նահանջել էր իր նախկին 
դիրքերից և հայտարարել, որ ինքնակառավարվող Քրդստանը 
գերադասում է մնալ «օտտոմանիզմի միասնական գրկում»44։

Համաձայնագիրը առաջ բերեց հայկական քաղաքական 
շրջանների զայրույթը։ Որպես բողոք Վաշինգտոնում Հայաստանի 
Հանրապետության դեսպանորդ Արմեն Գարոն (Գարեգին 
Փաստրմաջյան) հրաժարական տվեց և դուրս եկավ Հայկական 
Ազգային պատվիրակության կազմից և մի բողոք-հւսյտարարություն 
հրապարակեց Պողոս Նուբարի և Համո Օհանջանյանի դեմ, նրանց 
մեղադրելով ծայրահեղ անփութության և իրենց լիազորությունների 
զայրացուցիչ խախտման մեջ։ Իր բողոքի մեջ Արմեն Գարոն գրում էր, 
որ «այդ անիծյալ թուղթը» սպառնալիքի տակ է դնում 
Թուրքահայաստանի երեք քառորդը և որ նրանից «բուրում է Բարձր 
Դռան» հոտը։ Նա պարզաբանում էր, որ Շերիֆ-Փաշան պլանավորել է 
այսպես կոչված Քրդստանի անվան տակ Հայաստանի մեծ մասը 
թողնել Թուրքիայի հետ կապված վիճակում45։ Մեկնաբանելով Արմեն 
Գարոյի քայլը, Կարո Սւսսունին գրում էր. «Իհարկե այս բողոքին տոն 
կուտար այն տիրական մտայնությունը, որ այդ ժամանակ հայ 
քաղաքական մտքի ղեկավարները ունեին և կը կարծեին, թե ծովե-ծով 
մեր հողային իրավունքները անվիճելի էին»46։

Խնդիրը վեճի նյութ դարձավ նաև հայկական մամուլում։ 
Դաշնակցական և հնչակյան մամուլը հարձակումներ էր գործում 
Պողոս Նուբարի վրա, նրան մեղադրելով, որ նա անընդունակ գտնվեց 
Կիլիկիայի հարցում պայմանավորվելու ֆրանսիացիների հետ, իսկ 
այժմ նրա թեթև ձեռքով հայկական նահանգները միացվում են 
Քրդստանին։ Մամուլը զարմանք էր հայտնում նաև, որ Հայաստանի

44 «Հայրենիք», 6.04.1920, էջ 1։
45 «Հայրենիք», 17.01.1920, էջ 1։ Տե՛ս նաև Սասանի Կ., նշվ. աշխ., էջ 235։
46 Սասանի Կ., նշվ. աշխ., էջ 236։

205



Հանրապետության պատվիրակության անդամը նույնպես իր 
ստորագրությունը դրել է այդ համաձայնագրի տակ. և անկասկած դրա 
համար նա կենթարկվի պատասխանատվության, թեև դա չի 
թեթևացնի գլխավոր հեղինակի՝ Նուբար-փաշայի մեղքը։ Թերթերը 
գրում էին, որ Շերիֆ-Փաշայի պահանջները հայկական չորս 
վիլայեթների նկատմամբ արձագանք չգտան Դաշնակիցների մոտ. 
մինչդեռ «գրչի մեկ շարժումով» Նուբարը ի չիք դարձրեց ողջ 
Հայկական գործը։ Թերթերը միաբերան գտնում էին, որ Պողոս 
Նուբար փաշան պիտանի չէ այն գործի համար, որ վերցրել է իր վրա47։

Ամբողջական Հայաստանի պատվիրակությունը, այսինքն 
Հայաստանի Հանրապետության և Ազգային պատվիրակությունը 
միացյալ ձևով անհրաժեշտ համարեցին տալ հրապարակային մի 
բացատրություն։ Ըստ այնմ, Ավետիս Ահարոնյանի և Պողոս Նուբարի 
ստորագրությամբ Փարիզից 1920 թ. հունվարի 29-ի թվակիր մի 
հեռագիր ուղարկվեց ԱՍՆ՝ մամուլում հրապարակելու համար։ Այնտեղ 
ասվում էր. «Վերջին ծայր ցավայի կը գտնենք, որ մամուլի մեջ վեճ 
հարուցած ըլան հայ-քրդական համաձայնության մասին։ Այդ 
համաձայնությունը, որ ստորագրված է Ազգային 
պատվիրակությունեն, ոչ մեկ կերպով չի վտանգեր հայկական շահերն 
ու պահանջները»48։

Ի արդարացումն իրեն Նուբարը պարզաբանում էր, որ ինքը 
Դաշնակիցների խորհրդով ստորագրեց այդ համաձայնագիրը, որը 
քրդերին ներքաշում է Թուրքիայից անկախության բացահայտ 
պահանջի մեջ։ Այդ հաջող ռազմավարությունը պաշտպանում էր 
հայկական շահերը և քրդական հարցը թողնում էր անորոշության մեջ՝ 
մինչև Խաղաղության վեհաժողովի կողմից որոշում ընդունելը49։

Համաձայնագրի հրապարակումից հետո ոչ շատ ժամանակ անց 
Երևան հետ կանչված Համո Օհանջանյանը իր տված 
պարզաբանումներում խոսում էր ձեռք բերված երկու դրական

47 Տե՛ս «կոչնակ Հայաստանի», հ. XX, 1920, 24.01, էջ 100-103, 31.01, էջ 143-144, 14.02, 
էջ 198-202, 21.02, էջ 230, 6.03, էջ 306-308։ Տե՞ս նաև «Հայրենիք»֊ի և «Երիտասարդ 
Հայաստան»–ի 1920 թ. հունվար-փետրվար ամիսների նյութերը։
48 Սասանի Կ., նշվ. աշխ., էջ 236։
49 «Հայրենիք», 26.02.1920, էջ 1, «Կոչնակ Հայաստանի», հ. XX, 28.02,1920, էջ 276։
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արդյունքների մասին. Առաջին՝ թուրքերից անջատվելու վերաբերյալ 
քրդական ձևական հռչակագրի մասին, որի նշանակությունը կայանում 
էր նաև նրանում, որ քրդերը այլևս չէին կարող վկայակոչել 
Անատոյիայի ողջ մահմեդական բնակչության կարծիքը և երկրորդ, 
քրդերը հիշյալ համաձայնագրով ճանաչում էին Հայաստանի 
իրավունքը գոյություն ունենալու որպես անկախ պետություն։ Ավելին, 
երիտթուրքական ճնշումից ազատվելու վերաբերյալ հիշատակումը, 
որի վերաբերյալ Շերիֆ-Փաշան պնդեց անձնական նկատառումներով, 
չէր ենթադրում, որ ինչպես քրդերին, այնպես էլ հայերին կարելի է 
ենթարկել թուրքական կառավարման որևէ այլ ձևի։ Երկու կողմերն էլ 
պահանջում էին լյփվ անկախություն, Գերագույն խորհրդին թողնելով 
նրանց մշտական սահմանների ճշտման հարցը50։

Ամբողջական Հայաստանի պատվիրակությունը կոչ էր անում նաև 
վերջ տալ հայկական մամուլի պառակտում սերմանող 
քննարկումներին։

Փարիզի վեհաժողովը որևէ դրական տեղաշարժ չարձանագրեց 
ինչպես հայկական, այնպես էլ քրդական հարցի լուծման գործում։ 
Պողոս Նուբարի կողմից առաջ քաշված «ծովից ծով Հայաստան» 
ստեղծելու մաքսիմալիստական նախագիծը և նրանից ոչ պակաս 
Շերիֆ-Փաշայի ծավալապաշտական առաջարկներն, անկասկած, 
վատ ծառայություն մատուցեցին և՛ հայկական և քրդական հարցերին։

1920 թ. փետրվարին Լոնդոնում գումարվեց Եռյակ 
համաձայնության դաշինքի անդամ պետությունների կոնֆերանս, որի 
օրակարգում Թուրքիայի հարցն էր։ Դաշնակիցների միջև 
համաձայնություն ձեռք բերվեց այն մասին, որ Թուրքիայից 
անջատվող ինքնավար Քրդստանը պետք է գոյություն ունենա, սակայն 
այն չպետք է գտնվի եվրոպական հովանավորության ներքո51։

Քրդական հարցը քննարկման ենթարկվեց նաև 1920 թ. ապրիլի 13– 
ին գումարված բրիտանական միջգերատեսչական նիստի ժամանակ։ 
Լորդ Քերզընը որոշում ընդունեց քրդական հարցը «կանգնեցնել» մեկ 
տարով, մինչև որ քրդերը որոշեն, ցանկանո՛՞ւմ են արդյոք անջատվել

50 «Հայրենիք», 7.04.1920, էջ 1, «Կոչնակ Հայաստանի», հ. XX, 17.04,1920, էջ 510-511։
5՛ Տե՛ս հ61աՐ6ւշհ Բ.Շ., քյ՜օտ Բյոտ էօ Տ ^ րտտ. 7հտ Բտւ-էւէւօո օք էհտ ՕէէօաՅՈ Ըաթււ-տ Յէ էհ6 
Բ63Շ6 Շօոք6Ր6Ո« օք 1919-1920. Շօ1ստեստ, ՕՒսօ, 1974, թթ. 300-302.
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1

Թուրքիայից, թե ոչ։ Քերզընը մտահոգություն հայտնեց այն մասին, որ 
եթե տարածաշրջանը թողնվի թուրքական տիրապետության ներքո, 
նրանք հաստատապես անախորժություններ կստեղծեն Հայաստանի 
հարավային սահմանների երկայնքով։

1920 թ. ապրիլի 18-26-ը Սան-Ռեմոյում տեղի ունեցած 
միջղաշնակցային կոնֆերանսում, որտեղ մշակվեց Թուրքիայի հետ 
Անտանտի խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցը, քրդական 
խնդիրը կրկին հանդիսացավ քննարկումների առարկա։ Այն հատուկ 
քննարկման դրվեց ապրիլի 19-ի նիստում։ Հարցի հանգամանալից 
վերլուծությամբ հանդես եկավ լորդ Քերզընը։ Նա նշեց, որ դա 
դժվարին ու բարդ խնդիր է։ Հարավային Քրդստանի, այսինքն 
Միջագետքի հյուսիսային շրջաններում գտնվող քրդաբնակ տարածքի 
(ներկայիս Իրաքյան Քրդստանի) հարցը Քերգընի համար 
միանգամայն հստակ էր, քանի որ այն հանդիսանում էր նավթառատ 
Մոսուլ վիլայեթի մի մասը, որի նկատմամբ հավակնություններ ուներ 
Անգլիան, հետևաբար «այն ցանկալի էր հանձնել Մեծ Բրիտանիայի 
մանդատային հսկողությանը»։

Ինչ վերաբերում է Արևմտյան Հայաստանում բնակվող քրդերի 
ստատուսին, ապա լորդ Քերզընը առաջարկեց մի քանի տարբերակ, 
որոնցից ինքը նախապատվությունը տալիս էր հետևյալին. Քրդստանը 
անջատել Թուրքիայից և նրան հատկացնել ինքնավարություն։ Իր իսկ 
առաջարկած այս տարբերակի նկատմամբ լորդը տրամադրված էր 
թերահավատորեն, քանի որ կասկած էր հայտնում, թե արդյո՛՛ք քրդերը 
իրենք կդրսևորեն հավաքական կամք Քրդստան ստեղծելու հարցում, 
քանի որ նրանց մտադրությունները խիստ անորոշ ու մշուշապատ են և 
բացի այդ դժվար է քրդական իրականության մեջ գտնել 
«ներկայացուցչական մի քրդի», որը ընդունելի լիներ բոլորի համար։ 
Նրա ասելով «յուրաքանչյուր քուրդ ներկայացնում էր միայն իր կլանը»։

Լորդ Քերզընի առաջադրած հաջորդ տարբերակը այն էր, որ եթե 
անկախությունը քրդերի համար անհասանելի լինի և կամ Մեծ 
Բրիտանիան ու Ֆրանսիան չհամաձայնվեն Քրդստանի նկատմամբ 
հաստատելու իրենց հովանավորությունը, լավագույնը կլինի այն, որ
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էէ

քրդերը թողնվեն թուրքական կառավարման ներքո, որին նրանք 
«վարժվել են»52։

1920 թ. մայիսի 11-ին Եռյակ համաձայնության պետությունները 
թուրքական կառավարությանը հանձնեցին Սան-Ռեմոյում մշակված 
խաղաղության պայմանները։ Բ. Դուռը անհապաղ ստեղծեց մի 
հանձնաժողով հակաառաջարկներ ներկայացնելու համար։ Քրդական 
հարցի կապակցությամբ թուրքերը պահանջ էին ներկայացնում 
Քրդստանը թողնել Օսմանյան կայսրության կազմում։

1920 թ. օգոստոսի 10-ին կնքված Սևրի պայմանագրի մեջ 
ընդգրկված էր նաև քրդական հարցը (Երրորդ բաժին, «Քրդստան», 
հոդվածներ 62-64)։ Այդ հոդվածներում պարունակվում էին այն 
պայմանները, որոնց հիմքի վրա ենթադրվում էր լուծել քուրդ ժողովրդի 
նշանակալից մասի ազգային ինքնորոշման խնդիրը։

62-րդ հոդվածում ասվում էր. «Կոստանդնուպոլսում գտնվող Մեծ 
Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Իտալիայի կողմից նշանակված երեք 
հոգոց բաղկացած հանձնաժողովը վեց ամսվա ընթացքում 
կպատրաստի մի կանոնակարգ գերակշիռ քուրդ բնակչություն ունեցող 
այն շրջանների ինքնավարության վերաբերյալ, որոնք ընկած են 
Եփրատից արևելք և Հայաստանի հարավային սահմանից հարավ։ 
Հանձնաժողովի ներսում անհամաձայնություն ծագելու դեպքում հարցը 
լուծում են իրենք՝ համապատասխան կառավարությունները։ 
Միաժամանակ պետք է մշակվեն կատարյալ երաշխիքներ վերոհիշյալ 
շրջանների ասորի-քաղդեական և այլ էթնիկական ու կրոնական 
Փոքրամասնությունների պաշտպանության համար։ Այդ նպատակով 
հատուկ հանձնաժողովը, որի մեջ բացի բրիտանական, ֆրանսիական 
և իտալական ներկայացուցիչներից պետք է մտնեն նաև պարսկական 
և քրդական ներկայացուցիչները, կուսումնասիրեն և 
անհրաժեշտության դեպքում կճշտեն թուրք-պւսրսկական սահմանը։

63-րդ հոդվածով Թուրքիան պարտավորվում էր երեք ամսյա 
ժամկետում ընդունել և իրագործել այդ զույգ հանձնաժողովների 
որոշումները։

64-րդ հոդվածը ազդարարում էր, որ եթե մեկ տարի անց 62-րդ 
հոդվածում նշված շրջանների քուրդ բնակչությունը դիմի Ազգերի

53 08քք>, 70|. VII, բբ. 43-45.
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Լիգայի Խորհրդին նշելով, որ նրանց բնակչության մեծամասնությունը 
ցանկանում է Թուրքիայից անկախ լինել, իսկ Լիգայի խորհոտդը 
վերջիններիս կհամարի անկախություն ունենալու ընդունակ, ապա 
Թուրքիան պարտավոր է հրաժարվել այդ շրջանների նկատմամբ իր 
իրավունքներից։ Եթե քրդական պետության կազմի մեջ ցանկություն 
կունենան մտնելու նաև Մոսուլի վիլայեթի քրդերը, ապա 
դաշնակիցները չեն առարկի դրա դեմ53։

Սակայն հայտնի պատճառներով Սևրի պայմանագիրը չմտավ 
գործողության մեջ։ 1921 թ. փետրվարի 21-ից մինչև մարտի 14-ը 
Լոնդոնում տեղի ունեցած Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և 
ճապոնիայի կառավարությունների ղեկավարների և արտաքին 
գործերի մինիստրների խորհրդաժողովում վկայակոչելով Սևրի 
պայմանագիրը, բրիտանական պատվիրակության ղեկավար լորդ 
Քերզընը հայտարարեց, որ թուրքերը պետք է ինքնավարություն 
տրամադրեն քրդերին։ Ի պատասխան դրա, թուրքական 
պատվիրակության ղեկավար Բեքիր Սամիբեյը հայտարարեց, որ 
«քրդերը ոչինչ չեն ցանկանում, բացի նրանից, որ թուրքերի հետ 
ապրեն ինչպես եղբայրներ»54։ Միաժամանակ նա հասկացրեց, որ 
քրդական հարցը իրենք դիտում են որպես Թուրքիայի ներքին հարց55։ 
Բեքիր Սամին փորձում էր համոզել իր ընդդիմախոսներին, որ քրդերը 
միշտ հայտարարել են, որ իրենք «Մշտապես Թուրքիայի հետ կազմել 
են անբաժան մաս, որ երկու ռասաները միավորված են ընդհանուր 
զգացումներով, ընդհանուր մշակույթով և ընդհանուր կրոնով» և որ 
թուրքերի ու քրդերի միջև տարբերությունը մեծ չէ, քան անգլիացիների 
և շոտլանդացիների միջև»56։

Թուրքական պատվիրակության նման անզիջում գործելակերպը 
անկասկած վկայում էր այն մասին, որ Լոնդոնում փորձված թուրք 
դիվանագետները եկել էին այն համոզման, որ Եռյակ

53 Տե՛ս Ո̂104»ա<08 >0., ՇյՃՅՈԱՈ ձ., ձձՕէԱ̂ ՈՅթՕՈՈՅՈ Ո0ՈՈՈ1ՈՅ հՕՑՏՏաՏՐՕ 8թ6Ա6հԱ 6 
8ՕՐՕ0(^, »0է3\ հ ԱՏւսւՅթՅվԱքԱ, III, ^օօ«83, 1929, օ. 33-34; ճուօտՒաոօտ 10., Շտտթ ս
յ1 0 3 3 » » 3 , X 8հՈՈՕ|Ա37«46<;|«)8 * Շ 7 0 թ * *  «Օ7Օ8ՕթՕ0. Շ 6 8 6 թ Օ տ Տ  ԱԱթհեւԱ «ՕՐՕՏՕբ 11 3«7Ե |,

Ո0«Ոէ1ՇՅ»»ե16 8 յ1 0 3 3 « « 6 , ձձՕՇՈՏՅ, 1927, Շ. 24-25.
54 ՕՏքԲ, 7օ1. XV, 1ոէ6ՐՈՅէւ0ՈՅ| Շօոքտրտոշտտ տոժ Շ0Ո76քՏՅէ|0ՈՏ 1921, ք՝| 26, թթ. 213-214.
55 Նույն տեղում, Ա 24, Էջ 194, 197-198։
56 Նույն տեղում, Ա 26, Էջ 213-214։
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համաձայնության պետությունները արդեն նախապատրաստված են 
Թուրքիայի նկատմամբ զիջումների գնալու հայկական և քրդական 
հարցերի կապակցությամբ։ 1921 թ. մարտի 11-ին դաշնակիցները 
հայտարարեցին, որ իրենք պատրաստ են ընդունելու Սևրի 
պայմանագրի Փոփոխությունները այն «գոյություն ունեցող 
իրադրության փաստերին հարմարեցնելու իմաստով»։

Վերին աստիճանի ուշագրավ է կոյդ Ջորջի և Բեքիր Սամի-բեյի 
միջև տեղի ունեցած զրույցը, որը կայացավ Լոնդոնի խորհրդաժողովի 
աշխատանքների ավարտից անմիջապես հետո, մարտի 16-ին, 
բրիտանական համայնքների պալատի շենքում։ Անգլիական 
վարչապետը, խոսելով այն զիջումների մասին, որ Աոնդոնը կարող է 
անել Թուրքիային, հիշատակեց Հայաստանի և Քրդստանի 
անունները։ Բեքիր Սամի-բեյը պատասխանեց, որ Միջագետքը «թանկ 
գին չէ հանուն բրիտանական բարեկամության»57։ Միանգամայն 
ակնհայտ է, որ քաղաքական այդ սակարկությունը (Միջագետքը ձեզ, 
Հայաստանը և Քրդստանը՝ մեզ) գնում էր հայ և քուրդ ժողովուրդներէ 
հաշվին։

1921 թ. հոկտեմբերի 20-ին Անկարայում Ֆրանսիայի և քեմալական 
Թուրքիայի միջև կնքված Ֆրանկլեն-Բույոնի պայմանագիրը 
հանդիսացավ Մերձավոր Արևելքում Սևրի համակարգի կործանման 
կարևոր էտապներից մեկը։ Եռյակ համաձայնության անդամ 
կենտրոնական պետություններից մեկը դուրս էր գալիս Սևրի 
համակարգից, դրանով իսկ Սևրի պայմանագիրը դատապարտելով 
չգոյության։ Արտահայտելով ֆրանսիական կառավարող շրջանների 
այդ տրամադրությունները, Փարիզի քաղաքական շրջաններում մեծ 
հեղինակություն վայելող հրապարակախոս Մորիս Պերնոն գրեց. 
«Այլևս մենք չպետք է փորձարկումների ենթարկենք ոչ ինքնավար 
Քրդստանի և ոչ էլ անկախ Հայաստանի հարցերը»58։

1922 թ. նոյեմբերից մինչև 1923 թ. հուլիսը տեղի ունեցած Աոզանի 
կոնֆերանսը վերջնականապես փակեց քրդական հարցը։ 
Կոնֆերանսի բացման օրվանից սկսած քեմալական կառավարությունը 
կտրականապես պահանջեց քրդական հարցը չընդգրկել օրակարգում,

57 Նույն տեղում, Ւ1 65, էջ 441։
58 Տե՛ս Բտւ՜ոօէ ̂ 1յ ա ոշ6, Լ յ Չստտէւօո 7սքզս6, Բ յ ո տ , 1923, թ. 253.



դա հիմնավորելով նրանով, որ Թուրքիայի բոլոր մահմեդական 
փոքրամասնությունները, լինեն դրանք քրդեր, արաբներ, լազեր, 
չերքեզներ և այլն, դրանք Թուրքիայի քաղաքացիներ են. հետևաբար 
նրանց խնդիրը ներքին հարց է59։ Կոնֆերանսում թուրքական 
պատվիրակության ղեկավար Իսմեթ Ինենյուն հայտարարեց, որ 
ՔՈԴերը չեն ցանկանում բաժանվել Թուրքիայից, ինչպես որ 
նախատեսվում էր Սևրի պայմանագրով։ Անատոլիայի քրդերը 
պատրաստ են թուրքերի հետ կողք-կողքի, զենքը ձեռքին պայքարելու 
Քրդստանը Թուրքիայից անջատելու ամեն մի փորձի դեմ60։

Որպես պատասխան անգլիացիները հայտարարեցին, որ այդ 
բոլորը իրենք կցանկանային լսել ոչ թե թուրքական պատվիրակության 
անդամների, այլ հենց քրդերի բերանից, ավելացնելով, որ խնդրին 
իրավասու են պատասխանելու միայն Թուրքական Ազգային Մեծ 
ժողովի քուրդ պատգամավորները։ Պահանջվեց, որ վերջիններս 
հանդես գան պաշտոնական հայտարարությամբ։ Այդ 
կապակցությամբ Անկարայում գումարվեց մեջլիսի արտակարգ նիստ։ 
Թատերականացված այդ ներկայացումը կոչված էր ոչ միայն 
անգյիացիներին, այլև ամբողջ աշխարհին ցուցադրել «քրդերի 
նվիրվածությունը թուրք-քրդական հայրենիքին»։

Ստանալով ԹԱՄԺ-ի քուրդ պատգամավորների «դրական» 
պատասխանը, ԹԱՄԺ-ը անմիջապես հեռագրեց Լոզան, որտեղ 
ասվում էր, որ «քրդերը երբեք չեն բաժանվի Թուրքիայից»61։

Քրդական հարցը այդպիսով հանվեց կոնֆերանսի օրակարգից։ 
Լորդ Քերզընը հայտարարեց, որ «այլևս գոյություն չունի Թուրքիայում 
քրդական պետության կամ քրդական ինքնավար նահանգի ստեղծման 
հարց՝ ինչպես ենթադրվում էր Սևրի պայմանագրում»62։ Միանգամայն 
իրավացի է Արշակ Սաֆրաստյանը, երբ դառնությամբ գրում է, որ 
չնայած իրենց տված բազում խոստումներին և Սևրի դաշնագրի տակ

59 Տե՛ս ^Շ7յՓ յ ճտԱՅՈհ, Ո/1ե հ080Ո 7^թւԱա, 1919-1927, I. 1, ձձօՇՈՏՅ, 1929, Շ. 140.
60 ձ8ՈԲԴ1, փ. Ւ ա ւ  Շ6թ*ո ձ, 26, ո. 86-93.
61 Տե՛ս Օտւ-տւաւ ա ՝|., &Ա(–Ժ|ՏէՅՈ ւտոհւոժտ Ւ|յ|6Բ, 1952, տ. 189.
62 08Ո3, ™1. XIII, Ւյ 289, թ. 405.
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դրված ստորագրությանը, դաշնակցային տերությունները Լոգանում 
«ծախեցին Լւ Քրդստանը 1ւ Հայաստանը»63։

1(Ս»01ՏՒ| 1ՏՏՍէ 01ՏՇՍՏՏ101ՎՏ 8V 7հԸ 1Ւ11ԸՈՒ1ՀՈՕ^Լ 
□ ւԲ ԼՕ ա ^  1Տ 1916-1923

Օ սՈՈք»  ^ 0 ^ 6  ՚^Յ լՐ I, էՒ|6 «ԱՐՇ1|Տհ 1ՏՏԱ6 եՏՇՅքՈՏ էհՏ  տ ս հ յտ ժ  օ ք  էհտ  Տ6ՈՕԱՏ 
Ժւտօստտւօոտ օ ք  1Ոէ6|–ՈՅէ|0ՈՅ| (1|թ|0տՁՇ^. 1 906  Տ^է<6Տ֊Բ|Շ0է ՏՏՇք՜Տէ էՐ63է^ թ ւ ^ Ժ տ Ժ  
տտթՅքՅէւօո օ ք  էհտ  Օ էէօտ Յ Ո  & ո թ ւր տ  ետ է» տ տո էհտ  7 հթ1 տ  քւոէտոէտ ւք տ հօս1 ժ  ՏԱՇ066Ժ 1Ո 
ժտքտՅէւոյ» ժ ս ո ո ջ  ^ օ ր 1 Ժ  \ ^ յ ր  I էհտ  Օ է է օտ տ ո  & ոթ ւրտ . 8 ս է  ոտւէհտր Ըո§1ձոշ1 ո օ ր  
քՐՅՈՕՏ հ տ ժ  Շ163Ր թէՏՈՏ քՕՐ էհտ  «ԱՐԺւտհ 1ՏՏԱ6. 7 հՏ  ՏՅՈ16 ՕՅՈ ետ  ՏէՅէՏԺ ՏեՕԱէ Ս.Տ. 
Ժ|թ|ՕՈ13Շ^. ^1էհՕԱ§հ Յէ էհտ  Բ յՈ Տ  ՐՏՅՕՏ ՇօՈքՏքՏՈՕՏ 1Ո 1919 էհտ  1ՏՏԱՏՏ ՇՕՈՇ6ՈՈI 
ճ ս ւ ՜ժտ  » Տ քՏ  ժւտշստտտժ Ե ս է  Ո0  ՏթՏՇ|ք|Շ Ժ6Շ1Տ10Ո »ՅՏ ՅԺօթէտԺ. 7 հՏ  |<ԱՐԺ|Տհ 1ՏՏԱ6 »ՅՏ 
էհ6  ՕԵյ՜ՏՇէ օ ք  էհտ  Ժ ւտշստտւօո եՏէ»ՏՏՈ էհտ  էՈէՏՈէՏ ՕՕԱՈէՈՏՏ 1Ո քտԵ|"Ա317 օ ք  էհտ  1920 
ՇՕՈ76ՈՏԺ 1Ո ԼՕ Ո ճՕ Ո  ՇՕՈքՏՐՏՈՇՏ ՅՈԺ 31Տ0 է00|< Ա թ 1Ո /^թՐ|| օ ք  էհտ  ՏՅՈ16 ^ՏՅՐ Յէ ՏՏՈ֊ 
8 տ ա օ  շ օ ո քտ ր տ ո շտ .

8 ^  էհտ  7 ր6 3 ^  օ ք  ՏՏ7ք6Տ տ ւջոտ ժ  |Ո ձԱ§ԱՏէ 10 օ ք  1920  »ՅՏ ւո էտ ոժտ ժ  է օ  ՇՐՏՅէՏ ՅՈ 
Յ ս է օ ո օ տ օ ս տ  « ս ր ժ ւտ հ  տէտէտ տ  7 ս ւ– 1 ^ , « հ ւ շ հ  շ օ ս 1 ժ  1տէտր ե տ օ օ տ տ  յ ո  տ ժ տ թ տ ո ժ տ ո է  
տէտէտ. 8 ս է  ւո  էհտ  1922-1923 թ տ ո օ ժ  էհտ  Լ յ ա տ յ ո ո տ  Շ օո քտ րտ ո շտ  րտյտօէտժ ե օ է հ
^քքՈ6Ո13ՈՏ Յ ոժ  « Ա քձտ  ՅՏթւՐՅէւՕՈՏ քՕՐ ւՈԺՏթՏՈԺՏՈՇՏ.

63 ՏտքՐՅՏէւՅՈ ձ ., <Ա|՚(1Տ ՅՈԺ «Ա1՜Ժ|ՏէՅՈ, թ. 78.

213



բենիամին մաիլյան

Ա8ԱՐԻԱՅԻ ԵՎ ՍԱՄՑԽԵ-ՄԵՍԽԵԹ ՜ԻԱՅԻ ՀԻՄ Ն Ա ՀԱ ՐՑԸ  
ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵԳՐԱՑԻՈՆ  

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (1918-1921 ԹԹ.)

Վերջին տարիներին ակնհայտ դարձավ, որ Վրաստանի 
պատմության նորագույն շրջանի մի շարք բազմակուտակ և խճճված 
հիմնախնդիրներ վրաց պատմագիտության կողմից պատշաճ ձևով չեն 
ուսումնասիրվել, հատկապես երկրի ազգային և կրոնական 
փոքրամասնությունների կացության տեսակետից։ Ավելի ճիշտ կլինի 
ասել, որ այդ խնդիրները գիտական ասպարեզում նաև ներկայացվել 
են թերի, միակողմանի, հաճախ՝ խեղաթյուրված։ Պետք է փաստել, որ 
վրաց պատմագիտության մեջ շատ հիմնահարցեր, որոնք ունեն 
գիտա-քաղաքական արդիական նշանակություն, ոչ միայն չեն գտել 
իրենց հայեցակարգային լուծումները, այլև շարունակում են մնալ 
տակավին չլուսաբանված։

Վրաց պատմաբանները, կարծես թե, աշխատում են շրջանցել և 
քողարկել նաև այն սուր անկյունները և կնճռոտ խնդիրները, որոնք 
ժամանակին առաջացել էին Աջարիայի (Աճարա) և Սամցխե– 
Մեսխեթիայի" պարագայում"։ Նրանք միաբերան պնդում են, որ սույն 
տարածքների ընդգրկմանը Վրաստանի Հանրապետության մեջ 
խոչընդոտում էին միմիայն արտաքին «չար» ուժերը, իսկ տեղի 
բնակչությունն իբր երազում էր ժամ առաջ վերամիավորվել «մայր 
հայրենիքի» հետ՛։ Այս չափազանց պարզեցված տեսակետը, մեղմ

՝ Պատմական մարզ, որը ժամանակին ընդգրկում էր Ախւսլցխայի գավառը և Արդահանի 
շրջանի հյոււփս-արևմտյան հատվածը։

Այդ մարզերը նաև ամբողջացվում էին «մահմեդական Վրաստան» դարձվածքի 
միջոցով։ Զաքաթալայի շրջանը (Ճար-Բելոքանի, Սայինգիլո, պատմ. Եխնի-Խենի), 
որտեղ նույնպես բնակվում են իսլամադավան վրացիներ (ինգիլոյներ), այնուամենայնիվ, 
ավանդաբար չի դասվել հիշյալ Եզրը կրող տարածքներին։
՚ և*յ*(*)<ոցՅ(;ոոե XX նծցյցճց. օեձոծոօե
ևծՅՏՅնծՅծօևօցօն.) ւոձոօ՞ոնոև 7յ6օ30«*>1«»Ց06°11 &*8<,>8օցՅ(տ;<*>&*, օ)ձօ(ո>օ1)օ, 2003,
70.
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ասած, չի դիմանում որևէ լուրջ քննադատության և իսկույն քանդվում է 
ժամանակի բազմազան տեղեկությունների և նյութերի վրա թեկուզ 
թռուցիկ հայացք նետելու ցանկության պարագայում։ Ինչևէ, թեման 
մեծ ընդգրկում ունի։ Մենք, հետևաբար, անհրաժեշտ գտանք 
անդրադառնալ այն փաստերին և երևույթներին, որոնք, դիտմամբ թե 
ոչ, սակայն տակավին մնում են վրացի ուսումնասիրողների 
շարադրանքի ստվերում։ Գիտական գրականության մեջ դեռ 
չամփոփված նյութերի քննությունը՝ թույլ կտա կազմել նաև ավելի 
ամբողջական պատկերացում խնդրի վերաբերյալ։

Վրաստանը, որն Աջարիայի և Սամցխե-Ս՜եսխեթիայի նկատմամբ 
մեծ հավակնություններ ուներ, այնուամենայնիվ, Բաթումի 
վեհաժողովում տեղի տվեց թուրքական ճնշումներին և պարտադրված 
եղավ 1918 թ. հունիսի 4-ին կնքել տխրահռչակ «հաշտությունը», որի 
համաձայն նորաստեղծ Վրաստանը, ինչպես հայտնի է, ևս ճանաչում 
էր այդ մարզերը Օսմանյան կայսրության գերակայության ոլորտում2։ 
Ըստ վրացական լրատվամիջոցների պնդման, «միայն բեգերը և խոշոր 
հողատերերն են շահագրգռված նրանում, որ մահմեդական 
վրացիներով բնակեցված տարածքները ենթարկվեն Թուրքիային, 
քանզի վերջինս կպահպանի կալվածատերերի (ձեռքերում եղած)

3 Սույն շրջանների ապ ագա  ճակատագրի հարցն արծարծվել էր Աոաջին 
աշխարհամարտի դեռ սկզբում։ Ոչ անհայտ «դոկտոր (հյոսրով բեգ) Սուլթւսնովը 
բարեգործութեան դիմակի տակ համաթիւրքական ագիտացիա էր մղում Բաթումի և 
Ախւսլցխայի շրջաններում։ Միւս ագիտատորներն են (Ահմհդ) Պեպինով, Օմար Ֆւսյիկ 
էֆենդի (Կիփիանիյ <...> նրանց նպատակն է Բաթումի, Ղարսի, Ախալցխայի և 
Ախալքալակի շրջաններն իբր ավտոնոմ միացնել Տաճկաստանին։ 1917 թ. աշնանն 
Ախալցխայում կայացաւ Կովկասի մահմեդականների համագումար՝ մասնակցութեամբ 
(հյուսիսկովկասյանյ լեռնականների։ Համագումարը վճռապէս պահանջեց ամեն մի 
կուլտուրական ու քա ղա քական կապ  խզել Վրասլոանի հետ»։ Տե՛ս Վրաստանի 
Սահմանադիր ժողով, «Աշխատաւոր» (Թիֆլիս), 8 ապրիլի 1919։ Միևնույն հարցին 
նվիրված մեկ այլ կարևոր վկայությունը հաղորդում է, թե «ինչպես կասկածվում է, 
Թուրքիայից եկած էմիսարները վաղուց գործում են Ախալցխայի իրենց 
հայրենակիցների մեջ, նրանք այն պրոպագանդան են մղել, թե Ախալցխան իր 
շրջաններով ոչ թե վրացական երկիր է, այլ մուսուլմանական, հետևաբար, 
սահմանաբաժանումի ժամանակ այն պ ետ ք է մտնի մուսուլմանական ինքնավար 
միության մեջ...»։ Տե՛ս «Մշակ» (Թիֆլիս), 31 դեկտեմբերի 1917, մեջբ. ըստ Սանոսյան Ա. 
Ս. Ախալցխայի և Ախալքալաքի գավառների 1918-ի ինքնապաշտպանությունը, Երևան, 
1992, էջ 7։



հողերը»3։ Թուրքական տիրապետության առաջին իսկ օրից, սակայն. 
Աջարիայում հաստատվել էր ռազմակւսլման այնպիսի խիստ ռեժիմ, որ 
նրանից, առանց չափազանցության, սկսեցին տառապել նույնիսկ 
տեղի վրացի մահմեդականները։ Աջարացիների միջավայրում մեծ 
իրարանցում էր առաջ բերել նրանց զորահավաքի մասին թուրք 
զինվորական հրամանատարության խիստ կարգադրությունը4։ 
Հրաժարվելով մտնել օսմանյան գնդերի շարքերը՝ զգալի թվով 
անհնազանդ աջարացիներ, կազմելով զորախմբեր՝ «չետաներ», 
բարձրացել էին լեոները5։ Հարկ է առանձնահատուկ նշել, որ 
միաժամանակ տարածում ստացավ նաև երկրամասի 
ինքնավարության մասին պահանջը6։

Գերմանիան խանդով էր նայում, թե ինչպես Բաթումի 
վեհաժողովում Թուրքիան ձեռք բերեց միակողմանի 
առավելություններ և պնդեց, որ հրավիրվի մի նոր կոնֆերանս։ 
Նախատեսվում էր, որ Կ. Պոլսում այժմ պիտի բանակցեին Քառյակ 
միության և կովկասյան նորակազմ հանրապետությունների 
ներկայացուցիչները։ Ենթադրվում էր, որ մինչև նոր խորհրդաժողովը, 
վիճելի տարածքների հարցը մնալու է առկախ։ Վրացիներն իրենց 
շահերի թելադրանքով, ինչպես հայտնի է, հակվեցին դեպի 
Գերմանիան։ Տեղի ունեցավ վրաց-գերմանական հարաբերությունների 
սերտացում։ Վրաց կառավարությունը որոշակի հույսեր էր փայփայում, 
թե նրան կհաջողվի Բեռլինի աջակցությամբ ազատել Աջարիան և 
Սամցխե-Մեսխեթիան թուրք նվաճողների ճիրաններից։ Օսմանյան 
կայսրության մայրաքաղաք ժամանած վրաց պատվիրակությունն 
առանձնապես չէր թաքցնում այդ մտադրությունը։ Դա համընկնում էր 
նաև Գերմանիայի շահերին։

Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագրում պահանջ էր որդեգրված, ըստ 
որի օսմանցիների կողմից նվաճված, սակայն դեռ փաստացի վիճելի

3 «ցճտոձծ» («Միասնություն») թերթից արտատպված հոդվածը տե՛ս 0 տօՅտթՅպ&ուա 
րր̂ Յա-ւ-ա̂ շ̂ ոեւսՅհ, «Ւ(յ8«յյշ«06 ՇՈ080» (յախսս։), 14.11. 1918.
4 Աջարիայում, «Հորիզոն» (Թիֆլիս), 6 հունիսի 1918։
5 Աջարացիների անհնազանդութիւնը, «Հորիզոն», 14 հուլիսի 1918։ Նման 
իրադարձություն էր տեղի ունեցել նաև 1875 թ., երբ աջարացիները հանդուգն կերպով 
հրաժարվեցին ենթարկվել զորահավաքի մասին սուլթանի կարգադրությանը։
6 \թօ»աւօ։ ձնո՚օո 8 ձյզոսթւա, «Ւ(յտ«յյշւ(06 օոօտօ», 14 աատ 1918.I
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Բաթումի մարզի7 տարածքում պետք է հանրաքվե անցկացվեր։ Ուստի 
թուրքերը 1918 թ. հուլիսին շտապեցին կազմակերպել այդ 
«հանրաքվեն», որպեսզի զրկեն վրացիներին մարզի նկատմամբ 
պահանջներ առաջ քաշելու հեռանկարից։

Եթե 1918 թ.–ի գարնանն Աջարիայի մահմեդական բնակչությունը 
խանդավառությամբ էր ողջունում օսմանյան զորքերի հաղթական 
մուտքը երկրամաս, ապա որոշ ժամանակ անց թուրքերի 
«ազատարար» վարկը զգալիորեն մարեց, ինչից և չհապաղեցին 
օգտվել վրացիների համախմբվածությանը ձգտող թիֆլիսամետ տեղի 
ուժերը։ Մի խումբ աջարացի ազնվականների անունից էնվերին և 
Բաթում ժամանած այլ երիտթուրքական պարագլուխներին դիմեց 
Մեմեդ բեգ Աբաշիձեն*։ «Մենք կդիմավորենք ձեզ իբրև հյուրերի, 
սակայն վրաց ժողովուրդը ո՜չ մեկին չի զիջի Բւսթումը»8, - ի միջի 
այլոց ասաց նա։ Նման համարձակ ելույթները և առհասարակ 
ընդդիմադիր կեցվածքը, բնականաբար, շուտով դարձան Մ. 
Աբաշիձեի, ինչպես և նրա այն համակիրների ձերբակալման 
պատճառը9, որոնք բողոքի թռուցիկ էին պատրաստել Աջարիայում 
թուրքերի ունեցած կոշտ և անհարգալից գործելակերպի դեմ10։ Քանզի 
համավրացական միասնության գաղափարին համակրող տարրերին

7 Մարզը բաղկացած էր երկու՝ Բաթումի և Արդվինի շրջաններից։ Առաջինը՝ բուն
Աջարիւսն ուներ վրացի (63.9 %), ռուս (10.1 %), հայ (8.1 %), հույն (5.3 %) և թուրք (3.6 %) 
ազգաբնակչություն։ Տե՛ս նտ^սօսւս օ«թ̂ ւ–, ՅովուսւօոզաատօւսՈ օւօտտթԵ թ^շօոօրօ 
ճռճյաօւ՚թՅՓւատշՒէօւ՜օ «1"բ3«37», 7. 5-0, շ. 99. Երկրամասի հարավը՝ Կղարջքը
(Արդվին) և Շավշեթը (Արտանուջ) բնակեցված էր թուրք (73.9 %), հայ (14 %), վրացի (9.8 
%) և ռուս (2 %) ազգություններով։ Տե՛ս ձբւտւաօաՈ օ«բ^ր, յտս ատ, 7. 3-8, շ. 572. Հայերը, 
որոնք մինչև Առաջին աշխարհամարտը կազմում էին մարզի բնակչության 10.3 տոկոսը, 
1914 թ. Արդվինի շրջանում կոտորածի ենթարկվեցին։ Այսպիսով՝ մարզն ուներ երկու՝ 
վրացի (42.9 %) և թուրք (30.9 %) առավելապես մեծաթիվ ազգություններ։ Տե՞ս Տյ^աօոյո 
ՕճՈՅՇւե, 73« »6, է. 5-0, Շ. 93.
՝ Աջարիայի մուսուլմանադավան զանգվածների մեջ մեծ համբավ վայելող Մ. Աբաշիճեն, 
1905 թ. կանխեց ցարական իշխանությունների կողմից Բաթումի հայերի ծրագրավորվող 
ջարդերը։ Տե՛ս ՒՀտիհշա ձճտսաօՅՏ ս ձթստաա. Շօշւ. ս 387. ոբտսոօւօտւա Փ. 53X4 )̂™. 
Ըթ683հ, 2010.
8 Տե՛ս նՕթեճՅ  33 ոօճտ^ Շ0867Շ«օ8 81)307(1 8 ^ Ո Յ թ Լա , ^0«^«6»7ե| II Ա376թՈՅՈե| (1917– 
1921), 5յ7̂ »«1, 1961, Շ. 17.
9 ճթՕհՈՈՅ, «Ւէ381<330<0€ ՇՈ060», 26 աՕՈՈ 1918.
10 Բաթումում, «Հորիզոն», 23 հունիսի 1918։
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տեղում չհաջողվեց ձախողել «հանրաքվե» կոչված թուրքական 
կատակերգությունը, ապա պաշտոնական Թիֆլիսին այլընտրանք էլ 
չէր մնում, քան Վրաստանում գերմանական բարձրաստիճան 
ներկայացուցիչների առջև բողոքարկել նրա ընթացքում տեղ գտած 
բազմաթիվ կոպիտ չարաշահումները և լկտի կեղծարարությունները՛՛։ 
Շուտով վրա հասած Օսմանյան կայսրության պարտությունն Առաջին 
աշխարհամարտում՝ սահմանափակեց նրա ծավալապաշտական 
ախորժակները Այսրկովկասում։

Բրիտանական զինված ուժերը, ստիպելով հեռանալ թուրք 
զավթիչներին, 1918 թ. դեկտեմբերին, ինչպես հայտնի է, իսկույն 
զինագրավեցին ռազմավարական չափազանց մեծ նշանակություն 
ունեցող Բաթումի նավահանգիստը։ Վրացական կողմը դարձյալ 
պարտադրված էր համաձայնել, որ այդ տարածքը «առժամանակ» 
գտնվի Մեծ Բրիտանիայի զորքերի վերահսկման ներքո։ Լոնդոնում, 
հավանաբար, նախապես էին որոշել, որ Բաթումի և նրա մարզի 
հետագա ճակատագիրը պետք է վճռվեր Փարիզի խաղարարար 
վեհաժողովում։ «Ֆորին-օֆիսը», սակայն, վերապահումներով էր 
վերաբերվում Բաթումի մարզը Վրաստանի կազմի մեջ մտնելու 
հեռանկարին։ Ուստի Վրաստանի ԱԳ նախարար Ե. Պ. Գեգեճկորին 
պարբերաբար հիշեցնում էր անգւիացիներին (1919 թ. հունվարի 18-ի և 
փետրվարի 15-ի դիվանագիտական նոտաները), որ սույն տարածքը 
հանդիսանում է Վրաստանի անբաժանեւի հատվածը՛2։ Ըստ նրա 
պնդման, քանզի Բաթումի «նկատմամբ Վրաստանի իրավունքները 
չեն կարող կասկած հարուցել ոչ պատմական, ոչ քաղաքական, ոչ 
բարոյական տեսակետից», ուստի վրաց «կառավարությունը հույս ունի, 
որ Վրաստանի և Թուրքիայի միջև կվերականգնվի «տէտէստ զսօ տոէտ 
ետ11ստ», և որ Բաթումի մարզը <...> դարձյալ կվերամիավորվի» մայր 
հայրենիքի հետ՛3։

՚՚ II ստւ6թսՅՈե1 ոօ տհտահտէ) ոօւաաոտ ՅտոՅՏճՕՅեո ս 1՜թ^3ւա, (ոօ« թ6«. 8.Շ.
8օՏ™«շ«օւ–օ), 1՜ւ^փ/աօ, 1919, շ. 370-371.
13 ^թտտատոեհօտ շօճթՅՒատ ւ՜թ̂ Յւա, «Ւ(յ81<յյշ«06 օւօտօ», 20 աօ«ո 1919.
13 հՕքՅ ԼՈ . Ր6Ր64Ւ<0թւ1 8613X08̂ 10̂  ̂«0(Ա1էէՇՇՅբ̂  ՅՏՈՅՏՈՅՅեՈ 0.0. ^̂ Օբ̂ բՕՈ̂ , «ՏօթհճՅ» 
(1«ՓՈէ1է). 10 օա՚ոճբո 1919.
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Վրաստանի կառավարության և, ընդհանրապես, ու՚յջ 
հասարակության մշտական ուշադրության կիզակետում էր գտնվում 
Բաթումի մարզի կնճռոտ հարցը։ Վարչապետ Ն. Ն. ժորդանիան 
հատուկ ուղերձով էր դիմել սույն մարզի մահմեդական վրացիներին, 
որի միջոցով հորդորում էր նրանց միանալ Վրաստանի 
Հանրապետությանը։ Նա միաժամանակ նաև խոստանում էր, որ 
երկրամասին տրվելու է ինքնավար կարգավիճակ14։ «Մահմեդական 
Վրաստանի ազատագրման կոմիտե»–ի (որի նախագահը Մ. 
Աբաշիձեն էր) անդամները լրջորեն էին ընդունել Թիֆլիսից այժմ շատ 
հաճախ հնչող այս հորդորները և ծրագրում էին ենթադրվող 
«ինքնավարության» մեջ ընդգրկել նույնիսկ Ախալցխայի և 
Ախաւքալաքի գավառները15։

Հարցի համատեքստում ուրույն տեղ է գրավում սուլթանական 
կառավարության նախկին անդամ Մահմուդ Թւսվդգիրիձեի, ինչպես 
նաև այլ վրացազգի փաշաների խորհրդավոր ուղերձը։ Նրանք 
միաբերան հորդորում և հարկադրաբար խորհուրդ էին տալիս 
իսլամադավան ցեղակիցներին, զերծ մնալ Վրաստանին միանալու 
գործնական քայլերից, խոստանալով մոտ ապագայում այլ կերպ վճռել 
Աջարիայի և Սամցխե-Մեսխեթիայի ինքնորոշման խնդիրը։ 
Մահմեդական վրացիների, առանձնապես քոբուլեթցիների

14 Մահմեդական Վրաստանի ինքնավարութիւնը, «Յառաջ» (Թիֆլիս), 17 հունվարի 1919։ 
«Մահմեդական Վրաստանի» հնարավոր ինքնավարության մասին միտքը՝ առաջին 
անգամ արծարծվեց դեռ 1917 թ. ամռանը՝ վրաց ազգային դեմոկրատների (լիբերալներ) 
կուսակցության անդրանիկ համագումարում։ Տե՛ս «ե*;խ(*><ոցցք>Հ՚ր>» («Սաքարթվելո», 
Թիֆլիս), 22 ոցնոեօ >917. Սակայն, երբ բուն քարթվելների հետ պատմականորեն սերտ 
և չափազանց ամուր մշակութային կապեր ունեցող մեգրելները՝ թարձրաձայնեցին 
սեփական վարչա-մշակութային ինքնավարություն ունենալու ցանկության մասին, ապա 
վրացական վերնախավի կողմից դա  իսկույն դիտվեց իբրև «արկածախնդրություն»։ 
«ևճ^օոցցէ^ո» («Սաքարթվելո», 1919, 144) պարբերականից արտատպված հոդվածը 
տե՛ս Սամեգրելօի ինքնավարութեան հարցը, «Նոր Աշխատաւոր», 9 հուլիսի 1919։ 
Այսպիսով՝ կարելի Է դատել, որ «մահմեդական Վրաստանի» ինքնավարության մասին 
քաղցրահամ խոսքերը՝ ծառայում Էին այլադավան ցեղակիցներին միմիայն սիրաշահելու 
և թուրքերի ազդեցության ոլորտից նրանց դուրս բերելու համար։
15 «եզխճտցցք՞ոն <«յցՆՅ~)&յւՀ>օյՀ>» («Սաքարթվելոս ռեսպուբլիկա», 1918, 105, Թիֆլիս) 
պաշտոնաթերթից արտատպված հոդվածը տե՛ս Կոչ վրացի մահմեդականներին, «Նոր 
Հորիզոն» (Թիֆլիս), 4 դեկտեմբերի 1918։
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տրամադրությունները, որոնք մինչ այդ իրենց հայացքը դեպի Թիֆլիս 
էին հառում՝ Կ. Պոլսից նրանց հասցեագրված հիշյալ կարևոր նամակի 
հետևանքով՝ արմատապես փոխվեցին՛6։

«Մահմեդական Վրաստանի» ճակատագրին անդրադարձավ նաև 
Բաթումիի քաղաքային վարչության գրասենյակում գումարված 
բազմամարդ խորհրդակցությունը։ Նիստը վարում էր «վրացասեր» 
թևին հարող Զիա բեգ Աբաշիձեն։ Նրա առաջարկությամբ թեժ 
քննարկման առարկա դարձավ Վրաստանին միանալու հարցը, որը, 
սակայն, ի վերջո, կտրականապես մերժվեց։ Ներկաների գերակշիռ 
հատվածը արտահայտվեց մարզում անգլիական ժամանակավոր 
կառավարման օգտին՛7։ Այսպիսով՝ վրացամետ ուժերը՝ դարձյալ 
ձախողվեցին։

Ախալցխայից օսմանյան զորքերի հեռանալուց անմիջապես հետո, 
Օմար Ֆայիկ Կիփիանիի նախագահությամբ գումարված Մեսխեթիայի 
մահմեդականների «ազգային կոմիտե»–ն՝ շտապել էր ճանաչել 
Վրաստանի կառավարության գերակայության հաստատումը 
շրջանում։ Գավառը զինագրաված վրաց զորքերից պահանջվում էր 
ձեռնարկել զգույշ և ողջամիտ քայլեր, սակայն, նրանք սանձարձակ 
անկարգությունների դիմեցին։ Դրա հետևանքով տեղի 
մահմեդականները 1919 թ.–ի հունվարին նախընտրեցին 
«Հարավարևմտյան Կովկասի ժամանակավոր կառավարության» (կամ՝ 
Կարսի «Շուրա») իշխանությունը՛8։ Վերջինս ուներ օսմանյան սվինի 
օգնությամբ ստեղծված արհեստածին կազմավորման բնույթ, որի 
գոյությունը նշանակում էր նախկին ռազմակալված շրջաններում 
դարձյալ թուրք-օսմանների ազդեցության քողարկված օջախի

16 Ր օո օտ  ծ. Այ յո(ա ա  Յու՜յաՈօաՈ « ա շթ օտ ա լւա  8 Յյ«38«յյետ, «Ոթօոտ ւՅ թօսո բտտօուօվսո», 
1923, 6-7 (18-19), Շ. 256, 265.
17 Նույն տեղում, էջ 260-261։
18 Տե՛ս «ձ36բ6տւնւ)«3հ» (5յո )̂, 19 սՅթէՅ 1919. Ըստ պւսնթյուրքիստակւսն այս օրաթերթում 
հնչած վարկածի, Սամցխեի մահմեդականների ելույթը պայմանավորված էր միմիայն 
վրաց զինվորականության այլանդակ պահվածքով։ Ի դեմս հիշյալ տեղեկության, վրացի 
քաղաքագետները ապակայունացնող տարր էին նկատում գերազանցապես բեգական 
կալվածատեր խավը։ Առանձնացնելով մահմեդական շարքային գյուղացիությունը՝ 
բեգերին էին վերագրում բոլոր չարիքները՛ մեղադրելով նրանց գլխավորապես 
կենտրոնախույս ձգտումների մեջ։



պահպանում19։ Շուտով սկսվեց նաև Կարսի «Շոլրային» ենթակա 
զինուժի հարձակումը Սամցխե-Մեսխեթիայի վրա20։

Վրաստանի կառավարությունը մտցրեց Ախալցխւսյի, ինչպես նաև 
հարևան Ախալքալաքի գավառներում ռազմական դրություն և 
զորավար Ա. Մաղաշվիլու (Բալո Մակաև)21 փոխարեն զինվորական 
նոր գեներալ-նահանգապետ նշանակեց Գ. Ի. Մազնիաշվիլուն22։ 
Սակայն նրա գլխավորած զորախումբը 1919 թ. փետրվարին լուրջ 
անհաջողություն կրեց, զիջելով Ախալցխան հարևան Փոցխովի 
տեղամասից (Արդահանի շրջան) ներխուժած թուրքական ուժերին23։ 
Գավառը, որտեղից դուրս մղվեցին վրացական կայազորները, շուրջ 26 
օր գտնվում էր խոշորագույն տեղի կալվածատեր Սերվեր բեգ Աթաբեգ 
Քոբլիանելիի (գրվում է նաև՝ Կոպլիանսկի) ղեկավարած 
«կոմիսարիատ»–ին ենթակա զինված ջոկատների վերահսկողության 
ներքո24։ Այդ ընթացքում մեծ վնասներ կրեց Մեսխեթիայի վրաց

19 Ըստ Ե.Պ. Գեգեճկորու, վրացական կողմն այն ժամանակ իսկ ազդարարեց երկրում 
տեղակայված բրիտանական զորքերի հրամանատարությանը, որ «Կարսի 
կառավարութիւնը ոչ այլ ինչ է, եթէ ոչ տաճկական կազմակերպութիւն։ Մենք փաստացի 
ապացուցեցինք նրանց, որ այդ ամբողջ կառավարութիւնը կազմւած է տաճիկ 
կոմիսարների և գործակալների կողմից»։ Տե՛ս Վրաստանի Սահմանադիր ժողով, 
«Աշխատաւոր» (Թիֆլիս), 13 մայիսի 1919։ Անգլիացիները, սակայն, որևէ կերպ 
չարձագանքեցին և անհետևանք թողեցին վրաց նախարարների նման դիմումները։
30 Xթօ̂ ^̂ ^̂ Յ: 6 ձ(օոԱէտշւ<օս ^63&6 11 ձբ^տռոշոօս 0«բ̂ Ր6, «33«36«ՅՅՇՒ<06 շոօտօ», 28 ՈհՏՅթՈ 
1919.
31 և ծոա ա )ց  ծցքտյ*, *ձցքտյ (<՚>օ>տ™ո) 3*յյծ՚9ցօյ»ոո 15*  Յցենցօ>֊55ճց*եց<ոոե և օ յո օո ե ո
(1918 7–)– ^ ո Յ օ  6, օ)ձո(տ յոեօ, 1999, յ .  306-324.
33 Xբ0^^^^(3, «Յ3|<28|<33(։լ<06 01080», 1 փճՏթՅՈՈ 1919.

33 Ւ( 01Շ77Ո̂ 6ա1է0 07 ձ(ՅՈվ^, »331<36«ՅՅՇ«06 01080», 20 փՏՏթՅՈՈ 1919.
34 Աթաբեգ Քոբլիանելին առաջարկում էր տեղի հայերին լիազորել իրենց 
թեկնածուներին իր «կառավարության» մեջ որոշ պաշտոններ վարելու համար, այդ 
թվում լուսավորության և ֆինանսների «նախարարների»։ Սակայն գավառի հա յա կա ն 
ընդհանուր ժողովը իսկույն մերժեց այդ առաջարկը։ Տե՛ս Հ. 3. Դաշնակցութեան 
Վրաստանի II ռայոնական ժողով, Բ նիստ, «Աշխատաւոր», 30 մարտի 1919։ Հայերի 
հետ մերճենալու թուրք-մեսխեթցիների ցանկության իրական դրդապատճառների 
մասին մանրամասն տե՛ս Կնյազյան Դ., Ադրբեջանական դեմոկրատական 
հանրապետության կովկասյան քաղաքականությունը 1918-1920 թթ., Երևան, 2008, էջ



քրիստոնյա բնակչությունը25։ Այգիտիմություն հաղորդելու համար սույն 
«կոմիսարիատ»–ի ստեղծման հիմքում դրվում էր ինքնորոշման 
սկզբունքը։ «Ախալցխայի դէպքերը ոչ թէ ժողովրդի, այլ բէկերի 
ինքնորոշման հետևանքն են»26, - փորձում էր «պարզաբանել» 
վրացալեզու մամուլը։ Երկու պնդման միջև, սակայն, պետք չէ որոնել 
որևէ հակասություն։ Թուրք գյուղացիությունը, պարզ պատճառներով, 
հասարակական-քաղաքական ինքնագիտակցության ցածր
մակարդակ ուներ և ինքնորոշման գաղափարի տակ էր հասկանում 
սոսկ բեգերի ամբողջական իշխանության հաստատումը։

Ինչ վերաբերում է Սամցխե-Մեսխեթիայում վրացական կողմի 
ձախողման պատճառներին, ապա ըստ Թիֆլիսի մահմեդական 
«ազգային կոմիտե»–ի, «եթէ կառավարութիւնն Ախալցխան գրւսւելուց 
ետոյ մերձեցում առաջացնէր բէգերի ու իր միջև և հողային հարցն 
առժամանակ յետաձգէր, ակներև էր, որ ապստամբութիւնը չծագէր»27։ 
Այդ «կոմիտե»–ն նաև պատվիրակություն ուղարկեց վրաց վարչապետի 
մոտ, զորքերի և վարչակազմի անվայել արարքների դեմ իր բողոքի 
ձայնը պարզելու համար28։ Վրացի մի շարք գործիչներ նույնպես

35 Շօ6ե1™« 8 ձօոսւսշոօւս 6̂3̂ 6, «Ւ(38«ՅՅՇՒ<06 01080», 10 ՅՈթՏՈՈ 1919. ԳավւԱՈՈլմ 
թուրքերը ասպատակել, կողոպտել և ավերել էին 12 վրացական գ|ուղ (Անդրիածմինդա, 
Ղրել, Ջուբարեթ, Միքելծմինդա և այլն)։ Տե՛ս Ախալցխայի գաւառի վնասւած գիւղերը, 
«Աշխատաւոր», 13 ապրիլի 1919։ Բորժոմի կիրճում կուտակվել էր շուրջ 1500 վրացի 
գաղթական Ախալցխայի գավառից։ «1>*;).՚>(«ւ<ոցց8;ո» («Աաքարթվելո», 1919, 77) 
պարբերականից արտատպված հոդվածը տե՛ս Վրացի փախստականներ, 
«Աշխատաւոր», 11 ապրիլի 1919։
36 «ցժօւոձծ» («Միասնություն», 1919, 1Վ 59) պարբերականից արտատպված հոդվածը 
տե՜ս Ախալցխան և Ադրբէջանը, «Աշխատաւոր», 19 մարտի 1919։
37 Տե՛ս «Հումմէթի» տեսակետը Ախալցխայի դէպքերի մասին, «Աշխատաւոր», 5 ապրիլի 
1919։ Վրաստանում 1919-1920 թթ. իրականացված հողային վերափոխումների իրական 
պատճառների և նրանց հակասական հետևանքների մասին տե՛ս Մսւիլյան Բ., 
Վրաստանի Հանրապետության կազմավորման և ներքին քաղաքականության 
հիմնական սկզբունքները (1918-1921 թթ.), Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և 
ժողովուրդներ, 2011, XXVIII, էջ 151-155։
38 «Թիւրք գիւղացիութիւնը ահաբեկւած է», «ոչ մի կառավարչական հիմնարկութեան 
մօտենալ չի կարելի առանց կաշառքի», «ամբողջ •Բօպլեանի և Փոցխովի 
ազգաբնակութիւնը, նոյնիսկ վյւացիները, զզւել են իշխանութիւնից»։ Տես Վրաց 
իշխանութիւնն Ախալցխայում, «Աշխատաւոր», 28 հունիսի 1919։ «Այն օրւանից, երբ 
վրացական զօրքերը մտել են Ախւս|ցխայի գաւառը, ամենօրեայ թալանն ու կողոպուտը
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նեցուկ կանգնեցին այդ բողոքին։ «Տեղական մահմեդականների 
վրդովմունքը առաջացւսւ վրացական ադմինիստրացիայի 
անպէտքութիւնից և նրա աւազակային բնոյթից»29, - պնդում էր վրաց 
արմատական ազգայնականների այն թևը, որը 1914 թ. 
համաձայնության էր եկել երիտթուրքերի հետ30։ Այժմ նրանք 
մերձեցման եզրեր էին փնտրում Ադրբեջանի մուսավաթական 
պարագլուխների հետ, հակառուսական և հակահայկական ամուր 
դաշինք կնքելու համար։ Այդ խմբի ամենակարկառուն դեմքը՝ մոլեգին

զինւորների կողմից սովորական Երևոյթ են դարձել», «մեր շրջանում այժմ կատարտւմ է 
այն, ինչ մեր գիւղացին չի տեսել նոյնիսկ օսմանեան կարճատև տիրապետութեան 
օրով»։ Տե՛ս Դրութիւնը Ախալցխւսյի գաւառում, «Աշխատաւոր», 22 մայիսի 1919։ Պարզ 
պատճառներով հայերը չէին կարող աջակից լինել հակամարտ կողմերից և ոչ մեկին։ 
Հայերը, հետևաբար, աշխատում էին ոչ մի պարագայում թույլ չտալ ներքաշել իրենց 
վրաց-թուրքական զինաբախման մեջ։ Քանզի Մեսխեթիայի հայ բնակչությունը չէր 
տուժել «Շուրայի» տիրապետության օրերին, ապա այդ հանգամանքը բորբոքեց ոմանց 
երևակայությունն ու մտածելու առիթ տվեց, թե նրանց և թուրք-մեսխեթցիների միջև 
գոյություն ունի գաղտնի համաձայնություն։ Ուստի վրաց զինվորականութ|աե 
հետապնդումներից անմասն չմնաց և հալածվեց նաև տեղի հայ ազգաբնակչությունը։ 
«Վրաց զօրքերը գաւառի հայկական գիւղերում սոսկալի խժդժութիւններ են կատարում», 
«այսպիսի թան չի կատարւել թուրքերի գալու ժամանակ»։ Տե՛ս Վրաց զօրքերի 
սխրագործութիւնները Ախաւցխայի հայկական գիւղերում, «Աշխատաւոր», 30 մարտի 
1919։ Դեպքերի մեկ այլ ականատեսը գրում էր, որ «թուրքերին հաջորդող վրաց 
մենշևիկների իշխանությունն էլ մխիթարական չէր. դարձյալ իրար հետևից եկան դառն 
օրեր, անիշխանություն, խռովություն, ավեր ու բռնություն։ <...> Կաշառքը, ազգային 
խտրականությունը, ծեծը, կողոպուտը, սպանությունները՝ ահռելի չափերի էր հասել»։ 
Տե՛ս Սիմոնյան Ե., Ախալցխան կրակե օղակում՝ 1917-1921 թթ. դեպքերի հուշագրություն, 
Երևան, 2000, էջ 111,115։
19 «յտյւՏՅ* («ժայռ», 1919, 53, Թիֆլիս) շաբաթաթերթից արտատպված հոդվածը տե՛ս 
Դարձեալ Ախալքալաքի գաւառի մասին, «Նոր Աշխատաւոր», 8 հուլիսի 1919։ 
Վարչակազմի ոչ կանոնավոր, տարթեր չարաշահումներով լի աշխատանքը՝ նախատում 
էին նաև վրաց կուսակցություններին պատկանող այլ պարբերականները։ «Մեր 
վարչութեան ներկայացուցիչները անսահման կամայականութիւն են ցոյց տալիս ամեն 
տեղ և ամեն ժամանակ» «եօյծծացցտյո» («Սաքարթվելո», 1919, 205, Թիֆլիս) 
օրաթերթից արտատպված հոդվածը (տե՛ս Վրաց կեանք՝ անսահման 
կամայականութիւն, «Աշխատաւոր», 1 հոկտեմբերի 1919)։ «Մեր ադմինիստրացիան 
ընկած է։ Նա քաղաքացիների աչքում ոչ մի հեղինակութիւն չունի»։ «՚ՅԺոՅձ» 
(«Աշխատանք», 1919, 8, Թիֆլիս) պարբերականից արտատպված հոդվածը տե՛ս 
Ադմինիստրացիան ներկայ մոմենտում, «Աշխատաւոր», 24 հոկտեմթերի 1919։
30 ՅՅՈՅթքա ձ., ձ/13Ո0Ա38607հե|հ յզօո^ստտ՛ (|՜բ̂ Յէ1Ւ10–7̂ թ6Լլ«06 ՇՕՐՈՅաՔՒաՑ
1914 ր.), Պատմաթանասիրական հանդես, 2005, 3, էջ 254-257։
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հայատյաց Գ. Վեշապելին խորհրդարանի բարձր ամբիոնից 
հորդորում էր իր վրացազգի գործընկերներին, թե «դաշնակցութիւն 
կապենք Ադրբէջանի ու (հյուսիսկովկասյւսն) լեռնականների հետ և մի 
անգամ ու ընդմիշտ ջախջախենք հայ քաղաքականութեան գլուխը, 
անողոք կերպով մաքրենք մեր մայրաքաղաքը այստեղ բոյն դրած 
հայերից և Վրաստանի տերրիտորիայի վրայ գտնւող հայ 
կոլոնիստներին էլ քշենք դէպի Սևանայ լիճը»31։ Սամցխե– 
Մեսխեթիայում տեղի ունեցած ընդհարումը, ըստ իրենց, խոչընդոտում 
և մեծապես խանգարում էր նշված ծրագրի իրականացմանը։

Վրաստանի կառավարության ներքին քաղաքականության 
կարևորագույն ուղղություններից էր նաև իր իշխանության տարածումը 
և ամրապնդումը վիճելի և ըմբոստ գավառներում։ Վրաց 
իշխանությունները օգտվելով զանազան միջոցներից, չխորշելով նաև 
ուժային լծակներ գործադրելուց, տևական պայքարից հետո 
կարողացան հաստատել պաշտոնական Թիֆլիսի գերակայությունը մի 
շարք խռովարար շրջաններում, այդ թվում նաև Սամցխե– 
Մեսխեթիայում։

Գ. Ի. Կվինիտաձեի հրամանատարության տակ գործող զորքերը
1919 թ. մարտ ամսին վերագրավեցին Ախալցխան, իսկ ապրիլին 
մտան Արդահան32։ Վրաստանի կողմից ծավալված ռազմական 
գործողություններն առաջացրին Ադրբեջանի ԱԳՆ֊ի արագ 
արձագանքը, որը պատրվակ բռնելով արյունակցական և կրոնական 
կապը, փորձեց նախատել և սանձահարել պաշտոնական Թփֆլիսին33։

31 "յաՏՅ* («Ժայռ», 1918, 7) պարբերականից արտատպված հոդվածը (տես Պատերազմ
հայերի դէմ, «Հորիզոն», 3 նոյեմբերի 1918)։
33 Տ ե ս  83Ո7«6 ձթԱՅՐՅՈՅ, «ՃՅՏՈՅՅՕՈՕՏ 01080», 24 ՅՈթ6/1Ո 1919.
33 Արյունարբու բարբարոսությամբ աչքի ընկած Ադրբեջանի մուսավաթական 
կառավարությունն այժմ փարիսեցիական կեցվածք ընդունելով՝ փորձում էր կիրթ 
քաղաքականության և մարդասիրության դասեր տալ իր հարևան պետությանը, որի 
առաջնորդները «ինտերնացիոնալի» մասին իրենց կեղծ ճարտասանությամբ՝ դժվար թե 
զիջեին որևէ մեկին։ «Վրաց կառավարութիւնը միջոցներ է ձեռք առել ճնշելու 
Ախալցխայի գաւառի և նրան հարևան շրջանների մուսուլման բնակչութեան ինքնօրէն և 
անկախ քաղաքական գոյութեան ձգտումները, - մասնավորաբար ասված է Ադրբեջանի 
ԱԳ փոխնախարար Ադիլ խան Զիադխանովի հեռագրի մեջ։ Գտնելով, որ ինքնորոշման 
սկզբունքով բոլոր ժողովուրդներն իրաւունք ունեն որոշելու իրենց վիճակը իրենց ազատ 
կամքով և ժողովուրդների կամքի վրայ բռնանալը այս դէպքում չպիտի թոյլատրւի,
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Բաքուն նաև լուրջ (200 հազ. ռուբլի) նյութական նպաստ հատկացրեց 
թուրք-մեսխեթցիների կարիքները հոգալու համար34։ Վրացական 
կողմը միանշանակ գնահատեց այս ամենն իբրև կոպիտ 
միջամտություն իր երկրի ներքին գործերի մեջ35։ «Միմիայն 
բացահայտ թշնամիները կցանկանան պոկված տեսնել այդ վայրերը 
մեզանից»36, - զայրացած խոսում էր վարչապետ Ն. Ն. ժորդանիան 
Ախալցխայի դեպքերին նվիրված խորհրդարանի արտահերթ նիստում։

Աշխատելով վերջ տալ Ադրբեջանի նման ելույթներին, նրա 
միջամտությունը չեզոքացնելու, ինչպես նաև ժամանակ շահելու 
համար՝ պաշտոնական Թիֆլիսը շտապեց Ախալցխայում գումարել 
գավառի գյուղացիության լիազորների համագումարը։ Օգտագործելով 
ամբոխավարության բոլոր ընդունելի և անընդունելի եղանակները՝ 
երկրի մայրաքաղաքից ժամանած բանագնացները, ի վերջո, 
համոզեցին տեղացիներին իրենց հավատարմությունը հայտնել վբաց 
հանրապետությանը՝ ճանաչելով նաև Սամցխե-Մեսխեթիան որպես 
Վրաստանի անբաժան մաս37։ ժողովականները, անշուշտ, աչքի առաջ

Ադրբէջւսնի կառավարութիւնն իր բարոյական պարտքն է համարում բարեկամաբար 
խնդրել վրաց կառավարութեանը, դադարեցնելով ամեն մի զինււսծ գործողութիւն 
Ադրբէջանին ցեղակից և հաւատակից այդ ժողովրդի դէմ, ձեոք առնելու բոլոր 
միջոցները՝ ծագած բոլոր վիճելի խնդիրները վճռելու համար խա ղա ղ կերպով 
փոխադարձ համաձայնութեամբ կամ՝ միջնորդ դատարանով»։ Տե՛ս Ադրբէջան և 
Վրաստան, «Աշխատատր», 15 մարտի 1919։ Վրացական քաղաքական վերնախավն այս 
դեմարշի առթիվ չէր էլ թաքցնում իր ծայրաստիճան զայրույթը։ Ադրբեջանն «ուզում է լոկ 
խաղալ դեմոկրատական այն սկզբունքներով, որոնց հետ ինքը ոչ մի ընդհանուր բան 
չունի», - իրավացիորեն, մատնանշվել էր վրացալեզու մամուլի էջերում։ 
(«Միասնություն», 1919, 59) պարբերականից արտատպված հոդվածը տե՛ս Ախալցխան 
և Ադրբէջանը, «Աշխատատր», 19 մարտի 1919։
34 Ոօոօտ ծ., նշվ. աշխ., էջ 267։
35 Տե՛ս ձՅՏթ&ՈոՈՅՈ Ա |"թ>31*Ո 06 ձՕՈԼլէտՕԼՕւԱ ^63̂ 6, «ՅՅՃՅՏՈՅՅՇՈՕՏ 01080», 15 ԱՅթքՅ 
1919.
36 «Մշակ», 22 փետրվարի 1919։
37 «Տօբեճտ», 23 սՅթէՅ 1919. Գավառը հիմնականում բնակեցված էր թուրք-սունի (35.1 %), 
հայ (22 %), թաթար-շիա (18 %), վրացի (17.7 %) և ռուս (3.3 54) ազգություններով։ Տե՛ս 
ձ ա ո ս ւտ օ ա Ո  >638, Յալասւօո6Տ^6<։ւ«10 օւօտՅթե թ^շշսօւ՜օ ճսճ յա օփ Յ փ ւա տ օքօւ՜օ ահշաւ^ւՅ  
«1՜թ3հ37», 7. 4-8, շ. 335. Արդի վրաց պատմագիտությունը ջանում է Աամցխեի 
իսլամադավան և հայ-կաթոլիկ բնակչությունը ներկայացնել որպես վրացիների, սակայն, 
միաժամանակ ստիպված է ակամայից խոստովանել և ճանաչել նաև նրանց ճնշող 
մեծամասնության միջավայրում վրաց էթնիկական ինքնագիտակցության իսպառ
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ունեին նաև վրաց կառավարության այն հավաստիացումը, որ 
Ախալցխան որոշվել է դարձնել «մահմեդական Վրաստանի» 
վարչական կենտրոնը38, որը, սակայն, մնաց լոկ դատարկ 
հայտարարություն։ Տեղի վարչակազմը գերազանցապես համալրվեց 
մահմեդականներով, որի գլուխ կարգվեց գավառական կոմիսար 
Հսւյդար բեգ Աբաշիձեն39։ Տեղում գումարվեց նաև մահմեդականներից 
բաղկացած հեծյալ մի զորախումբ (դիվիզիոն), Բախշի բեգ Մաչաբելու 
հրամատարությամբ, որը, ի դեպ, Արդահանում 1918 թ.–ին հայկական 
կոտորածների ակտիվ մասնակիցներից էր։ Այսպիսով, Սամցխե– 
Մեսխեթիայի իսլամադավան բնակչության մի մասը միանգամայն դեմ 
չէր Վրաստանին միանալու գաղափարին՝ պահանջելով միայն ստեղծել 
իր համար տանելի գոյատևման պայմաններ։ Լարվածությունը 
հետզհետե տեղի տվեց, և գավառում այնուհետև հաստատվեց, շատ 
թե քիչ, փոխհարաբերությունների ընդունելի եղանակ։

Սամցխեի հիշյալ իրադարձությունները, անշուշտ, ազդեցություն 
ունեցան և իրենց ուրույն հետքը թողեցին նաև Աջարիայում ծավալված 
խմորումների պարագայում։ Նրանց համատեքստում զգալի 
ազդեցություն էր ձեռք բերել նաև Ալի Հայդար Ջափարիձեի

բացակայության փաստը։ Տե՛ս Զ«յոյբ«836 ձ., ձձտօէտա։ ւս^ա>սՅՒաՅՅվսո ւ՜թ̂ Յոո, 
ւ՜ճւսաօւ, 2008. «Դեմոկրատական հանրապետության» կառավարությունը կանգ չառավ 
այնպիսի մի միջոցի առջև, ինչպիսին ազգաձուլումն էր։ Սկսվեց մի արշավ կաթոլիկ 
հայերին «վրացացնհլու» ուղղությամբ։ Սամցխեի երկրամասում հայ կաթոլիկների ճնշող 
մեծամասնությունը չընկրկեց վրացական իշխանությունների այդ ազգայնամոլ 
ձեռնարկումների առջև և կտրականապես հրաժարվեց ազգափոխվել (տե՛ս Մելքոնյան 
Ա., Ջավախքը XIX դարում և XX դարի աոաջին քառորդին. Երևան, 2003, էջ 318)։ 
Սեսխեթիայի մի քանի գյուղերի (Ուդե, Վալե, Սրալ) բնակիչները մի ժամանակ իրենց 
հայ էին համարում, սակայն 1919 թ. ընդունեցին վրացական դավանանք և 
Եկեղեցիներում դադարեցրին հայերեն ժամերգությունները։ Տե՛ս Ղաֆադարյան Կ., 
Ախալցխայի 1917-1918 թթ. ինքնապաշտպանական կռիվները. Բանբեր Հայաստանի 
արխիվների. 1988,1, էջ 143։
38 ^թտ&ատոեհօտ շօճթՅՒատ Րթ^Յւա։ ԱտհոՅթՅվոո ոբՅտատոեշւտտ, «Յյոյտոյյօոօտ շոօտօ», 23 
ււ/13բւ3 1919.
39 «եճեծքյեր) («Համաժողովրդական գործ», Թիֆլիս), 21 1919. Ինչ
վերաբերում է գավառական զեմստվային ժողովին, ապա նրա իրավասուների գերակշիռ 
հատվածը պատկանում էր կառավարամետ ուժերին, քանզի նրանք «երկու վագոն 
եգիպտացորեն են բաժանում և պայման դնում, որ ձայները իրենց տան»։ Տե՛ս 
Ախալցխա, «Աշխատաւոր», 1 հուլիսի 1919։
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գլխավորած «Բաթումի մարզի համախմբված մահմեդական ցեղերի 
ազգային խորհուրդ»–ը (կամ՝ «Ջամիեթ իսլամ»)։ Այդ կառույցին, ի դեպ, 
Թիֆլիսի իշխանամետ մամուլը վերագրում էր ընդգծված թուրքամետ 
կողմնորոշում40։ «Ջամիեթ իսլւսմ»–ի գլխավոր ախոյանն էր Թիֆլիսից 
առատորեն ֆինանսավորվող Մ. Աբաշիձեի կազմակերպությունը41։ 
Նրան հաջողվեց 1919 թ. օգոստոսի 31-ին հրավիրել Բաթումում վրացի 
մահմեդականների՝ աջարացիների և շավշեթցիների «համագումարը»։ 
Մ. Աբաշիձեի համակիրների կողմից գործադրված եռանդուն ջանքերի 
շնորհիվ՝ պատվիրակների մի մասը, ի վերջո, հանդես եկավ 
Վրաստանին միանալու առաջարկի օգտին42։ ժողովականները 
շտապեցին ստեղծել նաև ներկայացուցչական մարմին՝ «մեջլիս», որի 
գլուխ կարգվեցին Մ. Աբաշիձեն և նրա հավատարիմ զինակիցն ու 
ընկերը Ռեջեւի բեգ Նիժարաձեն43։ Թիֆլիս մեկնած «մեջլիս»–ի լիազոր 
ներկայացուցիչների խումբը՝ հանդիսավոր կերպով վարչապետ Ն. Ն. 
ժորդանիային հանձնեց «համագումարի» վրացանպաստ վճիռը44։ 
«Աջարիայի իրական ցավոտ զգացմունքներից անտեղյակ են միմիայն 
Թիֆլիսում, ինչն առաջացել է Վրաստանի Հանրապետությունում 
մամուլի և կարծիքների յուրահատուկ ազատությունից45, - հեգնում էր

40 8 5յ17ա6> «5օթե63», 13, 25 ՓտտթՅՈՈ 1920.
41 Մ. Աբաշիձեն հաճախ այցելում էր Վրաստանի մայրաքաղաք, հանդիպումներ և 
բանակցություններ ունենալով բարձրաստիճան պետական այրերի հետ։ 
Այցելություններից մեկի ժամանակ, նա  ստացել էր կառավարությունից 1 մլն. ռուբլի 
նպաստ։ Տես ձժյ՜ՅՐՅ յոԺ 1հ6 Տոէւտհ Տտբւրտ 1918-1921, ՏտշօոԺ ՏԺՒէւօո (Տ6|6Շէւօոտ քրօո 1հտ 
Տոէւտհ 1տ1տէւօո31 ձւ՜շհ^6Տ օո ձժյ՚ՅՐտ), Լօոժօո, 2008, ժօշ. 239, թ. 620.
42 Կովկաս՝ Վրացի մահմեդականների համագումարը, «Նոր Աշխատատր» (Թիֆ|իս). 3 
սեպտեմբերի 1919։ Վրաց պատմագիտությունն աջարացիների «համագումարի» 
թիֆլիսամետ այդ բանաձևը դիտարկում Է իբրև առանցքային նշանակություն ունեցող մի 
երևույթ և մնում Է նրանից կառչված Վրաստանի Դեմոկրատական Հանրապետության 
պատմությանը նվիրված ցանկացած շարադրանքի պարագայում։ Տե՛ս 8յ4«յ^յ6 Ւձ.,

8., ւ՜ւշւօթւա ւ՜թ̂ Յւա (\1\–)0( տտւլյ), 76աաշ*1, 2004, շ. 90. Նաև՝
Ածյօծօռցցէտյոն ոն(5ւ՝>6օ*. XX Ն*"յյ )̂6ց. օւծօտյօնօ, 2003, շ,՛ 70.
43 6յ1>Ա, «նօթեճտ», 2 շտաոճբո 1919.
44 Լրատու՝ Աջարացիների ներկայացուցիչները Ն. ժորդանիայի մօտ, «Նոր 
Աշխատաւոր», 10 սեպտեմբերի 1919։
45 Վրաստանում տիրող «ազատական» յուրահատուկ բարքերի մասին կիսաբերան 
խոստովանում Էր նաև վրացալեզու մամուլը։ «Մեր դեմոկրատական հանրապետութեան 
մէջ ազատ ապրել չեն կարող այն մարդիկ, որոնք չեն մտածում ու գործում այնպէս,



բրիտանացի մի իրազեկ սպա։ Դա լավ հայտնի է Բաթումում, որի 
բնակչությունը խորապես վիրավորված է Թիֆլիս մեկնած 
«աջարական պատվիրակությունից»։ Այս առաքելությունը 
Մուսուլմանական Ազգային Խորհրդի (խոսքը «Ջամիեթ իսլամ»–ի 
մասին է - Բ.Ա.) կողմից որակավորվել է իբրև «կաշառված» և 
«նողկալի»46։

Քեդայի, Ւսուլոյի և Քոբուլեթիի շրջանները, սակայն, չէին 
ներկայացված հիշյալ «համագումարում»47։ Արդվինի պատվիրակները՝ 
մի քանի աղա, ի դեպ, հրաժարվեցին քվեարկել Վրաստանին 
միանալու Մ. Աբաշիձեի առաջարկին և ցուցադրաբար լքեցին 
միջոցառման դահլիճը։ «Համագումարի» աշխատանքները 
շարունակվեցին նաև 1919 թ. սեպտեմբերի 1-ին, երբ ընդունվեց ևս 
մեկ բանաձև։ Չի բացառվում, որ այդ քայլը պահանջվեց 
իսլամադավան ազգաբնակչության բորբոքված կրքերը 
հանգստացնելու համար։ ժողովականները այժմ հայցում էին 
Աջարիայի համար սեփական կառավարության, օրենսդիր մարմնի և 
դատարանի իրավունք, որոնք պետք է լինեին միանգամայն անկախ 
ինքնավարության ներքին գործերի մեջ։ Որոշվեց բանակցություններ 
վարել նաև բրիտանացիների հետ, աջարական «մեջլիս»–ին 
իշխանական բոլոր լծակները երկրամասում հանձնելու հարցի շուրջ48։ 
Այս բանաձևը, սակայն, դարձյալ չգոհացրեց «համագումարում»

ինչպէս պահանջում են կառավարող կուսակցութեան շահն ու տրամաբանութիւնը։ <...> 
Վտանգաւոր է խօսելը, վտանգաւոր է գրելը։ Գոյութիւն չունի երաշխաւորութիւն 
քաղաքացիական ազատութեան համար»։ «ն.\խճւոցէ–)|™<՚ւ» («Սաքարթվելո», 1919, Տ1 161) 
պարբերականից արտատպված հոդվածը տե՛ս Վրաց կեանք՝ ճնշումներ մամուլի և 
խօսքի ազատութեան դէմ, «Նոր Աշխատաւոր», 5 օգոստոսի 1919։
46 Տես ձվյՅՐՅ Յոժ 7հտ Տոէւտհ 1918-1921, ճօշ. 27, բթ. 157-158.
47 Թիւրքւսց մամուլ, «Նոր Աշխատաւոր», 12 սեպտեմբերի 1919։
48 Տե՛ս ձժյՅՐՅ Յոժ 7հտ Տոէւտհ Ըաբւռ 1918-1921, ժօշ. 232, թ. 606. Այսպիսով, սույն 
նախագիծը կյանքի կոչելու դեպքում, Աջմյրիան ձեռք Էր բերում իր ենթադրյալ 
ինքնավարության լեգիտիմությունը։ Եվ դա կլիներ Վրաստանի իշխանություններից 
զատ, ավելի զորեղ ուժի հայեցողությամբ, որի վճիռն այլևս բեկման ենթակա չէր։ 
Վերջին հանգամանքը չէր կարող հաճելի լինել պաշտոնական Թիֆլիսի համար, քանզի 
աջարացիների սույն երազանքի իրականացման պարագայում՝ սահմանում էր 
Բաթումում ինքնուրոյն իշխանություն, որի հետ, այդուհանդերձ, նա  ստիպված կլիներ 
հաշվի նստել։



իրարանցում առաջ բերած և թիֆլիսամհտներին ձեռնոց նետած 
աղաներին։ Նրանք հանդես եկան հակիրճ հայտարարութեամբ, թե 
«մեր ժողովրդի գլխաւոր ցանկութիւնն է՝ սուլթանի հովանաւորութեան 
տակ անկախութեան (ձեռք բերելն էյ և բոլոր դպրոցներում թիւրքերէնի 
դասաւանդումը», ինչպես նաև «մենք անկախութիւն ձեռք բերելուց 
յետոյ կարող ենք զինակցութիւն կնքել Աղրբէջանի և Վրաստանի միջև, 
այնպէս, ինչպէս արդէն գոյութիւն ունի այդ երկուսի միջև»49։ Խոսքը, 
անշուշտ, 1919 թ. հունիսի 16-ին Թիֆլիսում կնքված վրւսց– 
ադրբեջանական հակառուսական դաշինքի մասին է։ Ինչպես տեսնում 
ենք, իսլամադավան վրացիների միջավայրում արդեն հասունացել էր 
նաև սեփական «պետություն» ունենալու գաղափարը։ Չի բացառված 
նաև, որ սույն գաղափարը, հավանաբար, միտված էր ձախողված 
Հարավ՜արևմտյան Կովկասի «հանրապետության»
վերակենդանացմանը, ինչը դարձյալ թուրք-ադրբեջանական շահերից 
էր բխում։

«Ջամիեթ իսլամ»–ը չհապաղեց բողոքարկել քաղաքական իր 
մրցակցի Վրաստանին միանալու միտված համարձակ քայլը և 
ցասումով արտահայտվեց Մ. Աբաշիձեի խմբի «ստոր» արարքի դեմ։ 
«Դուրս է ամեն մի կասկածից, որ վերոյիշեալ <...> անձինք ամենևին 
Բաթումի շրջանի մահմեդականների տենչերի արտայայտիչը չեն, - 
համառ պնդում էին Ա. Հ. Ջափարիձեն և նրա թիմակիցները։ 
Ինքնակոչ կերպով իրենց ժողովրդի ներկայացուցիչներն անւանող այդ 
անձինք գտնւում են Թիֆլիսի վարիչների լայն պրոպագանդայի ուժեղ 
ազդեցութեան տակ և ոչ պակաս չափով կովկասեան բոների 
գայթակղման ու ազդեցութեան ենթակայ»։ «Ջամիեթ իսլսւմ»–ը կոչ էր 
անում երկրամասը ռազմակալած անգլիացի զինվորական 
կառավարիչներին մարզում հանրաքվե անցկացնել, նրա 
ճակատագիրը իբր արդար կերպով որոշելու համար։ Ըստ Թիֆփսին 
ընդդիմադիր ուժերի՝ «Բաթումի շրջանի մահմեդականները երբէք 
կամովին չեն ցանկանայ իրենց բախտը կապելու, այսպես կոչւած, 
վրաց հանրապետութեան հետ, որի ինքնուրույն գոյութիւնն այնքան

49 Մի այլ բողոքագիր, «Նոր Աշխատաւոր», 11 սեպտեմբերի 1919։



պրոբլեմատիկ է»50։ Վերջին հանգամանքը, անշուշտ, լավ էին 
հասկանում նաև Թիֆլիսում։ Ըստ վրացական առաջին 
հանրապետության կարկառուն գործիչ Ա. Ի. Չխենկելու պնդման՝ 
Վրաստանի անկախության «ժտ յս^» ճանաչման հեռանկարը 
սերտորեն կապված էր «Բաթումի հարցի» կարգավորման հետ51։

Թ՜րքասեր «Սադայը Ս՜իլլեթ» («Ազգի ձայն») պարբերականը, որի 
խմբագիրն էր, ի դեպ, Ադրբեջանի խորհրդարանի անդամ Ահմեդ 
Համզի բեյը՝ շահարկելով դավանանքի խնդիրը՝ աշխատում էր դեմ առ 
դեմ հանել մահմեդական և քրիստոնյա վրացիներին։ Այդ «լրագիրը» 
փորձում էր հանդես գալ նաև Բաթումի «սանջակում» բնակվող 
թուրքերի, լազերի, աբխազների, չերքեզների և հեմշիլնհրի անունից, 
որոնք իբր արտահայտվել էին Թուրքիայի հետ «վերամիավորվելու» 
մտքի օգտին։ «Մենք մահմեդականներս անպատտւթիւն ենք 
համարում անձնատուր լինել քրիստոնեայ Վրաստանի
կաոավարութեանը՝ ազգութիւնը պատուակ բռնելով, և փառք ենք 
համարում մեռնել մեր կրօնի համար»52, - պնդում էր Աջարիայի 
ինքնակոչ «պաշտպանը»։

Աջարիայի և Սամցխե-Մեսխեթիայի պարագայում ադրբեջանական 
կառավարության կողմից կազմակերպված դավերը՝ ունեն
առանձնակի ուշադրության և լուսաբանման կարիքը։ Ինչպես
տեսանք, Բաքուն ամեն կերպ ջանում էր ձախողել Սամցխե- 
Մեսխեթիայի և Բաթումի մարգի ընդգրկումը հարևան Վրաստանի 
սահմանների մեջ։ Այդ միտքը հնչում է բրիտանական զորավար Ու. Մ. 
Թոմսոնին հղած Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի պաշտոնական նամակում53։ 
Ադրբեջանի հյուպատոսարանը Բաթումում նմանվել էր իսկական 
կրետի բույնի, որն առատ ձեռքով ֆինանսավորում էր Բաքուն՝ 
մարզում հակավրացական քարոզչությունն էլ ավելի ծավալելու և 
փութացնելու համար54։ «Դաշնակից» երկրի այս անբարյացակամ,

50 Բաթումի շրջանի մահմեդականների բողոքը, «Նոր Աշխատաւոր», 10 սեպտեմբերի 
1919։
5՛ ՏՕՈբՕՇ Տ >̂ բ6Ա|176|1է>Ւ10Ա ՇՕճթՅհԱԱ, «ՇՈՕՏՕ» (̂ (խաՇ), 26 ԱՅթէՅ 1920.
52 Կովկաս՛ Բողոք «վրաց ազատագրման ընկերութեան» բանաձևի դէմ, «Նոր 
Աշխատատր», 11 սեպտեմբերի 1919։
53 Ոօոօտ ծ., նշվ. աշխ., էջ 258։
44 Նույն տեղում, էջ 264։
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ակնառու կեղծ ու դավադիր պահվածքը, բնականաբար, չաՓազանց 
ցասկոտ արձագանք էր գտնում Թիֆլիսում։ «Մեր «բարեկամ» 
Ադրբեջանն՝ այդ «թիվ երկրորդ Թուրքիան» <...> (Աջարիայումյ 
սանձարձակ քարոզչություն է ծավալում Վրաստանի դեմ»55, - 
բարձրաձայնում էին վրացի քաղաքագետները։ Վրդովմունքով լցված 
նման խոսքերը պակաս չէին վրացական ժամանակի մամուլի 
էջերում56։ Այս առթիվ իր բողոքի ձայնը չհապաղեց արտահայտել նան. 
աջարական «մեջւիս»–ը, որը խորը «ցասումի զգացմունքով շեշտում է 
ադրբեջանական կառավարության անընդունելի
անհավատարմությունը Վրաստանի նկատմամբ, ինչը արտահայտվում 
է Բաթումում նրա պաշտոնական և ոչ պաշտոնական գործակալների 
աշխատանքի միջոցով»57։ Այսպիսով, վրացական կողմը չարաչար 
սխալվեց, երբ վրաց-ադրբեջանական «դաշինքի» շրջանակներում՝ 
սեփական զինանոցներից առատորեն զենք և զինամթերք 
մատակարեց հարևան երկրի բանակին58, որը, ի դեպ, նվեր ստացված 
այդ սպառազինությունը չհապաղեց անմիջապես շրջել Արցախի և 
Սյունիքի հայ խաղաղ ազգաբնակչության դեմ59։ Ադրբեջանական 
պարագլուխների նենգ պահվածքը, պետք է որ «արդարացի» զայրույթ 
և ցասում առաջացներ վրաց նախարարների մոտ, որոնք աջակից 
ւինելով հայկական տարածքները նվաճելու Բաքվի նպատակասլաց 
քաղաքականությանը՝ երևակայում էին, թե միայն նրանով իսկ կարող 
են շահել Ադրբեջանի խոնարհ «հավատարմությունը»։

1920 թ. մարտին տեղի ունեցան Բաթումի քաղաքային 
ինքնավարության ընտրություններ։ Քվեարկության արդյունքում 
վրացազգի թեկնածուները շահեցին ձայների առավելապես մեծ 
հատվածը60։ Սա հզոր ազդակ հանդիսացավ Վրաստանի

95 «եծեձքոհո 1)*յ<)ց» («Համաժողովրդական գործ») թերթից արտատպված հոդվածը 
տե՛ս Րբօ^Յ ւօւ «Շոօտօ», 21 «ՅբւՅ 1920.
56 Նույնանուն թերթից արտատպված հոդվածը տե՛ս Օոուե օ  5յ1^«6, «Շոօտօ», 4 Յոբօա 
1920.
57 «նօթեճՅ», 27 Յ Ոթօտ 1920.
58 Օ օ յս օ ո օ տ ո  Ւձ., 0., Ո օ  ՇՈՃ^ՅԱ ձ36թ6380«3հշ«08 ՈՏԱՕՈթՅ՚աՏՏՇՈՕԱ
թտշո^ճոսւա, ա շ« 8 3 , 2007, շ. 141.
59 Շ օճե ւա ո  8 ձ36բճ3ճա«3ո&, «0/1ՕՏՕ», 4 ԱՅ» 1920.
60 63171*. «Շ/1080», 3 ԱՅթէՅ 1920.



քաղաքական կյանքում Աջարիայի ճակատագրի հանդեպ վրաց 
հասարակայնության ողջ ուշադրության դարձյալ բևեռացման և 
Բաթումի հարցը երկրի խորհրդարանում առաջնային դարձնելու 
համար։ Վրաց անվանի գործիչները (Ե. Պ. Գեգեճկորի, Ա. Ի. 
Չխենկելի և այլք) ջանք չէին խնայում՝ ապացուցելով, թե Բաթումում 
իրենց ցեղակիցների ձեռք բերած հաջողությունը հավասարազոր է 
Վրաստանին միանալու օգտին տված քվեին61։

«Ջամիեթ իսլամ»–ի և ռուսական ազգային տեղի խորհրդի 
նախագահները՝ Ա. Ջաւիարիձեն և Ռ. Տերմենը՝ համատեղ 
հայտարարությամբ պահանջում էին Բաթումի մարզի տարածքում 
ստեղծել առանձին պետություն՞։ Ըստ նրանց տեսակետի, անկախ 
«Աջարստանը» պետք է բազմազգ կառավարություն և սեփական 
բանակ ունենար62։ Այդ նախագիծն աջարական երկրամասի 
իսլամադավան բնակչության զանգվածներում դրական արձագանք 
գտավ։ Մեծ թվով կողմնակիցներ հիշյալ գաղափարը ձեռք բերեց 
Քոբուլեթիի շրջանում։ Մանավանդ, որ նրա բնակիչները Վրաստանին 
միանալու պաշտոնական Թիֆլիսի պնդած ծրագրի իրականացմանը 
կտրականապես դեմ էին։ Քոբուլեթցիները անվերապահորեն 
արտահայտվում էին «Աջարստան» ինքնուրույն պետության 
կազմավորման օգտին63։ Նրանց քաջալերում էր նաև երկրամասում 
գտնվող ֆրանսիական զինվորական առաքելությունը, որի 
անդամները «դրդում էին աջարացիներին դիմադրել Վրաստանին՝ 
խոստանալով, որ Ֆրանսիան պաշտպան կկանգնի իրենց 
անկախությանը»64։ Միևնույն ժամանակ հայտնի դարձավ Ազգերի 
Լիգայի բարձր հովանու ներքո Բաթումի նավահանգստին «թօւ՜էօ–

61 շօ6թՅ»«6։ տօոբօօ օ «Շոօտօ», 4 յսՅթւտ 1920.
Բաթումում Աշոա Մնդոյանի գլխավորությամբ գործում էր նաև հայոց ազգային 

խորհուրդը։ Զբաղվելով հայկական սոսկ ներհամայնքւսյին խնդիրներով, նրա 
անդամները աշխատում էին հեռու մնալ «մեծ» քաղաքականությունից։
62 ձժյ՚տռ յոԺ էհ® Տոէւտհ Տտբւրտ 1918-1921, ժօօ. 149, թբ. 440-442.
63 8 5317«6 VI ձԱՈՅբԱԱ, «Շ/1080», 16 Ա3թ73 1920.
64 ձժյ՚ՏՐՅ տոժ էհտ Տոէւտհ Ըտթ|ք& 1918-1921, ժ օ օ  250, թ. 674.



քրՅոշօ» միջազգային կարգավիճակ տալու մասին Անտանտի ԳԽ-ի
1920 թ. փետրվարի 24-ի որոշումը65։

Թիֆլիսը, սակայն, ուշիուշով հետևում էր Աջարիայում առաջ եկող 
խմորումներին։ Վրաց կառավարության անդամները պարբերաբար 
կոչ էին անում երկրամասի ազգաբնակչությանը զգոն լինել և հեռու 
մնալ տարբեր տեսակի արկածախնդիր ծրագրերից։ ԱԳ նախարար Ե. 
Պ. Գեգեճկորին առավել համարձակներին հիշեցնում էր, որ 
«Վրաստանին բավական է փակել իր սահմանները, որ Աջարստան 
կոչված «պետությունից» մնա միայն անախորժ հիշողություն»66։

Ադրբեջանի ԱԳ նախարար Ֆ. Խան Խոյսկին, իր հերթին, անմասն 
չմնաց Բաթումի ապագա ճակատագրի վճռման հարցում։ Նա ևս 
պաշտոնապես կողմ արտահայտվեց Անտանտի ԳԽ-ի 
նախաձեռնությանը, քանզի մինչ այդ էլ Բաքուն բարձրաձայն 
բողոքարկում էր և ոչ մի պարագայում չէր ուզում համակերպվել 
Բաթումը և Ախալցխան67 Վրաստանի կազմում տեսնելու մտքի հետ, 
ինչը տարավ վըաց-ադրբեջանական դիվանագիտական սուր 
բախման։ Ֆ. Խան Խոյսկին պահանջում էր նաև Բաթումի 
նավահանգստի նկատմամբ իր երկրի համար սահմանել բացառիկ 
իրավունքներ, ինչը նա հիմնավորում էր նավթամուղը իբր անխափան 
սպասարկելու անհրաժեշտությամբ։ Ըստ այդ «անվանի» 
պանթյուրքիստական գործչի՝ Բաթումը «չի կարող լինել որևէ մեկ ուժի 
բացառիկ և անվերապահ տիրության մեջ»68։ Բացի այդ, Ադրբեջանի 
նախկին վարչապետը նաև պնդում էր, թե «Բաթումի տնտեսական 
ապագան պետք է որոշվի քաղաքական նրա պատկանելությանը 
զատ»69։ Ադրբեջանցի ոչ անհայտ բարձրաստիճան այս քաղաքագետի

65 Ջոոոօստ՚ռատօսււ ո&բճոոօւօ ոօ ճՅւ^սշոօս^ տօոթօշ^, «Շոօտօ», 23 ստբյՅ 1920. Ըստ 
բարձրաստիճան դիվանագետ  Զ. Դ. Ավալիշվիլու վկայության՝ չէր բացառվում նաև 
ապագայում Աջարիայի հյուսիս-արևմտյան հատվածը Վրաստանին հանձնելու 
տարբերակը, իսկ Արդվինի շրջանը՝ Հայաստանին կցելու հնարավորությունը։ Տեն 
^63/100 3., Ւ|633Տ11Օ1Ա0Շ7ե Րթ^Յէա 8 ԱՏՈ^ԱՅբՕՈհՕԱ Ո0/1*Ո1Ւ<6 (1918-1921 Ո՜.), ՈՅթէա, 
1924, Շ. 257.
66 ՏՕՈթՕՇ 8 ^ թ & ա 176ՈեՒ|0 Ա ԸՕճթՅհԱԱ, «Շ/1080», 24 էձ&թՈլ 1920.
67 Տե՛ս ձՅտբճտՈաահ ս Րբ^Յւա օ6 ձաոսւաաօս ^63̂ 6, «Յյոյտոյյշոօտ 01080», 15 ստբռ
1919.
68 Փ.–\. X0 ^̂ ^̂ է̂ Լ4 0  5 3 7 7^ 6 , «ՇՈՕՏՕ», 4 Ա3 թ73 1920.
69 ա»»Շ1թ լ1հՕՇ7թՅհհե^ ,Գ6Ո ձՅՏթճՅԱՈՈՅԱՅ 0  537^ 6 , «ՏօբեճՅ», 4 ԱՅթէՅ 1920.
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քողարկված Լւ հեոահար նպատակներ ունեցող սույն 
հայտարարությունները Թիֆլիսում միանշանակ ընկալվեցին որպես 
հւսկավրացական։ «Ադրբեջանի կառավարությունը չի խորհում 
Բւսթումն իբրև վրացական նավահանգիստ, (հետևաբար) պարզ է, որ 
Բաթումի հարցում՝ նրա քաղաքականությունը թշնամական է վրաց 
ժողովրդի շահերին և ձգտումներին»70, - վրդովմուքով էր 
արտահայտվում Բաքվի հասցեին վրաց պաշտոնական մամուլը։ Բացի 
այդ, հարևան Խոփայում քեմալական զորք էր կուտակված, որոնք 
անհամբեր սպասում էին «երանելի» այն օրվան, երբ բրիտանացիները 
վերջնականապես կհեռանան Բաթումից, պատրաստ լինելով ժամ 
առաջ զխ^ԳՐավէ՚Լ քաղաքը71։

Այսպիսով, վրաց կառավարության կենսական շահերի համար այս 
երկրամասում, կարծես, մի անելանելի, խճճված դրություն էր 
ստեղծվել։ Սակայն նրա անդամները որոշեցին չհապաղել և 
ճակատագրական այս պահին վճռական կեցվածք հանդես բերեցին։ 
Կառավարությունը 1920 թ. մարտի 10-ին հրահանգեց իրեն ենթակա 
զինուժին երեք ուղղություններով իսկույն մուտք գործել Բաթումի 
մարզի տարածքը72։ Անգւիացիները, սակայն, վարպետորեն օգտվեցին 
աջարացիների միջավայրում լայն տարածում ստացած 
կենտրոնախույս տրամադրություններից և դարձյալ շահարկեցին 
«անկախ Աջարստանի» կարգախոսը։ Այդ խորամանկ քայլը 
հնարավորություն տվեց «ըմբոստ աջարացիներից ստեղծել 
բավականաչափ պատկառելի Քոբուլեթիի ռազմաճակատը, ինչն 
իրենց օգտին անհապաղ գործադրեցին թուրք ազգայնականները և 
աջարացիների շարքերը համալրվեցին թուրքական բազմաթիվ 
սպաներով»73։ Վրացական զինվորական շարասյունը, որը գրեթե 
հասել էր մարզկենտրոնի մատույցներին՝ ետ կանչվեց։

Որոշակի բանակցություններից հետո74, ձեռք բերվեց վրաց– 
անգլիական ոչ պաշտոնական փոխհամաձայնություն, ըստ որի

70 ԲՏԱՅա^ՕՈՈՅՈ, «ՏօթեճՅ», 5 ա բէՅ  1920.
71 6317^ Փ 03" 1 «ՏՕթհճՅ», 22 ՓճՏթՅՈՈ 1920.
73 ձժյ՚ՅՐՅ յոԺ էհտ Տոէւտհ Տտթւրտ 1918-1921, ժ օշ . 164, բ. 483.
73 «ձէԱՅՈե հՅվռՕՈՅՈեհՕՕ՚ռՈ» (ձձօօոտտ), 1 օ ո ա ճ թ ո  1920.
74 Տ ե ՛ս  ձժյՅՐՅ Յոժ էհտ Տոէւտհ էաբւրտ 1918-1921, ժ օշ . 165-169, բթ. 484-494.
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ճանաչվեց վրացական զինուժի գտնվելու Փաստը վերին Աջարիայի 
(Ւսուլո) և Շավշեթիայի (Արտանուջ) շրջաններում75, իսկ մայիս ամսին 
նրանց գումարվեց նաև Արդվինը76։ Բաթումի ուղղությամբ 
ամենակարճ ճանապարհն անցնում էր Քոբուլեթիի տարածքով։ 
Սակայն, երբ վրաց զորքերը 1920 թ. մայիսին կրկին հատեցին այս 
ըմբոստ շրջանի սահմանը77, նրանք դարձյալ արժանացան ոչ 
հյուրասեր ընդունելության։ Քոբուլեթիի մզկիթում շատ արագ 
գումարվեց հոծ բազմություն, որը բարկացած բարձրաձայնել էր 
Բաթումի մարզը Վրաստանին բռնակցելու վրաց կառավարության 
անօրեն ձգտման դեմ։ «Մահմեդական Վրաստանի ազատագրման 
կոմիտե»–ի տեղական հատվածի թիֆլիսամետ անդամները, որոնք 
պատրաստ էին աջակցել ներխուժած վրացական զինուժին, 
ձերբակալվեցին կամ էլ վտարվեցին շրջանից78։ Փորձելով հեռու մնալ 
Վրաստանից, նրա տեղի հակառակորդները դիմեցին ակտիվ և 
վճռական քայլերի։ Վրաց զորքերի և աջարացիների միջև 1920 թ. 
մայիսի 11-16-ին տեղի ունեցան զինված ընդհարումներ։ Այդ 
ընթացքում միջադեպ եղավ նաև բրիտանական զորավար Ջ. Միլնի 
հետ, որն իր սպայակույտով հայտնվել էր վրացական հրետանու 
կրակի տակ։ Պաշտոնական Թիֆլիսը համառորեն անտեսեց իր 
զինուժը Քոբուլեթիից հեռացնելու մասին բրիտանացիների 
պահանջը79։ Սակայն, ոտքի ելած քոբուլեթցիները վրաց զորագնդին 
դարձյալ ստիպեցին անփառունակ լքել իրենց շրջանի տարածքը։ 
Նրանց հաջողությանը, հավանաբար, նպաստեց վրաց– 
ադրբեջանական սահմանագլխին կատարած ռուսական «կարմիր» 
զորքերի հարձակումը80, ինչպես նաև Հարավային Օսիայում 
միաժամանակ բռնկված ապստամբությունը։

Դեռ 1919 թ.–ի սեպտեմբերին բրիտանական ստորաբաժանումները 
հեռացան Թիֆլիսից։ Ադրբեջանի խորհրդայնացումից հետո Բաթումի 
նավահանգիստը, նավթի արտահանման կասեցման պատճառով,

75 «ցծաոձ*» («Միասնություն»), 21 աՅւ՜էւ 1920.
76 Օ ոՏ թՅ ա Տ հՅ Տ  ՇՏՕԱՈՏ Ր6Ւ16թՅյ1է>Ւ40|՜0 1111363, «Շո ՕՏՕ», 6 ԱՅՈ 1920.
77 63է>ւ*շ«3ո օ 6ո յ օ ո >։ տ շէ^ ոոշՒ ա տ  տ օ Ճօւլ I"թ^Յւտ, «Շոօտօ», 4 ա յ ո  1920.
78 «ւ՜օ/ւօշ էթ^ծ3» (6յ 17«), 4 ԱՅՈ 1920.
79 ձԺ|ՅՐՅ Յ ոժ էհ® Տոէւտհ Ըաթ1Ր6 1918-1921, ճօշ. 181, 187, ր թ .  509, 515.
80 Բ զգՅ Ո վսօհՈ Յ Ո , « Տ օբեճՅ » , 8 ա օ հ ո  1920.
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կորցրեց իր նախկին կարևորությունը Միացյալ Թագավորության 
համար31։ 1920 թ. հուլիսի 7-ին բրիտանացիները, ինչպես հայտնի է. 
զիջեցին նրա վերահսկման գործը վրացական կառավարությանը։ 
Վերջինիս օգտին հիմնահարցը վճռվեց նաև Մոսկվայում 1920 թ. 
մայիսի 7-ին կնքված ռուս-վրացական պայմանագրի շնորհիվ, որը 
ճանաչեց Բաթումը որպես Վրաստանին ենթակա շրջան։ Պետք է 
խոստովանել նաև, որ Կրեմլը Բաթումի հարցում երկերեսանի խաղ էր 
տանում։ Քեմալականների հետ բանակցելիս Գ. Վ. Չիչերինը. 
այդուհանդերձ, շարունակում էր բնութագրել Բաթումի մարզի խնդիրը 
որպես վիճելի և, ըստ ԱԳ ժողկոմի, նրա ապագա ճակատագիրը իբր 
դեռ պետք է որոշվեր հանրաքվեի միջոցով82։

Բաթումում, այնուամենայնիվ, հաստատվեց վրացական 
վարչակազմ, իսկ «մահմեդական Վրաստանի» ինքնավարության 
հիմնահարցի լուծումն «առժամանակ» հետաձգվեց և, ըստ 
հավաստիացումների, ապագայում ևս պետք է կարգավորվեր 
համապետական օրենսդրությամբ83։ Աջարիայի մահմեդական 
ազգաբնակչությունը, զգալով իրեն խաբված, սկսեց ցուցաբերել 
անհնազանդություն նորանշանակ վրաց իշխանություններին, ընդհուպ 
մինչև զինված դիմադրության դեպքերը84։ Բեգերը, որոնց մինչ այդ 
պատկանում էին տեղական իշխանության իրական լծակները, 
թշնամաբար դիմավորեցին գավառական կոմիսարների և այլ վրաց 
հանձնակատարների նշանակման մասին որոշումն, ինչը դարձյալ 
նպաստեց մթնոլորտի շիկացմանը։ Ըստ լրատվամիջոցների՝ 
«Աջարիայում հայտնվել են բազմաթիվ թուրք սպաներ, որոնք 
բնակչությանն առատորեն մատակարարում են զենքով <...>, բացի 
այդ, նրանք ամբողջ եռանդով ջանում են ամեն տեսակի 
վրացականության հանդեպ առաջացնել չարություն և ատելություն 
աջարացիների մեջ»85։ Հակավրւսցական պայքար մղող զորախմբերը 
հայտնի էին իբրև «Սադայը Միլյեթ» շարժում, որի գլուխ էր կանգնած

I

81 Լ յ ո §  Ը ա . ,  ձ  ռ ւ օ ժտ ր ո  հւտէՕ(7  օ ք  0&օր§13, Լ օ ո ժ օ ո ,  1962, բ . 222.

82 «Ոթ38«3» (ձձՕՕէՏՏ), 9 աՕ»« 1920.

83 ձժյՅՐՅ Յոժ էհտ Տոէւտհ էա բւյ-6  1918-1921, ժօշ. 268, բ . 706.

81 Նույն տեղում, վավ. 262, Էջ 693։
85 Տ ձ ա ւ ս թ ո ս ,  «ՏօթեճՅ », 9 ս ւ օ ո ո  1920.
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իրեն «Աջարստանի գլխավոր հրամանատար» հռչակած ոմն Մամեդ 
Քեսկին զադեն86։ 1920 թ. ամռանը թուրք-աջարական «չետաները» 
մեկուսացրին Խուլո բարձրավայր ավանի վրացական կայազորը։ 
Ընդվզողները գրավեցին նաև ռազմավարական մեծ նշանակություն 
ունեցող Գոդերձի լեռնանցքը87։

Վրաց կառավարությունը որոշել էր ամուր ոտքով կանգնել 
Աջարիայում և լրացուցիչ զորք երկրամաս մտցնելով, իսկույն տվեց 
բնակչությանը զանգվածաբար զինաթափելու հրահանգը։ Բաթումիին 
հարակից գյուղերում (Խուցուբանի, Կոխի, Աչկվիսթանի, Ցխեմլովակե, 
Չախաթի, Խինո, Տղեմալ-Քվերե և այլն), որոնք գրեթե առանձին 
պետության էին նմանվել88, կառավարական զորքերը մի շարք 
ընդհարումներից հետո «կարգ ու անդորր հաստատեցին»89։ Բացի 
այդ, անհնազանդ բնակավայրերը զինվորականները տուգանում և 
նրանցից պատանդ էին վերցնում90։ Փորձելով կանխել Թիֆլիսի 
համար ոչ նպաստավոր հետագա զարգացումները աջարական 
երկրամասում՝ զորավար Գ. Ի. Կվինիտաձեն դիմել էր կոշտ և 
վճռական քայլերի։ Նրա կարգադրությամբ ամենուրեք մի թռուցիկ էր 
փակցվել, որը խոստանում էր մահապատժի ենթարկել բոլոր նրանց, 
ովքեր կդիմադրեն զորքին։ Ըմբոստների մերձավորները, ի ցույց 
ամենքի, ահ ու սարսափն էլ ավելի տարածելու համար, պետք է 
անողոք կերպով վտարվեին Բաթումի մարզից, կորցնելով իրենց ողջ 
ունեցվածքը պետական գանձարանի օգտին91։ Նման ռազմատենչ 
վերաբերմունքը, բնականաբար, չէր ավելացնում աջակիցների թիվը 
վրաց կառավարությանն աջարացիների միջավայրում։

Ինչպես տեսնում ենք, վյ-ւացւսկան կառավարությունը 
ռազմակալման կոշտ ռեժիմ էր մտցրել Աջարիայում, որը զգալի 
տառապանք էր պատճառում իսլամադավան ողջ բնակչությանը։ Դրա 
հետևանքով աջարական երկրամասի տրամադրությունները անկայուն

86 «ՏօթեճՅ», 8 աօ»ո 1920.
87 ՕՈ6թ37«6»ՅՈ 080/1*3 Ր6»6թ3^ե«ՕՐՕ 1Ս7363, «Շ/1060», 10 աՕՒ1Ո 1920.
88 ՏեԱ նՕթեճՅ 33 Ո0ճ6^.., #0«. 209.
89 ձԺյ՚ՅՐՅ Յոժ էհտ Տոէւտհ ԸտթւՐՏ 1918-1921, Ժօշ. 262, թ. 693.
90 Ո0Ո0Ո6Ւա6 8 5317>ԱՕ«ա1 0«թ^Ր6, «ՏՕթհճՅ», 13 օա ո6 թո 1920.
91 Ճ32տտ23ժ6հ ք., 7հտ տէռւջջ16 քօր 7րյոտշյաշյտ13 (1917-1921), 0)<քօքժ, 1951, թբ.
202-203.
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էին. չաՓազանց լարված և շատ մոտ համատարած 
ապստամբությանը։ Վրաց մահմեդականների միջավայրում, 
հետևաբար, դարձյալ լայն տարածում ստացավ ինքնավարության 
մասին կարգախոսը, ինչպես նաև վերսկսվեց ուժեղ ձգողությունը
դեպի Թուրքիա92։

Ամփոփելով քննության արդյունքները՝ նշենք, որ «թուրքական 
գործոնը», ինչպես նաև տեղական վարչակազմի անկատար 
աշխատանքը և ապիկարությունը, մեծապես խանգարում ու 
խոչընդոտում էին «մահմեդական Վրաստանի» շրջաններում կայուն 
իրավիճակ հաստատելուն միտված վրաց կենտրոնական 
կառավարության ջանքերին։

1920 թ. աշնանն աջարական երկրամաս էր ժամանել 
երկրագործության փոխնախարար Պետրե Գելեյշվիլին։ Սույն 
այցելության մասին նա հուսաբեկ բովանդակությամբ մի տեղեկություն 
է թողել, որի մեջ մասնավորապես ասված է, թե «այս մարզում, 
բացառությամբ (թերևս) Բաթումի, մենք ձեռք չենք բերել ոչ մի նոր 
կողմնակից և, նույնիսկ, նրանց վանեցինք, ովքեր (մինչ այժմ էլ| մեզ 
հետ էին <...> մեր օգտին կողմնորոշում ունեցող տաս հոգի էլ չես 
հանդիպի ամբողջ մարզում <...> ժողովուրդը պարզապես բոյկոտում է 
մեր վարչակազմը <...> այստեղ հաղթանակ են տոնում թուրք 
գործակալները։ <...> Առաջինն, ինչ դուք այստեղ կլսեք՝ դա 
ինքնավարություն (բառն է)։ Մեծ թե" Փոքր, գյուղացի թե՛ բեգ, գիտակ 
թե՛ տգետ, ձեր երեսին իսկույն ինքնավարության մասին (խոսքն են) 
նետում։ Նրանով կսկսեն և նրանով էլ կավարտեն զրույցը ձեզ հետ»93։ 
Աջարացիների պահանջը կիսում էր նաև վրաց հանրության մի մասը, 
որն առաջարկում էր «անհապաղ հրապարակել մահմեդական

93 Ըստ ժամանակի իրազեկ մարդկանց «8 ձձոսթօէօս «բոտ շթզոս ւ՜թ̂ Յ»» ս^ոեւա ււ
046»Ե Շ1«1հ»0€ 7Ո|–076«է16 « * 0Փ «Ա ա»«6 « 3810«01Ա>ա. |"|0310|^ »ՅՇ1բՕ€«116
/\«*Յբ€«ՕՐՕ «բՅՈ 046«ե Ւ16ՇՈ0Ո0ԱՈ0, 6 ^ 3  «06 X 80ՇՇ73Ւ1»(Օ», ի ն չպ ե ս  ն ա և  «8 /կկ»Ոթ1111 8

ոօօւ6յզ«66 տթ&ռտ օ օ յա յո օ օ ե  ոօասՅ թհօտ  ո օո օա 6հւ16 - շօշէօոՒատ ւ՜թաԱՅ հշոօս 8օՏ«եւ». 
Տ ե ս  ^6Լվ6թՈ«08 հ . ,  8 «6»եա68|1Շ1Շ|<01« թ3(0 (1՜13 8Ո6437Ո6«11է1 ՈՕՏՅ#** 8 Րթ^ՅաՕ), 
ձձՕՕ<83, 1921, 0. 44-45. Նաև՝ ձձ<ս(3թ3436 Փ., /խէՄՅէ^թՅ ԱՏՒէեաՏՏԱՇւՇՈՕԱ ՈՅբա» 8 
Րբ̂ Յէա, աշ«83, 1921, շ. 74.
93 Տե՛ս ՏօթեճՅ 33 ոօճտ^.–. «0«. 209.
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Վրաստանի ինքնավարության մասին ակտը և ինքնավար 
իշխանությունն առժամանակ այնտեղ հանձնել մեջլիսին»94։

Աջարիայի մահմեդականները, անշուշտ, աչքի առաջ ունեին նաև 
ՆԳ նախարար Ն.Վ. Ռամիշվիլու բարձրաձայն պնդումը, թե 
«Ախաւցխը ստացել է այդ ինքնավարությունը, դրա մասին մենք 
վճռականապես հայտնել ենք ժողովրդին»95։ Երկրի խորհրդարանի 
բարձր ամբիոնից՝ ի ցույց ամենքի կատարած այս ամպագոռգոռ 
հայտարարությունը, սակայն, չստացավ իր օրենսդրական 
շարունակությունը և շուտով մոռացության մատնվեց Թիֆլիսում, նախ 
և առաջ քաղաքական իշխող ընտրախավի կողմից։ Իսլամադավան 
ցեղակիցների ենթադրյալ ինքնավարության հարցում վրաց 
նախարարները առաջնորդվում էին գւխավորապես մարտավարական 
նկատառումներով։ Հետագա զարգացումները բացահայտեցին, որ այդ 
գաղաՓարը իրականում չէր մտնում հեռու գնացող նրանց 
ռազմավարական հաշվարկների մեջ։

1921 թ. փետրվարին Վրաստանի Սահմանադիր ժողովը 
վավերացրեց երկրի առաջին՝ «դեմոկրատական»
սահմանադրությունը։ Այն ամրագրեց «ունիտար պետության» 
գաղափարը96։ Դրա հետ մեկտեղ երկրի յուրաքանչյուր գավառ 
օժտվում էր ինքնակառավարման իրավունքով, հետևաբար 
վերածվելով տեղական («զեմստվային») ինքնավարության։ Ըստ վրաց 
պետական այրերի, ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները 
պիտի յուրացվեին տեղական մարմինների մակարդակով։ Ընտրովի 
գավառային խորհրդի («սակրեբուլո») գոյության հանգամանքը՝ նրանց

94 Տե՛ս «Յո̂ ծ» («<ող», Թիֆլիս), 4 ոօճտետհ 1920. Խորհրդարանի «Սխիվի» (ճառագայթ) 
խմբակցության անդամները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, որի մեջ, ի 
թիվս այլ պահանջների, նրանք նշում էին, որ «ծայրավայրերի ժողովուրդների 
(մահմէդական վրացիների, աբխազների և այլն) կենսական շահերը պէտք է 
բաւարարուեն և պէտք է ապահովուի փոքրամասնութիւնների իրաւական դրութիւնը»։ 
Տե՛ս Պառակտում Վրաստանի սոց.–դեմոկրատ կուսակցութեան մէջ, «Սշակ», 15 
փետրվարի 1921։
95 4բ638հ|43&ա06 3306ՈՅՈՈ6 ՈՅթՈՅԱ6հէՅ Րթ^ՅԼա, «ՅՅՈՅՏՈՅՅՇՈՕՏ 01080», 22 փՏՏթՅՈՈ 1919.
96 Տ ե ՛ս  Տւ1օյ^Յ V. & Տհ6ոյ>61ւՅ Ւ1ւտէ017 օ ք  Օտօւ՜ջւՅ։ քՒօա  էհօ Յոշւտոէ էւտտտ էհրօսջհ էհտ 
«Տօտտ Ր6>/օ1 սէւօո», 1եւ1ւտւ, 2007, թ. 222.
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կողմից արդեն ինքնավարությանը հավասարազոր էր դիտվում97։ Այս 
ամենն արվում էր նաև երկրի այլ ազգություններին մոլորեցնելու և 
նրանց նկատմամբ առավել շահեկան վիճակում հայտնվելու 
նպատակով։ Վրաց կառավարական շրջանակները հետևողականորեն 
Երբեք չեն պաշտպանել ինքնավարության սկզբունքը և այդ հարցում 
խուսանավող քայլերով միշտ փորձել են հնարավորինս ավելի շատ 
սահմանափակել երկրի այլ ազգությունների իրավունքները։ 
Իրականությունն այն է, որ սոցիալիստական պատմուճան հագած 
Վրաստանի «դեմոկրատական» առաջնորդները ինքնավարության 
սկզբունքի մասին, այդ թվում նաև մշակութային, խոսում էին միմիայն 
քաղաքական դաշտում ժողովրդավար երևալու և երկրի մյուս 
ազգությունների հետ առերես համերաշխվելու նպատակով։ 
Ծայրագավառների ինքնավարության մասին վրաց նախարարների 
բերանով նախապես հնչեցրած «փարթամ» խոստումները՝ ունեին լոկ 
դատարկ խայծի նշանակություն։ Դրա փոխարեն, այդուհանդերձ, 
ազգային փոքրամասնություններին առաջարկվեց բավարարվել միայն 
լայն ժողովրդավարացման մասին «ցնցող» և «շլացուցիչ» 
կարգախոսով98։ Ինչևէ, «դեմոկրատական հանրապետության»

97 Ինչպես դա աշխատեց, օրինակ, Տավախքի պարագայում՝ կարելի է դատել 
վարչակազմի անվանացանկից. «սակրեբուլո»փ նախագահ՝ Փաչուլիա, գործադիր 
մարմնի ղեկավար՝ Վ. Ռամիշվիւի, հաշտարար դատավոր՝ Ս. Լ  Փիրալիշվիլի։ Տե՛ս 
^ՅՈ«ՅՈՅ«. «նօթեճՅ », 31 ՅՏՐ̂ Շւ՚Յ 1920.
911 Հարցի կապակցությամբ, ի դեպ, չափազանց դիպուկ գնահատական է հնչել 
ժամանակի մամուլում։ Թիֆլիսահայ օրաթերթի էջերում մի իրազեկ անձնավորություն 
վրաց ընտրախավի մասին գրում էր, որ «ինքնահաւան ու ինքնագոհ, նրանք կարծում 
են, որ Աստծու ողորմութեամբ Վրաստանը մի այնպիսի Արկադիա է, որ ոչ մի 
քաղաքացի կամ ազգութիւն ոչինչ պահանջելու իրաւունք չունի։ Մոռանալով (ցարական 
Ռուսաստանի դեմ) իրենց անցեալ պայքարի ամենատարրական լոզունգները, նրանք 
յամառօրէն պնդում են, որ մեր երկրում գոյութիւն ունեն միայն այն իրաւունքները, որոնք 
շնորհւած են մենշևիկ մինիստրներից։ Այդ մինիստրական հայեցողութիւնից դուրս ամեն 
մի պահանջ ու իրաւունք պետական դաւաճանութեան համազօր է յայտարարւած» (տես 
Ազատ բիւրոկրատիզմ, «Նոր Աշխատաւոր», 3 օգոստոսի 1919)։ Շատ ավելի անհրապույր 
գնահատական է տվել, սակայն, մի անգւիացի լրագրող, որը շրջայցով էր ժամանել 
«դեմոկրատական հանրապետություն»։ «Ազատ և անկախ սոցիալ-դեմոկրատական 
Վրաստանի պետությունը, - գրում է նա, - կմնա ընդմիշտ իմ հիշողության մեջ, իբրև 
իմպերիալիստական «փոքր ազգի» դասական օրինակ։ Տարածքների զավթումը դրսում, 
թե բյուրոկրատական բռնապետությունը ներսում՝միևնույն է, նրա շովինիզմը որևէ
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գոյության ժամանակ Վրաստանում ազգային հարցի լուսաբանումը, 
անշուշտ, պահանջում է կատարել շատ ավելի լայն ընդգրկում ունեցող 
և համապարփակ ուսումնասիրություն, ինչը չի ներում, բնականաբար, 
սույն հոդվածի ձևաչւսփը։

Այսպիսով՝ հանրագումարի բերելով վերը շարադրած նյութը, 
կարելի է հանգել այն եզրակացության, որ.

• «մահմեդական Վրաստան» կոչված շրջաններում բախվում էին 
տարատեսակ և տարամերժ կողմնորոշումներ, որոնց հակադիր 
քաղաքական բևեռներում էին գտնվում և անզիջում պայքար էին մղում 
միմիանց դեմ. վրացամետները, թրքասերները և այդ շրջաններում 
անջատ պետության կազմավորման գաղափարի կողմնակիցները,

• «մահմեդական Վրաստանը» բուֆերային պետության 
վերածելու գաղափարը, սակայն, ձախողվեց, քանզի արտաքին 
ազդեցիկ ուժերից դրան հակված էր, թերևս, միմիայն Ֆրանսիան, իսկ 
Թուրքիայի համար դա միայն հարմար պատրվակ էր ծառայում, պետք 
եղած ժամանակ տարածքը գրավելու համար։ Թուրքիայի հետ ձեռք 
ձեռքի տված Ադրբեջանի կառավարությունն այստեղ նույնպես գործում 
էր Վրաստանի կենսական շահերի դեմ,

• վրաց քաղաքական վերնախավը, կուսակցական 
պատկանելությունից զատ, շահարկելով միասնական պատմական 
անցյաւը՝ վճռական էր տրամադրված Աջարիան և Սամցխե– 
Մեսխեթիան իր հարազատ երկրի կազմում տեսնելու ցանկության մեջ։ 
Պաշտոնական Թիֆլիսը հիշյալ շրջանների պետական 
ենթակայության հարցը որոշելիս՝ հարկ եղած պարագայում դիմում էր 
զինված ուժին և չէր խորշում նաև բռնի ճնշումներից,

• Աջարիան և Սամցխե-Մեսխեթիան բռնակցվեցին 
Վրաստանին, առանց ճշտելու այդ շրջանների ազգաբնակչության 
իրական կամքը։ Վրաց կառավարությունը, փաստորեն, 
պարտադրված էր նաև կոշտ և կոպիտ քաղաքականություն դրսևորել 
«մահմեդական Վրաստանի» ճակատագրի վճռման հարցում, քանզի 
հակառակ պարագայում բացվում էր նրա՝ Թուրքիայի ձեռքն հավերժ 
անցնելու իրական հեռանկարը,

սահման չի ճանաչում»։ Տե՛ս Ցտշհհօքօր Շ .Լ , 1ո Օտուևտ՚տ ճստտւտ տոժ էհտ Շյաշյտատ, 1919–
1920, Լօոժօո, 1921, թ. 14.
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• վրաց մեծամասնության թվային գերակշռությունն այնքան 
վճռորոշ չէր, որպեսզի նրան թոցլ տար ամբողջովին Լ մշտապես 
անտեսել երկրի ազգային ու կրոնական փոքրամասնությունների 
օրինական ձգտումները։ Պաշտոնական Թիֆլիսը տարբեր տեսակի 
մեքենայություններով Լւ խուսանավող հնարքներով ամեն կերպ ջանում 
էր թմրեցնել նրանց զգոնությունը։ Ընկնելով նեղ կացության մեջ, վրաց 
նախարարները, հետևաբար, չէին խորշում կեղծ խոստումներ հնչեցնել 
նաև Աջարիայի և Սամցխե-Մեսխեթիայի «լիակատար» 
ինքնավարության մասին։ Այս ամենն արվում էր սույն շրջանների 
իսլամադավան ազգաբնակչությանը մոլորեցնելու, նրա համակրանքը 
շահելու և, այնուհետև, նույնադավան Թուրքիայից հեռացնելու համար։

Այսպիսով՝ Սամցխե-Մեսխեթիան օրենսդրորեն չստացավ 
խոստացված, թեկուզ և անվանական «ինքնավարությունը», ինչպես 
դա եղավ, թերևս, Աջարիայի" պարագայում։

99 Ինչպես հայտնի է, Ա՜ոսկվայում 1921 թ. մարտին կնքված ռուս-թուրքական 
պայմանագիրը նախատեսում էր Աջարիայի տարածքում վարչական (տեղական) 
ինքնավարության կազմավորումը։ ՌԽՖՍՀ-ի կառավարությունը
պատասխանատվություն էր ստանձնում՝ ապահովելու ինքնավարության մահմեդական 
ազգաբնակչության կրոնական իրավունքները (տե՛ս ^օւ^ս6Ւււեւ տոտաստո ոօաաաււ 
ՇՇՇ9, I. 3-8, ՒձօօՀՕՅւ, 1959, օ. 598)։ Այդ օրերին դադարեց գոյություն ունենալ 
Վրաստանի Դեմոկրատական Հանրապետությունը։ Հավատարիմ մնալով իր գիշատիչ 
էությանը և օգտվելով Վրաստանի ծանր կացությունից, թուրքական կողմն ընթացք 
տվեց իր նախօրոք մշակած զավթողական ծրագրերին։ Թուրք պարագլուխները, 
տեսնելով, որ Վրաստանը կուլ է գնում ՌՒսՖԱՀ-ին, վեջին պահին որոշեցին ճանկել մի 
խոշոր պատառ։ Քյսւզըմ Քարաբեքիրի բանակի շտաբը հայտարարեց Աջարիան և 
Աամցխեն բռնազավթելու մասին («8շ7̂ ո/16»ւ46 8 5յ7>« 7 թ̂6վ«օւ–օ օէբո^Յ ստշւոեւս 

Ո306Ո6հԱ6Ա 6ե1Ո0 6Շ7թ64Տ«0 Շ 60/1հԼԼ114Ա Յհւ̂ ՅՈՅՅԱՕԱ». ԼՈե՚Ա ԼԼ1<՜1փ»թ Ո.
1յՏ«ե1 Ա6ւււ>ա66հւօ70<օրօ վՅթշւտՅ, 7ոՓ>ա<։, 1921, շ. 125)։ Վրացի զինվորականները 
դիմադրություն կազմակերպեցին՛ թուրք զավթիչների արկածախնդրությունը կանխելու 
համար։ Բաթումի ամրոցում և փողոցներում բռնկվեցին թեժ մարտեր։ Թուրքերը 
ընկրկեցին և հեռացան քաղաքից։ Թուրքական ագրեսիայի հետևանքով երկրամասում 
առաջացած անկայուն և երկիմաստ կացությունը՝ որոշ ժամանակ դեռ շարունակվում էր
(««ՕՍՅաՇւեւ 0073814/114 ՐՕթՕ^, հՕ 611*6 «3X0^701 <...> 6 ^«Յբ14Լ1, ՕՒ4Լ4 <...> Ոթ143ե|83|07 
»4^Ոե1«ՅհՇ«06 հՅՇ6/16««6 ձ^ՈԼՅթԱ» 600բ^»Ա17Ե01 Լ1 հ6 Ո^Շ«37ե 00^3  1՜թ̂ 314«. 0»« ՐՕՏՕթաա 
ԱՅՇՇՅԱ, 470 3870»0Աւ4Ո ԱՅթՕՏՅՈՅ ՅՕՈՅթվՅԱ Ւ<6|ԱՅ/16« <...> Ո6ԱՅ/աՇ7ե1 ՇՈՕթՕ ՅՅՈա /7  537^Ա
օճթ37»օ». Տե՛ս նօթեճտ 33 ոօճտ;^.., #օ«. 269.)։ Խորհրդային Ռուսաստանի գործոնը, 
սակայն, հետագա պայքարի ընթացքն ի վերջո վճռեց Վրաստանի օգտին։ Աջարիայի 
ինքնավար հանրապետության ստեղծման մասին որոշումը՝ գործնականում կայացրեց
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6Ըսւձև1ււտւ նատձս
7հէ ր«08ւա օք ձօյձքս տձա՜տատ-սէտաո՜ւ ւտ ւ»է շօս70(7 

ԲՕԱՕք Օք 1հ17էՇ«^ՈՕՒ1 Օք 1հէ 00^&Ւ1Աէհ17 ՕՐ ՕէՕՏՕԱ (1918-1921)

^ՏՁ՚ոտէ յ  Ե յ շ ^ ր օ ա ո Ժ  օ ք  3 շհց օէ ՚ւշ  ժւտ ւոէտջքՅ էւօո օ ք  էհտ  Թստտւտո Տ ա բ ^ տ ,  էհտ  
Օ տօքջւՅ Ո  թօ1ւէւօ31 օ1ւէ6 ւտ ս ո շ հ տ ժ  3 ժ տ է տ ա ւ ւո տ ժ  Յ ոծ  ս ո շ օ ա թ ւ ՜ օ տ ւ տ տ ջ  տէւ–ստ>§16 ք օ ր  
ւոէշ^ՐՅ էւօո « ւէհ  է հ օ ւր  շ օ ս ո է ւ ^  օ ք  ̂ յ ր յ  յ ո Ժ  Տ3տէտ1<հ0–ք^6տ1<հ6էւ. 7 հտ  Օտօւ՜ջւՅՈ տւժտ 
հՅՏ տ1»3^տ ե տ ^ տ ժ ,  Յե076 յ | | ,  օ ք  էհ6  քտ քոօստ  էհտտւտ օ ք  ւէտ «ւոժւտթսէՅե1տ» հւտէօհշտ1 
ո ջ հ է տ  1օ էհօտտ  էտո՚ւէօոտ տ . ծ տ օ ո ջ  տ օտ տ  օ ք  էհ6  ք^ստ1ւտ ն 601"§ւՅոտ « տ ր օ  յ1տօ 
6X^11(16^ էէ16 |Ժ63Տ Օ ք 0Ր63է|Ո^ 3 ԵսքքՏՐ ՏէՅէՏ հՏ ք6 , |Ո թ31"է10Ա|31՜, տԺ ՏթՏՈԺ ՏՈէ 
ձվւ՚ՅՈՏէՅՈ. 7Ւ16 թՐ6Ժօտ1ՈՅ Ոէ ք^ ստ ||տ  թՕթԱ|Յէ|ՕՈ 1Ո էհ6Տ6 հ օ ր ժ տ ք  ՅՐՏՅՏ »ՅՏ ւո էհտ  
օւ՜եւէ օ ք  էհտ  ւոէտրտտէտ օ ք  է հ6 ո տ ւ ջ հ հ օ ո ո յ»  0էէ0ոո3ո Ը ա թ ւ ռ .  ^ժյՅ քՅ  տ ո ժ  Տտտէտ1<հ6– 
^6տ1<հ6էւ ե շ օՅ տ տ  էհտ  տ շտոտ  օ ք  էէւ6 տհՅՐթ հտէէ1տտ ետէ» 6 6 ո էհտ  աւ1՚ւէՅոէ թ3ո–1տ13աւտտ 

Յ ոժ  83 ՚Ո ՚Ո8  ք>0^6 ք ԲՅՈ-ՕտՕՐջւՅՈ Ժ00էՈՈ6. 7ս|"|<1Տհ 3§6ՈէՏ ՏթՅՐՏԺ ո օ  ՏքքՕքէ յ ո Ժ  
Ր6Տ0ԱՐՇ6Տ էՕ թ ^ 6 Ո է  է հ6 |Ոէ6#–Յէ|0Ո Օք ^ԺյՅՐՅ ՅՈԺ ՏՅՈ՜1էտ|<հ6–^6Տ|<Ւ16է| |Ո 6ՏՕ|–յ$13. 
ձ$»31ՈՏէ էհ6  տէՏՐՔՏէՏ ՅՈԺ 1Ոէ6Ոէ|0ՈՏ օ ք  էհտ  0քք|Շ13| 7եւ1ւտւ ւո էհտտտ քտ ջ ւօ ոտ  ՅՇէՏԺ ՅՏ 
էհտ Տ076ՐՈտՏՈէ օ ք  ^2ՏՐեՅ|յՅՈ. \/7|Տհ է օ  Ո6ԱէՐՅ||26 էհտ քՈՅՇհւՈՅէւՕՈՏ օ ք  էհտ  7սւ՞1<ւտհ 
ՅՈԺ ձ 2 6 Ո  ւոէրւքստտ; էհտ  06Օ|՜§13Ո ք ^ Տ ք ՜ա Ո Տ Ո է  հՅՏ ՐՏՏՕՐէՏԺ է օ  էհտ  Ժ Է տ Ժ  
ՕՕՇԱթՅէւՕՈ օ ք  էհտ  ժ ւտ թսէտ ժ  ^ԺյՅՐՅ Յ ոժ  Տ3տէտ|<հ6–1^6տ1<հ6է|. 7հՏՏՏ ՐՏ ւ̂ՕՈՏ «6Ր6  
3006X6(1 է օ  Օտօւ-յյւՅ հւ՜սէտ ք օ ր շ6  օ ք  Յք՜տտ, « ւէ հ օ ս է  ք ւ ո ժ ւ ո ջ  օ ս է  էհ6  է ո յ6  ւոէտոէւօոտ  օ ք  
էհ6  1օՇՅ| թՕթԱ|Յէ|ՕՈ. Հ/\Հ|Տհ է օ  ՕՕՈքՍՏՔ ՅՈԺ Յթթ63Տ6 էհտ 1ՈԺ|ք$ՈՅՈէ ձյՅՈՅՈՏ Յ ոժ 
ք̂ 6Տ1<հ6է13ՈՏ, 06ՕՐ^13Ո քՈ1Ո1Տէ6ՐՏ ՈՕէ 1<6€ք) 3»3^ քՐՕքՈ Տ ^Ո^  1յ1Տ6 թ1՜0տ|Տ6Տ Օք
Յ սէօոօա^. 7հստ, 7եւ1ւտւ էոտժ էօ « ւո  0V6^ էհ6 1օօյ1 ք^ստ1ւա թօթս1տէւօո Յոժ ժտէՅօհ 
էհտտ ք ք օտ  էհտ Տ3տ6 քտւէհ տ  7ար1<6 .̂ 7հտ 1տյԺ6րտ օ ք  էհտ Օտօւ՜ջւտո Օտաօշրտէւշ 
ք*Տբսե1|Շ հ3ժ Ր6\/6Ր Ե66Ո Տէք՜ՕՈջ ՏԱթբ0քէ6ՐՏ Օք էհ6 ՅԱէՕՈՕքՈ^ օ ք  ^ յՅ քՅ  Յոժ 
Տ3տէտ1<հ6–(^6տ1<հ6է1 ՅՈԺ է3||<6ժ Յեօսէ |է 0Ո|^ էօ էհտ 6X16^31 ՐՅթթՐ00հՏՈ16Ոէ ՅՈԺ 
տօ1ւժՅՐ՚ւէ  ̂«ւէհ էհտւր 1^ստ1ւտ թօթս1տէւօո.

արդեն Վրացհեղկոմը՝ 1921 թ. հուլիսի 16-ին։ Վրաց մտավորականությունը, որի 
ձեռքերում են մշտապես գտնվել իր ժողովրդի հասարակական-քաղաքական 
տրամադրությունների վրա ազդելու հզոր լծակները, այդպես Էլ չհամակերպվեց 
Վրաստանում «խորհրդային» ինքնավարությունների գոյության փաստի հետ։ 
Քննադատական նետերի թիրախում Էր հայտնվել նաև աջարական ինքնավարությունը
(«Շ̂ Լ46Շ78083»*6 01^6Ոհհ0Տ ձաէէՅթՕէՕՈ 3870հ01Ա«0Տ թՏՕՈ ՝/6ոա^ <...> Ո8/|Ո6էՇՈ
3 ►13X̂X3113̂ /0̂ , 6̂0 հ61 07̂ 6Ոե«0Տ 3̂ )|(ՅթՇՒ(0Ո հՅվԼա, ^ՈԵ7^թե|, ՈՅԵ110». Տե՚Ա
6̂Ւէ76աՅաՏ|1/111 0ո7ո6թե0<3ո թՏ80/1)0վւ1Ո Ա »ՅԼ;Լ10«ՅՈե»0–ՕՇ8060ՈԼ176Ոե«06 8̂ւ1*6»ւ16 8

քթ^Յւա (1917-1921 Ո՜.), 76աւ̂ 1Շւ1, 1987, 0. 195)։



ճ 6 0 քՏ 1ՅՈ հւտէօոօ31 է հ օ ս ջ հ է  ւտ թք՜օոտ  է օ  տյտ*  Տ® "61՛31՛ * 11՛0 " 5– տ ւ տ բ ^ ո տ  յ ո Ճ  
1տ«*Ոո6 օ ք  էհտ  տ էոշՅ էտ  թօ1ւէւշ31 տ՜ւէսՅէ՜ւօո էհտէ րր^3ւ1«<յ ւո տ օտ տ  էւտտ  յ ր օ ա ո Ճ  էհ©
ՈԱ6Տէ10Ո օ ք  էհ6  ՈՅէ10Ո311է>ք Օք ^ Յ ք Յ  Յ Ոճ Տ3տէտ1<հ6–1^տ1<հտէ1. 0 0 0 ^ 3 0  հ՝1ՏէՕՈՅՈՏ 
ո ՚ւէհօսէ  տժտգսՅէտ էհ6օւ–6է1շտ1 տ ո ժ  տ6էհօժօ1օտ1օ31  եՅՏ1Տ. « ւէհ  տ օտ տ  3 թ ո օ ո ,  ՅՐ6 
ժ օ |ո Տ էհտւր Ետտէ է օ  թ ւ ^ տ  էհ  Յէ 3 տ ս ք ք ՜ ւ օտ ո փ  հտէտ է-օշտ ոտ օստ  թօթս13է1օո օ ք  էհՏՏՏ 
ք6Տ10ոտ օո1^ (^Տ Յ տ տ  օ ք  «էհտ ^ սո ւք ւՇ Յ էւօո  « ւէհ  հւտ ՈՅէ^տ 1յ ո Ժ օ ք  ՕտօրջւՅ».

7հ|Տ Յք–է10|6 «ՅՏ «ՐւէէՏՈ ՕՈ էհտ ճՅՏւՏ օ ք  հ։ՏէՕՈՇ31 6 ^6 Ո Ը 6 , 2ՐԺւն&| Ո13էՏՈ31 
տոժ 3 »ւժտ ՐՅՈՏՏ Օք թ հոոՅ ^  Տ0ԱՐՇ6Տ, թսԵՈտհտժ ե> էհտ թ€ ո օժ ւշ31 թրտտտ ւո էհտ 
1Ո76Տէ|օ3է6<յ թ տ ո օժ  օ ք  էւտտ, տ ս շ հ  օ ք  «հ՚ւօհ ւտ տէւ՚օժսօտժ ւոէօ տօտոէւքւշ օւ–շս13էւօո 
քօր էհտ քքրտէ էւտտ.
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ԱՆՈԻ-Շ ՍՏԱՄԲՈԼՑՏԱՆ

ԲԱՆԱԿԻ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ  
ՈՐՊ ԵՍ 1978-1979 ԹԹ. ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹ ՅԱՆ  

ԱՎԱՐՏՆ ՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱ ՆԽՈՐՈՇՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ 
ԳՈՐԾՈՆ. ՀԵՏԱՀԱ0Ա9 ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ

1978 թ. դեկտեմբերի 31-ին պաշտոնապես հայտարարվեց, որ 
Շահփուր Բախթիարն ընդունել է կառավարություն կազմելու շահի 
առաջարկը, և շահը պետք է երկրից մեկնի՝ բժշկական 
հետազոտություն անցնելու նպատակով1։ 1979 թ. հունվարի 3-ին 
Սպիտակ տանը Ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում 
բանակի գեներալ Մզհարիի՝ վարչապետի պաշտոնից 
հրաժարականից հետո Իրանում ճգնաժամի քննարկման ժամանակ 
Միացյալ Նահանգների պաշտպանության փոխնախարար Չ. 
Դունքանն առաջարկեց Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի միացյալ ռազմական 
ուժերի փոխհրամանատար գեներալ Ռ-. Հայզերին գործուղել Իրան՝ 
բանակի հրամանատարների հետ արդեն իսկ ունեցած կապերն 
ամրապնդելու, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի կողմից իրանական բանակին 
ցուցաբերվող աջակցության շարունակումը հավաստելու համար2։ 
Իրանի զինված ուժերի նկատմամբ այդ արտակարգ ուշադրությունը 
պատահական չէր. միանգամայն կանխատեսելի էր շահի 
իշխանությունը պահպանելու համար վերջիններիս կողմից զինված 
հեղաշրջում իրականացնելու հավանականությունը, ինչը պետք է 
անհապաղ կասեցվեր՝ հետագա բարդություններից խուսափելու 
համար։

Շահին իշխանությունից հեռացնելու, մտահղացումն, ի դեպ, 
ամերիկյան ղեկավար շրջաններում ծագել էր դեռևս ավելի վաղ։ Այն 
առավել ամրապնդվեց 1979 թ. հունվարի 4-7-ին Գվադելուպայում 
ԱՄՆ-ի նախագահ Ջ. Քարտերի, Ֆրանսիայի նախագահ Վ. ժիսկար

1 «էթթելա՚ւսթ», 31 .XII.1979 (պարսկ.)։
1 Նեջաթի Ղ., Թարիխ-ե սիասի-ե բիսթ օ փանջ սալե-հ Իրան, Թեհրան, 1992, հ. II, էջ
252 (պարսկ.)։



դ՚էստենի, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ջ. Կալլագենի և 
Գերմանիայի կանցլեր Հ. Շմիդտի մասնակցությամբ ոչ պաշտոնական 
հանդիպման ժամանակ, որտեղ այլ հարցերի թվում քննարկվեց նաև 
այդ երկրների համար կարևորություն ներկայացնող իրանական 
հեղափոխության և, մասնավորաբար, շահի ճակատագրի հարցը3։ 
Չնայած մոտեցումներում առկա տարբերություններին՝ նրանք բոլորը 
համամիտ էին, որ այդ պահին երկրից շահի հեռանալը, թերևս, 
անխուսափելի է և անհրաժեշտ։ Մանավանդ այն պարագայում, երբ 
ԱՄՆ-ի պաշտոնական շրջաններում շահին իշխանությունից 
հեռացնելու հարցում առկա էին լուրջ տարաձայնություններ, 
պետությունների այսպիսի դիրքորոշումը (այն է՝ համաձայնությունը 
ԱՄՆ-ի նախաձեռնությանը), ոգևորիչ էր և կարևոր նշանակություն 
ունեցավ ԱՄՆ-ի ղեկավարության կողմից վերջնական վճիռ 
կայացնելու համար։

Անշուշտ, ԱՄՆ-ի ղեկավարների համար նույնքան կարևոր էր նաև 
այդ ժամանակ Իրանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ու. 
Սալլիվենի կարծիքը, որը, բնականաբար, լավատեղյակ էր Իրանի 
ներքաղաքական գործընթացներին և գրեթե չէր կասկածում շահի, 
նաև ԱՄՆ-ի համար իրադարձությունների անցանկալի զարգացման 
հնարավորությանը։ Հայտնի է, որ դեռևս ավելի վաղ նա հորդորում էր 
Միացյալ Նահանգների ղեկավարությանը, սեփական պետության 
շահերից ելնելով, անհապաղ հրաժարվել շահի նկատմամբ 
լոյալության պարտավորությունից, իսկ որոշ ժամանակ անց՝ նաև 
նրան երբևէ Իրան վերադարձնելու և իշխանությունը վերագրավելուն 
աջակցելու գաղափարից4։

Եվ այսպես, 1979 թ. հունվարի սկզբին Ռ. Հայզերը գաղտնի 
ժամանեց Իրան5։ Այդ մասին տեղեկացված չէր նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի 
միացյալ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար և Ռ. Հայզերի 
անմիջական ղեկավար գեներալ Ա. Հեյգը։ Վերջինիս համար դա բոլոր 
առումներով վրդովեցուցիչ անակնկալ էր։ Հայտնի է, որ նա

3 Նեջւսթի Ղ., նշվ. աշխ., էջ 214։
4 Տս11նՅո Աւտտւօո էօ 1րյո, 1̂ 6» ՚Հօրև, Լօոժօո, 1981, թ. 233.
5 հ&1«1 ս., 1հտ Տտէսրո օք էհտ ձ̂ Յէօ11օհ. 7հտ 1րյո13ո Ոօո>1սէւօո քռ>ա ևէօտտտժտգ էօ Տհօւոտւու, 
Լօոժօո, 1981, թ. 170.
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կտրականապես դեմ էր Իրանից շահին հեռացնելու գաղափարին, 
համոզված, որ դա նախ և առաջ կկազմալուծի Իրանի զինված ուժերը, 
և շատերի կարծիքով՝ ԱՄՆ-ի ղեկավարության կողմից դրա 
իրականացման փորձն այն գործոններից էր, որոնք նպաստեցին այդ 
բարձր պաշտոնից նրա հրաժարականին6։

Արդեն հունվարի 4-ին ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտը հայտարարեց, 
որ Ռ. Հայզերի առաքելության նպատակը Շ. Բախթիարի 
քաղաքացիական կառավարությանը պաշտպանելն ու աջակցելն էր7։ 
Շ. Բախթիարի կառավարությունը, որի հետ ԱՄՆ-ի ղեկավարությունը 
մեծ հույսեր էր կապում և որին աջակցելու պատրաստակամություն էր 
հայտնել8, իրոք, կարիք ուներ պաշտպանության։ Խոսակցություններ 
էին գնում այն մասին, որ ռազմաօդային ուժերի հրամանատար, շահի 
նկատմամբ ջերմեռանդ և անկեղծ հավատարմությամբ տոգորված 
գեներալ Ւսոսրովդադը և մի քանի բարձրաստիճան սպաներ ծրագրել 
էին շահի մեկնումից հետո պաշտոնանկ անել Շ. Բախթիարին և 
զավթել իշխանությունը՝ հույսը հիմնականում դնելով իրանական 
բանակի և, մասնավորաբար, շահական գվարդիայի վրա։ Այս լուրերը 
լրջորեն անհանգստացնում էին Միացյալ Նահանգների 
ղեկավարներին, և վերջիններս այդ մտադրության իրականացումը 
կասեցնելու հնարավորություններ էին որոնում։ Հասկանաք էր, որ 
բարձրաստիճան զինվորականների այդ խումբը, որն այդպես էլ չէր 
կարողանալու ներել ԱՄՆ-ին երկրից շահին հեռացնելու 
նախաձեռնության համար, առանց վարանելու անհապաղ 
գործողություններ կսկսեր իր այդ դիտավորությունն իրականացնելու 
ուղղությամբ։

Ի հաստատումն դրա՝ 1979 թ. հունվարի 12-ին գեներալ 
Ւսոսրովդադը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որով սպառնալից 
տոնով զգուշացնում էր Շ. Բախթիարին, որ եթե նրա 
կառավարությունը չխոչընդոտի Իրանից շահի մեկնումը,

6 Տս11ծ&ո նշվ. աշխ., էջ 229։
7 ճՅքՈ323Ո| 8.«., 7հ6  Սուէտժ ՏէՅէ6Տ ՅՈԺ |ՐՅՈ. 7ՒՏ քՅէէՏք՜ՈՏ Օք |ոք)Ա6ՈՇ6, ^6» 1982, թ.
134.
8 1հ6  Սուէտժ ՏէՅէՏՏ ՅՈԺ ||"ՅՈ. ձ  ՕՕՇԱքՈՏՈէՅդ» հ|Տէ017, ՝1՜ՕՐ|<, 1987, թ. 479.
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«զինվորականները ձեռքերը ծալած չեն նստի9»։ Գեներալ 
Ւսոսրովդադը, որի փաստացի հսկողության տակ էին գտնվում Իրանի 
հատուկ նշանակության դեսանտային զորքերը, իրականում, 
արտահայտում էր իրանական բանակի բարձրագույն 
հրամանատարական կազմի գերակշիռ մասի տրամադրությունները։

Ավելորդ չէ նշել, որ նրանց այդպիսի քայլից ետ չէր պահի նույնիսկ 
այն հանգամանքը, որ շահն ինքն այդ պահին մեծ հույսեր էր կապում 
Շ. Բախթիարի կառավարության հետ։ Երկրից մեկնելիս՝ 
օդանավակայանում, շահը, դիմելով Շ. Բախթիարին, ասաց. «Ձեր 
կառավարությունը վայելում է իմ լիակատար վստահությունը, և հուսով 
եմ, որ կառավարության անդամների հայրենասիրությունը նրանցից 
յուրաքանչյուրին հնարավորություն կտա ավարտին հասցնել այդ բարդ 
առաջադրանքը10»։ Դժվար չէ ենթադրել, որ այդ առաջադրանքը 
միապետության վերականգնումն ու փրկությունն էր, ինչին 
ապավինում էր շահը։ Համաձայն լրատվամիջոցների 
տեղեկատվության՝ շահը մեկնելուց առաջ ստեղծել էր հեղինակավոր 
գեներալներից բաղկացած գաղտնի կազմակերպություն, որի առջև 
խնդիր էր դրված ցանկացած պահի, երբ դա կպահանջեր 
իրադրությունը, ապահովել իր վերադարձի հնարավորությունը։ 
Այսպիսով, Իրանի զինված ուժերի միասնականության պահպանումը 
և՛ շահի, և Միացյալ Նահանգների համար դառնում էր առաջնահերթ։

Այս պարագայում Ռ. Հայզերին տրված՝ Շ. Բախթիարին աջակցելու 
հրահանգը ինքնին ենթադրում էր նաև այդ նպատակի համար նախ և 
առաջ բանակի միասնականության և ամբողջականության 
պահպանում, ինչի մասին բացահայտորեն տեղեկացնում էր 
ամերիկյան մամուլը։ «Նյու Յորք Թայմս»–ի քաղաքական մեկնաբան 
Դ. Ռեստոնը, օրինակ, հաստատելով Միացյալ Նահանգների այդ 
մտադրությունը, ուղղակի նշում էր. «...Քարտերն Իրան ուղարկեց 
գեներալ Ռ. Հայզերին՝ հուսալով խուսափել Իրանի սպայական 
կորպուսում պառակտումից11»։ Դրա լավագույն ապացույցն էր, թերևս, 
այն, որ, ըստ տեղեկությունների, նրան հանձնարարված էր ուղղակի

9 «Քեյհան», 12.1.1979 (պարսկ.)։
10 ք., 7հտ Բյ11 օք էհօ Տհտհ, 1980, թ. 200.
11 «7հտ ՝/օւ–|< 1ւռ16Տ», 6.1.1979.
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իր ձեռքը վերցնել զինված ուժերի շտաբի պետի՝ գեներալ 
Ղարաբաղիի պարտականությունները և օգտագործել բոլոր 
հնարավորությունները՝ շահին նվիրված և հավատարիմ 
բարձրաստիճան զինվորականներին հարկադրելու շահի մեկնելուց 
հետո նույնպիսի նվիրվածություն և հավատարմություն ցուցաբերել Շ. 
Բախթիարի նկատմամբ12։

Իրադրության ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս հավաստել, որ 
արդեն իսկ բարձրաստիճան զինվորականների միասնականության 
պահպանման գերխնդիրը, որն ընդհանուր էր շահի և Միացյալ 
Նահանգների համար, իրականում, նրանց կողմից միանգամայն 
տարբեր նպատակներ էր հետապնդում։ Եթե շահի նպատակը 
անհրաժեշտ պահին նրանց համարժեք գործողությունների միջոցով 
գահի պահպանումն էր, ապա ամերիկյան ղեկավարների համար՝ Շ. 
Բախթիարի կառավարության պահպանումը, որի միջոցով միայն 
Վաշինգտոնը հույս ուներ անձեռնմխելի պահել Իրանում ԱՄՆ-ի 
դիրքերը։

Այսպիսով, հասկանալի է, որ ստեղծված իրադրության 
պայմաններում ամեն ինչ կախված էր բարձրաստիճան 
զինվորականների դիրքորոշումից։ Հետևաբար, ժամանելով Թեհրւսն, 
Ռ. Հայզերը չհապաղեց հանդիպումներ ունենալ բարձրաստիճան 
զինվորականների հետ և հորդորել ու համոզել նրանց՝ աջակցել 
ճգնաժամի սահմանադրական լուծմանը, այսինքն, Շ. Բախթիարի՝ 
շահի կողմից նշանակված օրինական համարվող կառավարությանը13։

Սակայն վերջիններիս հետ բանակցությունների արդյունքներն 
այդքան էլ հուսադրող չէին, քանի որ դրանց բովանդակությունը ոչ 
բոլորի համար էր ընդունելի։ Նախ, բարձրաստիճան 
զինվորականները նվիրված էին անձամբ շահին և միայն շահին և, 
հետևաբար, նրան Շ. Բախթիարով փոխարինելն արդեն իսկ 
անբնական էր և անհնարին։ Ինքնըստինքյան հասկանալի էր նաև, որ 
շահի՝ թեկուզ ժամանակավորապես հեռանալու դեպքում նրանք 
կզրկվեին իրենց բարձր կարգավիճակից և կկորցնեին ապագայի 
հույսը։ Եվ, վերջապես, նրանք նաև հոգեբանորեն որևէ չափով

12 «7հ6 ՝1,01՜1< 7ւտ0Տ», 5.1.1972.
13 հ3^6Ր 8.Տ., ձձտտւօո էօ |ՐՅՈ, Տ1տ» ՝քօր|<, 1986, բ. 24.
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աատոաստ չէին (Լւ երբեք էլ պատրաստ չէին փնի) հավատարմության 
երդում տալ քաղաքական մի գործչի՝ Շ. Բախթիարին. Ա ենթարկվել 
Նրան՝ Պատահական չէ. որ բարձրաստիճան զինվորականներից մի 
օանիսը, որոնց թվում էին ազդեցիկ գեներալներ Օվեյսին. 
Ւսոսրովդադը, Ռաբիին, Ջամը և այլք սկզբից ևեթ մերժեցին 
համագործակցության առաջարկը՛4, ոմանք էլ ուղղակի հեռացան 
երկրից։

Այս պարագայում ավելի քան լավատեսական էր հնչում Ռ. Հայզերի 
այն վստահությունը, որ Իրանի զինված ուժերը կհամակերպվեն և 
միասնաբար կպաշտպանեն Շ. Բախթիարի կառավարությանը՛5։ 
Ամենայն հավանականությամբ՝ Իրանում իր գործունեության սկզբում 
Ռ. Հայզերը չավփց ավելի վստահ էր իր ուժերին, ինչպես նաև 
ապավինում էր շահին վերադարձնելու նրանց բուռն ցանկությանը։

Ավելորդ չէ նշել, որ այս հարցում միանգամայն հակառակ կարծիքի 
էր Իրանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ու. Սալփվենը. նա, մասնավորաբար, չէր 
թաքցնում իշխանությունը պահպանելու Շ. Բախթիարի 
հնարավորության նկատմամբ իր թերահավատությունը։ 
Միաժամանակ, սկզբից ևեթ որևէ չափով չկասկածելով շահի, նաև 
ԱՄՆ-ի համար իրադարձությունների անցանկալի զարգացման 
հավանականությանը, համոզմունք էր հայտնում, որ զինված ուժերը 
վստահելի գործիք չեն հեղափոխության դեմ, և որ այաթոլլահ 
Ւսոմեյնու հետ առաջին իսկ հանդիպման դեպքում կպառակտվեն և 
կկազմալուծվեն՛6։ Իր այս անվստահության մասին Ու. Սալլիվենը 
տեղեկացրել էր նաև ամերիկյան համապատասխան 
ծառայություններին։ Ի պատասխան՝ նրան հայտնել էին, որ դա 
(զինվորականության կողմից Շ. Բախթիարին պաշտպանելը - Ա.Ս.) 
Միացյալ Նահանգների պաշտոնական տեսակետն է և փոփոխման 
ենթակա չէ17։

Իրողությունն այն էր, որ գեներալներից շատերը լուրջ 
մտադրություն ունեին երկրից շահի հեռանալու դեպքում տապալել Շ.

14 2\ՈՈ& Լ., ^ՅՈ, 1սր|<6  ̂Յոժ ձ<քհՅՈ|ՏէՅՈ։ ձ  Բօ1|է|ՇՅ| Շհրօոօ1օ^, 1981, թ. 216.
15 հտւ1օ1 նշվ. աշխ., Էջ 170։
16 Տս11նտո ^.Ւ)., նշվ. աշխ.. Էջ 236։
17 Նույն տեղում։
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II

Բախթիարի իշխանությունը և զինվորական կառավարություն 
ստեղծել, ինչը այժմ արդեն որոշակիորեն պաշտպանում էր և 
Վաշինզտոնը։ Հայտնի է, որ ռազմական հեղաշրջման տարբերակը 
սկզբից ևեթ քննարկվում էր նաև ամերիկյան ղեկավար շրջաններում, 
այն նախատեսվում էր կազմակերպել, եթե Շ. Բախթիարը 
չկարողանար իրականացնել իր վրա դրված պարտականությունները։ 
Ենթադրվում էր, որ անմիջապես այդ նպատակով հունվարի 4-ին ԱՄՆ 
էր մեկնել Իրանի ցամաքային զորքերի հրամանատար և Թեհրանի 
ռազմական վարչության ղեկավար գեներալ Օվեյսին, որը դիտարկվում 
էր որպես ապագա զինվորական կառավարության հնարավոր 
ղեկավար18։

Փարիզում գտնվող Խոմեյնին չհապաղեց իր մտահոգությունը 
հայտնել այդ կապակցությամբ՝ չբացառելով, որ իր կողմնակիցները 
կարող են զինված պայքար սկսել բանակի դեմ՝ նրանց կողմից 
ռազմական հեղաշրջման փորձի դեպքում19։

Այսուհանդերձ, ըստ ամերիկյան տեղեկատվական գործակալության 
հաղորդած լուրերի, ԱՄՆ-ում մշակվում էր ռազմական հեղաշրջման 
կոնկրետ պլան, որը կարող էր հետևել Շ. Բախթիարի 
կառավարության տապալմանը։ Որպես դրա հաստատում՝ ամերիկյան 
մամուլը հայտնում էր, որ ներկայումս Թեհրան են փոխադրվում շահի 
վարչակարգին հավատարիմ զորամասեր՝ գեներալ Խոսրովդադի 
գլխավորությամբ20։ Ի դեպ՝ այդ պլանի մշակման մեջ կարևոր դեր 
ուներ ԱՄՆ-ում գտնվող գեներալ Օվեյսին։

Սակայն, ինչպես ցույց տվեցին հետագա զարգացումները, 
հեղաշրջումն այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Եվ պատճառն ամենևին էլ 
բարձրաստիճան զինվորականների կողմից դրա հետևանքները 
ճշգրիտ կանխատեսելու անհնարինությունն ու վստահության 
բացակայությունը չէր միայն։ Հեղափոխության խորացմանն ու 
ընդարձակմանը զուգընթաց ավելի ու ավելի սպառնալից էր դառնում 
հեղափոխական ուժերի դիրքորոշումը, և գնալով նվազում էր շահին 
երբևէ Իրան վերադարձնելու հավանականությունը։ Հունվարի 1Ց–ին

18 “ՈբՏ8#3", 6.1.1979.
19 «1հ6 1՝՝16» ՜է՜ՕՐև ՜Ոտտտ», 27.1.1979.
20 «^Յտհտջէօո Բօտէ», 12.1.1979.
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սոսաոլլահ Թալեղանին ուղղակի նախազգուշացնում էր. որ 
«Իրանական ժողովուրդը սրբազան պատերազմի դուրս կգա բանակի 
դեմ եթե վերջինս հեղաշրջման փորձ անի3՝»։ Բարձրաստիճան 
զինվորականների համար առավել մտահոգիչ էր դառնում սեփական 
ճակատագրի, միասնականության և դիրքերի պահպանման հարցը։ 
Նրանցից շատերն արդեն չէին թաքցնում իրենց կասկածը 
հեղաշրջման նպատակահարմարության հանդեպ և հակված էին այդ 
մտքից ընդհանրապես հրաժարվել։

Բարձրաստիճան զինվորականության դիրքորոշման այս ակնհայտ 
փոփոխությունը պայմանավորված էր նաև այն հանգամանքով, որ 
ԼԼՍՆ-ի ղեկավար շրջաններում ևս կասկածներ էին ծագել նույնիսկ 
հեղաշրջման փորձի հաջողության դեպքում Իրանում ԱՄՆ-ի 
նպատակների իրականացման համար բարենպաստ իրադրության 
ձևավորման հնարավորության նկատմամբ։ Քաղաքական սրընթաց 
զարգացումները հերթական անգամ ԱՄՆ-ի համար հրատապ ու 
անհետաձգելի էին դարձնում իրադրությանը համապատասխան նոր 
որոշումների կայացումն ու իրականացումը։ Այս պարագայում, թերևս, 
առավել նպատակահարմար էր դիտվում ընդդիմադիր ուժերի հետ 
կապեր հաստատելու և փոխհամաձայնության գալու միջոցով 
ճգնաժամի խաղաղ կարգավորման՝ ամերիկյան ղեկավարների 
կողմից դեռևս ավելի վաղ մշակված ծրագրի իրականացումը՝ ԱՄՆ– 
իրան հարաբերությունները պահպանելու ակնկալությամբ։

Բարձրաստիճան զինվորականության այդ հարկադրված 
վերակողմնորոշման լավագույն արտահայտությունն էր, թերևս, 
բանակի շտաբի պետ գեներալ Ղարաբաղիի՝ մեկը մյուսին հաջորդող 
և առաջին հայացքից տարօրինակ թվացող հայտարարությունները։ 
Մասնավորաբար, եթե հունվարի 16-ին նա հավաստիացնում էր, որ ոչ 
մի հեղաշրջում տեղի չի ունենա, և որ դրա հնարավորությունն 
ուղղակի աներևակայելի է22, իսկ մի քանի օր անց նույնպիսի 
համոզվածությամբ պնդում էր, որ զինվորականներն աջակցելու են 
սահմանադրական (այսինքն՝ Շ. Բախթիարի - Ա.Ս.)

21 «7հ6 Տ16» 7|Ո16Տ», 19.1.1979.
22 «Քեյհւսն», 16.1.1979 (պարսկ.)։
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կառավարությանը23, ապա գրեթե նույն ժամանակ վստահություն էր 
հայտնում, որ բանակը պահպանելու է իր միասնականությունը և չի 
խառնվելու քաղաքականությանը24։ Անկասկած, հատկապես այս 
վերջին հայտարարությունը, որը հաստատում էր քաղաքական 
զարգացումներում զինվորականության կողմից չեզոքություն 
պահպանելու մտադրությունը, արված էր ոչ առանց ԱՄՆ-ի, նաև 
Խոմեյնու կողմնակիցների միջամտության։

Բանակի չեզոքության պահպանումն այն կարևորագույն 
նախապայմանն էր, որը պետք է ապահովեր կողմերի միջև սկսված 
բանակցությունների շարունակումը, ուղղվածությունն ու ակնկալվող 
արդյունքները։ Եվ մինչ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչները Փարիզում Քւսրիմ 
Յազդիի միջոցով բանակցում էին այաթոյլահ Խոմեյնու հետ, դեսպան 
Սալւիվենը և գեներալ Ռ. Հայզերը հատկապես երկրից շահի հեռանալուց 
հետո ակտիվորեն ձեռնամուխ եղան ոչ միայն Իրանի ընդդիմադիր ուժերի 
հետ իրենց կապերի ամրապնդմանը, այլև բարձրաստիճան 
զինվորականներին աշխարհիկ և հոգևոր ընդդիմության հետ 
բանակցությունների հակելու հնարավորությունների որոնմանն ու 
հանդիպումների կազմակերպմանը, որոնց նպատակն էր լինելու 
կոնֆլիկտի՝ բոլոր կողմերին շահագրգռող խաղաղ լուծում գտնեյը։ Դա, ի 
դեպ, Ու. Սալւիվենի սեփական նախաձեռնությունն էր, որի իրականացումն 
սկսել էր դեռևս նախքան ԱՄՆ-ից համապատասխան հրահանգ 
ստանալը։

Ու. Սալլիվենը կարևոր է համարում նաև այն, որ իրեն հաջողվել էր 
հաշտության եզրեր գտնել բարձրաստիճան զինվորականության և 
հոգևորականության միջև։ Նա գրում է, որ դա ևս իր 
նախաձեռնությունն էր, և որ իրեն հաջողվել էր համոզել ԱՄՆ-ի 
ղեկավարությանը, մասնավորաբար, նախագահ Ջ. Քարտերին, որ 
ԱՄՆ-ի ազգային շահերը պահանջում են– փորձել մոդուս վիվենդի 
ստեղծել Խորհրդային Միության հանդեպ ընդհանուր հակակրանք 
տածող զինվորականության ու հոգևորականության միջև՝ հակազդելու

23 «7հօ 1՝)6« ՝1,0Ր(< 7ւտտտ», 23.1.1979.
34 831է3 Բ., Տս1163ս 01., Լ՚|Ր8Ո 1ոտս^6։ 1979 ՔՈ 1տ1յոո7 Ս ո 7օսւ՜ՈՅՈէ (Խ ւ^օոժօ, ԲյոՏ, 1979, 
բ. 90.
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Թուդեին և կասեցնելու Իրանի նկատմամբ ԽՍՀՄ-ի նկրտումներն ու 
դրանց իրականացմանն ուղղված ամենաակտիվ գործողությունները25։

Ստանալով ԱՄՆ-ի ղեկավարության հավանությունն ու 
համապատասխան հրահանգը՝ Ու. Սալլիվենն անհապաղ հանդիպեց 
ընդդիմադիր այաթոլլահ Մուսավի Արդաբիլիի և Մեհդի Բազարգանի 
հետ։ Վերջիններս պատրաստ էին բանակցությունների, պայմանով, որ 
բանակը զերծ մնա միջամտությունից և ապագա կառավարության հետ 
համագործակցի։ Մ. Բազարգանը խոստացավ, որ ինքը կխոսի իր 
գլխավորած Ազատության ճակատի անդամների, իսկ Արդաբիլին՝ 
հեղափոխության հոգևոր առաջնորդների հետ26։ Այնուհետև 
հանդիպումներ տեղի ունեցան ՍԱՎԱՔ-ի ղեկավար գեներալ Մ. 
Մողադդամի և Մ. Բազարգանի ներկայացուցիչների միջև։ 
Բանակցություններին մասնակցում էին նաև Ամիր էնթեզամը, 
այաթոլլահ Շարիաթմադարիի մտերիմ դոկտոր Նասեր Մինաչին, 
այաթոլլահ Բեհեշթին և այաթոլլահ Թալեղանին։

Հանդիպումների ու բանակցությունների այս գործընթացը, սակայն, 
ԱՄՆ-ի ջանքերի արդյունքը չէր միայն։ Իրադրության վերլուծությունը ցույց 
է տաւիս, որ այդ պահին կոնֆլիկտի մեջ ներգրավված առանց 
բացառության բոլոր կողմերի համար էլ դա դարձել էր անհրաժեշտություն, 
քանի որ քննարկվում էին կողմերից յուրաքանչյուրի համար առաջնահերթ 
կարևորություն ներկայացնող խնդիրներ։

Մեհդի Բազարգանն, օրինակ, ակտիվացրեց զինվորականների 
հետ իր հանդիպումները՝ նրանց հեղափոխության կողմը գրավելու 
նպատակով։ Նա ցանկություն հայտնեց անձամբ հանդիպել 
Ղարաբաղիին և Մողադդամին։

Հունվարի 16-ին շահը վերջապես երկրից մեկնեց։ Այաթոլլահ 
Խոմեյնու ներկայացուցիչներն ու իրանական գեներալները 
անմիջապես գաղտնի բանակցություններ սկսեցին՝ քննարկելու 
փոփոխված իրադրության պայմաններում երկրի ապագայի հարցը։ Եվ 
երբ Խոմեյնին հունվարի 20-ին հայտարարեց շուտով Իրան 
վերադառնալու իր մտադրությունը27, հեղափոխականների համար

35 Տսււ̂ ՅՈ ^.հ., նշվ. աշխ., էջ 233։
26 Նուն տեղում, էջ 236-237։
27 «էթթելա՚աթ», 20.1.1979 (պլյյրսկ.)։
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էI

ավելի քան կարևոր դարձավ նրա վերադարձի նկատմամբ 
բարձրաստիճան զինվորականության դիրքորոշման ճշգրտումը, իսկ 
զինվորականության համար՝ դրա հետևանքները։

Արդեն հունվարի 22-ին Նասեր Սինաչին հանդիպեց գեներալ 
Ղարաբադիի հետ՝ համոզվելու համար, թե արդյոք Խոմեյնին կարող է 
վերադառնալ Իրան՝ առանց բախվելու զինվորականության 
դիմադրությանը28։ Հարկ է նշել որ Ղարաբադիի պատասխանն անորոշ 
էր. բանակի ղեկավարությունը թեև հայտարարել էր բանակի չեզոքության 
մասին, սակայն դեռևս պատրաստ չէր վերջնական վճիռ կայացնել։ 
Վերջիններիս կողմնորոշումն ավեյի հստակ դարձավ, երբ գեներալներ 
Մողադդամի և Ղարաբադիի հետ բանակցությունների ժամանակ 
Բազարգանն առաջին անգամ բացահայտորեն խոստովանեց, որ իրենք 
շահագրգռված են բանակի միասնականության պահպւսնմամբ29, ինչն 
արդեն հուսադըող էր։ Դրան հաջորդեց Խոմեյնու այն հավաստիացումը, 
որ հեղափոխականների պահանջը բանակի կազմալուծումը չէ, այլ նրա 
պահպանումը30։ Միւսժամանակ, ժխտելով հեղափոխականների կողմից 
բանակի ժամանակակից զենքը ոչնչացնելու մասին տարածված լուրերը, 
Խոմեյնին շտապեց հայտարարել, որ այդ զենքը պատկանում է Իրանի 
ժողովրդին, և բանակը նրան պետք է պաշտպանի31։ Բոլոր դեպքերում, իր 
անվտանգությունն ապահովելու նպատակով Խոմեյնին իր 
ներկայացուցիչներին նաև հանձնարարել էր բանակին վստահեցնել, որ 
նրա վիճակը շատ լավ է լինելու, միաժամանակ զգուշացնելով, որ չտան 
այնպիսի խոստումներ, որոնք չեն կատարվելու32։

Հեղափոխության առաջնորդների այս հավաստիացումների 
նպատակը զինված ուժերին հանդարտեցնելն ու վճռական պահին 
նրանց ծայրահեղ գործողություններից ետ պահելը չէր միայն։ Եթե 
մինչ այդ Խոմեյնին և նրա կողմնակիցները պատրաստակամություն 
էին ցուցաբերում փոխզիջումների գնալ բանակի հետ՝ կասեցնելու 
համար նրա ընդդիմությունը և ապահովելու Խոմեյնու վերադարձը

38 Տէ6աբտ1 յ.Օ., 1ոտւժ6 էհտ IՐՅՈ1ՑՈ Ո^օԽէւօո, 81օօաւո§էօո, 1981, թ. 170.
39 Տսհնտո նշվ. աշխ., Էջ 244։
30 Նեջաթի Ղ., նշվ. աշխ., Էջ 295։
31 Նույն տեղում, Էջ 280։
33 Նեջաթի Ղ., նշվ. աշխ., Էջ 293։
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երկիր, ապա այժմ չէին թաքցնում նաև բանակի միասնականությունը 
պահպանելու իրենց շահագրգռությունը՝ հետագայում այն նորաստեղծ 
Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ ընդդիմադիր ուժերի 
հավանական ոտնձգություններին դիմակայելու և պետության 
պաշտպանությունն ու նրա կայունությունն ապահովելու համար։

Ըստ տեղեկությունների՝ Խոմեյնու վերադարձի նախօրյակին 
բանակում ստեղծվել էր տագնապի ու լարվածության մթնոլորտ, և 
դարձյալ հրատապ էր դառնում հեղաշրջման հարցը։ Բարձրաստիճան 
զինվորականներին, մասնավորաբար, անհանգստացնում էր Խոմեյնու 
վերադարձի դեպքում բանակի տրոհման և ընդվզելու 
հավանականությունը, ինչը վերահսկելը, առավել ևս՝ կասեցնելը 
անհնարին կլիներ։ Բարձրաստիճան զինվորականները չէին կարող 
նաև ձերբազատվել այն մտավախությունից, որ, վերադառնալով 
Իրան, Խոմեյնին իրենց հետ հաշվեհարդար կտեսնի։

Այս պարագայում բանակի ղեկավարները Ռ. Հայզերի առջև խնդիր 
էին դրել Խոմեյնու վերադարձի դեպքում երաշխավորել բանակի 
անվտանգությունն ու անձեռնմխելիությունը։ Նրանք, մասնավորաբար, 
պահանջում էին, որ նա Խոմեյնու կողմնակիցներին ներկայացնի 
հետևյալ պայմանները. Խոմեյնին պետք է հետաձգի իր վերադարձը 
Թեհրան՝ մինչև նրա ներկայացուցիչների հետ բանակցությունների 
ավարտը, պետք է դադարեցնի իրանցիներին ուղղված իր սադրիչ 
հրահանգներն ու կոչերը, և, վերջապես, Բի Բի Սի-ին պետք է 
համոզեն, որ Խոմեյնուն եթեր չտրամադրի հաղորդակցվելու Իրանի 
ժողովրդի հետ33։

Ի վերջո, բանակի ղեկավարությունը տվեց Խոմեյնուն 
չընդդիմանալու իր համաձայնությունը։ Այժմ արդեն ԱՄՆ-ը կարող էր 
վերադարձնել Խոմեյնուն, առանց վախենալու, որ բանակը կընդվզի։ 
Նրան, իհարկե, պետք էր նաև պահպանել բանակի 
միասնականությունն ու ամբողջականությունը՝ իրադարձությունների 
ոչ ցանկալի զարգացման դեպքում նրա հնարավորություններն 
օգտագործելու համար։

Փետրվարի 1-ին Խոմեյնին Փարիզյան աքսորից վերադարձավ 
Իրան և արդեն փետրվարի 5-ին Մեհդի Բազարգանին նշանակեց իր

33 2յ&հ\հ Տ., 1ր յ ո  Տտօ6 էհտ ք^օԽէւօո, Լօոժօո, 1982, բթ. 12-13.



։է

հռչակած ժամանակավոր հեղաՓոխական կառավարության
վարչապետ։ Մինչդեռ Շ. Բախթիարը համառորեն չէր պատրաստվում 
հրաժարվել վարչապետի պաշտոնից։ Փաստորեն, երկրում ստեղծվել 
էր երկիշխանություն։ Այս պարագայում Փետրվարի 9-ին Թեհրանի 
մոտ գտնվող ռագմաօդային բազայի ավագ և կրտսեր սպաների 
(հոմաֆարների) միջև տեղի ունեցավ ընդհարում, որտեղ 
ազգաբնակչությունը հանդես եկավ հակաշահական ուժերի կողմից։ 
Այն արագ վերածվեց համաժողովյոդական ապստամբության, ինչը 
հերթական անգամ փորձեցին օգտագործել հակահեղափոխական 
ուժերը, որոնք այդպես էլ մինչև վերջ չէին հրաժարվել ռազմական 
միջամտությամբ իրադրությունը փոխելու մտադրությունից։
Տեղեկություններ կան այն մասին, որ այս բախումը նախապես 
կազմակերպված էր բանակի որոշ ղեկավարների կողմից՝ այն 
ապստամբության վերածելու նպատակով։ Գեներալ Ռաբիին վկայում 
էր, որ այդ ծրագիրը համատեղ քննարկվել էր բանակի շտաբի 
հրամանատարների և վարչապետ Շ. Բախթիարի միջև։ Գեներալ 
Բադրին և շահական գվարդիայի հրամանատար գեներալ Նեշաթը 
պայմանավորվել էին իրենց զորքը դնել Թեհրանի ռազմական 
դրության պատասխանատու գեներալ Ռահիմիի տրամադրության 
տակ34։ Ի դեպ՝ այդ ծրագրին ընդդիմացել էր գեներալ Ղարաբաղին, 
որը վերջիններիս ներշնչել էր այն միտքը, որ հարկավոր չէ վաղաժամ 
գործողություններ իրականացնել, քանի դեռ Խոմեյնու
ներկայացուցիչների հետ բանակցություններն ընթացքի մեջ են։
Համաձայն շրջանառվող լուրերի՝ Բազարգանը, Բախթիարը և 
գեներալ Ղարաբաղին հանդիպեցին շահական գվարդիայի 
հրամանատար գեներալ Բադրիի և օդային ուժերի հրամանատար 
գեներալ Ռաբիիի հետ և վերջին պահին կարողացան համոզել նրանց 
միանալ հեղափոխությանը35։

Փետրվարի 11-ին իրանական բանակի ցամաքային, օդային և ծովային 
զորամիավորումների հրամանատարական կազմի մասնակցությամբ 
կայացավ խորհրդակցություն, որտեղ որոշում ընդունվեց տեւփ ունեցող

34 2տեւհ Տ., նշվ. աշխ., էջ 13։
35 Ո3տ323ու Տ.<., նշվ. աշխ., էջ 122։
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բախումներում բանակի չեզոքության մասին36։ Տեղեկություններ կան, որ 
այդ որոշումը կայացվել էր Ղարաբաղիի վրա Խոմեյնու ճնշումների ու 
հարկադրանքի հետևանքով։ Իսկ պատճառաբանություններ գտնելը 
դժվար չէր։ Միանգամայն հավաստի էր հնչում բանակի ղեկավարության 
այն հայտարարությունը, որ բանակը կատարել է Բախթիարի 
սահմանադրական կառավարությանը պաշտպանելու շահի 
հանձնարարությունն այնքան ժամանակ, քանի դեռ վարչապետը 
սահմանադրության պահապանը կլինի։ Եվ քանի որ Բախթիարը դրժել է 
այդ պայմանը և հակվել է երկրում հանրապետություն հաստատելու կողմը, 
ապա բանակն այլևս իրեն պարտավորված չի զգում իրականացնել 
վերջինիս պաշտպանությունը։ Բանակի ղեկավարությունը Իրանի բուռն 
գործընթացներին իր չեզոքությունը հիմնավորում էը նաև ստեղծված 
իրադրության պայմաններում ներքին արյունահեղ պատերազմից 
խուսափելու շահի հրահանգը կատարելու նպատակով37։ Հատկանշական 
է, որ գեներալներից ոմանք տարբեր պատրվակներով խորհրդակցությանը 
չմասնակցեցին, հանգամանք, որն ավելորդ անգամ վկայում էր այն մասին, 
որ այդպես էլ տարբեր պատճառներով հնարավոր չէր եղել պահպանել 
բանակի միասնականությունը։

Փետրվարի 11-ին, այսպիսով, շահական բանակը դադարեց 
գոյություն ունենալ։ Փահլավիների վարչակարգը տապալվել էր։ Նույն 
օրը Բախթիարը հարկադրված եղավ հրաժարական տալ, իսկ վեց օր 
անց Ռ. Հայզերը հեռացավ Իրանից։

Ինչ վերաբերում է բարձրաստիճան զինվորականության հետագա 
ճակատագրին, ապա վերջիններս այդպես էլ չխուսափեցին 
հաշվեհարդարից։ Եվ այդ դեպքում արդեն կարևոր չէր, թե վճռորոշ 
պահին նրանցից ով որ ճամբարում էր հայտնվել։ Նրանց մեծ մասը 
մահապատժի ենթարկվեց, ձերբակալվեց կամ երկրից արտաքսվեց՝ 
առանց նոր վարչակարգի դեմ գործելու վերաբերյալ որևէ իրական 
ապացույցի։ Արդեն փետրվարին, երբ սկսվեց իրանական բանակի 
բարեփոխումը, մոտ 200 գեներալ մահապատժի ենթարկվեց38։ Այս 
գործընթացն ունեցավ իր շարունակությունը։

36 Նեջաթի Ղ., նշվ. աշխ., էջ 391։
37 Նույն տեղում, էջ 390։
30 2ւոոջ Լ., նշվ. աշխ., էջ 182։
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Բարձրաստիճան զինվորականության նկատմամբ Խոմեյնու 
դիրքորոշման այս կտրուկ Փոփոխությունը ևս ուներ իր ծանրակշիռ 
հիմնավորումը։ Հատկապես վերջին իրադարձություններում նրանց 
ծայրահեղ ակտիվության անթաքույց դրսևորումն ավեյի էր ամրապնդել 
Խոմեյնու այն վստահությունը, որ երկրի զինված ուժերը վաղ թե ուշ դուրս 
կգան նոր վարչակարգի դեմ և հետագա վտանգներից խուսափելու համար 
նրանցից ժամանակին պետք էր ազատվել, մանավանդ, որ նրանք իրենց 
ամենակարևոր գործն արդեն ավարտել էին։

Հիասթափված և վիրավորված շահը իր «Պատասխան 
պատմությանը» գրքում գրում է. «Հայզերին հաջողվեց իր կողմը 
գրավել իմ զինված ուժերի շտաբի վերջին պետ գեներալ 
Ղարաբադիին։ Հետագայում նրա պահվածքը վերլուծելով՝ համոզվեցի, 
որ նա դավաճան է եղել... Ղարաբադին, օգտագոծելով իր 
ազդեցությունը, խոչընդոտել է, որ բանակը Խոմեյնու դեմ դուրս գար... 
Բացի Ղարաբադիից, իմ բոլոր գեներալները գնդակահարվեցին...39»։

Ղարաբադիին դավաճան անվանելը, ակնհայտորեն, շահի կողմից 
առավելապես զգացմունքային բնորոշում էր։ Բարձրաստիճան 
զինվորականների, ինչպես և Ղարաբադիի համար վերջնականապես 
պարզ էր դարձել ստեղծված իրադրության պայմաններում շահին 
Իրան վերադարձնելու այլևս միանգամայն անիրագործեւի լինելը, և 
այդ պահին բանակի միասնականությունը պահպանելու և փլուզումից 
զերծ պահելու միակ ուղին կոնֆյիկտի խաղաղ կարգավորումն էր։

Ի դեպ՝ Ղարաբադիի կյանքը ևս մեծ վտանգի տակ էր։ Նա մեղադրվում 
էր բանակի չեզոքության որոշման մասին ռադիոյով հայտարարությունն 
ուշացնելու համար (ռադիոն գտնվում էր զինվորականների հսկողության 
տակ), մինչդեռ անտեղյակ շահական գվարդիան և մյուս 
զորամիավորումները շարունակում էին ավելի վաղ սկսած դիմադրությունը՝ 
մեծ կորուստներ պատճառելով։ Սակայն Ղարաբադիի նկատմամբ որևէ 
պատժամիջոց չիրականացվեց շնորհիվ այն բանի, որ նա կարողացել էր 
ժամանակին ետ պահել բարձրաստիճան զինվորականությանը Շ. 
Բախթիարին լոյալություն ցուցաբերելուց։

Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ, փաստորեն, Միացյալ 
Նահանգների ղեկավարության դիվանագիտությունն իր նպատակին

39 ահՅատՅժ 1%62&հ Բտհ1»ո, ձոտաօր էօ Ւ1ւտէօւ7,1̂ 6» ՝̂ օւ՜1<, 1980, թթ. 172-173.
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չհասավ։ Չնայած գործադրած ջանքերին՝ նրան այդպես էլ չհաջողվեց 
վերականգնել, առավել ևս պահպանել Իրանում ԱՄՆ-ի դիրքերը։

Արդեն իսկ երկրից շահին հեռացնելու մասին որոշման ընդունումից 
և. մանավանդ, դրա իրականացումից հետո երկրում ստեղծված նոր, 
ծայրահեղ բարդ իրադրության պայմաններում զինված ուժերի 
հրամանատարությունը ևս չկարողացավ լուծում տալ իր առջև դրված 
խնդիրներից և ոչ մեկին, նա չկարողացավ խոչընդոտել շահի 
հեռանալը երկրից, չկարողացավ պահպանել իր միասնականությունը 
և նրան ետ վերադարձնել, և, վերջապես, հարկադված եղավ ոչ միայն 
հրաժարվել զինված հեղաշրջում իրականացնելու և զինվորական 
կառավարություն ստեղծելու մտադրությունից, այլև իր 
համերաշխությունը հայտնել հեղափոխական ուժերին։ Հատկապես 
բանակի ղեկավարության այս դիրքորոշումը, որքան էլ առաջին 
հայացքից անսպասելի թվա, ավելի քան նպաստավոր եղավ 
հեղափոխականների նպատակների իրականացման համար, քանի որ 
հնարավոր դարձրեց երկրից շահի հեռանալը և ապահովեց Խոմեյնու 
անարգել վերադարձն ու դրան հաջորդող գործընթացները։

/աստհ Տ7/ա80Ա̂ /\ւտւ

7հէ րօտաօ^ւ օք ձ ոա  ւէ*օէ&տաբ *տ >ա 1ԱԲ087*Ա7 ք*շ7օ& բօտ 
0էՏ71աԱ6 7»5 5*0 7Ւ1է ՇՕԱՏէՕՍէ^ՇէՏ Օք 11Ա1Տ1ԱԱ 8^0ԼՍ710Ո 11Տ1 

1978-1979։ ԼՕՕ&ՕՍ7

1ո էհտ շսռ՚տոէ ձՐէւշ1տ ք)ք6Տ6ոէ տոժ ժւտօստտ էհտ տՅւո քտշէօրտ »հւշհ ոօէ օո1̂  
տսբթօրէտժ էհ6 ՏԱՇՇՏՏՏ օք էհտ քՏ70|սէ|0Ո, եսէ 31Տ0 օօոժւէւօոտժ էհտ քսրէհտք թՐՕՇ6ՏՏ6Տ 
ւո էհտ շա<։ւ31 թտհօժ օք էհտ ^օ1սէւօո «ւէհւո էհտ քքՅտտ»օւ–|« օք շօտր1ւշՅէտժ յոՃ 
Շ0ՈէՐՅԺւՇէ017 (3011է1031 (̂ տ|0թՈ1ՏՈէՏ.

ծտ ժօտւոՅոէ քՅՇէօՐՏ, էհտ ՅՄէհօր տտթհտտւշտտ էհտ քօէ՜շտժ էՐՅոտքօւ՜աՅէւօո օք հւ§հ 
րաւԱոյ; տւ1ւէ317 էօ»3ւ՜օ1տ էհտ տհտհ »հւշհ »յտ շօոոտօէտժ »ւէհ էհտ ոտ» էտօէւօտ օք էհտ 
ՍՏ/\ ՅՏ »տ1| ՅՏ էհտ թՐՅՏքՈՅէւՇ ՅՈԺ բԱ|–թ0ՏՏքս1 0|քՇԱՈ1ՏէՅՈՇ6Տ Օք |է ԱՏՏԺ էհտ 
^0|սէ|0Ո քՕՐՇՏՏ.
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ԵՎԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՃԱՊՈՆԻԱՅԻ ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴԵՐԻ ԱԿՏԻՎԱՑՈՒՄԸ 
ՊԱՐՍԻՑ ԾՈՑԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ԵՎ «ԾՈՎԱՑԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ»  

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ Խ Ն Դ Ի ՐԸ  2001 Թ. ՍԵՊ ՏԵՄԲԵՐԻ 11-Ի 
ԴԵՊՔԵՐԻՑ ՀԵՏՈ

ճապոնիսւն Սառը պատերազմի տարիներին երկրում գործող 
«խաղաղ» սահմանադրության հիմնադրույթները չխախտելու 
նպատակով, փորձում Էր իր միջազգային անվտանգությունն 
ապահովել երկրում առկա ԱՄՆ-ի ռազմական բազաների միջոցով1։ 
Սակայն հետսառըպատերազմյան շրջանում ստեղծված 
աշխարհաքաղաքական իրադրության փոփոխման, մասնավորապես՝ 
երկբևեռ համակարգի փլուզման և բազմաբևեռ համակարգի 
ձևավորման, ասիական մի շարք երկրների տնտեսական կտրուկ աճի 
և բնական հանածոների ձեռքբերման համար վերջիններիս միջև 
ծավալվող մրցակցության մեծացման, ինչպես նաև ճապոնիայում 
տեղի ունեցող ներքին քաղաքական խմորումների արդյունքում2 սկիզբ 
դրվեց պաշտոնական Տոկիոյի նոր քաղաքականության ձևավորմանը։ 
Այն արտահայտվեց ճապոնիայի ռազմաքաղաքական դերի 
ակտիվացմամբ թե* ասիա-խաղաղօվկիանոսյան և մերձավորարևելյան 
տարածաշրջանների, թե՞ միջազգային հանգուցային 
հիմնախնդիրների կարգավորման գործընթացներում3։ Այսպես՝ արդեն 
1997 թ. ճապոնիայի ռազմական հայեցակարգում հայտնվեցին նոր 
միտումներ, որոնք, առաջին հերթին, ուղղված Էին ճապոնիայի

1 1օրօ, 50 Ո61 ոոՕհՇէէՕԱ ս ս ո ո օա ՚ռ ա  (1945-1995), ձէօՇՒաՅ, 1996, Շ. 12.
3 1955-1993 թթ. երկիրը կառավարվում Էր Լփբհրալ-դեմոկրատական կուսակցության 
(ԼԴԿ) կողմից։ 1994 թ. հունիսին իշխանության եկավ ճապոնիայի Նոր կուսակցությունը 
(ՃՆԿ)։ Այս մասին տե՜ս ձձօոօաւոօտ 8., ձձօոօ/լոոօտՅ 3., աթոտթեոհ Շ., Սշւօթւ» ^ոօւսա, 
XX 86«, ձձօշոտՅ, 2007, շ. 431-440; ձ/եճւԵեւո 7հօ հ̂ ՅՇՐՕտշօոօոուշ նւթօոտոօտ օք յտթՅՈ 
Տ1ՈՇ61990։ ծո Ըտթւհշ311™6ՏէւջՅէւօո, ^Յտհտջէօո ՕՇ, ւ^տաետր 1996, թ. 18.
3 Այս մասին մանրամասն տե՛ս Հարությունյան Ե., ճապոնիայի մերձավորարևելյան նոր 
քաղաքականության ձևավորումը հետսառըպատերազմյան շրջանում (1991-2001 թթ.), 
Մերձավոր Արևելք, 2012, VIII, Էջ 238-248։
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ինքնապւսշտպանական ուժերը (ՃԻՈՒ) տարածաշրջանային 
ռազմական ուժի վերածելու մտադրության հետ։ Հարկ է նշել, որ 
ճապոնիայի ռազմաքաղաքական դերի ակտիվացման գործում մեծ 
խթան հանդիսացավ տարածաշրջանում Չինաստանի ժողովրդական 
Հանրապետության (ՉԺՀ) ծավալապաշտական քաղաքականությունը, 
ինչպես նաև էներգակիրների ոլորտում մի շարք ասիական երկրների. 
հատկապես՝ ՉԺՀ-ի և Հնդկաստանի կողմից վառելանյութի 
ձեռքբերման համար ներկայացված մրցակցության հայտը4։ Նշենք, որ 
Չինաստանը դեռ 1993 թ. էներգակիրների ներկրման ոլորտում լուրջ 
մրցակցության հայտ ներկայացրեց միջազգային հանրությանը՝ 
դառնալով մերձավորարևելյան նավթի ցանցային ներկրող, իսկ արդեն 
2003 թ. զբաղեցրեց երկրորդ տեղն իր նավթային ներկրումների 
քանակով՝ ետևում թողնելով ճապոնիային և զիջելով միայն ԱՍՆ-ին5։
2000 թ.–ի դրությամբ՝ Մերձավոր Արևելքից Չինաստանը ներկրել է իր 
նավթային պահանջարկի մոտ 54%-ը և ըստ կանխատեսումների՝ 2020 
թ. Չինաստան արտահանվող նավթի քանակը կհասնի 3.65 միլիոն 
բարելի մեկ օրում, որը կբավարարի վերջինիս էներգիայի 
պահանջարկի 6096-ը6։ Ուստի Չինաստանի թե՛ էներգակիրների 
ոլորտում լուրջ մրցակցության հայտը, թե՛ ծավալապաշտական 
քաղաքականությունը, որն առաջնորդվում էր ռազմաքաղաքական 
դերի ակտիվացմամբ, մեծ վտանգ են ներկայացնում ինչպես 
ճապոնիայի տնտեսությանը, այնպես էլ տարածաշրջանում վերջինիս 
դիրքերին, որը, ինքնաբերաբար, նպաստեց ռազմածովային ուժերի 
մրցավազքի զարգացմանը7։ ՉԺՀ-ի աստիճանաբար ծավալվող

4 Ըստ կանխատեսումների՝ 2035 թ. դրությամբ ասիական երկրների էներգիայի 
պահանջարկը կւսճի, որի ապահովման համար անհրաժեշտ կլինի 7.375 միլիոն տոննա 
նավթ, որից 2.700 միլիոն տոննա նավթը կբավարարի միայն Չինաստանի և 
Հնդկաստանի էներգիայի պահանջարկը՝ կազմելով աշխարհում արտահանվող նավթի 
46%-ը։ Այս մասին տե՜ս հտոժԵօօհ օք Ըո&րջ̂  տոժ Ըշօոօաճ ՏէՅէւտէւշտ ւո |3թ3ո, 1օ^օ, 2011, 
բ. 248.
5 Iոէ6ՐՈՅէ10ՈՅI 5ո6 ^  ձ^ՏՈ^ (1Տձ), Օւ1 ձ/Ա|՜1(6է &6թՕք՜է, ԱյրշՒ| 11, 2004, թ. 12.
6 յ ա  Լ ւՅ ո ^ ւ Յ ո ջ ,  Տ ո6 ւ՜յ$  քււ՜տէ. Շ հ ւո տ  յ ո Ժ էհտ  ձ4ւժժ16 էՅՏէ, ն ա 1 «  Տտտէ Ը ս տ ր է © ^ ,  V օI. X II/2 , 

Տ թ ո ո ք ,  2 0 0 5 , բ բ .  3 -10 ; հ է է թ ։/ /» * ^ .տ 6 ք օ ր ս ո 1 .0 ք 8 /6 9 4 /6 Ո 6 ք (^ – հ ր տ է # – ք1ո2

7 Նշենք, որ ճապոնիայի ռազմական բյուջեն կազմում Է 59 մ(րդ ԱՍՆ դոլար, մինչդեռ 
ՉԺՀ-ի բյուջեն, որը վերջին 5 տարիների ընթացքում համարյա կրկնապատկվել Է, 
կազմում Է 102 մլրդ ԱՄՆ դոլար։ Այս մասին տե՜ս քտշէհօ*։ յտթՅո՚տ ԱաէՅդ։ \̂ 611–ձ™6<1
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ազդեցության զսպման հարցում շահագրգռված է ոչ միայն 
ճապոնիան, այլև մի շարք տարածաշրջանային երկրներ՝ 
Սինգապուրը, Ավստրալիան, Ֆիփպինները, Մալայզիան, Ինդոնեզիան 
և ԱՄՆ-ը։ Այս երկրները մեծապես աջակցում են ճապոնիային՝ 
տարածաշրջանում ՉԺՀԼ-ին հակազդող ուժ դառնալու հարցում8։

Ծագող արևի երկրի ռազմաքաղաքական դերի, ինչպես նաև 
տարածաշրջանային անվտանգության համակարգում
դերակատարության ակտիվացման վառ օրինակ է 1999 թ. ԱՄՆ-ի 
կողմից Գոււսմում անցկացվող զորավարժություններին մասնակցելը և 
այնտեղ իր ռազմական օդանավերից մեկի տեղակայումը։ Նույն 
թվականին ՃԻՈՒ-ն օդային ուժերի հնարավորությունները 
բարելավելու նպատակով ձեռք բերեց չորս “8օ6տջ 767" 
վերահսկողական օդանավ։ Ավելին՝ 2000 թ. Տոկիոն պայմանագիր 
ստորագրեց Սինգապուրի հետ՝ վերջինիս ռազմական բազաները 
հարկ եղած ժամանակ օգտագործելու վերաբերյալ9։ Նշենք, որ չնայած 
երկրում գործող «խաղաղ» սահմանադրությանը՝ ՃԻՈՒ-ն արդեն 
վաղուց դարձել է աշխարհի ամենազարգացած 
ռազմաարդյունաբերական համալիրներից մեկը10՝ իր տրամադրության

եսէ Սոէ6Տէ6Ժ 1Ո Տտէէ|6, յսկք 30, 2012, հէէր։//»»»»».Ր61քէ6քՏ.ՇՕ1Ո/31է1օ|6/2012/07/31/ԱՏ–յՅբՅՈ– 
ձ6քտոՇ6–քՅՇէ̂ –1(1ՍՏ8ՏԸ86Ս03020120731
8 7«յ 6յ16Ո ՇՅՐթՏՈէՏՐ, յտթտո 7յ1<6Տ 3 հձօԺՏՏէ ՏէՔթ 1օ«ՅՐ«1 6|օետ1 ՏՏՇԱՈէ̂ , )ՅՈԱ317 8, 2002, 
Ւէէբ։//ա«ո.օ8էօ.օրջ/թսԵ11շՅէւօոտ/օօո,1տ6ոէ317/|ՅթՅո–է31(6տ–տօժ6տէ–տէ6թ–էօոՅքժ–տ1օԵ31–տ6շսոէ̂
9 ^||| յ&բՅՈ Տ63ՈՈ, Այ̂  28, 2001,
հէէթ։//»»1««.ՏէքՅէքՕք.ՇՕա/Տ63ՐՇհ/տ1է6/̂ |||%20յՅթՅՈ%20Ր63ՈՈ
10 ճապոնիայի զորքերի թվաքանակը կազմում Էր 227.000 զինվոր (46.000 
պահեստային)։ Ցամաքային «ինքնապաշտպանական ուժերը» կազմված Են 13 
դիվիզիաներից, որոնք իրենց մեջ ներառում են 136.000 զինվոր, ունեն 950 
զրահատեխնիկա, 463 ուղղաթիռ, 800 միավոր հրետանային տեխնիկա։ Ծովային 
ուժերը բաղկացած են՝ 44.000 անձնակազմից, ունեն 148 նավ, որից 16-ը սուզանավեր 
են, 58-ը՝ վերջրյա նավեր, 35-ը՝ ականազերծող նավեր, նաև ունեն 110 օդանավ, 99 
ուղղաթիռ։ Օդային ուժերը թաղկացած են 45.000 անձնակազմից, ունեն 368 կործանիչ,
42 տրանսպորտային և 182 այլ օդանավեր։ Այս մասին տե՜ս Կարապետյան Ռ., Իրաքում 
ճապոնիայի ռազմական ներկայության վերաբերյալ, Արևելաասիական 
ուսումնասիրություններ, 2009, I, Էջ 48։ 1մտւտէ17 օք Օտքտոտտ յտթՅՈ. յտթՅՈ՚տ Օտքտոտտ ^հւէտ 
ԲՅթտր հէէբ։//»««.(։163ոոտ.տօժ.8օ.յթ/հ31<ստհօ..օ13է3/2009/2009/ժ3էւոձ®է.հէքո1
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տակ ունենալով խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում ամենամեծ 
նավատորմն ԱՄՆ-ից հետո", իսկ նրա ցամաքային ուժերն իրենց 
թվաքսւնակով գերազանցում են Բրիտանական թագավորական 
բանակն ու նավատորմն իրար հետ գումարած, սակայն զիջում են 
Չինաստանին 10 անգամ և Հյուսիսային Կորեային՝ 5 անգամ՛2։

2001 թ.–ից հետո ճապոնիայի կողմից «Աէգիս» («ծ6§ւտ») տիպի 
կործանիչների ձեռքբերումը շեշտակիորեն բարելավեց երկրի զինված 
ուժերը, որոնք ի վիճակի են բարձր մակարդակով փոխգործակցել 
ԱՄՆ-ի տեխնոլոգիապես առաջատար ռազմական ուժերի հետ՛3։

Արդեն 2001 թ. ապրիլին, երբ ճապոնիայում իշխանության եկավ 
վարչապետ Կոիզումի Ջունիչիրոն, երկրում բարձրացվեց 
սահմանադրական դրույթների վերանայման հարցը, հատկապես 
հրատապ էր զենքերի տեխնոլոգիայի և սպառազինությունների 
արտահանումն արգելող օրինագծերի վերանայման խնդիրը14։

ճապոնիայի ռազմաքաղաքական դերի ակտիվացումը խթանող 
սահմանադրական մի շարք բարեփոխումներ հնարավոր դարձավ 
կյանքի կոչել 2001 թ. սեպտեմբերի 11-ին Նյու-Տորքում տեղի ունեցած 
դեպքերից հետո, երբ միջազգային անվտանգության համակարգին 
սպառնացող վտանգը ստիպեց ճապոնիային կոնկրետ քայլեր

Նշենք, որ 2002 թ.–ի դրությամբ ՃԻՈԻ-ին հատկացվել է երկրի բյուջեի շուրջ 6.1%-ը (մոտ 
50 մլրդ. ԱՍՆ դոլար), որը կազմում է ճապոնիայի ՀՆԱ-ի 0.995%-ը։ Այս մասին տե՛ս 
յ3թ3ո ծ1ոո3ո30 2003, Օտքտոշօ Տբտոժւոյյ, 1օ^օ, 2003, բ. 47.
" Ներկայումս ճապոնիայի նավատորմը ներառում է իր մեջ 8 պաշտպանական նավեր,
47 ժամանակակից ականակիր նավեր և ավելի քան 150 ծովային ինքնաթիռներ։ 
ճապոնիայի պաշտպանության գործակալությունը ցանկանում է ձեռք բերել նաև 2 
ուղղաթիոակիրներ (13500 տոննա տարողունակությամբ), որոնք կլինեն ամենահզոր 
նավերը տարածաշրջանում։ Այս մասին տե՛ս 1տ13էւօոտ1 1ոտէւէսէ6 քօր Օտքտոտտ Տէսժ&տ, Ըտտէ 
ձՏ|ՅՈ ՏէՐՅէՏջւՕ 2005, թ. 215.
12 քՅՇէե<»։ յտբՅՈ՚տ աէՅ^։ տ̂11–ծւ–տ6<յ եսէ Սոէտտէտժ տ 83էէ1տ. յս1̂  30, 2012, 
հէէբ։//»»»™.ք6Աէ6ՐՏ.ՇՕա/Յքէ1Շ|6/2012/07/31/ԱՏ–յՅթՅՈ–Ժ6ք6ՈՇ6–քՅՇէԵՕ\–
1ԺՍՏ88586Ս03Զ20120731
13 1̂1 յՅթՅՈ Տ63ՐՈՈ, ք6եՐԱ317 2001,
հոթ։//ո̂ .տէր3էքօր.շօա/տ63րէհ/տ1է6/̂ ա%20յ3թ3ո%20ր&3րա
14 «Յգս61 Տհ30ս1 , յտթՅո՚տ  Շ հՅ ոջտ ք»  Օ տքտոտտ Բօ1ւօ> ։ ա ւ է տ դ  0 6 բ 1 օ^ ւո6 ո է  տ  էհտ  ԲտրտւՅՈ Օս1ք,

յՅթՅՈ6Տ6 Տէսժւտտ , 701. 27 . Ա . 3 . Օ տ Շ Տ տ եՕ Ր  2 0 0 7 , բ .  2 3 5 ; Շ0Ր6> \^ 3 ||յՇ6, յՅթՅՈ՚Տ 
^ բ բ ր օ Յ շ հ  է օ  էհտ  է \ բ օ ք է  օ ք  ծ ւ-տ տ , յ տ ո ս Յ ^  11, 2012;

հէէթ ։//Յ տ » .ո6 »բՅ Շ ւքւշւոտ էւէսէ6 .0 Ր8 /7 բ= 9 8 85 ; հէէբ ։/^տ » .ո6 » թ3 < ։ւքւ< ։տ տ էւէսէ6 .0 քտ /7 թ= 9 56 8
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ձեռնարկել15։ Այսպես՝ 2001 թ. հոկտեմբերին ճապոնիան ընդունեց 
հակաահաբեկչական հատուկ օրենք 2 տարի ժամկետով, համաձայն 
որի՝ ճապոնիան իրավունք ստացավ ինքնապաշտպանական զորքեր 
ուղարկել Աֆղանստան՝ ահաբեկչության դեմ պայքարելու և Միացյալ 
Նահանգներին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով16։ 2001 թ. 
նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին ճապոնիան երեք ականակիր 
նավեր ուղարկեց Հնդկական օվկիանոս17։ Ավելին՝ 2001 թ. նոյեմբերին 
ճապոնիան մասնակցեց Գուամում և Սան Դիեգոյում տեղակայված 
ԱՄՆ-ի նավատորմի կողմից իրականացվող ռազմական 
գործողություններին։

2002 թ. վարչապետ Ջ. Կոիձումին առաջ քաշեց «Հարավ
արևմտյան կղզիների պաշտպանության» ծրագիրը18՝ ծովափնյա 
կղզիների պաշտպանության համար զինված ուժեր ստեղծելու 
վերաբերյալ, որոնք նախատեսվում էր, որ պիտի համագործակցեին 
ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի հետ։

2003 թ. մայիսի 15-ին ճապոնիայի խորհրդարանն ընդունեց երեք 
օրինագիծ, որոնք հայտնի են «Հնարավոր պատերազմների օրենք» 
անվանմամբ։ Այս օրինագծերի շնորհիվ իշխանությունը ստացավ 
լիազորություններ մոբիլիզացնելու ինքնապաշտպանական զորքերը 
ճապոնիայի դեմ հնարավոր ռազմական հարձակում իրականացնելու 
դեպքում։ Օրենքը թույլ էր տալիս երկրի վարչապետին արտակարգ 
իրավիճակներում հրամաններ արձակել19, որը բավական մեծ 
առաջընթաց էր երկրի ռազմաքաղաքական դերի ակտիվացման 
տեսանկյունից։

2003 թ. հուլիսի 26-ին ճապոնիայի խորհրդարանում վարչապետ Ջ. 
Կոիձումիի կողմից ներկայացված հակաահաբեկչական օրենքի 
նախագծի ընդունմամբ՝ կառավարությանն իրավունք տրվեց 
«ինքնապաշտպանական ուժեր» (մոտ 1.000 զինվորական) ուղարկել

՚5 յշթՅո Ըշհօ, V. 32, 2, ձթո1 2004, հէէթ։//\ոո*ա.յ3թ3ո6օհօ.օօտ
16 ւՅէՕՕՏտէ&ճյՅթՅՈ՚Տ Օտքտոշտ Բօ1|Շ̂  ՅՈԺ 8սՐ63Ա0ՐՅէ|Շ Բօ1|է1ՇՏ, 1976-2007, ՝քՕք|<, 2010,
թ.1.
17 Ո3գս61 Տհտօս1, նշվ. աշխ., Էջ 239։
18 Լա յւՅոջ օ̂ոջ, ձւ-ատժ 1ոէտո«ոէւ՜օո յտբտո Օւտօ̂ ս 1տ1յոԺտ։ 1ոէտոէւօոտ տոժ Լտջտւ 
Օօոտհ՚Յւոէտ, ՇհւոՅ 1ոէ6րո3էւ0ո31 Տէսժւ6տ, Տ6բէ6տե6ւ–/ՕօէօԷ*ր 2012, թբ. 24-25.
19 1*3գս61 Տհ30ս1, նշվ. աշխ.. Էջ 234։

265



իրաք՝ վերակառուցողական աշխատանքներին աջակցություն 
ցուցաբերելու նպատակով20։ Նշենք, որ ինքնապաշտպանական ուժերն 
իրաք ուղարկվեցին արդեն 2003 թ. դեկտեմբերի 15-ին և այնտեղ 
մնացին մոտ մեկ տարի21։ Ավելին՝ ճապոնիան 2004 թ. փետրվարին 
հումանիտար և խաղաղապահ գործողություններ իրականացնելու 
նպատակով Իրաք ուղարկեց ճապոնական ցամաքային փորձւսգիտա– 
հետազոտական զինվորական խումբ, իսկ արդեն նույն թվականի 
մարտի վերջերին 550 հոգուց բաղկացած հետևակային 
ինքնապաշտպանական զորքեր։ Փաստորեն, ճապոնիան, զորքեր 
տեղակայելով Իրաքում, հնարավորություն էր ստանում նախ՝ իր 
միջազգային ներդրումն ունենալ հակամարտության լուծման հարցում, 
երկրորդ հերթին՝ ամրապնդում էր իր ռազմավարական կապերն ԱՄՆ– 
ի հետ և ամենակարևորը՝ նպաստում էր հետհուսեյնյան Իրաքի 
վարչակարգի հետ հարաբերությունների զարգացմանը, ինչը, 
անկասկած, նավթային ներկրումների անխափան հոսքի երաշխիք 
էր22։ Այսպիսով Իրաքում ճապոնացի զինվորների ներկայությունը 
վկայում է միջազգային անվտանգության համակարգում ճապոնիայի 
դերի ակնհայտ ակտիվացման մասին, ինչն ավետեց որակապես նոր 
դարաշրջանի սկիզբ Տոկիոյի համար և հաստատեց ճապոնիայի 
կենսական կարևոր շահերը Պարսից, ծոցի տարածաշրջանում23։

Երկրի ռազմաքաղաքական դերի ակտիվացում նկատվեց նաև 
հետագա տարիներին։ Այսպես՝ 2007 թ. հունվարի 9-ին պաշտոնական 
Տոկիոն որոշում ընդունեց ճապոնիայի Պաշտպանության 
գործակալությունը Պաշտպանության նախարարության վերածելու 
վերաբերյալ, ինչն իրավասություն տվեց երկրի իշխանությանն

20 Նույն տեղում, էջ 239։
21 ՏէՅէտտտոէ է>̂  Բ ոտ տ  ^տւտէտր յսուօհււ՚օ  ճօւշսոռւ Շ օոօտ ւ-ոտ ջ էհտ 6տէՅե1ւտհտտոէ օ ք  էհտ Լ յ»
Շ օո շտ ր ոտ ջ  էհտ Տթ€031 (^ՏՅՏսւ-տտ օ ո  հստՅուէՅՈՅո յոԺ ք& շօոտ էա շէ ւօո  ձտտւտէտոշտ ա  |րՅզ, 26 
յս1^ 2003, հէէթ։//»»»«.|<3ոէ61.80.յթ/ք0ք61տո/|<012ստւտբ66շհ/2003/07/26<13ո»3–6.հէո1|
23 Իրաքի միայն հետազոտված նավթահաններում կա շուրջ 112 մլրդ. բարել նավթ։ 
ճապոնիան առաքում Է Իրաբից 120000 բարեւ նավթ 1 օրում, որը կազմում Է իր 
նավթային ներկրումների 3.2%-ը։ Այս մասին տես հւտՅոտ Այտյ1«, յտթՅո տ 1ռգ։ նօօժե^տ 
էւ՜օօթտ, հտհօ Յւժ, ձտւՅ էւտտտ, յս1̂  26, 2006,
հէէթ։//««̂.Յէ1տ6տ.շօտ/Յէ1ո16տ/յՅթՅո/Ւ16260հ01.հէա1
23 Բօ1ւէւշ31 հՅոժեօօ1< օ ք  էհտ Ա ա 1 տ  ՏՅտէ 2008, ^Յ տ հւոշէօո, 2008, թ. 12; Տտգս0| Տհ30ս1, նշվ. 
աշխ., Էջ 240։
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արտակարգ իրավիճակներում գործելու ավելի կտրուկ՝ մեծացնելով 
վերջինիս դերն արտաքին քաղաքականության որոշումների վրա 
ազդելու հարցում24։

Հետագայում Սինձո Աբեի կառավարությունը նույնպես շարունակեց 
իր նախորդի քաղաքականությունը սահմանադրական 
ՓոՓոխությունների իրականացման հարցում՝ գնահատելով այն՝ 
որպես ճապոնիայի քաղաքականությունը դարաշրջանի նոր 
միտումներին ավելի համահունչ դարձնելու հիմնական միջոց25։ 2007 
թ. ապրիլին ճապոնիայի կառավարությունը ստեղծեց 
մասնագետներից բաղկացած մի խումբ՝ ԱՄՆ-ում ճապոնիայի 
նախկին դեսպան Յանաի Շունջիի ղեկավարությամբ։ Այդ խմբին 
լիազորվեց դիտարկել սցենարներ որևիցե երկրի կողմից ճապոնիայի 
վրա հարձակման հավանակության և նման իրավիճակի առկայության 
դեպքում հնարավորինս արագ զինված ուժերը մոբիլիզացնելու շուրջ26։ 
Նշենք, որ հարձակում չի նշանակում միայն ճապոնիայի տարածքի 
վրա ֆիզիկական հարձակման վարձի կիրառում, այլև հնարավոր 
ռազմական գործողությունների իրականացում, որոնք կարող են վնաս 
հասցնել ճապոնիայի տնտեսական շահերին։ Դրա վառ օրինակ 
կարող է ծառայել Պարսից ծոցի տարածաշրջանից ճապոնիա 
առաքվող նավթի և բնական գազի ծովային ուղիների հնարավոր 
վնասումը, ինչը պատճառ կհանդիսանա կենսական կարևորություն 
ներկայացնող վառելանյութի ներկրման ընդհատման համար27։ Նշենք, 
որ «Ծովային ուղիների» հայեցակարգն ի հայտ է եկել որպես 
գաղափար դեռևս 1981 թ. ԱՄՆ-ի նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի և 
վարչապետ Սուձուկի Զենկոյի միջև ռազմական համագործակցության 
շուրջ խորհրդակցության ժամանակ։ Համաձայն այդ հայեցակարգի՝ 
ճապոնիայի կառավարությունը ցանկանում էր ընդլայնել իր

24 հէէթ։//\\^.աօժ.ք>օ.յթ/6/Յեօսէ/տ<^.հէտ1
25 &«։1ստհ6 1ոէ6ւ>16«։ Տհւոշօ ձետ, ՕօէօԵօր 31, 2006, հէէթ։//*«»».քէ.օ>ա/<։ո1տ/տ/0/Ե365«892– 
68ք6–11 Ժէ>–ե4շ2–000077962340.հէոո1#3)(2շ2հ|՝̂ (։18\Տ
26 Նշենք, որ խումբը բաղկացած Էր 13 հոգուց։ Խմբի ստեղծման գլխավոր նպատակն Էր 
չորս հիմնական սցենարների դիտարկումը, որոնց իրականացման դեպքում ճապոնիան 
պետք Է մոբիլիզացներ իր ռազմական ուժերը։ Այս մասին տե՛ս Օտւտսևտ ՏտԽոց, Տ€Յթօ»6Ր 
ՅՈԺ յՏթՅՈ՚Տ ք^ՅՈէւաՏ Շ031|է10Ո 6սւ|Ժտ§, ձՍՏէՐՅ||3, 2011, թ. 205.
27 Ճ3դս61 Տհտօս1, նշվ. աշխ., Էջ 238։
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ռազմական գործողությունների տարածքը՝ հասցնելով երկրի ափերից 
մինչև 1000 մղոն հեռավորության վրա, ինչը հնարավորություն 
կընձեռներ ապահովելու նավթի անվտանգ առաքումը ճապոնիա։ 
Հայեցակարգը հնարավոր եղավ կյանքի կոչել միայն 2001 թ. 
սեպտեմբերի 11-ի դեպքերից հետո։ Նշենք, որ ճապոնիայի 
տնտեսության համար կենսական կարևորություն ներկայացնող 
էներգակիրների առաքումը Պարսից ծոցի տարածաշրջանից մինչև 
ճապոնիայի մաքրազտման գործարաններն անցնում են հետևյալ 
ծովային ուղիներով՝ Հորմուզի նեղուցով28, Հնդկական օվկիանոսով, 
Մալակկա, Լոմբոկ, Սունդա և Մակասարյան նեղուցներով, 
Հարափինական և Արևելաչինական ծովերով։
Հետսառըպատերազմյան շրջանում բազմաբևեռ համակարգի 
ձևավորման և բազմազան շահերի բախումների հավանականության 
մեծացման պայմաններում վերոնշյալ տարածքներով անցնող ծովային 
ուղիները դարձել են ավելի խոցելի և վերջիններիս անվտանգության 
ապահովումը բավական բարդացել է։ Նշենք, որ ծովային ուղիների 
անվտանգության ապահովման հարցում բավական մեծ է ԱՍՆ-ի դերը, 
որն Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում կենտրոնացրել է 
իր զորքերի 100.000-անոց անձնակազմ՝ դրանով իսկ վերահսկելով 
նավթի ծովային ուղիների մոտ 1/3-ը29։

Ծովային ուղիների անվտանգության ապահովման հարցում 
ճապոնիայի մտավախությունը լիովին հիմնավորված է, քանի որ ամեն 
վայրկյան տարածաշրջանում առկա տարածքային ցանկացած խնդրի 
սրման արդյունքում կարող են վտանգի տակ դրվել ճապոնիա 
առաքվող նավթի և բնական գազի հոսքը, որը լուրջ վնաս կհասցնի 
երկրի տնտեսությանը։ Նամանավանդ, որ վերոնշյալ ծովային 
ուղիներն անցնում են այնպիսի տարածքներով, որտեղ բավական մեծ 
է տարածքային խնդիրների շուրջ առկա տարաձայնությունները։ 
Այսպես՝ խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում տարածքային 
խնդիրներ կան ոչ միայն ճապոնիայի և Չինաստանի միջև՝ կապված

21 Նշենք, որ Հորմուզի նեղուցով է առաքվում Սաուդյան Արւսբիայի, Քուվեյթի, Կատարի 
և ԱՄԷ-ի նավթային մատակարարումները։ Այս մասին տես ՇւթօատոեՇէտօ ււօա,ւ* 
«տփէտոբօտօ օ̂տ, էձՇՇ, ձւՈՅՇ 27 (1409), 06.07.1984, Շ. 44.
29 Ճտղս61 Տհտօս1, նշվ. աշխ., Էջ 242։
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Սենկակու (Դիաոյու) կղզիների հետ30, ՉԺՀ-ի և Թայվանի, այլ նաև 
ՉԺՀ-ի և տարածաշրջանի մի շարք երկրների՝ Վիետնամի, 
Ս՜ալայզիայի, Ինդոնեզիայի, Ֆիլիպինների միջև։ Նշենք, որ 
վերջիններիս միջև առկա տարաձայնությունները Սփրաթլի և 
Պարասելյան կղզիների վյայ գերիշխանություն հաստատելու հարցի 
շուրջ է։ Վերոնշյալ կղզիների գրավչությունը պայմանավորված է 
նավյ»ի և բնական գազի հսկայական պաշարների առկայությամբ31։ 
ճապոնիան պատրաստակամություն է հայտնել աջակցելու 
Ֆիլիպիններին՝ Չինաստանի հետ առկա տարաձայնությունները 
լուծելու հարցում։ Ավեյին՝ 2013 թ. փետրվարին Ֆիլիպինների 
արտաքին գործերի նախարար Ալբերտ դել Ռոզարիոն հայտարարել է, 
որ ճապոնիան 1,5 տարվա ընթացքում իրենց երկրին կտրամադրի 10 
նոր պարեկային նավեր32։

Փաստորեն, Ծագող արևի երկիրն անհանգստացած է 
Հսսրավչինական ծովում կամ որևիցե այլ ծովային ուղիներում առկա 
տարածքային խնդիրների հնարավոր լարվածության ուժեղացմամբ,

30 Սենկակուն՝ կղզիախմբի ճապոնական, իսկ Դիաոյուն՝ չինական անվանումն է։
Սենկակուն բաղկացած է 5 խոշոր կղզիներից։ 1960-ականների կեսերից մինչև 1970– 
ականների սկզբները ՉԺՀ-ն, Թւսյվանը և ճապոնիան հաշվում էին, որ այդ կղզիները 
գտնվում են իրենց իրավասության տակ։ 1972 թ. չին-ճապոնական դիվանագիտական 
հարաբերությունների հաստատումից ի վեր՝ ճապոնիայի կառավարությունը
հայտարարեց, որ Սենկակու կղզիները այսուհետ գտնվելու են ճապոնիայի 
իշխանության ներքո։ Այնուամենայնիվ, ճապոնիայի և ՉԺՀ-ի միջև հաստատված 
երկկողմանի համաձայնության շնորհիվ՝ ճապոնիան համաձայնվեց թույլ չտաւ ինչպես 
օտարերկրացիներին, այնպես էւ ճապոնիայի քաղաքացիներին մուտք գործել վերոնշյալ 
կղզիներ մինչև վերջնականապես չլուծվի այս խնդրի շուրջ առկա չին-ճապոնական 
տարաձայնությունները։ Սակայն վերջերս ճապոնիան հարց է բարձրացրել վերոնշյալ 
կղզիներն ազգայնացնելու վերաբերյալ, քանի որ Սենկակու կղզիների նկատմամբ 
Չինաստանի կողմից ծավալապաշտական քաղաքականության ընդլայնման փորձեր են 
նկատվել։ Այս մասին տե՛ս 2հձ\ \ւո. ձձօէնտտ օք էհտ յտբՅոտտտ ՕտաօշՐՅէւշ Տէ շ̂ւ՜ոտշոէ՚տ 
“1վ3է|0ո3||23է10ո" օք էՒ16 0|ՅՕ̂ Ա 1տ|ՅՈԺՏ, Շհ|ՈՅ |ոէ6ՐՈՅէ|0ՈՏ| ՏէԱԺ|6Տ, ՏՏթէՏաեՏՐ/ՕշէօԵՏՐ
2012, բբ. 36-50.
31 Սփրաթլի կղզիների շղթան, որը տեղակայված Է Հարավ֊Չինական ծովում, 
բաղկացած Է ավելի քան 100 կղզիներից (պատկանում Են Վիետնամին, Թ՜այ վան ին, 
ՉԺՀ-ին, Մալայզիային, Բրունեյին և Ֆիլիպիններին)։ Այստեղ հաճախ Չինաստանի 
ծավալապաշտական քաղաքականության արդյունքում տեղի են ունենում բախումներ։ 
Այս մասին տե՛ս հէէբ։//*\ո̂ .§1օե31տ6շսոէ̂ .օր8/տւ1ւէ3ր̂ /\«օւ՜1ժ/\03ւ՜/տբք3է1̂ –(։13ւտտ.հէտ
32 հէէբ։//»«ա.տէ6քքտս<.ւ՜ս/ո6«տ.3տթ7ւժ=315197
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քանի որ ցանկացած միջադեպ կարող է անարխորժության պատճառ 
դառնալ նավթ առաքող նավերի համար։ Նման միջադեպեր արդեն 
գրանցվել են։ 2004 թ. մարտին ճապոնիայի և Չինաստանի միջև 
բախումներ տեղի ունեցան այն բանից հետո, երբ չինական և 
թայվանական ակտիվիստները փորձ ձեռնարկեցին ընդլայնելու իրենց 
իրավասությունները Սենկակու կղզիների վրա, սակայն ճապոնիայի 
պահակախմբի զինվորներին հաջողվեց խոչընդոտել վերջիններիս 
կողմից դիրքերի ամրապնդման փորձը33։ Նշենք, որ նմանատիպ մի 
շարք միջադեպերի պատճառով ճապոնիայի կառավարությունն այժմ 
քննարկում է Սենկակու կղզիներում ՃԻՈԻ-ի տեղակայման հարցը34։ 
Ավելին՝ Ճապոնիայի կառավարությունն իր մտադրությունն է հայտնել 
ռազմական ծախսերը 2%-ով ավելացնելու վերաբերյալ, որը կկազմի 
ավելի քան 4.7 տրիլիոն իեն (53,4 մլրդ ԱՄՆ դոլար)։ Այդ գումարը 
նախատեսվում է ծախսել ցամաքային ինքնապաշտպանական ուժերի 
անձնակազմը մեծացնելու, ինչպես նաև ծովային, ցամաքային և 
օդային սպառազինությունները բարելավելու համար։ ճապոնիայի 
Պաշտպանության նախարարությունը հարց է բարձրացրել սեփական 
բաւիստիկ հրթիռների մշակման վերաբերյալ, որը հնարավորություն 
կտա կանխելու Սենկակու կղզիների վրա հնարավոր հարձակումը։ 
Վերոնշյալ հրթիռները նախատեսվում է տեղակայել ճապոնիայի 
Օկինավա կղզում, որը հնարավորություն կտա սահմանել 
վերահսկողության 400-500 կմ հեռավորության վրա35։

Մյուս կարևոր գործոնը, որը մեծ վտանգ է ներկայացնում 
ճապոնիայի նավթի ծովային ուղիների համար՝ ծովահենների և

13 Տ6Ո|«|<1| ետ1օո§ էօ յօթՅո։ Բյո61, աւ-օհ 31, 2004,
հէէթ։//»»»̂ .յՅթՅոէւոո6Տ.շօ.յ բ/է«(է/ոո20040331յ9. հէա1
34 ճապոնիայի կառավարությունը 2012 թ. սեպտեմբերի 11-ին գնեց մասնավոր 
սեփականատերերից Սենկակու կղզիներից 3-ը՝ դրանով իսկ սկիզբ դնելով 
Չինաստանում հակաճապոնական բողոքների ակցիային։ Այս մասին տե՛ս յտթտո 1ւ1«1̂ էօ 
տՇՐ63Տ6 Ժտք&ՈՏՏ Տբ6ոԺ|Ո$» Ժս6 էՕ է61՜ՈէՕՈ31 Ժ|ՏթԱէ6Տ, յՅբՅՈ70<%, 06.01.2013, 
Ւէէբ։//\««̂.յՅթՅՈէՕՕ|Յ̂.ՇՕտ/ՕՅէ6ՏՕք7/բՕ|լէ|ՇՏ/̂6Ո/յՅթՅՈ–|||(61̂–էՕ–1ՈՕՐ63Տ6–<յ6ք6ՈՏ6–Տթ6Ո(1|ՈՏ– 
ժստ-էօ–
էտքոէօոՅւեւտբսէտտ̂սէոԱՇՅութՅւտո̂ է̂ ոտ̂ւտէէտք&սէռսատժատ̂տՅււ&սէտ̂տօսւ-օտ̂լոօսւտւօէ
է6Ր2013–01–06յԱ/1
35 հէէթ։//էօթ»ՅՐ.ոյ/30029̂ 3բօո^Յ–ո1Օ2հ6է–տօշժՅէ–տօէ>տռ6ոո^6–Ր31<&գ–<յ|̂ 3–օԵօՐօո̂ –տբօ(–ո̂ հ– օտէոօ̂ .հհո1
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ահաբեկիչների խնդիրն է։ Ծովահենների թիվը վերջին 
տասնամյակների ընթացքում բավական մեծացել է, որը 
պայմանավորված է մի շարք գործոնների առկայությամբ։ Նախ 
մեծացել է ծովի դերը՝ որպես ապրանքատեղավւոխման միջոց։ Նշենք, 
որ որոշ տվյալների համաձայն՝ ապրանքների մոտ 90%-ն առաքվում է 
ծովով36։ Երկրորդ գործոնը՝ ծովային ուղիներով առաքվող 
էներգակիրներն են, որոնք, բնականաբար, գայթակղիչ են 
ծովահենների համար։ Նշենք, որ ծովահենների հարձակումների 
վտանգը ճապոնիայի նավթի ծովային ուղիներին սպառնում է ինչպես 
Պարսից ծոցի, այնպես էլ խաղաղօվկիանոսյան 
տարածաշրջաններում, որը, անշուշտ, ստիպում է ճապոնիային 
ուժեղացնել իր ռազմաքաղաքական դերը՝ երկրի տնտեսական շահերի 
ապահովման նկատառումներից ելնելով։ Ըստ Միջազգային ծովային 
բյուրոյի (1ոէ6Ռ13էւօո31 ահէւտտ Տարցյա) տվյալների՝ ծովահենների 
կողմից իրականացվող հանցագործությունների թիվը գնալով աճում 
Է37։ Այսպես՝ 2003 թ. գրանցվել Է ծովային հարձակումների 445 դեպք 
նախորդ տարվա 370-ի փոխարեն, որոնցից 121 միջադեպը տեղի Է 
ունեցել Մալակկայի, Սունդայի և Լոմբոկի նեղուցներում։ Հարկ Է նշել, 
որ ծովահենների հարձակումների 25%-ը 2006 թ.–ի դրությամբ 
գրանցել են Հարավ-Արևելյան Ասիայում, մասնավորապես՝ 
Ինդոնեզիայի արքիպելագում, Մալակկայի նեղուցում, Հւսրւսվ– 
Չինական և Արևելաչինական ծովերում38, որտեղով անցնում են 
աշխարհի նավարկությունների կեսից ավելին։ Բարձր ռիսկային 
գոտիների շարքում են նաև Հորմուզի նեղուցը, Սոմալիի և Ադենի 
ծոցերը, Պերույի, Բանգլադեշի և Մալայզիայի ծովային տարածքները, 
որտեղ գրանցվել են տարեկան հարձակումների մոտ կեսը39։ Նշենք, 
որ միայն Հորմուզի նեղուցով օրական առաքվում Է 15.5 մլն բարել 
նավթ, որը կազմում Է ընդհանուր նավթային արտահանումների 73%–

36 հոթ։//»*^.§1օե31տ6€սոէ^.օրտ/տւ̂ 3ք7/^ք|€1/«3ւ–/տբո3է1̂.հէւո; 
հէէբ://VVVVVV.̂տօ.օ̂8/ձԵօսVԲՅ̂Տ̂տ/0̂ք̂սIէ.̂տբx
37 Ւ1յ11օրյո 8., ձ  ^Յոէւտտ ԱւքշհէտՅՐ6 տ  էհտ ա մ ո ք ,  1հտ յտբՅո ՜Ոտտտ, հ/էտւ՜շհ 6, 2004, 
հէէթ։//«|ՈՈ«.յՅթՅՈէ|տ6Տ.ՇՕ.յթ/է6)(է/6Օ2004030632.հէտ1
38 ՇՒյ|1< ք*., 1հտ ձ/էՅՈէւտՏ ՕւտՏՈՏւՕՈ օք |ոէ6ՐՈՅէ10ՈՏ| ՏՇՇԱՈէ  ̂ 16Ո՜0ՈՏ1Ո, քւՐՅՇ ,̂ յոԺ 
ՇհՅ||6Ո^6Տ քօր էհտ Սուէտժ ՏէՅէՏՏ, ՇՅ||քօՐՈ13, 2008, թ. 8.
39 |ոէ6ՐՈՅէաՈՅ| աՈէւ՚ՈԴՏ 0ԱՐՏՅԱ, 2007, թ. 5, հՈք։։//աՐք1.\0€–Օ€Տ.Օդ
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Ը*. իսկ Մալակկայի նեղուցով՝ 10.3 մլն բարել նավթ41։ Հորմուզի 
նեղուցով առաքվող նավթի 7%-ը ներկրվում է ԱՄՆ, 25%-ը՝ Արևմտյան 
Եվրոպայի երկրներ և 55-60%-ը՝ ճապոնիա43։ Հետևաբար նավթի 
արտահանումը խոչընդոտող ցանկացած միջադեպ կարող է մեծ վնաս 
հասցնել վերոնշյալ երկրների տնտեսություններին։

Պարսից ծոցի տարածաշրջանում նավթի ծովային ուղիների 
անվտանգությանը հատկապես մեծ վտանգ են ներկայացնում Սոմալիի 
ծովահենները43։ Ըստ տվյալների՝ ճապոնիայի ներկրումների 92%-ն 
անցնում են Ադենի ծոցով, և ծովահենների կողմից հարձակումների 
պատճառով մեծ վնաս է հասցվել երկրի տնտեսությանը44։ Այդ 
պատճառով 2009 թ. մարտին ճապոնիան Ադենի ծոց ուղարկեց 
Ծովային ինքնապաշտպանական զորքեր՝ Սոմալիի ծովահեններին 
հակահարված տալու նպատակով։ Սակայն դա չկանգնեցրեց 
ծովահեններին, որոնք շարունակում են մինչ օրս ընդլայնել իրենց 
ազդեցության գոտիները։ Այժմ Սոմալիի ծովահենների նպատակն է 
իրենց ազդեցությունը հաստատել Եմենի փոքր կղզիների, Հնդկական 
օվկիանոսի արևմտյան ափերի, ինչպես նաև Ադենի ծոցի և Օմանի 
ափամերձ շրջանների վրա։ Միայն 2011 թ. ճապոնական նավերը 
կողոպտվել են ծովահենների կողմից ավելի քան 10 անգամ, ինչը մեծ 
սպառնաւիք է ճապոնիայի տնտեսության համար։ Հարկ է նշել, որ 
ճապոնիայի էներգետիկ անվտանգությանը, բացի ծովահեններից, մեծ 
վտանգ է սպառնում նաև ահաբեկչական կազմակերպությունների, 
հատկապես՝ իսլամական «Ալ-Շաբաաբ» խմբավորման45 և «Աբդուլ

40 «ճ^օժօ 6̂»« Տտ™շ6», 18, 1984.
41 Լտհւ– Բ., ՝/ւօ1տոշ6 Յէ Տտյ։ Բււ՜ՅՇ/ տ էհտ ձ§6 օք 01օ6յ1 քտո-օոտտ, քօրև, 2007, թ. 23.
43 «7հ6 յտբՅՈ 7|ՈՈ6Տ», 07.06.1987.
43 Նշենք, որ Սոմալիի ծովահենների թիվն անհամեմատ մեծացավ 1990-ականների 
սկզբին, ինչին մեծապես նպաստեց Սոմալիում սկսված քաղաքացիական պատերազմը, 
որի պատճառով ստեղծվել Էր ծանր տնտեսական պայմաններ և մեծացել Էր երկրում 
գործազրկության ցուցանիշը։ Այս մասին տե՛ս Լտհր Բ., նշվ. աշխ., Էջ 2։
44 հէէթ /̂ա^սթւշօոո/Ցստտտտտ^ք^տ/Տտշսոէ -̂ւոժստէւ /̂շօա/ՕՏ /̂յՅթՅՈ-էօ-եսււժ-ՈՅ -̂ԵՅՏՔ
տ–0ս1ք–օք–ձժ6ո/ ՍԲ1-60511273596816/
45 Այս ծայրահեղական ահաբեկչական խմբավորումն առաջացել Է Սոմալիում տիրող 
անկայուն քաղաքական և սոցիալական իրավիճակների արդյունքում։ Այս մասին տե՛ս 
հէէբ։//\ւ»«ւ«.163ժ6ոտհւթ.ո8/ոՏՅ/Յքէւօ16տ/16139/2012/02/1շ/Յս^ՏՅ^ՅւտհՅՅեյատո^ւօԵՅԼէտքրօ
ոտէ֊3§6ոժ3.հէտ1
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Մզզամ Բրիգւսդ»–ի կողմից46։ Վերոնշյալ խմբավորումները, ըստ 
պաշտոնական տվյալների՝ կապված են «Ալ-Քաիդա» ահաբեկչական 
կազմակերպության հետ47։ 2010 թ. օգոստոսի 3-ին «Աբդուլ Մզզամ 
Բրիգադ»–ի ահաբեկչական գործողությունների զոհ դարձավ Հորմուզի 
նեղուցով Կատարից ճապոնիա ուղևորվող նավթային տանկերը՝ «Մ. 
Սթարը» («/VI. ՏէՅՐ»)48, ինչը լուրջ մտահոգություն առաջացրեց 
ճապոնիայի կառավարության և նրա բիզնես հասարակության 
շրջանակներում։ Այդ Է պատճառը, որ ճապոնիայի կառավարությունը, 
ելնելով իր տնտեսական շահերից, որոշեց 2011 թ. հուլիսին Ադենի 
ծոցում գտնվող Ջիբութի նավահանգստում տեղակայել ռազմածովային 
բազա, որը ճապոնիայի առաջին ծովային ռազմական բազան Է 
Երկրորդ աշխարհամարտից հետո49։

Ծովահենների և ահաբեկչական կազմակերպությունների կողմից 
իրականացվող գործողությունների արդյունքում տուժում Է ոչ միայն 
ճապոնիան, այլև միջազգային հանրության մյուս անդամները։ Այդ 
պատճառով ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի կողմից ստեղծվել Է 
Միջազգային ծովային կազմակերպությունը (1ոէ6րո3էւ0ո31 հ/13ոէւտտ 
օւ՞ՏՅուշՅէւօո)50, որի հիմնական գործառույթներից մեկն Է կասեցնել 
ծովահենների և ահաբեկիչների կողմից իրականացվող 
գործողությունները և ապահովել նավերի անվտանգ եր|3ևեկությունը։

46 Նշենք, որ «Աբդուլ Ազզամ բրիգադ»–ն անվանվել Է հայտնի իսլամական քարոզիչ, շեյխ 
Աբդուլ Ազամի անունից, ով 1980-ականներին ոգեշնչել Է «Աֆղան արաբներին»։ «Աբդուլ 
Ազզամ բրիգադը» սուննի իսլամական ռազմական խմբավորում Է, որը ստեղծվել Է 2009 
թ. Աալեհ Ալ-֊Բարաավիի կողմից։ Այս խմբավորումն ունի զանազան ճյուղեր մի շարք 
երկրներում, ինչպիսին են Լիբանանը, Պակիստանը, Սիրիան, Հորդանանը։
47 Լտհք Բ., նշվ. աշխ.. Էջ 19։ Տրօո^ո 5. Տռւէօո, Տօտտ1ւՅ։ ձ |տ1տ» ծթթւ՜ՕՅշհ, 7օր1<, 
2010, բ. 3.
48 Նշենք, որ տանկերը Կատարից ճապոնիա Էր առաքում 2 միլիոն բարել նավթ։ Այս 
մասին տե՛ս հէէբ։//««™.ո)քէւա6տ.<։օտ/2010/08/07/»օւ՜1ժ/տւէ1<յ|663տէ/07է3ո1<6ւ՜.հէտ17յ^=0
49 հէէբ։//ւ«ւ»«.ՅՏՅհւ.շօա/թօ1ւէւ՜էտ/սբ(յՅէ6/0601/Ո<\,201106010577.հէա1; 
հոբ։//ա««».§ս3ր(1ւ3ո.(։օ.ս1</»օւ՞1ժ/2011/յ3ո/21/տօսէհ–1<օր63–ր6տ(;ս6֊տօու31ւ–թ1ռէ6տ
50 Միջազգային ծովային կազմակերպությունը (ՄԾԿ) ստեղծվել Է 1948 թ. ժնևում 
ընդունած կոնվենցիայի համաձայն, որն ուժի մեջ Է մտել 1958 թ.։ ՄԾԿ-ն 1998 թ. հուլիսի 
1-ին ընդունեց օրենք, համաձայն որի՝ կազմակերպությունը պետք Է վերահսկողություն 
սահմանի ծովային ուղիներով տեղափոխվող Էներգակիրների անվտանգ առաքման և 
ծովահենների գործողությունների կասեցման ուղղությամբ։ Այս մասին տե՛ս 
հՈբ։//««».ւո1օ.օքՏ/ծհօսէ/հւտէօւ70ա0/ԲՅյյ6տ/06քՅս1է.Յտթ\
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ւ» է  *շ7^*7101՝յ Օ ք ա ա ս ա  «օւտ ւ*  7 » է բ ը տ տ ւ^  օ ս ւ ք
*|Տ|0 1 հէ  1ՏՏՍ6 Օ ք Տ էՇ Ս ^™  ՕՐ “ Տ է* Լ1Ւ1էՏ" *ք7 է&  7«է Տ^հ47Տ 

Օ ք ՏԸԲ70*աէ&11,2ՕՕ1

ծքէտր էհտ Րօտէ–Շօ1ժ \^3|–, էհտ  Տ60թ01՚|է1Շ31 Տ1էԱՅէ10Ո ւո էհտ  « օ հ մ  հտտ 
Ա-Յոտքօւ՜ատժ, « հ ւ օ հ  թքՕթՏ1 յՏթՅՈ է օ  ՅՇէ^ՅէՏ ւէտ ա|||է317 1՜0|Տ ՈՕէ Օ ք փ  1Ո ծՏ՚13–Ր30ք|Շ 
րտ ջ ւօո  հ ս է  յ1տօ ւո էհտ  ք^ւժժ1տ էտտէ. Օ ո տ  օ ք  էհտ  րտ յտ օոտ  օ ք  տ ոհՅ ոշ՚տ յ»  յՅթտո՚տ 
աւ1՚ւէՅ^ ™1տ ւտ էհտ օօաթտէւէ՚^տոտտտ  օ ք  ձտւտո շ օ ս ո է ո տ տ  տ ս շ հ  յտ  Շ հւոՅ  յ ո Ժ  1ոժւՅ տ  
էհտ տթհտրտ օ ք  տ ո տ ^  ւաթօւ՜էտ. Տ1օէտ^օրէհ)/ է օ  ա տ ո է ւ օ ո  էհտէ տ ՛ա շտ  1993 Շ հւոՅ  հտտ 
Ե տ օ օ ա տ  էհտ օւI ոտէ ւա թ օր էտ ո  յ ո Ճ  ւո 2 0 0 3  օ շ շ ս թ ւ տ ժ  էհտ  տ տ շ օ ո ժ  թ1տշ6 ւո էհտ  գսՅոէւէ^ 
օ ք  օ ւI ւաբօւ՜էտ . 7 հ ստ . էհտ  օօտ թտ էւէ^տ ոտ տ տ  օ ք  Շհ՚ւոՅ ւո տ ոտ ւ-յ^  տ բհտրտ  տ ոհտ ոշտ տ  յ1տօ 
էհտ շ օա րտ է ւէ 10ո  Ետէ»տտո է » օ  տէտէտտ ւո էհտ  տթհտրտ  օ ք  էհտ  րտ§10ոյ1 ո յ ^ .  քտ1օէ օո1^ 
յ 3թ 3ո  ւտ ւոէտքտտէտժ ւ՜ո ժ տ է տ ա ո ջ  Շ հւոտ ՚տ  ւոք1ստոշ6, ե ս է  յ1տօ տ օտ տ  օէհտ ր  շ օ ս ո է ո տ տ  օ ք  
էհտ րտ ջ ւօո  տ ս շ հ  յտ  Տ ւոջՅ թօՐՏ , /\ստէռ1ւՅ , Բհւ1ւթթւոտտ, ^ յ1 յ^ տ 1 յ, |ՈՇ|0ՈՏՏ13 Յ ոժ էհտ 
Ս Տ ձ .  յՅթՅո ր օ ս ո ժ  ս բ  տ սբթ օ ւ՜է  րտ օտ ^ ւոտ  ք ւ ՚օտ  է հ տ տ  է օ  հ տ շ օ ա տ  շօսոէտ ւ՜տտՅ տւՄ Տ  
քՕՐՇ6 1Ո էհտ  Ր6Տ 10Ո 3§31ՈՏէ ՇհւոՅ .

1է ւտ ւռւթօՐէՅոէ էօ ոօէտ էհՅէ յտթՅո՚տ տ61ք–ժտքտոտ6 ք օ ռ տ տ  Ետշօտտ օոտ օք էհտ տօտէ 
(^տ1օթտժ աւ1ւէ317–ւոժստէՐ131 շօտթ^տտ ւո էհտ րտջւօո, է^ւոջ էհտ տտշօոժ եւջջտտէ 
ՈՅ^ տքէՏՐ էհտ ՍՏ*.

|ո ձթՈ1 2001 յՏթՅՈ՚Տ բՅՈ||ՅքՈՏՈէ ՏԱ§§6ՏէտԺ էՕ Ո67|0« էհտ Շ0ՈՏէ|էԱէ10ՈՏ| 
բ̂ ւտւօոտ քօր տ\թՅոժտյ> էհտ ոու1ւէՅւ–̂ ք՜օ1տ. 1է ետշՅոոտ թօտտւհ1տ էօ եոոյ> 1Ո ||քտ ՅքէՏՐ 
էհտ էտո՜օոտէ ՅէէՅշէտ ւո Տտթէտտետր 11, 2001, «հտո էհտ էհրտՅէ ոդյԺտ յտթՅո ժօ 
շօոօրտէտ տէտբտ. 7հստ օո յՅոսՅ(7 9*՝ 2007, 7օ1<̂օ ատժտ 3 ճտշւտւօո էօ 31էՏք Օտքտոտտ 

էօ Օտքտոտտ Զուտէդ» «հւշհ §376 էհտ յսոտժւշէւօո էօ էհտ ^տրոատոէ քօր 
ՅՇէւոջ տօրտ Ժք3տէւշտ11̂ ւո տտտւ-ջտոշ̂  տւէսՅէւօո յոԺ տոհՅոշւոջ ՚ւէտ տՈստոշտ օո 
տՅ|Հւոջ մտշւտւօոտ օք ք օ ^ ո  թօհշյք. ԼՅէտր ՏհւոճԾ ձետ՚տ յ^տւ՜ոտտոէ շօոէւոստժ է1ւտ 
թօ1ւշ̂  օք հւտ բքտժտշտտտօք֊յսուշհւքօ 1<օււսաւ հտ յԺԺտԺ էհտ թւ̂ ւտւօոտ էհՅէ ոօ 
ւօոջտր քւէ էհտ էւտտտ ՏհՕսՍ Ետ Ր67|6»Տ01.

յՅթՅՈ՚Տ ՏՕՕՈՕտ^ ԺՏթՏՈԺՏ ՕՈ ՏՈ6Ր§^ ւո բ օւ-էտ  ք ր օ տ  ԲտՐՏւՅՈ ն ս | ք  ՏՕ էհտ ՏՅքՏէ^ օ ք  
էհտ  էտո-՚քէօ^  էհրօսջհ «հւշհ յ ր տ  թՅՏտւոջ օւ1 յ ո Ճ  ՈՅէսրտւ ջտտ ւտ ւտթօւ՜էՅոէ. Խ գ  

տ շ ւժ տ ո է  օ ր  Յո^ էտրրւէօքւՅւ ժւտթսէտ  ՕՅՈ ետ  3 ք՚ՏՅՏօո օ ք  ժտ տ Յ ջտ  օ ք  էհտ  տտշսրւէ^ օ ք  էհտ
0(1 ՏՏՅ 1|Ո6Տ.

7 հտ  ոԴՅւո էհրտտէտ ք օ ր  էհտ  տտշսրւէ^ օ ք  էհտ  տտ յ  1ւոտտ շ օ տ տ  ո օ է  օո1^  ք ր օ տ  է©րրւէօրւ31
ԺւՏթԱէՏՏ էհՅէ 3\/յ11յԷ)16 ետ է^տ տ ո  յՏթՅՈ ՅՈԺ Շ հւոՅ  Րտ13է6ժ էՕ ՏՏՈ1օ|<Ա (Օ |30^ս) 
1տ 1յ ոԺտ օ ր  հտ է^տ տ ո  Շ հւոՅ  տ ո ժ  օ է հ տ ք  շ օ ս ո է ո տ տ  օ ք  Բ ձ շ ւք ւշ  Օ օտՅ ո տ ս շ հ  յտ 7 յ 1»յ ո ,
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Բհւ1ւթթւո6տ, ^/1յ1յ^Տ1յ, ՝/ւտէոՅ տ յ ո Ժ  1ոժօո6Տ13, Ե սէ  յ1տօ ք ք օ տ  է հ6 թւրտէտտ յ ո Ճ  էհտ  
էՏՈ՜ՕՈՏէՏ. |է 1Տ ՈՕէՏ«Օքէհ^ է օ  տ տ ո է ւ օ ո  էհՅէ 25% օ ք  Բ^ՅէՏՏ՛ ՅէէՅՇ|<Տ 31՜6 Ր6ջ1Տէ6Ր6Ժ 1Ո 
ՏՕԱէհՏՅՏէ ձՏ13, թՅՐէ|ՇԱ|Յք–|^ |Ո էհ© ՏէՐՅ՚ւէ օ ք  հ/1313003, 1Ո է հ6 Տ63Տ Օք ՏՕԱէհ Շ հ|ՈՅ  ՅՈԺ 
ԸՅտէ Շ հւոՅ , է հ ™ ս ջ հ  « հ ւ օ հ  յ ր շ  թՅտտտյ» էհտ  հտ1ք օ ք  տ հ ւ բ բ ւ ո ջ  օ ք  էհտ  «օւ՜1ժ. 1 հտ  յ^ՏՅէ 
էքՏՅէՏ ք օ ր  էհտ  0|| Տ63 ||Ո6Տ Օք էհտ  ԲՏՐՏւՅՈ 6 ս | ք  Ր6^10Ո Շ0Ո16 քՒՕՈՈ Տ0Ո13|1 թ|ՐՅէՏՏ էհտ 
Եյտտտ օ ք  « հ ւ օ հ  յր տ  տւէսՅէտծ ւո էհտ  տէտէտ օ ք  Տօտտ1ւ ո տ յր  ձ ք ո շ տ  հօտ , ւո հ օ ո ո ս տ  յ ո Ժ  
ծ ժ տ ո  ՏէՐՅւէՏ. Տւոշտ էհտ  6 3 ^  1990տ, էհտ ո ս տ ե տ ր  օ ք  Տ0Ռ131| թււ՜ՅէՏՏ հՅՏ ւՈՇՈՏՅՏՏԺ 
ՏքէՏք էհտ  Շ6Ոէ|՜31 Տ0Ռ13|| §076ՐՈ1Ո6Ոէ ՇՕհՅթՏՏԺ ՅՈԺ 0 ^ 1  Ո ձ Հ  Ե|"0|<6 ՕԱէ. 7 հՏ  Տ0ՈՈ31՚1 
թււ-Յէտտ ո օ «  Յքտ 6X^3(1^108 է հտ՛»՛ էտո–ւէօւ7 է օ  V 6 տ 6 ո ’տ տտտ11 1տ1յոԺտ, « հ ւ օ հ  Ւ ^ Տ  
Ետշօատ Եյտտտ ք օ ր  էհտ  թւՐՅէտտ, « հ օ  էհրտՅէտո էհտ  տհւթտ Տ3ւ1ւոք< ւո  յ ո Ժ  օ ս է  օ ք  էհտ  
ԲտրտւՅՈ 6ս1ք. ւ՚հտյք ա օտ է  քՒտգստոէ^ բ1^ էհտ «Յէտրտ Ետէ»տտո «տտէտա 1ոԺ1յո Օ շ տ յո  
յ ո Ժ  էհտ  6ս1ք օք ձժտո, թՅքէւօս13ր|^ օքք էհտ  շօՅՏէ օք Օ ո ո յ ո  ոտՅք էհտ  ԲՏքՏ13Ո 6ս1ք. 
ձքտւոտէ էհւտ եՅՇ^ԺքՕթ, I տհօսէժ ՈՕէՏ էհՅէ յՅթՅՈ՚Տ տոտրջ  ̂ տտօսհէ^ ւտ ժտթտոժ օո 
սուաթտժտժ տհւթթւոք ւո էհտ  ԲտՐտւՅՈ 6ս1ք յտ  էհք՜օսջհ էհւտ էտո՜՚ւէօւ՜̂  ւտ թտտտւոջ 92% օք 
յտթՅՈ՚տ ւտթօւ՜էտ. 1ո ^ՅՐօհ, 2009 յտթտո՚տ յ^տւ՜ոտտոէ տտոէ էօ էհտ <3ս1ք օք ձժտո էհտ 
աՅոէւատ Տտւք-ժտքտոտտ քօրշտտ քօր քտԵսէւոջ էհտ  Տօ1տտւ բւՐՅէտտ. 8^ 2011, յտթտոտտտ 
տհւթտ հՅ ժ հտտո ՅէէՅշհտժ էտո էւատտ Տօտտհ թւրտէտտ ո տ յր  էհտ Բ տ ռ ւՅ Ո  6ս1ք, 
ժտ ա օոտ է քՅ է ւո ջ  էհտ  յյ^ տ  էհոտտէ էօ էհտ  յՅթտոտտտ տշօոօտ^.

7հտ էհրտՅէտ օք օւ1 տտյ 1տտտ օօտտ յ1տօ քւ՜օտ էհտ էտո-օոտէտ -  “ձԵ<Խ113հ Խշձտ 
ՑոտյԺտտ” յոԺ ւտւտտւտէտ “ 1̂–ՏհՅՅե յյւ՜օսթ” . 6օէհ շյ11 էհտւոտտնտտ էհտ եՐՅՈՇհՏՏ օք 
"̂ 1–Չ36Շ|յ” . |ո ձսջստէ, 2010 »հտո Յ յՅթՅՈՏՏՏ էՅՈհՏՐ– .̂ՏէՅՐ, «ՅՏ Յէէտշհտժ ւո էհտ 
ՏէքՅւէ օք հօքքոսշ Ե  ̂յո  1տ1տտւշ 6x^6^^ ջւ՜օսթ - էհտ ձեժսհՅհ ձռտոո ՏոջՅժտտ, ՜էէ 
հօրրլքւտժ էհտ յՅթտոտտտ ^տրոտտոէ յոՃ ւէտ Եստւոտտտ օօւոասուէ^. 7հստ յտթտո ւո յս1̂  

. օք 2011 աօսոէտժ ւո Օյւեսէւ թօւ՜է ւո էհտ 6ս1ք օք ^ժտո ւէտ ո̂ VՅI ետտտ «հւշհ «յտ 
յտթՅոտտտ քւրտէ Եյտտ Յքէտր էհտ Տտշօոժ \^0|՜|շ| ^ՅՐ.

1հտ ւտտստ օք էհտ տտօսրւէ̂  օք էհտ ՏՏՅ 1ւոտտ թսէ էօ էՐՕսԵ1տ ոօէ օո1  ̂յՏթՅՈ Եսէ յ1տօ 
էհտ օէհտք տտահտռ օք 1ոէտրոՅէւօո31 Շօտտսուէ^. քօւ՜ տոտսոոջ էհտ տտքտէ̂  օք տհւթտ՛ 
էՐՅքքւՇ, էհտ Տտշսրւէ̂  ՇՕԱՈՕ|| օք էհտ Սուէտժ քՏ|Յէ|ՕՈ ՏՏէՅԵհտհտԺ |ոէՏՐՈՅէ10ՈՅ| ք̂ ս՜՚ւէւտտ 
ՕՐ§ՅՈ123էւՕՈ.
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ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՔՈՒՄ  
ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ

ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (2010-2013 ԹԹ.)

Իրադրությունը Մերձավոր Արևելքում իր աշխարհաքաղաքական 
ընդգրկումներով տարբեր ժամանակահատվածներում առավել 
ցայտուն է դառնում, գծագրվում և իր ազդեցությունն է թելադրում 
տարածաշրջանի որոշակի երկրների միջազգային
հարաբերությունների համատեքստում, նաև թափանցելով 
հասարակական քաղաքական գործընթացների ոլորտ, անսպասելի 
հետևանքներով։ Լարված անկայուն իրադրությունը Մերձավոր և 
Միջին Արևելքի երկրներում 2010-2013 թթ. որքան էլ շարունակական 
է, անավարտ և հարցականներ կրող, այնուամենայնիվ գիտական 
վերլուծությունների և քաղաքական մեկնաբանությունների կիզակետից 
դուրս չէ։

Այս առումով հետաքրքրական են որոշ մասնագիտական 
գնահատականներ և կանխատեսումներ, որոնք առանձնակի 
ուշադրության են արժանի։ Նշված ժամանակահատվածում 
առաջնային է իրադրությունը Սիրիայում, սակայն ստեղծված 
կացությունը դարձյալ քաղաքագետների և վերլուծաբանների 
ուշադրությունը ուղղում է Իրաքին՝ ոչ միայն վերջին տարիների 
հայտնի իրադարձությունների, այլ նաև զուգահեռներ գծում 
հետևանքների և հենց նույն 2010-2013 թթ. Իրաքում հասարակական 
քաղաքական գործընթացների պատկերը ներկայացնելու նպատակով։

«Ռուսաստանը կոչ է անում չփլուզել իշխանության ինստիտուտները 
Սիրիայում», քանի որ «Ասադի հեռանալը չի կասեցնի սպանդը»1։ Այս 
վերտառություններով վերլուծականները նաև վերաբերում են Իրաքին, 
դառնալով զգոնության նախազգուշացում։

«Մոսկվան հասկացնել է տալիս, որ չի ցանկանում Արևմուտքի հետ 
կիսել Սիրիայում ապագա քաոսի համար պատասխանատվություն և

Կ Ա ՐԻ Ն Ե  ՍԱ Մ Վ ԵԼՅ Ա Ն

՚ “Ւ1տ338ւ1Շւա;տ րյյ61յ", 24 Ո6Ո36թե, 2012.
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առավել կտրուկ պահանջում է ճգնաժամի մնացած արտաքին 
մասնակիցներից ճնշում գործադրել ընդդիմության վրա, որպեսզի 
ընդդիմությունը Դամասկոսում նստի բանակցությունների սեղանի 
շուրջ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը (ՌԴ) նախազգուշացնում է, որ 
նախագահ Բաշար Ասադի տապալումը չի կասեցնի 
արյունահեղությունը, քանի որ դրան կհաջորդի միջկրոնական 
միջկոնֆեսիոնալ հակամարտություն իրաքյանի նման»։ Հոդվածագիրը 
մեջբերում է կատարում ՌԴ արտգործնախարար Ս. Աավրովի ելույթից 
Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ, ուր նա հատուկ 
ընդգծել էր, որպես նախազգուշացում՝ Սիրիայում Բ. Ասադի 
տապալման դեպքում «նոր ուժով կթեժանա պայքարը սուննիների, 
շիաների, ալավիների, դրուզների, քրիստոնյաների և քրդերի միջև»2։ 
Տվյալ իրադրության գնահատականը հաստատում է, թե որքան սերտ 
փոխազդեցություն է առկա տարածաշրջանում՝ արաբական երկրների 
օրինակով։ «Ռուսաստանը համառորեն կոչ է անում չփլուզել
Սիրիայում իշխանության ինստիտուտները, հիշեցնելով 2003
թվականին Իրաք ներխուժման տխրահռչակ փորձը և լիբիական
իրադարձությունների ոչ միանշանակ հետևանքների մասին»3։

Իրաքը ամերիկյան ներխուժումից հետո, դրա բոլոր կործանարար 
հետևանքներով, դեռ երկար կմնա միջազգային քաղաքագիտության 
տեսադաշտում, քանի որ քաոսային իրադրությունը երկրում 
շարունակվում է։ Դա տեսանելի է նաև ԱՄն-ում, քանի որ այստեղ 
նույնպես սիրիական խնդրի շուրջ տեսակէտները հակասական են։ 
Քաղաքագետները վերստին անդրադառնում են, նորովի դիտարկում 
Իրաքում Սադամ Հուսեյնի տապալումից հետո ստեղծված
իրադրությունը, ընդգծելով, որ այդ ժամանակահատվածում 
մարդկային զոհերի թիվը առնվազն 100 հազարի է հասնում4։

Այս ընդհանրացումներից ելնելով պարզորոշ է դառնում, որ «Ասադի 
կառավարության հրաժարականը չի նշանակում Սիրիայի խնդիրների

2 Նույն տեղում։
3 Նույն տեղում։
4 Նույն տեղում։
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ավարտ։ Կարևոր է ոչ միայն այն, թե երբ նա կհեռանա 
իշխանությունից, այլ նաև այն թե ինչպես դա կիրականանա»5։

Այս հարցադրումը հատկանշական է և ուղղված է նաև 
«հեղափոխական» ալիքը որդեգրած արաբական երկրներից 
յուրաքանչյուրին, ստեղծելով որոշակի տեսադաշտ, գնահատական և 
ապագային ուղղված մտահոգություն հնարավոր զարգացումների 
ընթացքով։

«2011 թ. սկսված «հեղափոխությունների» աոաջին վւուլը 
ավարտված» համարելը դեռևս չի նշանակում որևէ առաջխաղացման 
դիտարկում ժողովրդավարացման ճանապարհին, քանի որ 
գործընթացները հակառակն են ապացուցում։ Լիթիան «պետությունից 
վեր է ածվել «տարածքի», ուր կան էներգակիրների պաշարներ և 
տարբեր հոսանքների շուրջ միավորված և միմյանց միջև 
հակամարտող բնակչության խմբեր»6։

Եգիպտոսում ղեկավարում է ոչ լեգիտիմ զինվորական «խունտան» 
և համաձայն ժողովրդավարական չափանիշների ընտրություններում 
անվիճելի առավելության հասած իսլամիստները՝ այդպիսի սինթեզը 
նվազագույնը մոտ ապագայում փաստորեն այդ երկիրը զրկում է 
ժամանակակից զարգացման հեռանկարից»7։ Հույս չի ներշնչում նաև 
սահմանադրական բարեփոխումների ընթացքը Եգիպտոսում և երկրի 
նոր նախագահի շուրջ ստեղծված հակասական վերաբերմունքը։ Այն 
ինչ կատարվում է Եգիպտոսում 2012 թ. դրությամբ, հաստատում է 
վերը նշված մեջբերման հեղինակի կանխատեսման իրավացիությունը։

«Այս իրողությունները անկախ ձևավորման հնարքներից, իրենց 
բովանդակությամբ և տրամաբանությամբ համընկնում են Իրաքում 
ամերիկյան ներխուժումից հետո ստեղծված կացությանը՝ այդ երկիրը 
և նրա բնակչությունը բաժանվեցին էթնիկ և մասնագիտական 
հատկանիշների տվյալներով, պետական համակարգը փաստորեն չի

5 Նույն տեղում։
6 ձբ/ոօ»ո« Ր.. հօ8Եւ8 նոսաաՈ 8օշւօւ<։ թտՅուտ ս ո6թշո6«ա8հւ, Շէթ376|–«ո թ ա ս ա ս  
2012, Շ. 57.
7 Նույն տեղում։
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գործում, իսկ միջկրոնական ընդհարումները Ա ահաբեկչությունները 
դարձել են սովորական երէտւյթ»8։

Ինչ վերաբերվում է Իրաքին, ապա այդ երկիրը նույնպես 
դիտարկվում է ավերածությունների ենթարկված «տարածքների» 
շարքում։ «Իրաքը ավելի շուտ ձեռք բերեց «տարածքի»– կարգավիճակ, 
և նրա զարգացման հեռանկարների մասին խոսակցությունները 
նույնքան վիճելի են, ինչպես Լիբիայի կամ Եգիպտոսի դեպքում։ Այսօր 
արվում է գրեթե ամեն ինչ, որպեսզի նման իրադրության մեջ, 
հայտնվի Սիրիան, իսկ որոշակի սցենարներով մինչև իսկ Իրանը»9։

Նման դիտարկումները ստեղծված իրավիճակների և անցյալի 
փորձի վրա հիմնված մտահոգություններ են, միտված 
տարածաշրջանում խաղաղության պահպանմանը և ապահովմանը։ 
Սրանք երկրներ են, որոնց հետ Հայաստանի Հանրապետությունը 
բարեկամական սերտ կապերով է խարսխված, հայկական 
համայնքների ապագայի, գոյապահպանման և իհարկե արաբ 
ժողովրդի և այդ տարածքներում բնակվող ազգային 
փոքրամասնությունների հանդեպ հումանիստական մղումներով։ 
Անգամ եթե Մերձավոր Արևելքում ստեղծված քաղաքական 
իրադրության և որոշ արաբական երկրների զարգացման առաջիկա 
հեռանկարների շուրջ գնահատականները չափազանցված համարենք, 
լավատեսության համար կանխադրյալներ են անհրաժեշտ, ինչը սթափ 
մոտեցումներ, դիվանագիտական հեռատես քաղաքականություն և մեծ 
ջանքեր է պահանջում։

2011 թ. «հեղափոխությունների» ալիքը որոշ արաբական 
երկրներում, ուր «ժողովրդավարություն» կոչվածը մարդկանց կյանքեր 
է խլում և ավեր տարածում, ստիպում է անդրադառնալ 
տարածաշրջանի երկրներից յուրաքանչյուրի անցած ուղուն և այս 
համատեքստում նաև Իրաքին10։

8 Նույն տեղում։
9 Նույն տեղում, էջ 58։
10 Տե՛ս Շաւտտյսա ձբտճշոսս թտաօ», ոթօճոտսեւ ոտւսօոթՅոա (1960-1970-եւշ րօ̂ եւ), 
Ըթ683հ, 2009; նույնի, Հասարակական քաղաքական իրադրությունը Իրաքում, 1980– 
2010 թթ., Երևան, 2012։
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Ընդունված է կարծել, որ 2011 թ. վերջին Իրաքից ամերիկյան 
զորքերի դուրս բերումով երկրում խնդիրները լուծվում են։ Այնինչ այդ 
միտումը հարցականի տակ է։ Իրաքի բարձրաստիճան 
զինվորականության շրջանում նույնպես այդ հարցի պատասխանը 
պարզ էր ու հստակ։ Այսպես զեներալ-լեյտենանտ Բաբակիր Զեբարին 
գտնում էր, որ այդ որոշումը ժամանակից շուտ է՝ քանի, որ Իրաքի 
ազգային բանակին անհրաժեշտ կլինի Աս մոտավորապես տաս տարի, 
մինչ բանակը կկարողանա ինքնուրույն վերահսկել իրադրությունը 
երկրում։ Ըստ այդ նույն վկայության՝ միայն 2010 թ. օգոստոսի սկզբից 
Իրաքի տարբեր շրջաններում զինյալների հարձակումների 
հետևանքով հարյուրից ավելի մարդ է զոհվել, իսկ հուլիսը 
ամենաարյունալի ամիսն էր սկսած 2008 թվականից՛՛։ Այս այն 
դեպքում, երբ օգոստոսի դեռ կեսն էլ չէր անցել։ 2011 թ. տվյալներով՝ 
նշվում են 10 հազար ամերիկյան զինծառայող, այնինչ 
կառավարության պահանջով անհրաժեշտ էր 3 հազար։

Հայտնի է, որ «2010 թ. օգոստոսին, երբ ԱՄՆ-ը իրաքից դուրս 
բերեց իր վերջին մարտական ստորաբաժանումը, դեռևս 45 հազար 
զինծառայողներ մնացին երկրում Իրաքի անվտանգության 
ծառայության աշխատակիցներին մարզելու նպատակով։ Ուշագրավ է, 
որ Իրաքի վարչապետ Նուրի Մալիքին կողմ էր ամերիկյան 
ներկայության պահպանմանը»։

Սադամ Հուսեյնի տապալումից հետո շիա իրաքցիների հոգևոր 
առաջնորդ Մուքթադա ալ Սադրը ամերիկյան զորքերի դեմ 
պայքարում է 2003 թվականից։ Նրա ղեկավարությամբ «Մահդիի 
բանակ» արմատական զինվորական կազմակերպությունը Սադամ 
Հուսեյնի վարչակարգի տապալումից հետո Իրաքում ծավալված 
պարտիզանական շարժման գլխավոր շարժիչ ուժերից մեկն էր։ Դեռևս 
2008 թ. նա դիմեց զենքը վայր դնելու մարտավարությանը, 
հնարավորություն տալով օտարերկրյա զորքերին հեռանալ Իրաքից, 
սակայն պահպանելով իր ստեղծած բանակի մարտունակ 
ստորաբաժանումները։

2011 թ. ընթացքում նման փոփոխական մարտավարությունը 
հատուկ է դիմակայման գործողություններում։ Այսպես, 2011 թ.
" "հՏՅՅՅԱՕաՅՈ Ր33673", 13 381̂01, 2010.

280



ք

հունվարին նա վերստին հայտարարել էր «զսւվյ&իչներին դիմակայելու» 
անհրաժեշտության մասին, իսկ նույն տարվա սեպտեմբերին շիա 
իրաքցիների հոգևոր առաջնորդ Սուքթադա ալ Սադրը իր 
կողմնակիցներին կոչ արեց դադարեցնել հարձակումները ամերիկացի 
զինծառայողների վրա, թույլ տալով նրանց Իրաքից հեռանալ։ Սա 
բացատրվում է նրանով, որ նման գործողությունները ձգձգում են 
զորքերի դուրսբերումը երկրից12։

Իրաքից օտարերկրյա զինծառայողների հեռանալու խնդիրը 
հանգեցնում է երկրում ստեղծված անկայուն իրադրության, 
պարբերական մարտական բախումների, որի արդյունքում մարդկային 
անմեղ զոհերի և ավերածությունների թիվն ավելանում է։

Նշենք, որ Իրաքի վարչապետ Նուրի ալ Մաւիքիի հետ Իրաքից 
ամերիկյան զորքերի դուրսբերման հարցը բավական ձգձգվող 
բանակցությունների առիթ էր։

«Նախագահ Բարաք Օբաման 2011 թ. հոկտեմբերի 21-ին 
հայտարարել էր, թե մինչև տարեվերջ ամերիկացի բոլոր 39 հազար 
զինվորները դուրս կբերվեն Իրաքից։ Ավելի վաղ ձեռք բերված 
երկկողմ համաձայնությամբ նախատեսվում էր երկրում ամերիկյան 
փոքրիկ զորաբաժին թողնել իրաքյան բանակի կազմավորմանն 
օժանդակելու համար։ Սակայն Օբաման հոկտեմբերին որոշել էր 
ամբողջ զորքը դուրս բերել, քանի որ վարչապետ Նուրի ալ Սալիքիի 
հետ չէր կարողացել հստակեցնել ամերիկյան զորքերի կարգավիճակը 
2011 թվականից հետո13։ Վաշինգտոնը իր զինծառայողների համար 
պահանջում էր դատական անձեռնմխելիություն, մինչդեռ Սալիքին 
դեմ էր դրան»14։

Այնուամենայնիվ նախատեսված վերջնաժամկետը 2011 թ. 
դեկտեմբերի 31-ն էր, որից հետո Իրաքում 4-5 հազար ամերիկացի 
զինծառայող պետք է մնար15։

13 «Ազգ», 14 սեպտեմբեր, 2011։
13 Տե՛ս Սամվելյան Կ., Հասարակական քաղաքական իրադրությունն Իրաքում 2008 
թվականին և ամերիկյան զորքերի երկրից դուրսբերման խնդիրը, Մերճավոր և Միջին 
Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, 2009, XXVII, էջ 123-134։
14 «Ազգ», 12 նոյեմբեր, 2011։
15 Նույն տեղում։
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2011 թ. հոկտեմբերի 21-ին Օբաման հայտարարեց, որ ամերիկյան 
բոլոր զորքերը մինչև տարեվերջ Իրաքից դուրս կբերվեն։ Հայտնի է. 
որ Օբամայի այդ և Աֆղանստանում ռազմական ներկայությունը 
Փոքրացնելու մասին որոշումները առաջ էին բերել նրա շուրջ լուրջ 
քննադատություն ԱՄՆ-ի հանրապետականների կողմից։

Փաստորեն Պարսից ծոցի շրջանում ԱՄՆ-ի ռազմական 
ներկայության ուժեղացումը շատ հստակ նախանշվում էր մինչ 
Իրաքից ամերիկացի զինծառայողների վերջնական դուրսբերումը։ Այդ 
նպատակով օգտագործվում էր Քուվեյթի տարածքը։ 2011 թ. 
հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների դրությամբ Քուվեյթում ամերիկացի 
զինծառայողների թիվը 23 հազար էր։

Համաձայն մամուլի տվյալների «ԱՄՆ-ը կուժեղացնի ռազմական 
ներկայությունը Պարսից ծոցի շրջանում» կանխատեսումով՝ 
«սպասվում է, որ ամերիկյան հավելյալ զորքեր կտեղաբաշխվեն 
Քուվեյթում։ Այստեղից ամերիկացիները կկարողանան վերահսկել 
Իրաքի անցուդարձը և արագորեն արձագանքել Իրանի հետ 
հակամարտության ծագման դեպքում»։ «Տվյալ ծրագիրը մշակվեց այն 
բանից հետո, երբ Վաշինգտոնին չհաջողվեց Իրաքի հետ 
համաձայնության գալ ամերիկյան զորքի մի մասը երկրում թողնելու 
հարցի շուրջ»՛6։

Ինչպես պարզորոշ նկատելի է, ԱԱՆ-ը Իրաքից վերջնականորեն 
հեռանալու և իրադրությունը երկրում տեսադաշտից անտեսելու 
նպատակ և վճռականություն չի ցուցաբերում նաև նշված 
ժամանակահատվածում։ Աֆղանստանում և Իրաքում ԱՍՆ-ի 
ձախողումը թելադրում է նոր մարտավարություն։

Իրաքի նոր և նորագույն պատմության էջերը՝ անգլիական մանդատ 
(1920 թ.), անգլո-իրաքյան կաբալային պայմանագիր (1930 թ.) վկայում 
են, որ ժամանակի հետ անցյալի ծավալապաշտական 
գաղութատիրական մղումները դարձյալ ակտիվանալու տենդենցներ 
են ի հայտ բերում, հավակնություններ արտահայտում, հաշվի 
չառնելով այն հանգամանքը, որ միջազգային իրադրությունը շատ է 
փոխվել, և Իրաքը 1958 թ. հուլիսի 14-ից անկախ հանրապետություն է։

16 «Ազգ», 1 նոյեմբեր, 2011։
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I

Լարված և պայթյունավտանգ իրադրությունը ցավոք 
շարունակական դարձավ երկրում նաև հետագա ամիսներին։ Մինչ 
մարդկային զոհերի թիվը գնալով ավելանում էր, և ավերված երկրի 
վերականգնման հարցը նորանոր խնդիրներ էր առաջադրում, 
«տխրահռչակ» կոալիցիայի անդամ երկրների ներկայացուցիչներից 
Թ. Բլերն իր գրքում պատմում է, որ «Սադամ Հուսեյնի տապալումից 
հետո ինքը չէր սպասում, թե Իրաքում նման «մղձավանջային» 
իրավիճակ կստեղծվի։ Այս կապակցությամբ նա ափսոսանք է 
արտահայտում և ներողություն խնդրում Իրաքում սպանված 
բրիտանացի զինվորականների հարազատներից»17։

Տարածաշրջանի խնդիրներին մասնակից գործիչների 
հուշագրությունների պակաս չի զգացվում, եթե դրան ավելացնենք 
նաև սպասվող «անկեղծությունների» գալիք դրսևորումները, սակայն 
դրանով իրադրությունը չի կարող կայունանալ։ Վերը նշված 
մեջբերմանը ավելացնենք նաև անհամոզիչ փաստարկները, որոնք 
պարզապես ենթադրություններ են Մեծ Բրիտանիայի արտաքին 
քաղաքականության և հնարավոր ավելի մեծ վտանգների մասին, քան 
այդ պատերազմն էր։ Այդուհանդերձ Թ. Բլերը պնդում է, որ Իրաքի 
պատերազմին մասնակցելու իր որոշումը ճիշտ է եղել։

2011-2013 թթ. իր գործունեությունը արաբական խնդիրների շուրջ 
տարածաշրջանում ակտիվացրել է ոչ միայն ՄԱԿ-ը, այլ նաև 
Արաբական պետությունների լիգան։ «Ասոշիեյթեդ պրես 
գործակալությունը նշում է, որ արաբական որևէ երկրի նկատմամբ 
պատժամիջոցների ձեռնարկումը բացառիկ դեպք է Արաբական 
լիգայի պատմության մեջ։ Այդ քայլերը կապված են քաղաքական 
ճգնաժամը խաղաղ միջոցներով լուծելու Ասադի անկարողության 
հետ»18։

2011 թ. նոյեմբերի 12-ին Սիրիայում շարունակվող բռնարարքների 
պայմաններում և դրանց վերջնալուծմանը հանգեցնելու նպատակով

17 «Ազգ», 4 սեպտեմբեր, 2010։
18 «Ազգ», 29 նոյեմբեր, 2011։
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Արաբական պետությունների էիգան կասեցրեց Սիրիայի 
անդամակցությունը այդ կազմակերպությանը։ Միաժամանակ 
վերջնագրային կարգով Սիգան Դամասկոսից պահանջեց թույլատրել 
արաբ դիտորդների ազատ մատքն ու տեղաշարժերը Սիրիայամ։ 
Ասադի կառավարությունը մերժեց նոյեմբերի 25-ին ավարտված
վերջնագրի պահանջը՝9։

Արաբական պետությունների լիգայի ընդունած պատժամիջոցների 
փաթեթը Սիրիայի կենտրոնական բանկի հետ գործառնությունները 
արգելելուց բացի նախատեսում Էր նաև երկրում տարատեսակ 
նախագծերի ֆինանսավորման դադարեցում, մի շարք պաշտոնյաների 
հանդեպ արաբական այլ երկրներ մուտք գործելուն արգեւք, Սիրիայի 
պաշտոնատար անձանց հաշիվների սառեցում Սիգայի անդամ 
երկրների բանկերում և այլն20։ Բնական Է. որ այս գործելակերպը 
բողոքի և ցասման ալիք Էր բարձրացրել Սիրիայում, քանի որ դրանով 
իրադրությունը ոչ թե բարելավվում Էր. այլ երկիրը հայտնվում Էր 
մեկուսացման մեջ։ «Պատժամիջոցների ձեռնարկման օգտին 
քվեարկել են Լիգայի անդամ 22 երկրներից 19-ի ներկայացուցիչները։ 
Ֆրանսպրեսի տփալներով՝ ձեռնպահ են մնացել մասնավորապես 
Լիբանանը և Իրաքը։ Լիբանանի իշխանությունները 
«սահմանազատվել» են Լիգայի որոշումից, իսկ Իրաքը նույնիսկ 
հրաժարվել Է կատարել կազմակերպության հակասիրիական 
պահանջները։ Պատժամիջոցների դեմ հանդես Է եկել նաև 
Հորդանանը»21։

Իրադրությունը Սիրիայում չի սահմանափակվում միայն այդ երկրի 
առջև ծառացած խնդիրներով։ Նպատակը խաղաղության և 
կայունության ապահովումն Է տարածաշրջանում։ «Խաղաղասիրական 
ծրագիրը նախապատրաստված Էր ՌԴ և ԱՍՆ-ի ինտենսիվ 
խորհրդակցությունների արդյունքում, որոնք ծավալվել Էին վերջին

19 Նույն տեղում։
20 «Ազգ», 29 նոյեմբեր, 2011։
31 Նույն տեղում։
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II*

շաբաթներում։ Չի բացառվում, որ ինչ որ դետալներ քննարկվել են 
նաև Պարսից ծոցի երկրների հետ ՌԴ արտգործնախար Ս. Աավրովի 
նոյեմբեր ամսին Էռ-Ռիյադ կատարած այցելության ընթացքում»։ 
Սակայն ըստ նույն աղբյուրի տեղեկությունների՝ խաղաղասիրական 
նշված ծրագրի իրագործումը հարցականի տակ է։ Ծրագիրը հիմնված 
է ժնևյան կոմյունիկեի վրա և ընդունված է 2012 թ. հունիսի 30-ին, 
համաձայն որի նախատեսվում է «անցումային կառավարության 
ստեղծում այն գործիչներից, որոնք սիրիական հակամարտության 
երկու կողմերին էլ կընդգրկեն։ Այդ դեպքում Բ. Ասադը կարող է մնալ 
պետության միանձնյա ղեկավար մինչև 2014 թ., այդ ժամանակ 
լրանում է նրա նախագահական իրավասությունների ժամկետը»22։ 
Համաձայն նշված ծրագրի՝ Ասադը 2014 թ. նախագահական 
ընտրություններին չի մասնակցի։

«Ասադը չի համաձայնվել միւէւյն այդ վերջին պայմանի հետ. նա 
պատրաստ է հրաժարվել իր պարտավորություններից, սակայն 
մտադիր է 2014 թ. ընտրություններին մասնակցել», սա «Ալ-Ջազիրա» 
հեոուստաալիքից է, բանակցություններին մոտ կանգնած 
դիվանագիտական աղբյուրներից քաղված լրատվության կարգով։

Սիրիական ազգային կոալիցիայի բարձրաստիճան ներկայացուցիչ 
Ադիբ աշ-Շիշակլին ներկայացրել է Ասադի ընտրության երկու 
տարբերակները՝ կամ նա մասնակցում է իշխանությունը հանձնելուն և 
փոխարենը ստանում է անվտանգության միջազգային 
նախապայմաններ, կամ անցումային ժամանակահատվածի 
պարամետրերը համաձայնեցվում են առանց նրա և ոչ մի իմունիտետի 
մասին խոսք չի գնում։ Աշ-Շիշակլին «Շարկ ալ-Ասուաթ» թերթի 
լրագրողներին հայտնել է, որ սիրիական առաջնորդը պահանջել է, որ 
անվտանգությունը և քրեական հետապնդումներից պաշտպանվելու 
իմունիտետը վերաբերվի նաև իր ընտանիքի 142 անդամներին և 
մերձավորագույն շրջապատին»23։ Ռուս-ամերիկյան

22 “հ633811(;11̂3Ո Ր33673՛՛, 25 «ՏէէՅճթե, 2012.
23 "հՏՅՅՏԱՇռԱՅՈ Ր33673”, 25 ձՏՈՅճբե, 2012.
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խաղաղասիրական ծրագիրը կամ առաջարկվող գործողությունների 
պլանը Բաշւսր Ասադին է հանձնել ՄԱԿ-ի և Արաբական երկրների 
լիգայի հատուկ ներկայացուցիչ Աահդար Բրահիմին 2012 թ.
դեկտեմբերի 24-ին24։

Ակնհայտ է. որ «ժողովրդավարություն» անվան տակ շարունակվող 
«արաբական գարունը» ծառայում է և վեր է ածվել «անհարմար 
վարչակարգերի հետ հաշիվ մաքրելու» գործընթացի։ ՄԱԿ-ի 
տվյալներով միայն Սիրիայում զոհերի թիվը 40 հազարից ավելի է, իսկ 
փախստականների և երկրի ներսում վերաբնակվածների, թե 
բնակության վայրից տեղաշարժվածների թիվը հասել է 3 միլիոնի25։

Որոշ լրատվամիջոցների կողմից Սիրիայում հակամարտության 
զոհերի թիվը արձանագրվում է մինչև 60 հազար մարդ, քանի որ 
նշված ժամանակահատվածում իրադարձությունների ելքը չի 
նշմարվում, սրան ավելացրած նաև Իսրայեյի օդուժի ռմբակոծումները 
Սիրիայի տարածքին, ներառյալ՝ Դամասկոսը։ Իսկ Հալեպում 
ծավալված մարտերը մարդկային կորուստների ցնցող հետևանքներով 
երկիրը ջլատող անհեռանկար եղբայրասպան պատերազմի դաշտ են 
ստեղծում։

Մարդկային կորուստներից անմասն չէ նաև Սիրիայի հայկական 
համայնքը։ ՀՀ ւսրտգործնախարարության, Սփյուռքի և այլ 
նախարարությունների ջանքերով արվում է հնարավորը 
ժամանակավորապես կամ լիովին Հայաստան ներգաղթած 
հայրենակիցների կենսապահովման հիմնական խնդիրների լուծման, 
աջակցության, սատարման և հյուրընկալման պատշաճ մակարդակ 
ապահովելու, նաև դպրոցականների և երիտասարդության ուսման 
հարցերը հայրենիքում կազմակերպելու ուղղությամբ։ 
Ներգաղթածների թիվը նույնպես աճի միտում ունի։

Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդը 2012 թ. դեկտեմբերի 26-ին 
ամենամյա պատարագի ժամանակ հակամարտության գոտիներում

24 Նույն տեղում։
25 –,հ6330«օ1«3տ ՐՅՅՏէՅ", 29 ՈՏՈՅճթե, 2012.
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խաղաղության մաղթանքներ հղեց, մեկ առ մեկ նշելով մարդկանց 
ապրելակերպի համար վտանգավոր իրադարձություններով հայտնի 
երկրները՝ Պաղեստին, Լիբիա, Իրաք, Սիրիա։

Դիվանագիտական և միջպետական Փոխհարաբերությունների 
ակտիվացման ողջունելի ընթացքն է դրսևորում Հայաստան - Իրաք 
միջխորհրդարանական համագործակցությունը։ 2012 թ. դեկտեմբերի 
վերջին կայացավ ՀՀ փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի 
ղեկավարությամբ ՀՀ խորհրդարանական պատվիրակության այցը 
Իրաք26։

Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներում նշված 
ժամանակահատվածում ստեղծված է այնպիսի իրավիճակ, երբ 
տարածաշրջանի յուրաքանչյուր երկիր, կամ անկայուն երկրների հետ 
սահմանամերձ պետությունները ստիպված են մշակել որոշակի 
ռազմավարություն, ելնելով հնարավոր մարտահրավերների 
զարգացումներից, հետևանքներից, առկա հնարավորություններից։

Ուշադրության է արժանի նաև Իրանի արտաքին 
քաղաքականությունը տնտեսական կապերի ոլորտում։ Փոքր ինչ 
առաջ անցնելով հիշենք, որ Իրանը Սիրիայի վարչապետ Վաիլ ալ 
Խալկի Թեհրան կատարած այցելության ընթացքում կնքված 
համաձայնագրի պայմաններով 1 մլրդ դոլար արժողության վարկ է 
տրամադրել Սիրիային։ Ավելի մեծ ուշադրության կենտրոնում է 
էներգետիկայի ոլորտը։ Յոթ համաձայնագրերի հիման վրա սպասվում 
է բավական լայն աջակցություն Սիրիային։ Այնտեղ նախատեսվում է 
Իրանի ֆինանսավորմամբ կառուցել էլեկտրակայան, ինչպես նաև 
երկիրը ապահովել էլեկտրական հոսանքով։ Այդ նախագիծը 
իրականացվելու է Իրաքի հետ համատեղ։ Սիրիայի 
էլեկտրաէներգետիկայի նախարարի ներկայացրած տվյալներով 
փաստորեն Իրանի Սիրիային հատկացված վարկի կեսը

26 «Հայաստանի Հանրապետություն», 29 դեկտեմբեր, 2012 թ.։
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նախատեսված է էլեկտրաէներգետիկ ոլորտի զարգացման 
նպատակին27։

Նման քաղաքականություն է որդեգրել Իրանը նաև Եգիպտոսի 
նկատմամբ։

Մերձավոր Արևելքի որոշ երկրներ հայտնվել են նոր իրականության 
պայմաններում։ Հեռանկարը ցույց կտա իրադարձությունների 
հետագա ընթացքը։

ւհէ տօօսւ-բօւտօս– Տ171Ա710* ւս ւս 7»ը շօ̂ ււ̂ ւ օր ւհտ
Ը^|Տ|7Տ 1հ1 ՇՕՍՏ7«1էՏ Օք 1»Տ ՏԸձՏ ^ 0  ^ւՕ Օ Լէ ԸձՏ7 (2010-2013)

7հտ թւ՜օշտտտ օք էհտ “8տ«>1սէւօոտ" ւո տօտտ ձրտե շօսոէոտտ։ "Տէա§տ>16 քօր էհտ 
ՕտտօօքՅշ/՛ >տ ւո աւքՅ§6 օք էհտ ռատ, V̂ է̂̂ տտ օք էհօստՅոճտ թտրտօոտ յոԺ 
ժտտէոյշէւօոտ.

7հտ Տ0Շ131–թ01|է|Շ31 ՏւէԱՅէւՕՈ 1Ո 1ՐՅզ 1Տ 1Ո էհտ ՐՏ13է10ՈՏ ք ր օ տ  էհտ 6V6ՈէՏ ւո էհւտ

րտջւօո. ՇհՅքՅՕէտոտէւշ քօր էհտ թտոօժ 2010-2013 ^տյրտ ւտ էհտ տշէնտ րօ1տ օք Ստէտժ
|՝|Յէ10ՈՏ Օ§ՅՈ123է10Ո ՅՈճ Լ|յ»ՅՍՏ Օք ձՐՅ ե ն0761՜ՈՈ16ՈէՏ.

7 հտ  տ Յ յօ ո է ^  թ ւ՜օե1տտ  ք օ ր  1րտգ ւո 2011 ^ՏՅք « յտ  էհտ  քւոտ1 6VՅ^ս^է^օո 3 տ տ ո շ ւ3 ո  
էՐՕՕթՏ ք(՜01Ո էհտ  Շ0ԱՈէ17– 7 հտ  քսւ՜էՏՐ ՅՈԺ էհտ  ՏէՏՅէ^ ( ^ 6 1 0 թ տ 6 Ո է  օ ք  ւՐՅզ յ ո Ժ  տ օտ տ
^ Ր Յ ե  ԸՕ Ա ՈէՈՏՏ  ւՈէՅՇէ Յ քՏ V6^7 1Ո1թ0քէՅՈէ քՕ Ր թՏՅՇՏ ՅՈԺ ք օ ք  ՏՅքՏէ^ Օ ք էհՏ  թ0թԱ |Յ է10Ո.

27 “հՏՅՅՏԱՕաՏՈ ք33613", 18 ՈհՏՅթե, 2013.
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ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

եՐՎԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ՀԵ ԼԼԵ Ն Ի Զ Մ Ը  ԵՎ ԶԵԼՈՏՈԻԹՅՈԻՆԸ ԱՐԴԻ  
ՀԵԼԼԵՆԻՍՏԱԳԻՏՈԻԹ ՅԱՆ ՄԵՋ

Երկրորդ աշխարհամարտից հետո անտիկ դարաշրջանի 
վերաբերյալ բրիտանական հետազոտական միտքը հայտնվել էր 
ճգնաժամի մեջ՛։ Եվ դա հատկապես նկատելի էր հելլենիստական 
ուսումնասիրությունների բնագավառում, ուր մինչև XX դ. վերջին 
տասնամյակը գրեթե չեն արտահայտվել նոր մտքեր և գաղափարներ, 
չեն ստեղծվել նոր դպրոցներ, իսկ հետազոտողները գլխավորապես 
կենտրոնացել էին հունա-հռոմեական աղբյուրների մանրախույզ 
ուսումնասիրությունների և պատմագիտական հանրագիտարանների 
հրապարակումների վրա։ Մեթոդաբանության մեջ ևս ակնհայտ էր 
որոշակի նահանջ, բրիտանացի պատմաբանները ավելի հաճախ քան 
նախկինում դիմում էին XIX դ. գերմանական պատմականության 
մեթոդին, որը XX դ. երկրորդ կեսում ընկալվում էր որպես 
անախրոնիզմ։ Բացի այդ բրիտանացի հետազոտողները (ինչպես և 
արևմտաեվրոպական գրեթե բոլոր ազգային պատմագիտական 
դպրոցների ներկայացուցիչները) հելլենիզմի պատմությունը 
ավանդաբար շարունակում էին դիտարկել եվրոպակենտրոն 
տեսանկյունից2։

1 Դրան հակառակ, հատկապես Ֆրանսիայում և Իտւսլիայում վերելք ապրեց 
միջնադարագիտությունը, մշակութաբւսնությունը և. մի շարք հարակից գիտություններ, 
Գերմանիայում՝ հնագիտությումը, արևելագիտությունը և այլն։
1 Սակայն վերջին երեք տասնամյակներում տեղի ունեցավ անսպասելի շրջադարճ, 
ասպարեզ իջան նոր ուսումնասիրողներ, որոնք մշակեցին նոր մոտեցումներ Հին 
Արևելքի և հելլենիզմի պատմության խնդիրների վերաբերյալ։ Այսպես, 1987 թ. լույս 
տեսավ «Հելլենիզմն Արևելքում» գիտական աշխատությունների ժողովածուն (ճսհրէ ձ.,



Դրան հակառակ շատ դինամիկ էր զարգանում հրեական 
հելյենիստագիտությունը։ Արևելքում հունա-մակեդոնական տարրի և 
հրեաների փոխհարաբերությունների խնդիրն արդեն վաղուց էր 
հայտնվել (ազգությամբ հիմնականում հրեա) հետազոտողների 
ուշադրության կենտրոնում3։ Հրեական հելլենիստագիտությունը 
արևմտյան ազգային պատմագիտական դպրոցներից թերևս առաջինն

Տ հ 6 Ր » ւո – ^ հ ւէ 6  Տ. (Տժ.). Ւ16116ուտէո ւո էհտ Ըտտէ։ 1հ6 |ՈէՏՐՅՕէ|ՕՈ օք յոԺ ՈՕՈ Օ ք * *
Շւ«1323էւօոտ հօտ  Տ^ոյ էօ ՇտոէՐՅւ ձտւտ տքէտր ձ16\3ոժտք–. Լօոժօո, 1987). որտեղ մի խումբ 
համախոհներ հանդես եկան նոր, իսկ աոանձին դեպքերում լավ մոռացված հին 
գաղափարներով։ Տարբեր բնագավառների վեց մասնագետներ (ներառյալ երկու 
խմբագիր) իրենց համատեղ աշխատության մեջ արտահայտեցին այն միտքը, որ 
Սելևկյան թագավորության համար Ասորեստանի, Բաբելոնի և Աքեմենյանների 
տերության ժառանգությունն ուներ ավելի մեծ նշանակություն, քան ենթադրվում Էր մինչ 
այդ։ Ուստի այդ և ուրիշ հելյենիստական թագավորությունների բնույթը հասկանալու 
համար անհրաժեշտ Է դրանք դիտարկել նախևաոաջ հին արևելյան 
քաղաքակրթությունների համատեքստում։ Այդ գաղափարներն իրենց հետւսգա 
զարգացումը ստացան գիտական խմբի ղեկավարներ՝ Սյուզեն Շերոփն (՜Սայթի և Էմիլի 
Քյուրթի աշխատանքներում (տես <սհւէ ծ., Տհտո^ո-^հւէտ Տ.. ձտթտշէտ օք Տտ16սօժ 8օ̂ յ1 
1ժտօ1օջ>՛։ էհտ Շյք|ւոժտր օք ձոէւօշհստ I քրօտ ՏօքտւթթՅ, յօստտ1 օք հտհտտշ Տէսժւտտ, 1991, 111, 
թթ. 71-86։ Նույնը, քրօա ՏՅաՅք՜ևհՅոժ էօ ՏյրԺտ։ ձ ^6» ձթթրօՅօհ էօ էհտ Տտ1տսճժ Ըռւթւրտ, թթ. 
IX + 261, 8տր1<616>. 1993; էՀսհոէ ձ., ՏՅՈօտւ-̂ տտրժտոեսքՏ հ. (տժ.), ծշհՅտտտուժ Ւէւտէօ̂ , 8. 
թթ. XV + 446, Լտւժտո, 1994, թբ. 283-310)։
3 հ օ̂օր 6., յսժտւտա ւո էհտ քւրտէ Շշոէսոտտ օք  էհտ Շհոտէւտո ն՜տ։ 7հտ Յյյտ օք էհտ 73ոո3ւտ, 
ՇՅաեոժջտ, 1927, V. 1, թ. 114; 8օ\ 6.Ւ1., յսժՅւտա ւո էհտ Շր6տ1< ՐտոօԺ, քրօա էհտ Տւտտ օք 
ծ^Յոժտր էհտ նՐՏՅէ էօ էհտ 1ոէտո/տոէւօո օք 8օտտ (333-63 8.Շ.), 0*քօւ՜ժ, 1932, թ. 256; 
ւ շ հ տ ո ^ տ ր  V., հտ11տուտէւշ Օւ1ււՅէւօո Յոժ էհտ յտ«տ, Բհւ13ժտ1թհւ3, 1966; Օ՚Շօոոտհ «.6., 
( ւ̂տաւ օքյսժտոէստ սոժ հտ11տուտտստ, յօսՐոտ1 օք 8ւԵ1ւօտ1 Լւէտրտէսրտ, 1971, V. 90, թթ. 228-231; 
յտրտտւՅՏ յ., յտոյտ31տտ ւո էհտ 7ւտտ օք յտտստ, Լօոժօո, 1976; նօօժտոօսքհ Լ, յտ«/ւտհ Տ^ահօ1տ ւո 
էհտ 6րտշօ–Տօո13ո ԲտոօԺ, Ատ** Vօ̂ I<, 1953-1968, V. 1; 7հտ յտ̂ ւտհ Բտօթ1տ ւո էհտ քւրտէ Շտոէսդւ։ 
հւտէ. նտօջրՅթհ^. ԲօււէւշՅւ հւտէօդ՛ տոժ 8տ1ւ§ւ՚օստ Աքտ Յոք 1ոտէւէսէւօոտ, ձատէտւ-ժՅա, 1976, V. 2; 
Տյր-ՃօշՒ^յ 8., յսժՅՏ ԱյշշյԵյտատ։ 7հտ յտուտհ Տէրս§ք16 ձ§3տտէ էհտ Տտ16սօժտ, ՇՅտեոժքտ. 
1989; հՅՐՈտօո Տ., հտ11տու23էւօո տ Տ̂ ոՅ–Բ31տտէտտ։ 7հտ շյտտ օք յսժտՅ ւո էհտ էհւրժ շտոէսդ 
8Շ5, 8ւե1ւՇ31 ձւ–շհ36օ1օջւտէ, 1994, V. 57, թթ. 98-108; 8.Շ .Լ  էօ 640 Շ.է. Բոոշտէօո. 0 \ք օ ք ՜ ժ ,  

2001; Շհօօո-Լտօոջ Տ., էշշ1տտւՅտէ6տ, ձո շհօր  8ւե1տ, 18 շ., 1տ1տ« քօւ-և, 1997; Օօհտո Տ.յ.Օ., 7հտ 
Տտջւոուոջտ օք յտ^ւտհոտտտ. 80ՍՈԺՅՈՏՏ, V3̂ 6̂է̂ 6Տ, ՍոշտրէՅւոէւտտ, 8տր1<616̂  & Լօտ ծոք>տ1տտ, 
1999. Տ6716«/տ։ 0. ա տ օ ո ,  ՕէՎ 94, 2000/01, թթ. 299-300; Ւ ^ տ ր  0., 7հտ Տտ1տսշւժ ՇօւոՅ^տ 
օք յօհո  Ւ^րշյոստ I։ 7հտ 7ոՅոտքօրաՅէւօո օք յ  Օ^ՈՅՏէւշ Տ^աեօ1 ւո հտ11տուտէւշ յսժՅՕՅ, ձռւտոօՅո 
յ0ԱՐՈ31 Օք ւ^սաւտտՅէւօտ, 2003, 15, թթ. 29-39; հՅ^տտ յ., ^յոԺտ11 Տ., 7հտ յտ«ւտհ թօօթէտ տ 
շ 1յտտ1Շյ1 Յոէւղսւ՚է>։ քոօտ ^1տ>օոժ6Ր էօ 8յր  1<օշհեՅ, Լօսւտ7ւ116, 1998; Ա111յրԺ /V, «ՏՅժտյ» յոԺ  
ոոէւ՚ոջ ւո էհտ էւատ օք յտտստ, 7հտ Եւե1ւշտ1 տտտւոՅւ–, 69, Տհտքքւտ1ժ, 2000.
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էր, որ փորձեց հելլենիստական դարաշրջանը դիտարկել ոչ միայն 
հունա-մակեդոնական ընկալման տեսանկյունից։

Հրեական հելլենիստագիտության կայացման հարցում գործուն դեր 
ունեցավ XX դ. հիրավի խոշորագույն անգլիական պատմաբան Արնոլդ 
Ջոզեֆ Թոյնբին (1889-1975 թթ.)։ Նա ծնվել. է Լոնդոնում
վիկտորիական «Ոսկեդարի» մայրամուտին և երիտասարդ 
տարիներին ականատես է եղել Բրիտանական կայսրության 
աստիճանական մարմանը։ Դա չէր կարող ազդեցություն չթողնել Ա. 
Թոյնբիի պատմախոհական հայացքների վրա։ Ա. Թոյնբին ապրել է 
երկար կյանք, մի բան որ շատ օգտակար է պատմաբանի համար։ Ի 
տարբերություն մաթեմատիկոսների և ֆիզիկոսների, որոնք իրենց 
հայտնագործությունները հիմնականում կատարում են երիտասարդ 
տարիքում, փիլիսոփայող պատմաբանին կայացման համար 
ժամանակ է պետք։ Ա. Թոյնբին տեսել է անհանգիստ 20-րդ դարի 
երեք քառորդ։ Սակայն փոթորկոտ քսաներորդ դարը չշեղեց Ա. 
Թոյնբիին ընտրված ուղուց։ Ավելին, դինամիկ և անհանգիստ 
դարաշրջանն օգնեց պատմաբանին նորովի նայել անտիկ 
պատմությանը։

Իր տարբեր աշխատանքներում և հատկապես 
տասներկուհատորանոց «Պատմության ուսումնասիրություն» 
աշխատության մեջ Ա. Թոյնբին մշակել և շրջանառության մեջ է դրել 
հելլենիզմի սկզբունքորեն նոր՝ իսկապես քաղաքակրթական հղացք4։ 
Այդ ընկալման հիմքում ընկած է պատմական ժամանակի 
շրջափուլային ընկալումները։ Պատմաբանի աշխատությունների մեջ 
հելւենիզմը ներկայացված է որպես ինքնուրույն ու ինքնարժեք 
քաղաքակրթություն և ոչ թե անտիկ Հունաստանի քաղաքակրթական 
աղոտ ստվեր՝ կարծես պատահաբար ընկած Արևելքի վրա։ Մյուս 
կողմից Ա. Թոյնբին զգալի ներդրում ունեցավ անտիկ աշխարհի 
ուսումնասիրության գործում։ Նա իմի բերեց և արժևորեց մեծ 
քանակությամբ էմպիրիկ նյութեր, տվեց անտիկ քաղաքակրթության 
բացառիկ պատմական բնութագիր, ի տարբերություն 0. Շպենգլերի՝ 
այն դիտարկելով որպես հասարակական կատեգորիա։

4 70^ՈեՏ6 ձ., հ6|16Ո1ՏՈ1։ 7հտ հւտէօւ̂  օք Շտ||23է|0Ո, Լօոժօո, 1959.
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իր «Պատմության ուսումնասիրությունը» հիմնարար աշխատության 
մեջ Ա. Թոյնբին բազմիցս անդրադարձել է հելլենիստական 
քաղաքակրթության և հրեա ժողովրդի փոխհարաբերությունների 
հիմնախնդրին։ Պատմության տեսաբանը հելլենիզմը ներկայացնում 
էր որպես ավանդական եբրայական քաղաքակրթությանը նետված 
մարտահրավեր։ Ըստ նրա. Հուդայի հրեությունն առաջ էր քաշել այդ 
մարտահրավերի երկու պատասխան՝ զելոտություն և հերովդություն5։ 
Անվանումները խիստ պայմանական են և տրվել են ըստ հռոմեական 
տիրապետության տակ գտնվող հուդայական կրոնա-հասարակական 
խմբերի անվանումների։ «Զելոտները» ագրեսիվ և խիստ 
պահպանողական խմբավորում էր, որը մերժում էր դինամիկ 
արևմտյան քաղաքակրթության արժեքները, վերջիններիս մեջ 
տեսնելով վտանգ իր կարծրացած ներփակ, ինքնամփոփ և շատ 
յուրօրինակ քաղաքակրթության համար։ «Հերովդականներին» Ա. 
Թոյնբին անվանել է ըստ Հուդայի Հերովդես Մեծ արքայի, որը 
դարձավ արտաքին աշխարհին բաց հրեության սակավ մասի 
մարմնավորումը6։ Անզիջում և մոլեռանդ զելոտներն իրենց շարքերը 
համալրում էին գլխավորապես քաղաքաբնակ (ավելի հազվադեպ 
գյուղաբնակ) ստորին խավերի հաշվին, թեև նրանց առաջնորդները 
գրեթե ամբողջությամբ կազմված էին քրմական դասի 
ներկայացուցիչներից և սնանկ, բայց փառամոլ ու իշխանատենչ 
ազնվականներից։ Դրան հակառակ «հերովդականների»

5 ւօսոճս ծ., Ոօշա»Տհ»6 աո՚օթւա, 4. 6, տտ«յ. Ոօւաօոօոաօշւատ ոօօոզոշւտսո
«0»73«706 Շ08թ6ս&հհե1»ա ,զթ^7 Վ1«ա1է1334է1ոա1, ձձօշոտՅ, 1991, 0. 587 589.
6 Այդ թևի թերևս ամենաճանաչված ներկայացուցիչը հելլենիստական շրջանի հրեա 
պատմիչ և մատենագիր Հովսեպոս Փլավիոսն էր (հայտնի է նաև որպես Հովսեւի Բեն 
Աաթաֆիա, իսկ հռոմեական քաղաքացի դառնալուց հետո՝ Տիտոս Փլաւ(իոս Հուխեսլոս, 
Ք.հ. 37-մոտ 100 թթ.)։ Լինելով զելոտ, հրեական պատերազմի ժամանակ (66 71 թթ.) նա 
անցել է հռոմեացիների կողմը, դաոնալով Փլաւ|իոսների կայսերւս(|ան ընտանիքի 
կլիենտ։ Գրել է «Հրեական պատերազմի մասին», «Հրեական հնախոսություն», «Ընդդեմ 
Ապիոնի», «Կյանքը» աշխատությունները, որոնցում նա ձգտում էր հունա-հռոմեական 
աշխարհը ծանոթացնել հրեաների մշակույթի և պատմության հետ, վարատել հրեաների 
դեմ կանխակալ վերաբերմունքը, բացատրեւ հրեական սրբազան տեքստերը արևմտյան 
փիլիսոփայության լեզվով, իրականացնել մի տեսակ քաղաքակրթական 
թարգմանություն։ Թեև հրեական պատմության մեջ դա աոաջին օրինակը չէ։ Նման 
փորձ ավելի վաղ կատարել է Փիլոն Ալեքսանդրացին։

292



մեծամասնությունը ծագում էր տեղական և հելլենիստական 
քաղաքակրթական արժեքների համաչափությանը միտված 
ընտրախավի ներկայացուցիչներից և նրանց սպասավորներից։ 
Պատահական չէ, որ «հերովդականության» գլխավոր կենտրոնը 
դարձավ թագավորական պալատը։ Ի տարբերություն հնապաշտ 
«զելոտների», «հերովդականները», բաց էին արտաքին աշխարհի 
համար և միտված նորարարությանը7, սակայն (թե1 հնում, թե1 այսօր) 
ավանդապաշտ հրեությունը մերժում էր նրանց, ընկալելով իբրև 
օտարամոլ և կոլլաբորանտ8։

Այդ երկու հոսանքներից Ա. Թոյնբին նախապատվություն էր տալիս 
«հերովդությանը»9։ Դրա մեջ տեսնելով որոշակի արատներ, նա 
այնուամենայնիվ համարում է, որ հրեության առջև ծառացած 
մարտահրավերի միակ պատասխանը «խաչաձևումն» է, նորի և 
ավանդականի ներդաշնակ համադրականությամբ։ Սակայն, ըստ Ա. 
Թոյնբիի, ոչ բոլոր քաղաքակրթություններն են ունակ խաչաձևման։

7 «Հերովդակւսն» մոդեռն իգացման վառ օրինակը Ա. Թոյնբին համարում է 
Ռուսաստանի վեստերնացումը Պյոտր 1-ի Լւ Թուրքիայի մոդեռնիզացումը Մ. Քեմւսլի 
օրոք։
8 Շ̂(0»6366 իձ., 4X0 73X06 Ր60«>Ոե1̂թՅ. է1թ0̂3հՇ180 11 36/107*3̂1. 21 0«1ո6բ0 2004 I՜., "|Թ–
Ւ̂1Ւ13/1ե>|", Շ006Լ46Շ780 աԱ16»11 ա̂ԱՕհՅ 6Տթ «0X6̂1, 40.
հէէթ։//»\ու«».06ոէք3տւ3.|–ս/ո6*«ձ.թհթ7տէ=1098821760 11 ձ/\3&, 2010 Յէ 12:59 բտ.
9 Ուսումնասիրողները վաղուց նկատել են, որ Ա. Թոյնբիի կոտ պատմիմաստասիրական 
կառույցի հիմքում ընկած Է անտիկ քաղաքակրթության մոդելը։ Հոլանդացի պատմաբան 
դեն Վոյեգը, քննադատելով Ա. Թոյնբիի մոտեցումները գրում Էր, որ վերջինս շատ Է 
տարված անտիկայով և իր պատմագիտական սխեմաները գծելիս տարթեր 
քաղաքակրթությունները դիտարկում Է հելլենիստական քաղաքակրթության հետ 
համադրության մեջ։ Ինքը՝ Ա. Թոյնբին առանց վարանելու ընդունում Էր, որ դասական 
քաղաքակրթությունն իր համար չափանիշ Է և մյուս քաղաքակրթությունները նա իրոք 
երբեմն դիտարկում Է անտիկ քաղաքակրթության հետ համեմատության մեջ (Շշթրտտտ
ձ., ՅոՈ»»Շ«ՅՈ կԱՏլաԱՅՅԱԱՈ 8 ՈՅ̂ԱՕԱ 780բ46Շ786 ձթհՕՈեԱՅ 1օ8հ6*. 8̂70բ6Փ6թ37 
«>1ՇՇ6բ73վա1 «3 Շ0է1Շ«ՅՒա6 Շ76Ո6«* «Յհ&|1Ո373 *Շ70բ*46Շ«̂ 1<333«է>, 1983, 219 Շ.,
19.11.2008. հէէթ://VVVVVV.̂^̂ՏՏ6̂^̂է.̂ 0̂Ո/̂0Ոէ6Ոէ/6IÎՈՏ|Հ̂X̂-էՏ̂V̂Î 2̂էՏ̂VՅ-V֊Ո̂ս̂հՈ0Ո̂-
է70ո։հ6տէ76–3րո01ժ3–է0ւոեւ)։ Սակայն ի տարբերություն 0. Շպենգլերի, Ա. Թոյնբին 
քաղաքակրթություններն ընկալում Էր ոչ թե իբրև «մաքուր» և քարացած, այլ բարդ և 
համադրական երևույթ։ Ըստ Ա. Թոյնբիի քաղաքակրթությունն ինքնարարվող 
օրգանիզմ Է, որը կարող Է անվերջ հարստանալ նոր տարրերի հաշվին։ Այդ 
գործընթացի դադարը հանգեցնում Է քաղաքակրթության լճացմանն և աստիճանական 
մարմանը։
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Նա համարում է, որ հրեության մեծամասնությանն անընկալունակ 
գտնվեց հելլենիստական քաղաքակրթական արժեքների ընկալմանը և 
կորցրեց պատմության կողմից տրված համակողմանի զարգացման 
եզակի հնարավորությունը։ Հարդյունս դրա. հրեաները, Ա. Թոյնբիի 
պատկերավոր արտահայտությամբ, վերածվեցին «քարացած 
հանածոների»10, ավերվեց Երուսաղեմի տաճարը, իսկ հրեության մեծ 
մասը հայրենիքում իր համար հեռանկար չտեսնելեով սփռվեց 
աշխարհով մեկ, դառնալով պանդուխտ և թափառական։ Ըստ էության 
հրեությունը, ամփոփվելով յուր մեջ, չկամեցավ ինտեգրվել աշխարհին 
մնալով իր հայրենիքում, ուստի առանձին անհատները ստիպված 
եղան լքել հայրենի հողը և օտարության մեջ սովորելով այն, ինչն 
իրենց նախնիները չցանկացան սովորել սեփական հարկի տակ։

Հակառակ դրան հելլենիստական քաղաքակրթությունն ավելի 
ճկուն էր, այն մշտապես խաչաձևվում էր, համալրվելով այլազան 
քաղաքակրթական տարրերով, ինչի շնորհիվ անընդհատ նորացվում և 
հարատևում (օրինակ՝ հռոմեական իրավունք, հունական գնոստիցիզմ, 
միհրականություն և հուդայական կրոն, որի համադրությունից ծնվեց 
քրիստոնեությունը, իսկ ավելի ուշ նոր տարրերի ոչ մեխանիկական 
գումարմամբ՝ նաև իսլամը)"։ «Սզւիպված ենք եզրակացնել, - գրում է 
ժոզեֆ Արթյուր դը Գոբինոն, - որ մարդկության որոշ մասն ի սկզբանն 
զուրկ է նույնիսկ աննշան ինքնաքաղաքակրթման ունակությունից, 
քանի որ ի վիճակի չէ իր մեջ ճնշել խաչաձևման հանդեպ բնական

10 7օՏ»6« ձ., ՇւՅւեհ «  «ԼխտտաՅՅպա ոտբզո օգԱօսւ «շէօբւա», ձձօօատ, 2002, շ. 122. 
Բ. Մուսոլինին մի առիթով նկատել է, որ կան ոչ միայն պրոլետարական դասակարգեր, 
այլև պրոլետարական ազգեր, այդ ազգերի թվին են պատկանում արդի աշխարհի ոչ 
արևմտյան ժողովուրդներ, անգամ եթե «հերովդւսկանների» հերոսական ճիգերի 
շնորհիվ երբեմն հաջողվում է արտաքուստ փոխել երկրի դիմապատկերը, ներքուստ 
դրանք միևնույն է մնում են «զելոտական»։
" «Ասորական և հելլենական տարրերն անհնար է տարանջատել ոչ միայն 
քրիստոնեությունից և իսլամից, այլև քրիստոնեական և իսլամական 
քաղաքակրթություններից, որոնց համար դրանք կատարել Են տիկնիկների դեր։ Այդ 
երկու կրոններն ունեցել են իրենց նախորդները՝ ասորական և հելլենական, ինչն ունի 
սկզբունքային կարևորություն։ Իսլամը, քրիստոնեությունը և մի շարք 
քաղաքակրթություններ՝ աճեցրած այդ երկու կրոններով, նույն մշակութային շերտի 
պտուղներն էին, կազմված ինչպես ասորական, այնպես էլ հելւենակւսն տարրերից» 
(7օ»«6* Ոօօէէա6հԱ6 սշւօբւա..., շ. 163)։
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նողկա նքը, որը մա րդիկ և կենդա նիները զգում  են խա չա ձևմա ն 
հանդեպ» ՝7։ Խաչաձևումն ա նբնա կա ն երևույթ է, սակայն ա ռանց դրա  
չի կա րող  գոյանա լ քա ղաքակրթությունը, որն ինքն էլ «անբնական» է։ 
Ք աղաքակրթությունը կա րող  է ի հայտ գա լ միայն այն ժամանակ, երթ 
մարդկա յին համակեցությունը ձերբազատվում է իր նա խ նա կա ն  
«մաքուր» և «բնական» վիճակից և դառնում բա րդ  և համադրա կա ն։

Անշուշտ հրեությունը վաղուց դասեր է քա ղել իր հելլենիստական 
անցյալից և ա րդի  Իսրայել պետությունը, ավելի քա ն  որևէ մեկը, 
հա վա տ ա րիմ  մնալով ա վա նդա կա ն  հրեական արժեքներին, միևնույն 
ժա մա նա կ  բաց է ա շխ ա րհին  և բոլոր տեսակի քա ղա քա կրթա կա ն  
ազդեցություններին։ Սակա յն հին եբրա յական քա ղա քա կրթութ յա ն  և 
հա տ կա պ ես  դրա  հոգևոր ա ռա նցքը  կա զմող  արժեքների 
մեկնաբանությունը ոչ միա նշանա կորեն ընդունվեց օրթոդոքս  
հրեության կողմից։ Հա տ կա պ ես  ցա վա գին  ընդունվեց «հրեական 
ապագա յնամետության»  (ֆուտուրիզմ) վնա սա կա ր ազդեցության 
գա ղա փ ա րը։ «Ապագայնամետությունը», պ ա տ մա գետ ի
տերմինաբանութ յամբ, «... կենսա կերպ  է, որը ւրա նջում է նրա ն, ով  
տ ենդա գին որոնում է նոր ուղիներ, դ րդվա ծ  ա ռա ջխ ա ղա ցմա ն ներքին  
ա նորոշ մղմամբ»։ Ուստի դրա  «... բնորոշ հա տ կա նիշներից է 
փ րկութ յա ն և երկրա յին թա գա վորութ յա ն  մեջ հա նգիստ  գտ նելու 
հույսը։ Դա  բնորոշ է հրեա կա ն ֆ ուտ ուրիզմին։ Ք անի որ հրեա ների  
պ ա տ մությունը լա վ է ա րտ ա ցոլվա ծ վա վերա գրերում, մենք 
հնա րա վորություն ո ւնենք ա յդ  երևույթը դիտ ա րկել երկա ր  
ժա մա նա կա հա տ վա ծում» ։ Այնուհետև Ա. Թոյնբին շարունակում է. 
«Հրեա ները  չբուժվեցին նոր ա շխ ա րհիկ պ ետ ություն ունենա լու 
ֆ ուտ ուրիստ ա կա ն հույսից իրենց  պ ա տ մութ յա ն նոր փուլերի 
ժամանակ» , « ...հրեա ներին պ ետ ք եղա վ ա վելի քա ն  վեցուկես դա ր, 
որպ եսզի փ որձերի և սխ ա լների մեթ ոդի  շնորհիվ  հա սկա նա ն, որ 
ֆ ուտ ուրիզմը ոչ ճիշտ  ուղի է»՛3։

Այդ և մի քա նի  ն մա նա տ իպ  արտահա յտություններից հետո, մեր 
օրերի մա րգա րեն  հա մա րվող  Ա. Թոյնբին, անսպասելիորեն մերժվեց

13 ^6  ւ՜օճսհօ >ճ., Օ ր ե ս  0 »6թ386Ւ1Շ156 46/1086460 թՅՕ, ՒձՕՕՀ&ճ, 2001 (2000).
13 1օՏՏ«6ւ1 ձ., Փ յո^բւՕԱ, 0. 404-405.
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Արևմուտքում՛4։ Բացի այդ. հրեա  պ ա տ մա բա նները  քննա դա տ ում  են Ա. 
Թոյնբիին հելլենիստական դարաշրջանի հրեությունը ոչ թե իբրև 
ինքնուրույն. այլ ավելի մեծ և նշանակալից ասորական 
քա ղա քա կրթութ յա ն  բա ղա դրա մա սը  դիտարկելու համար։ Այդ 
«սխալմունքի» պ ա տ ճա ռը  հրեա  պ ա տ մա բա ններն  ուզում են տեսնել ոչ 
թե քա ղա քա կրթա կա ն, այլ քա ղա քա կա ն  գործոնների մեջ։ Բանն այն 
է, որ մա կաբեացիների ապ ստամբությա ն պարտությունից և Տաճարի 
խորտակումից հետո, հռոմեացիները Հուդայի և Սամարիա յի 
տ ա րա ծքը  կցեցին պ րովինցիա  Սիրիային, ինչը, նրանց կարծիքով, 
մոլորության մեջ մտցրեց բրիտա նա ցի պ ա տ մա բա նին ՛5։ Սակայն շատ  
տա րօրինա կ է մեղադրել քա ղա քա կրթա գետ  պ ա տ մա բա ն  Ա. 
Թոյնբիին պատմության քա ղա քա գիտ ա կա ն  և ոչ թե 
քա ղա քա կրթա կա ն  ընկալումների և մեկնաբանությունների համար։ 
Առաջ են քաշվում նա և  այլ բնույթի մեղադրանքներ, այսպես հրեաների 
Աստծուն Թոյնբին անվանում է «Յահվե» (օրթոդոքս հրեական 
միջավայրում դա  պատժելի զա նցա նք  է), մինչդեռ քրիստ ոնեա կա ն 
Աստվածը նրա  համար անանուն է և այլն։ Սակայն, Ա. Թոյնբիի 
մոտեցումների մեջ եբրա յագետների համար թերևս ա մենա տ հա ճն այն 
էր, որ պ ա տ մա բա նը  անուղղակի կերպ ով եբրայությանը հակադրում է 
քրիստոնեությունը։ Ըստ նրա  երկու հազարամյակների 
սահմանագլխին հրեությունը հայտնվել էր քառուղու առջև՝ ընտրել 
«զելոտությունը», որն ըստ պ ա տ մա բա նի  նեղ  ազգա յնական, ա նգա մ 
ռա սիստ ա կա ն կրոնա -գա ղա փ ա րա կա ն ուղղություն էր, կամ 
քրիստոնեությունը, որը պ ա մա բա նը  համարում է հելլենիզմի կվինտ– 
էսենցիան և դեպի վա ղվա  օրը տ ա նող  դուռ։ Հրեությունն ընտրեց 
պատմության կողմից ա ռա ջա դրվա ծ առաջին ճանապ արհը։

14 Նրա տեղը Արևմուտքի հասարակագիտական մտքի երկնակամարում գրավեցին 
թոյնբիական «պատմության վերջն» ազդարարած Ֆ. Ֆուկույաման (Փ ^ոա  Փ., «օււտվ 
աւօթւտ ս ոօօւտԱՒաս ՝Լ6Ո086«, ձձօօոտՅ, 2004 (քսևս̂ ՅաՅ ք., 7հտ Տոժ օք հւտէօդ՛ յո<1 է1ա 
ԼՅՏէ ա ո , 1992)), կամ Ս. Հանտինգտոնը (տես \Յհ7ւաոօ» Շ., Օօո«»օ86»«տ 
ԱոտսւաՅՅԱսս, ^օշ«83, 2003) և Յա. Հաբերմասը (տե՛ս \366թ̂ 30 10., ՐՅշււօոօւետ Յյոյո. 
ձէօշստՅ, 2008), որոնք իրենց քաղաքագիտական վերլուծություններում հենվում են 
թոյնբիյան հղացքների վրա, առանց հեղինակին վկայակոչելու։
15 (՜Յ բճՅ բ Ա., ծ թ հ Օ Ո ե ծ  / յ * 0 3 6 Փ  10ւՏ«6Լ1 Ա 68թ6ՏՇ«ՅՈ 4118111111334*0. հէէթ։//»»*\ք« .ե6ք|«*|(։|1  
23քՈ6է|<|.ՇՕՈ1/̂ Օտ6ք18 /ՏՅք-ետ̂ . հէտ
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Իրականում հրեա  պ ա տ մա բա նների  կողմից Ա. Թոյնբիի հասցեին 
ներկա յացվա ծ մեղա դրա նքներն  անհիմն են։ Ն ա  ոչ միայն չի 
«նսեմացնում» հրեա  ժողովրդին, կամ «անտեսում» և «աղճատում» 
վերջինիս դերը մարդկա յին պատմութ յան մեջ, այլ հակառակը՝ 
հետհելլենիստական հրեության մեջ տեսնում է ինքնա րա րմա ն և 
ի նքնա հա ստ ա տ մա ն  մեծ ներուժ։ Բացի այդ, Ա. Թոյնբին հրեական 
հելլենիզմի շա տ  վա ռ և հատկա նշա յին օրինակի վրա  ընդամենը ձգտել 
է ցույց տա լ հելլենիստական դարա շրջա նի կարևոր երևույթներից 
մեկը՝ այն, որ Ռոստովցևն անվանում էր «արևել|ան ռեակցիա», 
«արևելյան հակազդեցություն»։ Երևույթ, որը շա տ  կամ քիչ 
ա րտ ա հա յտ վա ծ  ձևով, հա նդիպում ենք գրեթե  բոլոր արևելյան 
երկրներում, ա յդ  թվում Իրանում և Հա յա ստ ա նում16։

Սակայն ա նկա խ  նրանից, թե  ինչ գ նա հա տ ա կա ն  են տալիս հրեա  
ուսումնասիրողները Ա. Թոյնբիի հղացքներին, վերջիններս լուրջ 
խ թա ն  հա դիսա ցա ն  հրեա կա ն ազգա յին հելլենիստական դպրոցի 
կա յացման գործում։ Պ ա տ մա բա նի  հետ  ակնհա յտ  և թա քնվա ծ  
բա նավեճի ժա մա նա կ  լույս տ եսա ն բա զմա թիվ  «եբրայագիտական» 
ա շխ ա տ ա նքներ ։ Ի տարբերություն դա սա կա ն  հելյենիստագետների, 
եբրա յագետների մեծ մասը բա ցահա յտորեն պա շտ պ ա նում  է 
«զելոտական» թևը17։ Ն րա նք  Հա սմոնեյա ն ապստամբությա ն և

16 Հիշենք Տիգրանի Բ-ի, Սրտավազդ Բ-ի և Արտաշիսյան այլ «հերովդւսկան» արքաների 
պայքարը հայկական «զելոտության» դեմ, որի դրսևորումներն էին՝ հայ 
մեծատոհմիկների և ժողովրդի պարթևական կողմնորոշումը և Արշւսկունիներին գահին 
հրավիրելը և այլք։ «Արւսքսը՝ կամուրջներ չէր հանդուրժում»՝ Արևմուտքը Արևելքի հետ 
կապող կամուրջներ։
17 Տ ե ՛ս  հ6Ոք>61 0ւ6 2տ1օէ6Ո. Սոէ6քտսշհսո§6ո շսւ– յսժւտշհտո ԲռւհտւէտԵ&ոտտսոՏ ւո ժ օր  2տՎ
V0ո հտւ՜օժտտ 1. եւտ 70 ո. Շհւ–., Լ6ւժ6ո–«ճ1ո, 1961; նույնի , յսժտոէստ  ս ո ժ  հտհտուտտստ, 
^ւտտտոտշհՅքէււշհտ Սոէտւ-տսշհսոջտո շ ս ա  Ատստո 7տտէ3ոո6ոէ, 10, 7Աեա(36ո, 1969, 2ոժ օժո ., 
1973; նույնի, յսժտւտտ յոԺ հտ116ուտա. 1ո 2 «)1տ., Բհւ13ժ61թհւ3, 1974; նույնի, յսժտւտտ տոժ 
հ6||6Ո1ՏՈՈ։ տէսժւտտ տ  էհտւր 6ՈՇՕԱՈէ6Ր |Ո Բ31&Տէ|Ո6 ժ ս ո ո ջ  էհ® հտ11տուտէւօ ԲՕՈՕԺ,
Լ օ ո ժ օ ո ,  1974; նույնի , 7հտ Բք6–ՇհոտէւՅո Բյա1, Բհւ13ժ61թհւ3, 1991, տտթ. թթ. 54-62; նույնի, 
7Ւա IՈ է6Րբ6Ո 6էՐՅէ|ՕՈ Օք յսԺՅ|ՏՈՂ ՅՈԺ հ6116Ո1Տտ |Ո էհտ թՐՇ֊աՇՇՅեՏՅՈ բտոօժ , տ  7հտ 
ՇՅաեոժջտ հւտէօւ7 օ ք  յսժտւտտ, 1991; նո ւյնի , յսժտւտտ յոԺ հշ116ուտտ ռմտՒէտժ, տ Շօ11տտ, յօ հ ո
յ. ՅՈԺ Տէտհւոտ, նՐ6ջ0>7 Տ. (տժ.). հ6116Ո1ՏՈք| 1Ո էհ® 13ՈԺ օք |ՏՐ36|, ՇեՈՏէ13Ո1է̂  ՅՈԺ յսԺՅւՏՈՈ |Ո 
ՅՈէւգԱւէ̂  Տ6Ո6Տ, 13, Տ1օէք6 031716, 2001, թթ. 6-37; ձ|է|<6Ո |.|<.է հ6Ո§տ1՚Տ )Աէ16ՈէԱտ ԱՈԺ 
հ6116Ո1ՏտԱՏ, յՕԱքՈ31 օք 8|ե||ՇՅ| Լ|է6ՐՅէԱՐ6, 123 (2), թթ. 331-341; հտո– ք .̂0., հ6116Ո1ՏՈ7 ՅՈԺ 
յսԺ31ՏՈ1 տ ԸՐ6է2 |Տ|՜36|, &Տհւ<օ1օէ Ո6« Տ6Ո6Տ, 2-3, 1977-78, թթ. 20-27; Տ|Շհ|6Ր Տ.,



Հուդւսյում նրանց գերիշխանության գլխավոր նվաճումը համարում են 
հելլենիստական «մշակութային էքսպանսիա յի սաստում»։ Բացի այդ. 
նրանց համոզմամբ. շարժման կարևոր ձեռքբերումներն էին «էրեց– 
Իսրայելի» ներքին շրջաններում հելլենիստական քա ղա քների  և

•՚հշււտուտաստ"։ ճտտշհւօհէտ ս ոժ  Բք–օԵ18աՅէւ1< տւոտտ Տթօօհտոետտ՚ոքքտ. ՕտոոտէՅժէ, 1983։ 
Շ րտ ջօդ  է .  յտ*տ. 6 րտտ1« յոԺ ՏյրԵյոյոտ։ ձտթտօէտ օք  էհ6 հտւ1տոծՅէւօո օ ք  յսժՅւտա ւո էհտ թՐՏ 
ՕհքւտէւՅՈ ԲտՈՕԺ. 1քՅՈՏ1. քՐՕէՈ 6ՏքՈ13Ո Օք յսԺՏՈ. ՃՈՇՕհՏՈ ՍՈԺ ՏյրԵյՐՏՈ։ ձՏթՏևէՏ ԺՏք
1֊|61|6ո 1տւտռոտ ժտտ յսժտոէսատ ւո \ 0(՜0հոտէ1ւ<։հ6ո 2տւէ. Լ օ ո ժ օ ո .  1980; նույնի, 1հտ 
"հ6116ու23էւօո" օ ք  յսժՅՏՅ ա  էհտ Ու՜տէ Շտոէսդ՛ յ ^  Շհոտէ, Լօոժօո/Բհւ13ժտ1թհւՅ, 1989։
քտ1ԺՈ13Ո Լ.Ւ1.. Ւ16Ո§61՚Տ յսճՅւՏա ՅՈԺ Ւ1«116Ո1ՏՈ1 1Ո Տտէւ՚ՕՏթՏՇէ, յօսոոտւ օք  8ւե1|031 ԱէՏՐՅէԱՐՏ.
1977, 96, թթ. 371-82; նույնի, հօ« ասշհ հտ116ուտտ տ յտ\\ւտհ Բ31տտէտտ7. հւտէօոշ Սուօո 
Շտտտէտդ ծտտօօՅէւ՚օո, 1986, 57, թթ. 83-111; նույնի, յտ«* յոԺ §6ոէւ1տ տ էհտ Յոօտոէ »օր1Ժ. 
ձէէւէԱԺՏՏ ՅՈԺ 1Ոէ6ՐՅՇէ10ՈՏ քՐՕՈ1 ձ1տ)13ոժտք էՕ յԱՏէ1Ո13Ո, ԲՈՈՇՏէՕՈ, թթ. 3֊83 (ՏՏթ. թթ. 42-44։ 
416-22); նույնի, Ւ1օ* ասշհ հտ116ուտտ տ էհտ 1յոԺ օք 1տ™տ17, յօսրոտ1 քօր էհտ Տէսժ̂  օք յսժտւտքո. 
1993, 33 (2002). թթ. 290-313; ԱտետոՈՅՈ Տ., նւ՜տտև ւո յտ«ւտհ Բտ16տէւո6։ Տէսժւտտ ւո էհտ Աքտ 
յոԺ աոոտրտ օք յտուտհ Բ31տտէւոտ ւո էհտ «–IV Շտոէսոտտ Շ.Լ, քտ1տ« \օր1հ։ յտուտհ էհտօ1օ§ւշտ1 
ՏՏՈ11Ո317 օք ձտտոշՅ, 1942; նույնի, հտ11տուտոո տ յտ»ւտհ Բ31տտէտտ։ տէսժւտտ ւո էհտ ււէՏՐՅդ 
էռւոտւուտտւօո, ետհտքտ յոԺ ՈԴՅՈՈՏՐՏ օք Բ31տտէտտ ւո էհտ 1 ըտոէս>7 ՏՇՏ–  ̂շտոէսդ՛ Շէ. շ*  տժո., 
Ատ* ՝ք,օր|<, (1950) 1962; Տռաժօո Տ.Ճ.Ր., յտտստ տոժ էհտ 2տ31օէտ։ ձ Տէսժ̂  օք էհտ Բօ1ւէւշտ1 քտշէօր 
ւո Բոռոէւ\տ ՇհոտէւՅուէ̂ , աոշհտտէտր, 1967, թ. 29 քք.; ՑձՐՐ յ., Ւէտերտ™. ձրտւոՅճ յոԺ Օրտտև ւո 
էհտ հտււտուտէւօ յ§6. 1հտ ՇտտԵոժջտ հւտէօ^ օ ք  յսժՅւտա. Տժտ. Օ. 0յ\1տտ յոԺ Լ. քւո1<61տէտտ, 
ՇՅաեհյջՏ, 1989. ՇՅՌւԵոԺՏՏ հւտէօոտտ 0Ո||ՈՏ. 28 յՅՈՍՅդ 2012; Շօ11տտ յ.. Շս1է յոԺ շս1էսքտ. 
էհտ 1ւաւէտ օք  հտ116ու23էւօո տ յսժտՅ, ՇհրւտէւՅուէ\ յոԺ յսժտւտտ ւո ձոէւգսւէ>, 13, Աօէրտ Օտտտ, 
2001, թթ. 38-61; 6օ1ժտէտտ յ., յտ»ւտհ ՅՇՇտթէՅոօտ յոԺ րտյ՚տշէւօո օք  Ւ16116ուտտ՚, ա ՏյոԺտրտ Տ.Բ., 
ՏՅսա̂ ՅՈտո ձ.1., յոԺ աոժտ1տօո ձ13Ո (տժ.). յտ«ւտհ տոժ Շհոտէւ3ո Տտ1ք՜ Օտքւուէւօււ, \՚՚օ1. 2, 
ձտթտշէտ օ ք  յսժՅւտա ւո էհտ 6քՅՏ€օ–ՏօոոՅո Բտոօժ, Լ օ ո ժ օ ո .  1981, թթ. 64-87; ՏօօժաՅո Ւձ., 
յտուտհ Յէէւէսժտտ էօ ՃրտտԱ շս1էսրտ ւո էհտ թտոօժ օ ք  էհտ Տտշօոժ 7տտթ1տ, ւո 6. ե̂ՐՅռւտօո & 7. 
Բ3ք*քւէէ (տժտ), յտ«ւտհ ԸժսշՅէւօո յոԺ ԼտՅՐուո§։ թսե1ւտհտժ ւո հ օո օ ս ր  օ ք  Օք. 0յ\*|Ժ ԲյՈտոտօո օո 
էհտ 00ՇՅՏ10Ո օք  հւտ տ6V6ոէ̂ 6էհ եււ–էհժՅ>–. Շհսր/ՏտՅժւոջ, 1994, թթ. 167-74; Օրատո Տ.Տ., 
հտոէՅյտ յոԺ հտ11տուտա։ էհտ տ̂̂ոV6Ոէ̂0Ո օ ք  յտուտհ աՅժւէւօո, 8տր1<տ16̂, Լ օ ո ժ օ ո ,  1998; Շօ1ժհւ11 
Տ., ^ հ օ  ոտտժտ Ճքտտ1<7։ շօոէտտէտ 1ո էհտ շս1էսՐ31 հւտէօոշ օ ք  հտհտուտտ, ՇՅտեոժցտ, 2002 
(օթթօտւէւօո էօ Ճրտտ1< |Ո Ր6Ո31ՏՏՅՈ0Տ; Ա . ^րոօ1ժ օ ո  նրտտ1< յոԺ  հտե|՚31տւո|; ՏշհՈՅՈ/ Տ., |տք3տ1 
ՅոԺ էհտ ՈՅէւՕՈՏ ՐՕԱՈժՅեՕԱէ. Յ̂ՕՇՅեՏՕՏ ՅՈԺ էհՏ հւ\ՏՈ10Ո63Ո Տ\թՅՈՏ|011, |0ԱՐՈՅ| Խր էհտ ՏէսԺ^
օք  յսժՅւտտ, 1տտ. 1, V©). 42, 1991, թթ. 16-38; նույնի, 7հտ Ւ1տ116ՈււՅէւ0Ո օք  յտրստ31տտ յ ո Ժ 
Տհտօհտա՛, տ  VI. ճ օօժտ Յ ո  (տժ.), յտ*»տ տ  յ ն Ր Յ Տ օ օ -Ո օ տ Յ Ո  ^օր1ժ, Օ\քօո1, 1998, թթ. 37 45; 
նույնի, 1աթտո31ւտտ յ ո Ժ յտ«ւտհ Տօշւտէ^ 6.Շ.5. էօ 640 Շ.Ը., Բոոտէօո, 2001; 6հա31 Բ. տէ յ1. 

հտ11տուտո1 ՅոԺ էհտ ոտտ օ ք  Տօտտ, Լ օ ո ժ օ ո ,  1968 (թ. 5։ Շքտտէտջ էհտ “ ա ւ\6ժ" Շոյտշօ հՅրեՅՈՅո 
շ^1ւ23էւօո); 1^տոժտ1տ Օ., յտ«ւտհ հւտէօոշ31 «րւէտտտ ետէ^տտո յսժտւտտ յոԺ  հտհտուտա. 
տտէհօժտ օ ք  ՐտտտՅՐշհ, ա  Լւշհէտոետրջտք, հտրտՅոո յոԺ  Օտշտտտ, նտւ-ետ™ Տ. (տժ.), յսժւտշհտ 
Տշհրւքէտո տ  ւհքտտ Յոէ^-յԱժւտշհտո ս ո ժ  ԱքշհոտէՍշհտո <0^ 6x1, Տէսժւտո շս ժտո յսժւտշհտո 
Տշհքւքէտո Յստ հտ116ուտէւտշհ–ք8աւտօհտր 2տւէ, 1, ՕԱէտրտ1օհ, 2002, Տ. 35-42.
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նրանցում հելլենականացված սեմական շրջանների ոչնչացումը, 
հրեական ցա քուցրիվ  ցեղերի, ա յղ  թվում ոչ հրեական սեմական 
ժողովուրդն եր ի կրոնական-մշակութա յին տարաձուլում
(ասիմիլյացիա), վա րչա -քա ղա քա կա ն միասնության վերականգնումն 
ու հա մախմբումը18։ Հետ ա գա յում  հենց այս, ոչ հելյենիստական 
բնակչությունը հա մա ռ  դիմադրություն ցույց տվեց հռոմեական 
զա վթողա կա նութ յա նը և հա կա զդեց  քրիստոնեութ յան տ ա րա ծմա նը 
հրեական միջավայրում։ Սակայն եբրա յա գետների համոզմամբ, 
սկզբում հունա -մակեդոնական, իսկ ավելի ուշ՝ հռոմեական հելլենիզմը 
Պաղեստինում, այնուամենայնիվ, հրեաների համար ունեցավ որոշ 
դրա կա ն դերակատարություն, քա նի  որ ակամա յից նպ ա ստ եց  հրեա 
ազգի միավորմանը, խ թա նեց  վերջինիս ինքնության վերջնական 
կա յացմանը։

Դրան հա կա ռա կ դա սա կա ն  հելլենիստագիտության ազգությամբ 
հրեա  և ոչ հրեա  հետևորդները, հելլենիզմն ինքնին համարում են 
մեծագույն ա րժեք  և գտնում են, որ վերջինիս պ ա տ մա կա ն  
նշանակությունը ոչ միայն հա մա շխա րհա յին  այլև հրեական 
պատմութ յան մեջ ավելի մեծ է քա ն  փորձում են ներկա յացնել արդի 
եբրա յագետները։ Ն րանց հա մոզմա մբ ժա մա նա կն  է հրաժարվել 
հա զա րա վոր  տա րիների  ավանդույթից հա մա շխա րհա յին
պատմությունը դիտ ա րկել արևմտ յան և հրեական 
քա ղա քակրթութ յուննների  հա կա դրմա ն  մեջ, փ ոխ ա րենը  հրեական 
պատմությունը պ ետ ք  է ուսումնասիրել հա մա շխա րհա յին  պատմության 
հա մա տ եքստ ի  ն եր քո19։ Եբրա յագետների ծա յրահեղական

18 \30/|0«6է1. «բՅէ«ՅՈ 68թ6»Շ1էՅՈ 3»վ11«Ո0Ո6«11Ո. 1976-2005, I .  9, «ՕՈ. 707֊
714. 14շւօբւա տտթտՈօաւ՜օ հտբօ^Յ. 3/10X3 Տւօթօւ՜օ Հթատ. 
հէէթ։//*«1»«.6̂ 6Ո.(։0.||/7տ0<|6=Յքէ|(։|6&|Ժ=14465&գԱ617= .
19 Տ6\/6ՈՏէ6Ր յ., Օօ Օ̂Ա |<ՈՕ« ՏՐ6Տ1<7 հՕ» ՈԱՇՒ 6Ր6տ1< ՇՕԱ1Ժ էՒ|Տ ք||՜Տէ յՏՈՈՏհ ՇհՈՏէւՅՈՏ հ376 
|<Ո01̂Ո7, Տսթթ18ՈՈ6ՈէՏ էօ ք̂ ԱՈՈ 76ՏէՅտ6ՈէԱտ, 19; ԼՏ1<ԽՈ, 1968. (|<ՈՕ«|6Ժ66 օք 6քՏՏ1< 676Ո

յտտստ); Տտւէհ VI., Բտ16տէւտ3ո թՅՐէւտտ յոԺ թօ1ւէւշտ էհտէ տհտթտժ էհտ 01Ժ քշտէՅոոտոէ,
՝1՜ՕՐւ<, 1971; ք%3թբ3թ01՜է Ս., հտ|1ՏՈ|23է1՚0Ո օ ք  էհ6 Ւ13ՏՈՈ0Ո63ՈՏ, 1Ո ք^ՏՈՅՇհՏՈՈ հ/էՕՐ (տժ.), յտուտհ 
^տտւքու13էւօո, ^շշս1էսՐՅէւօո տոժ ձ օ ռ տ տ օժ Յ է ա ո ։  ԲՅՏէ 7ր&ժւէւ՚օոտ, Շսռ՜տոէ 1տտս6տ տոժ Բսէսրտ 
Բրօտբտշէտ. (Բւ՜օշտտժտքտ օ ք  էհտ Տտօօոժ ձոոս31 Տ ^աթօտ աա  օ ք  էհտ Բհհւբ տոժ Տէհտ1 
«,1սէ2ուօ1( Շհտւր ւո յտուտհ Շտ1ւ23էւօո հտ1ձ օ ո  Տսո(^ՅV-է^օոժ^V< Տտբէտաետր 24-25,1989), Տ1տ« 
՝ւ՜օր1< յոԺ  Լ օ ո ժ օ ո ,  1991, բթ. 1-13; Տհ37՜ւէ V., ձէհտոտ տ  յտրստՅ|6տ։ շ1յտտ1Շյ1 ՅՈէւգտգ յոԺ  
հտ11տուտոո 1ո էհտ էոտհսոԱ  օ ք  էհտ տօժտւ՜ո տտշա1յր յտո, Լ օ ո ժ օ ո ։  Լւէէւաո ԼւեՐՅ^ օ ք  յտուտհ
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ազգա յնական հա յացքներն այսօր լուրջ քննադատ ութ յա ն են 
ենթարկվում գիտ ա կա ն  հանրության տա րբեր շրջանակներում–՝0։

Այդ խնդրին  է հա տ կա պ ես նվիրվա ծ Քեմբրիջի քա ռա հա տ որ  
«Հուդայականության պատմության» Բ հա տ որը2՛, որն ըդգրկում է 
հրեության պատմությունը ա քեմենյան շրջանից մինչև Տանայան 
(7տոոՅւէւօ) դարաշրջանը, որի բարձրակետն դա րձա վ  Միշնայի 
կոդավորումը (մոտավորապես 250 թ.)։ Պ րակի հեղինակների
համոզմամբ հռոմեական տիրապետությա ն դարաշրջանում 
հելլենիստական և հուդայական մշակույթները դարձա ն իշխ ող  գրեթե 
ողջ Միջերկրականում, ինչն անխուսափելիորեն պ ետ ք  Է հանգեցներ 
ա յդ երկու հզոր և իրա րա մերժ  քաղաքակրթությունների բախմանը։ 
Գրքում քննության Է ա ռնվա ծ հելլենիզմի միա ժա մա նա կյա  մերժման և 
յուրացման խնդիրն  ա շխարհասփ յուռ հրեության կողմից։ Հելլենիզմի 
հետևողական մերժումը քա ղա քա կա ն  ասպարեզում հանգեցրեց 
Մակւսբեացիների ապստ ամբությա նը և Ք.ա. 142-63 թթ. Հասմոնեյան 
պետության ստեղծմանը։ Միևնույն ժա մա նա կ  հելլենիզմի ընդունման և 
նրա  հետ ա դա պ տ ա ցմա ն  արդյունքում ծնվեցին զա նա զա ն

Օաւտէւօո, 1997; Լտտ I., Լտ̂ ՚ւոտ յսժՅւտտ տոժ հտ116ատա ա  Յոէւգաէ)՛։ շօոՈւշէ օր  շօոՈա տո« , 
\^Յտհաջէօո, 1999; նտէ՜ժտՅՐ ձ., Տտէհտևտջ էհտ յսժՅւտտ–հտ116տտու ժւշհօէօտ ւ̂ յ  
հւտէօրւօջր3թհւօ31 03Տ6 տէսժ̂  օք Տտտօոժ Բտէտր յոԺ  յսժտ, Տէօշ1<1ւօ1տ, 2001; արէւո 0., Բյա1, 
հտ11տուտտ. տոժ յսժտւտտ։ 7օ™յրԺ յ  Տ օօյ1  հւտէօդ օք էհտ Զստտէւօո, ւո 7րօ61տ Տոտետրյ; 
ԲտԺտրտտո (տժ.). Բյս1 8տ>օոժ էհտ յսժտւտտ, հտ11տուտտ Օ̂ ւժտ, տ̂տէտտտէտւ՜, 2001, թթ. 29-61; 
ձ^ՅՈԺՏՐ Բ., հտհտուտտ ՅՈԺ հտ116Ո123110Ո ՅՏ թ™հ1ՏՈ13է1Շ հւտէօոօջրՅթհւշՅւ ՇՅէՏՏՕՈՏՏ ւո 7. 
ՏոջԵտքջ-Բտժտւ՜տտո (տժ.). Բյա1 Տտտօոժ էհտ յսժՅւտոո/Ւէտ11տուտո1 Օւ\ւժտ. Լօւ^ւհտ, օո ժ օ ո .  տւժտո, 
թթ. 63-80; 1<3սքքո3ոո V., Շհոտէւտուէ̂  յոԺ  յսժտւտտ։ 7«օ օ̂ տոտոէտ. յտւ-ստտւտտ, 1988, թթ. 82 
83; 8տյ31< 7.. 7հտ հՅտտօոտՅոտ յոԺ  էհտ Ստտտ օք Ւ1տ11տուտտ, տ Բ.8. 0(1\ւտտ (տժ.), ձ էոեսէօ (օ 
0տ23 \̂ տոո6տ, յօսրՈՅէ քօք էհտ տէսժ^ օք էհտ 01Ժ 7տտէՅտտոէ, Տսթթ1տտտոէ տտոտտ 100, Տհտքքւտէժ, 
1990, թթ. 261-280; նույնի, յ&ոտ տոժ 6քտտ1<տ։ 7հտ ^տոէւօո տոժ է։\թ1օւէյէւօո օք թօ13Ոէւտտ տ 
էհտ ուոտէտտոէհ շտոէսր^. 1ո 7հտ յտաւտհ ժւՅէօքստ տէհ նրտտշտ յ ո Ժ 8օտտ. Տէսժւտտ ւո էս1էսր«1 
յ ո Ժ տօօյ1 տէտՐՅՇէւօո, ծրետւէտո շսր Շտտշհւշհէտ ժտտ տոէւևտո յսժտոէստտ ււոժ ժտտ 
Սրշհոտէտոէստտ, 48, Լտւժտո, 2001, թթ. 535-557.
30 (Յրտեետ Լ . .  7հտ յտոտ յ ո Ժ հ&116ոծՅէւօո։ հտոջտւ ձ ո ժ  հւտ Շոէւշտ, տ  Տտշօոժ 7տաթ1տ տէսժւտտ
III; տէսժւտտ ւո բօԱէւշտ. ը1յտտ. յ ո Ժ տտէտոտւ օս1էսրտ, տժ. Բհհւթ Ո. 0յ\՚|«տ, խ հ ո  Ա . հՅ ||ւջՅ ո , V.
2, Ա ռ ա տ ո վ  օ ք  Ւ1ս11 Ըոջէտոժ, 2002; I1., 7հտ եՅ(ճ§ւ՚օսոժ էօ էհտ ձձսճտետտո ո»օ1սէւօո։
ՏտՈտշէւօոտ օ ո  քտ/էՅՐէւո հտոջտւ՚տ “յսժտւտտ յ ո Ժ Ւ1տ116ուտոո", յօսւ՜ոտէ օք  յտ\»ւտհ Տէսժւտտ, 29,1978 
թթ. 1-21.
31 Օ տ ^տ տ  \ ^ . 0 . ,  Ոո1<61տէ6ւո Լ . ,  7հտ Շ տ տ ե ր ւ ժ ջ տ  հ ւտ է օ դ *  օ ք  յս ժ տ ւտ տ ,  V. 2։ 7հտ հտ11տուտէւօ ծ§տ, 
Շ տ տ ե ո ժ ջ տ ,  1989.
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մշակութային արժեքներ՝ առաջին հերթին նշանակալից 
հելլենիստական հունա-եբրայական, ա րա մեա կա ն և զուտ եբրա յական 
գրականություն։ Բացի այդ, հելլենիզմի քա ղա քա կրթա կա ն  ճնշման 
պա տճառով, հրեության կրոնական, մտավոր, հա սա րա կա կա ն և 
քա ղա քա կա ն  կյանքում անընդմեջ ա ճող  լարվածությունը 
սուբլիմացվեց կա տ ա րա ծա բա նա կա ն  մտ քի Ա դրան 
հա մա պ ա տ ա սխ ա ն  գրականությանը։ Ասվածի լույսի ներքո գրքի  
հեղինակները որոշակի հետևություններ են անում հրեության հուդա– 
հելլենիստական դիքոտոմիա յի, այլ կերպ  ասած՝ երկփեղկվածության 
մասին։

Այսպիսով, հրեական հելլենիստագիտական հետազոտություններն 
այսօր կարելի է դասել երկու խմբի։ Առաջինը պ ա յմա նա կա նորեն  
ա նվա նենք ոչ ա զգա յին։ Այն ձևավորվել և զարգա ցել է հիմնականում 
ազգությամբ հրեա  պ ա տ մա բա նների  ջանքերի շնորհիվ, բայց 
արևմտ յան և խորհրդա յին հելլինիստագիտական դպրոցների 
շրջանակներում։ Երկրորդը՝ վերջին կես դարում ձևավորված 
իսրա եւյա ն պ ա տ մա գիտ ա կա ն  դպ րոցն է, որը, հենվելով արևմտյան 
հելլենիստագիտության նվաճումների վրա  և գտնվելով սերտ  
համագործակցության մեջ տա րբեր  ա րտ ա սա հմա նյա ն  դպրոցների 
հետ, վերապրում է քա նա կա կա ն  և որա կա կա ն զա րգա ցմա ն  ա կտ իվ  
շրջան։ Անշուշտ ա յդ երկու՝ արևմտ յան և ազգա յին հետ ա զոտ ա կա ն  
դպրոցները չի կարելի հակադրել իրար, հակառակը, Փոխազդելով՝ 
դ րա նք  հարստացնում և լրացուցիչ լիցք են հաղորդում միմյանց։

Այդ երկու դպրոցների միա վորմա ն օրինա կը կարելի է համարել 
էլիաս Ջոզեֆ Բիկերմանին (1897-1981 թթ.), որի կենսագրությունն ըստ 
էության հրեական հելլենիստագիտության ա նցա ծ ուղու ցայտուն 
դրսևորումն է։ Բիկերմանը ծագումով ռուսաստանցի էր (իսկական 
անունը Ի լա  Իոսիֆովիչ Բիկերման), ծնվել է Քիշնևում, մանկությունն 
անցկացրել է Օդեսայում, իսկ ուսումը ստացել Ս. Պետերբուրգի 
գիմնազիայում, այնուհետև համալսարանում։ Ա յստեղ նրա ն ուսուցանել 
է Մ. Ռոստովցևը, որի ազդեցությունը նա  կրել է ողջ կյանքում։ 1922 թ. 
Բիկերմանը ծնողների հետ  լքում է Խ որհրդա յին  Ռ ուսաստանը և 
հաստա տվում  Գերմանիայում։ Ա յստեղ նա  շարունակում է ուսումը 
Բեռլինի Հումբոլդտի համալսարանում և հրա տ ա րա կում  իր առաջին



երեք մենագրությունները. ա յդ թվում մակաբեացիների 
ապստամբության վերաբերյալ հետազոտություն։ Նացիստների 
իշխանության գլուխ գալուց հետո նա  ստ իպ վա ծ  է լինում գա ղթել 
Ֆրանսիա, որտ եղ  հրա տ ա րա կեց  իր հա յտնի «Սելևկյանների 
պետությունը» (1ոտէւէսէւօոտ ժտտ Տտէտսօժքտ. 1938) մենագրությունը, իսկ 
Երկրորդ ա շխ ա րհա մա րտ ի տարիներին տ եղա փ ոխ վեց  ԱՍՆ (1942 
թ.)23։ Այստեղ նա  դա սա վա նդում  էր Նյու Յորքի Հա սա րա կա կա ն  
հետազոտության նոր դպրոցում (7հ6 Ատ™ Տշհօօ1 քօր Տօօյ1 ք*6Տ63ւ–շհ), 
Լոս Անջելեսի Հուդա յականության համալսարանում, 1952-1967 թթ. նա  
դաոնում է Նյու Յորքի Կոլումբիական համալսարանի և Հրեա կա ն  
աստվածաբանության ճեմարանի (1967 թ.) պրոֆեսոր։ Կյանքի վերջին 
տարիներն անցկացրել է Իսրայելում, որտ եղ  վայելում էր մեծ 
հարգանք։

Հրեա կա ն թեմային է. Բիկերմւսնն ա նդրա դա րձել է իր ողջ 
գիտ ա կա ն կարիերա յի ընթացքում։ Հրեա կա ն
ուսումնասիրություններին նվիրվա ծ նրա  առավել հայտնի 
աշխատություններն են. «Մակաբեացիներ. նրա նց պատմությունը 
սկզբից մինչև հյասմոնյան հարստության անկումը»23։ Այդ 
մենագրությունը է. Բիկերմանին միա նգա մից ճանաչում բերեց 
գիտ ա կա ն  հանրության լայն շրջանակներում, ինչը դրդեց նրան 
շարունակել ա յդ թեման և ընդամենը երկու տա րի անց լույս տ եսա վ 
նրա  «Սակաբեացիների աստված»24 աշխատությունը։ Նույն ոգով  էին 
գրվա ծ «Աստվածաշնչի տ ա րօրինա կ գրքեր. Հովնան, Դանիէլ, 
Սաղմոս, Եսթեր»25, «Կրոնը և քա ղա քա կա նութ յունը  հելլենիստական և

22 Ո61բ08 Լ ,  հ3^4»0֊Ո6«ՅՐ0™46Շէ13« ^6Ո76ՈեհՕՇՈ> )1Ը70թ|1|<08֊ՅԱլէՐթՅՒ1է08 8 Շ ԼԱձ

8 ՈՏթՏՕՈ Ո0Ո08ԱՈՏ XX 86X3. ,1խօ։Տք>էՅվւ1Ո հՅ ՇՕԱՕէ. Շ7. ^ՕՈէՕթՅ *Շք. հ . ՇՈՃ ,̂ 2001, 
499 Շ.
23 8|Շ1<6ՈՈՅՈ Լյ., 0|Տ ա1<1<Յե56Ո Տ1ՈՏ ԺՅՐՏէտ11սՈՏ |հքՏՐ 86ՏՕհ|ՕհէՏ VՕՈ ԺՏՈ ՅՈՈտ$»ՏՈ ե|Տ 
շսքո սոէտՐՏՅոջ ժտտ հՅտաօոՏտքհՅստտտ, 1935 (ը ն դ լա յն վա ծ  ա ն գ լի ա կ ա ն  
հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւթ յո ւն ը  լույս տ ե ս ա վ  1947 թ.). (1ժ6տ. 7հտ ա ^ Յ ետ շտ ; յո Յշշօսոէ օք  էհտՒ 
հւտէօւ7 Ռ օա  էհտ ետցւոուոջտ էօ էհտ քճ11 օ ք  էհտ հօստտ օ ք  էհտ հտտտօոտՅոտ, Ւէտո^օւ-ն, 1947 (3– 
ր դ  վ ե ր ա հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւմ ) .
24 Նույնի, Օտր Օօէէ ժտք ԱՅ^էՀՅհհօր։ Սոէտքտսօհսոջտո Աետք Տ տ ո ս ո ժ  Սւ՜տթոյոջ 
տՅհւօեւէւտշհտո Ըւ՜հտԵսոջ. Տտրհո, 1937.
25 Նույնի, ք օ ս ք  տէքՅոջտ Եօօ1<տ օ ք  էհտ 8ւհ1տ։ յօոտհ, 0յո1տ1, &օհտ1տէհ, Ըտէհտր, 1968.
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հռոմեական շրջանում»26, «Եզրասից մինչև վերջին մակաբեւսցին. 
հետաստվածաշնչյան հոլդայականության հիմքերը»27 և ուրիշ 
աշխատությունները28։ Հոլդա յականության և քրիստոնեության 
պատմությանն են նվիրվա ծ նա և  է. Բիկերմանի անգլերեն և 
ֆրանսերեն լեզուներով գիտ ա կա ն  հոդվածների եռա հա տոր 
ժողովածուն, որը հրա տ ա րա կվել է 1976-1986 թթ .29։ է. Բիկերմանի 
վերջին ա շխ ա տ ա նքը  «Հրեաները հելլենիստական շրջանում»30 
մենագրությունն է, որը լույս տ եսա վ  հետմահու և նվիրվա ծ է հրեական 
պատմությանը և նրա նց փոխազդեցութ յա նը հելլենիստական 
ա շխա րհի հետ՝ Ալեքսանդրից մինչև Մակաբեացիները։ Լինելով 
եվյապակւսն գիտ նա կա ն՝ նա  իր ստեղծա գործա կա ն ներկա պ նա կը  
մշտ ապ ես հարստացրել է ռուսական, գերմա նա կա ն, ֆրանսիական և 
ամերիկյան ա նտիկա գիտ ութ յա ն ավանդույթներով։ Սակայն դրա  հետ 
մեկտ եղ  է. Բիկերմանը, այնուամենայնիվ, իր ստեղծա գործա կա ն ուղին 
ա վա րտ եց իբրև եբրա յագետ , դառնալով, ըստ  էության, հրեական 
հելլենիստագիտության ա զգա յին դպրոցի հիմնադիրներից մեկը։ 
Ասվածից կարեփ  եզրակացնել, որ Ա. Թոյնբին ու է. Բիկերմանը 
կա րող  են համարվել մի դեպ քում հրեա կա ն հելլենիստագիտության և 
մյուս դեպքում՝ հելլենիստական եբրա յագիտության նա հա պ ետ ները ։

Սակայն ոչ բոլոր հրեա  հետ ա զոտ ողները  է. Բիկերմանի պես 
ապ րեցին ա րմա տ ա կա ն  փոխակերպումներ։ Ասվածի վա ռ  օրինա կը 
Արնալդո Մոմիլյանոն է (1908-1987 թթ.)։ Կարելի է զուգահեռներ 
անցկացնել Ա. Մոմիլյանոյի, Մ. Ռոստովցևի և է. Բիկերմանի 
կենսագրությունների միջև։ Վերջիններիս պես Ա. Սոմիւյանոն իր 
գիտ ա կա ն  գործունեությունը սկսել է որպես դա սա կա ն  անտ իկ

36 Նույնի, ճտ11ջւօոտ յ ո Ժ  թօ1ւէւշտ տ  էհտ հտ11տուտէւօ յ ո Ժ  Տ օ ո ո յ ո  թտոօժտ ( շ  Ըաւհօ Տ յ Ե Ե յ  >1 

քսէօրէօո Տտ՚ւէհ), 1<օտօ, 1985.
37 Նույնի, քրօտ էւռ  էօ էհտ 1տտէ օք էհտ ԽէտշշՅետտտ; քօսոժտէւօոտ օք բօտէ–8ւե1ւշտ1 յսժտւտա, Ւ1տ« 
^ր|<, 1962.
38 Նույնի, 7հտ 31է3է՜տ օք նտոէւ1տտ։ ձ ոօէտ օո էհտ յտ«ւտհ «ատ ՏՅշատ», ք^ստ 1ոէտրո3է10ո31տ ժտտ 
Օօւէտ ժտ 1'ձոէւգտէտ, Բյ ոտ , 1958; նույնի, Լտտ ժտւտ տրրտարտ ժս թրօթհ̂ էտ յօոՅՏ, Բյոտ , 1965.
39 Նույնի, Տէսժւտտ ւո յտուտհ տոժ Շհոտէւտո հւտէօդւ։ ձ ՒՎտ» Ըժւէւօո ւո Ըոջ1ւտհ 1ոժսժւոջ էհտ 6օժ 
օք էհտ ձձՅշշտետտտ, 1տ1տ» \,օր1<, 2007.
30 նւատթԱՅհ 3., Ըտթտս տ յոօ^ ՅաււասՅԱՅ, ձձօօոտՅ, ^օշւեւ «̂ ոեւ̂ բեւ; լ̂ Տբ̂ ՇՅՈա̂ւ։ 
Օտտհտոա, 2000 (Շտթսո Շօտթտստոոեւտ սշօւտսօտՅհսո։ 6ւԵ1ւօէհտօՅ յսժտւշտ), 154; (ՏճւէՏՈՈՅո 
է.յ., 7հտ յտ«տ ւո էհտ 6 ր6տ1< ձ§6. Լ., Շ ցտ եոժցտ , ձձտտտ., 1988).
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պատմության ուսումնասիրող։ 1936 թ. երիտա սա րդ, բայց շատ  
խոստումնալից ա նտ իկա գետ ը  դաոնում է Թուրինի համալսարանի 
պրոֆեսոր. սակայն շուտով ֆ ա շիստա կա ն Իտալիայում 
հակահրեական հա լածանքների սա ստ կա ցմա ն պ ա տ ճա ռով  նա  
ստիպված էին լքել Իտալիան և 1938 թ. հա ստ ա տ վել Լոնդոնում։ 
Անգլիական պրոֆեսուրան (հիմնականում հրեական ծագմամբ) 
բավականին սառն է ընդունում օտ ա րա կա նին  և հայտնի չէ ինչպես 
կդասավորվեր երիտ ա սա րդ  գիտ նա կա նի  ճա կա տ ա գիրը  եթե նրան 
օգնության ձեռք չմեկներ Մ. Ռոստովցևը. որի ազդեցությունը նա  կրում 
էր ողջ կյանքում։ Ա. Մոմիլյանոյի պրոֆեսիոնալ աճին նաև  զգալիորեն 
նպ ա ստ եց նրա  հին ընկեր Ֆ. Ուոլբանքը31։ Այսպես ճա կա տ ա գրի  
հեղհեղուկության և ա նա կնկա լ ծանոթությունները
հետաքրքրությունների նոր դա շտ  բացեցին Ա. Մոմիլյանոյի առջև և 
բերեցին նրա ն հելլենիստագիտության32 և եբրա յագիտության 
ոլորտը33։ Օքսֆորդի համալսարանում երկար ժա մա նա կ 
երկրորդական դերերում մնալուց հետո նա  տ եղա փ ոխվում  է Լոնդոնի 
համալսարանի քոլեջ, որտ եղ  զբաղեցնում է պրոֆեսորի պաշտոն 
(1951-1975 թթ.)։ Այդ նույն ժա մա նա կ  նա  հա ճա խ  հրավիրվում է 
Չիկագոյի համալսարան դասախոսություններ կարդալու համար։ 
Այստեղ նրան ճանաչում էին իբրև հումանիտար գիտությունների 
պրոֆեսոր Ալեքսանդր Ուայթ։ Թ՛եև իր կյանքի վերջին տարիներին 
Մոմիլյանոն երբեմն այցելում էր Իտալիա և նույնիսկ դասախոսում 
Պիզայի բարձրագույն դպրոցում (Տշաօ1յ Աօւ՜տ316 Տսթտհօ^ ժւ Ր՜ւտտ), նա  
այլևս չէր զբաղվում Հռոմի  պատմութ յա մբ և իրեն համարելով 
բրիտանացի պ ա տ մա բա ն  և գրեթե  չէր հրա պա րա կվում  իտալերեն։ 
Սակայն, դրա  հետ  մեկտեղ, ճա կա տ ա գրի  բերումով դառնա լով 
եբրա յագետ, Ա. Մոմիլյանոն երբեք տուրք չտվեց

31 /^սւ-ՐՅ^ 0.. ձւ՚Ո31ժօ Աօոու§1ւՅոօ տ Լո§1յոԺ. Ւ1ւտէօր  ̂ յոԺ  7հտօւ7, VօI. 30. 4, Ոօւհօքէ 30։ 
1հտ Բրտտտոշտ օք  էհտ հւտէօոՅո։ Տտտյ^տ ա  ք^ տ տ օ^  օ ք  ^ ո յ1 Ժ օ  (^օաւջււՅոօ (Օտշ., 1991), թբ. 
49-64.
32 Աօաւ§1ւՅոօ ձ., ծ1ւ6ո «ոտժօա։ էհտ 1ւտւէտ օ ք  Ւ)տ11տուշՅէւօո, ՇՅտեոժցտ; Ատ» ՝ւ,օր|<, 1975.
33 Նույնի, նրտտհ Շս1էսրտ յ ո Ժ էհտ յտ̂ տ. 1ո քտ1տ̂  (տժ.), 7հտ Լ տ § յշ^  օք Օ ր տ տ շ տ ։ յ 

ծբբր3ւտ31, ( ^ օ ր Ժ, 1981, թբ. 325-436; նույնի, յտ»տ յ ո Ժ Օրտտևտ, տ 1̂ օտւք1ւՅոօ ձ. Տտտյ^տ  օո 
ձոժտոէ յ ո Ժ աժտւ՜ո յսժտւտա, ՇհւշՅ§օ / Լօոժօո, 1994.
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ազգա յւսնականությանը և հիմնականում կիսում էր թոյնբիական 
մոտեցումները հրեական պատմության վերաբերյալ։

Ն ման հա յացքների տեր գիտ նա կա ն  էր նաև  Երուսաղեմի 
համալսարանի պրոֆեսոր Միշել Էվի-Տոնահը, լինելով հայտնի 
եբրա յա գետ34, միևնույն ժամա նա կ, հելլենիզմին նվիրվա ծ իր 
մենագրության մեջ, ոչ միայն այն չի համարում Արեւելքի 
ժողովուրդների և մա սնա վորա պ ես  հրեաների համար վնասաբեր, այլև 
հիանում հունա -մակեդոնական մշակույթով35։ Ավելին, տուրք տա լով 
արևմտ յան պ ա տ մա գիտ ա կա ն  ավանդույթներին, նա  հելլենիզմը 
բանաձևում է իբրև հունական պատմության անբաժանելի մաս։ Մ. 
Էվի-Ջոնահի պ նդմա մբ  հելլենիզմը նա խ ևա ռա ջ մշակութային երևույթ 
է, որը Ալեքսանդրի և նրա  հաջորդների շնորհիվ տարածվել է 
Արևելքում՝ Միջերկրականից մինչև Ինդոս36։ Հ րեա  պ ա տ մա բա նը  
միստիկական ա կնա ծա նք  է տածում Ալեքսանդրի նկա տ մա մբ, ա րդեն 
պ ա տ ա նի  տարիներից նրա  մեջ տեսնելով ա պ ա գա  մեծ գործչին37։ Ն ա  
անվանում է Ա լեքսանդրին «Նոր Դիոնիսոս», «աստվածանման 
անձնավորություն», «նշանավոր վարչարար և ստրատեգոս»38՝ մի բան, 
որ շա տ  բնորոշ է XX դարի առաջին կեսի ֆ րանսիական և 
գերմա նա կա ն ա նտ իկա գետ ներին, բայց ոչ օրթ ոդոքս  հրեաներին, 
որոնց նշանա յին համակարգում  հելլենիստական շրջանի հունա– 
մա կեդոնա կա ն ա րքա ները  մոտ ա վորա պ ես  նույն տեղն են գրավում, 
ինչ հա յկական կոլեկտիվ գիտակցությա ն համար պարսից 
Սասանյանները։ Եվս մեկ բնորոշ հա նգա մա նք՝ Մ. Էվի-Ջոնահը 
հատուկ շեշտադրում է Ալեքսանդրի հակվածությունը 
ժողովրդա վա րա կա ն  արժեքներին, որը նա  համարում է «մեծ 
քա ղա քա կրթողի»  քա ղա քա կա նութ յա ն  հիմնա կան բովանդակությունը։

Հրեա կա ն  հելլենիստագիտությունը նոր լիցք ստ ա ցա վ  1990– 
ականներին, երբ Խ որհրդա յին  Միության անկումից հետո,

34 Տ ե ՛ս  ^ . ,  1հ6 Տ տ շ օ ո Ժ  1 6 ա թ 1 6 . հ  հւտէօդ օք էհտ հօ1̂  Լ յ ո Ժ ,  յտատՅւտտ, 1969.
35 ձ մ ֊ յ օ ո տ հ  հ/է., հտ116ուտտ  յ ո Ժ է հ օ  ԸՅՏէ. Շ օոէտ շէտ  յ ո Ժ տէ61՜Ր613էւօոտ ք Ւ օ տ  է օ  էհտ
ՏօտՅո շ օ ո զ ս տ տ է ,  յտրստ316ոռ, 1978.
36 Նշվ. աշխ., Էջ 3։
37 Նշվ. աշխ., Էջ 11։
38 Նշվ. աշխ., Էջ 7։

305



ազգությամբ հրեա մի քա նի  խոշոր պատմաբաններ–՝* 
հնարավորություն ստ ա ցա ն բնակություն հա ստ ա տ ել Իսրայելում և 
Միացյալ Նահանգներում40։ Ն րա նք ա րա գ  ինտեգրվեցին իսրայելյան և 
ամերիկյան գիտության մեջ՝ արևմտ յան եբրա յագիտությանն ու 
հելլենիստագիտությանը նոր որակ տալով։ Նրանց աշխատությունների 
մեջ հրեական մշակույթը դիտարկվում է երկակի, մի կողմից՝ որպես 
հելլենիստական հա մադրա կա նութ յա ն դրսևորում, մյուս կողմից՝ իբրև

39 Խ ո ր հ ր դ ա յի ն  Մ իութ յո ւնում  ձ և ա վ ո ր վ ե լ  էր հ ե լ լե ն ի ս տ ա կ ա ն -հ թ ր ա յա կ ա ն  խ ն դ ի ր ն ե ր ո վ
զ բ ա ղ վ ո ղ  հ ի մ ն ա ր ա ր  դ պ ր ո ց , ո ր ի  ա վ ա ն դ ո ւ յթ ն ե ր ն  ի ր ե ն ց  հ ե տ ա գ ա  զ ա ր գ ա ց ո ւմ ը  
ս տ ա ց ա ն  հ ր ե ա ն ե ր ի  հ ա յր ե ն ա դ ա ր ձ ո ւթ յո ւն ի ց  հ ե տ ո  (Բտսօտւա ձ.. Օտ6թէս1 »Շ7օթ»» 
^ բ 60հ668բ6ւ՝1Օ«Օ» թ6Ո»Ո1». ^00X83, 1937. Ն ոԼյնի, 80»»3. լ̂ ՇէՕբ»՝46Շ1\|1»
* /թ » 3/1, 1938. 11. Նույնի, 046թ«11 »070թ«» ք>3«»6*թ»07»ՅՒ^Օ» վ6բ«8», ^00X83, 1941։ 
նույնի, 80070՝ւ»ե16 ոթ08»«ւ*»» ւա ոտթւա  տ 1-111 68.. \^օօ«83–/16աարթ3^, 1949։
ձԱ^Օ»» Ա.. Ւ(̂ 1«թՅ»Շ1«Ո 06լ4««3. ^00X83, 1983։ «086/ւե^Յ» ձ., Բ» 10011X3 8 76»» Ո»թՅԱ»Ո։ 
VI3000806 Շ03»3«»6 թ»«Շ«ՕՐՕ Տ|՜»Ո73, ^00X83. 1988; ն ո ց ն ի .  Բօտ^6»»6 70ՈՈե|; 01 567X01*0 
X հ080«> 33867\. ՕճթՅՅ ՞Յթ^Օ՚՜Օ" 8 «>Ոե7>թ6. 0«»006&է. 46Ո086« 8 »070թ»«, ^00X83,
1994, 0. 123-137).
40 &^61տՅՈ ձ.Տ., ք ր օա  Լօշօտ  էօ է^/էհ. Տ^թէւՅՈ Բտէ|է10ՈՏ օ ք  էհ6 51հ–7Տ՝ 06ՈէԱՈ6Տ. 8ս»6էւո օք  
էհ6 ձռւշոշՅ ո Տօշւ6է> օք  Բ3թ^րօ1օջւտէտ, 28. 3-4, 1991. թթ. 135-152; նույնի. Ըտթ6ւ^3ո 7 օոո յ 
8 Ո 3/1607»«6 I 8., 0«»ՕՇ6»։ ^̂ 6)1086X 8 »Շ70թ»». 5, 1994, Շ. 214-241 (7հՏ ^ՅՏՏ6Տ 1Ո էե6 
Աէ6քՅէԱՐ6 օ ք  էհ6 Տ386Տ, (|Ո հ6եՐ6«|) յ6«ՈՏհ ՏէսԺ|6Տ. քՕՈյՈ1 Օք էե6 ^01՜1Ժ Ս ո 10ո Օք յ6» 1Տե 
Տէսժւտտ. 36. յ61՜ստ316171, 1996, թթ. 111-132; նույնի, 1 օ ո ո յ  » Տւ^թՏվհւ 8 թՅ»»6»
թ388»»»07»460X0» Ո»76թ37^թ6, ^00X83. 1996; ճ086ՈԵԱՅ» ձ., Ր6թԼՍ08»4 V., 561X780 07 

ՈՕՐՕՇՅ։ X Ո0»»ս3»»10 թ386»^^»^7»46^X0» Ր6թԱ6»687Ո|<». 10ՈՈՅ » Ա ^ թ 6 վ ե |  8 թՅ»»6» 

թ388»»»07»460X0» Ո»76թ37^թ6, ^00X83, 1996; ճ086ՈեԱՅԱ ձ., 8 3 Տ » Ո0 Ւ^» »  7 յՈ Ա ^ ;

ծ»70Ո01՜»Ո ՅՈ՜ԳՈհւ, 7. 1-2, |̂ 6թ̂ 03̂ »«, ^00X83. 2001-2004. Նոցնի, քՅՐ06 1Ո էհ6 7յ||11սԺ, 
7հ6 86716* Օք քքՅեե|Ո10 |սԺ31Տտ ձՈ016Ոէ, (̂ ՏԺ|673| ՅՈԺ հէօԺՏքՈ. 5, 1, ԼՇ|Ժ6Ո, ՑՕՏէՕՈ, |<81ո, 
2002, թթ. 86-92. Նույնի, ձ Տ̂Ո1Ո16էՈ031 76|60|0ջ|ՇՅ| Շօոտէոյօէւօո 1Ո էհ6 7ք63է|Տ6Տ օք Բհւ1օ 
յոԺ տ էհ6 7յ1ռ1աԺ («ւէհ Սո 66Րտհօ»ւէհշ Յտ յ  օօ-Յսէհօր), 7հ6 ք^ւ6« օք ՏՅեեւուօ յսժտւտտ 
ձոօւտոէ, հ̂ 6ժւ6՝/31 յոԺ Աօժ61՜ո 5, 2. Լ6ւժ6ո, Ցօտէօո, |<Ց1ո, 2002, թթ. 86-92. Նույնի, 
յ6քստ31տտ Օ6|–օւ–օ»*ժ6ժ։ 7հտ է>63ա օք 1Ժ6յ1 ՍոեՅուէ̂  ւո ք̂ ւժրՅտհ, յտ«տ տոժ ՏIՅVՏ 10, 
Տտտւօէւօտ օք Բւ18Րւտ386, յտՐԱՏՅ̂ տ, 2003, թթ. 13-18. Նույնի, Շօոէտսւէ  ̂ յոԺ 01ւ3ո§տ ւո 
հ6116Ո1Տէ|0 յ&»ւտհ Խ 6§6Տ1Տ ՅոԺ տ ԸՅՐ|> Տտեեւուօ Լէէ6ՐՅէԱՐ6, 7հ6 ճ67|6» օք Տոեետւօ յսժուտտ 
ձոօւտոէ, հ̂ տժւտւքՅ| յոԺ ԱօԺտրո 5, 2. Լ6ւժ6ո, Տօտէօո, «օ1ո, 2004, թթ. 123-146. Նույնի, ձ 
ՕտրւքւօՅէւօո օք էհտ Ւ̂ թօէհտտւտ, 7հտ 86^6» օք (*Յեետւօ յսժտւտտ ձոօւտոէ, ԱտԺ|673| յոԺ 
ձ/էօժտա. 5, 2. Լտւժտո, Ցօտէօո, 1«51ո, 2004, թթ. 162-168. Նույնի, ^6X03»^ ^ (ա(̂ օ̂ււօ̂ ւո1 ս
68թ6»^X»6 «^Ոթ64հ1. 8  003870թ0786 0 ^ թ »  Ր6թա08»46« , 0ՕՕ7Օ4»ՅՈ X0ՈՈ6Xվ»ք^: % թ» Յ Ո  «ՈՏ

806\, X0̂  ̂»»76թ606» 60070*, 2 (17) (Ո670 2004), Շ. 42-51. Նոցնի, 7̂ թ0|0§> ՅՈԺ ԲտՏեՏՐ 1Ո 
էհ6 |֊6էէ6Ր օք ձՈՏէՏՅՏ, ձՈ016Ոէ 1ՏՐ36|, յսԺ31ՏՈ1, ՅՈԺ ՇհՈ՚Տէ13Ո|է̂  |Ո (՝ՕՈէՕՈ1թՕքՅՐ̂  Բ̂ Տ̂թ6̂ է̂ V6:
Ըտտյ^տ ւո Ա տ ա օդ ՛ օ ք  Շտր|֊յօհՅՈ 111տտո, ԼՅոհտա, 2006, թթ. 153-182.
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*1

հելլենիստական քա ղա քա կրթութ յա նը  ներհակ, ինքնա մփ ոփ  և 
ինքնա րժեք երևույթ։ Այդ մշակույթի մի բևեռում գտնվում է Փիլոն 
Ալեքսանդրացին և Հովսեպոսը, իսկ մյուս բևեռում Թալմուդն ու 
Հնգա մա տ յա նը41։

Այսպիսով, հրեական հելլենիստագիտությունը, սկիզբ առնելով 
արևմտ յան և խորհրդա յին հելլենիստագիտության շրջանակներում, 
վերջին մի քա նի  տասնամյակներում այն տ եղա փ ոխ վեց  ա րա գ  
կա յացող Իսրայելի հումանիտար հետազոտությունների դաշտ , որտեղ, 
ի թիվս այլոց, ձևավորվեց հելլենիստագիտության ինքնուրույն դպրոց։ 
Այդ դպրոցը խ ա րսխ վա ծ  է միա ժա մա նա կ արևմտ յան ա նտիկ 
ուսումնասիրությունների և եբրա յագիտության նվաճումների վրա։ 
Չնայած երիտ ա սա րդ  տարիքին՝ Իսրայելի արդի
հելլենիստագիտությունը միա նգամա յն կարելի է համարել կայացած։

Այն ունի որոշակի առավելություն արևմտ յան ա նտ իկագիտ ութ յա ն 
նկա տմամբ։ Չզիջելով արևմտ յան ուսումնասիրողներին
ա կա դեմիա կա ն չափանիշներով, այն ունակ գտնվեց հելլենիստական 
դարաշրջանը դիտարկել ոչ եվրոպ ա կենտ րոն տեսանկյունից, հաշվի 
առնելով մի կողմից հունա-մակեդոնւսկան և հռոմեական, իսկ մյուս 
կողմից՝ ընդհանուր արևելյան և զուտ տ եղա կա ն ընկալումները։ Այսօր 
նման խ նդիր  է ծառացել նա և  հայ պ ա տ մա գիտ ութ յա ն  առջև։ Առաջին 
քայլերն ա րվա ծ են, մնում է չհայտնվել ծա յրահեղական «զելոտության» 
կամ ստրկա միտ  ա րևմտ ա կա ն «հերովդականության» ծիրում։

հ ը ւ ւ ա տ ս  ձ ս օ  շ ռ է ւ օ ո տ ս  ւս ս օ օ ը ւ ա  «էււտատււշ տւսօւտտ

1 հ տ  3|"է|0|6 ԺՏՅ|Տ «Ւէհ է հ տ  ՅէէւէսԺՏ օ ք  յ6 »1Տ հ հւՏէՕՈՅ ՈՏ օ ք  ա օԺ Տ ք ՜Ո  էւՈՈՇՏ է օ  Օ Ո6  

օ ք  է հ 6  1(6^ ՅՏթՏՇէՏ օ ք  յ6 »1Տ հ հ ւՏ է Օ ^ ,  է հ տ  ՇՕՈքՒօՈէՅէւՕՈ օ ք  քտո3է|03 | "2 6 3 1 օէ ւտ տ " յ ո Ժ

շ օ տ բ ո Յ ժ օ ր  " հ տ ք օ ժ ւՅ ո ւտ ք ո " ,  » հ ւ շ հ  ե տ օ Յ տ տ  յ  և տ ժ  օ ք  ա ւ1 ւշՅ էւօո3 1  ւ ՜տ տ թ օոտ օ  է օ  էհ©  

ՇՒ|3||0ՈՏ6Տ օ ք  Յյ>յ$ք6ՏՏ^6 հ6 ||6 Ո 1 Տ է |Շ ֊^0 տ Յ Ո  ՇԱ|էԱՐ6. ձ ք Ո 0 1 ձ  1 օ ^ Ո ե 6 € ,  է հ «  0 Ո 6  » հ Օ

4՛  Նոցնի, 8Շ է»66Ո  ձ ^ Յ Ո Ժ Ո Յ  ՅՈԺ յ 6ՈյՏՅ|6Ո1։ էհտ  Օ ^Ո Յ ա ւՇ  օք հ6116Ո1Տէ1Շ յ ո Ժ  յտ ո ւտ հ  Շս1էսՐ6 . 

Լտւժտո, Տօտէօո, 2005. Նույնի, յտռոահ 9:22-23 ւո Բհւ1օ տոժ Բ յա 1 , 7հտ ճտմտ» օք ք̂ տեետւշ 
յս ժ տ ւտ տ  ձ Ո Օ Տ Ո է , |^6<1|Տ73| յ ո Ժ  Աօժտրո, 10, 2, Լտւժտո, Տօտէօո, «Ճ1ո, 2007, թբ. 162-175. 
Նույնի, ՅուտհՍՅՍ Ա 60թտ8շ«3« «̂ Ոեք̂ թՅ, ձձՕՇՈՏՅ, 146թ̂ՇՅՈ11Ա, 2007.
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ւո Ծ օճ ս օտ ճ  էհտ օօոշտ բէտ  օ ք  "2տ31օէւտտ" յո Ժ  " հ 6քօճ13ո1տա", է հ օ ս 8հէ էհտէ էհտ* տ ռ  
ԱՈ\6ՐՏ31 Ժո||2Տէ|0Ո31 ա0ժ61տ. հ Օ « ^ 6 ք .  ՅՇՕՕՐԺ1ՈՏ էօ էհտ հւՏէՕՈՅՈ. ճՅէւոՏ եՅ (* էօ 
էհտ հ1տէՕՈՇ31 6X9606006 օ ք  էհՏ Տ^ՈՅՕ «Օք֊1ժ ՏէքՅէՏ^. ԵՕէհ «ՏՈՏ թԱՈՏ ե հ ո ճ  ՅՈժ 
ժտտէւ-սշէ^տ. Ր ո յ օ ք  Օք էհւտ ՜ւտ էհտ 1օտտ օ ք  էհտ հտ Ե րտ «  տէտէտ. էհտ ժտտէւ֊սօէւօո օ ք  էհտ 
7տաթ1տ Յոձ էհտ ժւտբտրտւօո օ ք  էհտ յտ«տ. Բ յ Ո  օ ք  էհտ յտ«ւտհ ոՅէՏօոտՈտէ հ ւտ է օա ոտ  
քՏՅՇէտժ ոտՏՅէ^տ1> էօ էհտ ւճտՅՏ Օք 7օ>ոետտ . օօոտ 10 տ ոո8 էհտ ա  ւոօօքրտ օէ յոԺ  
սոտօտոէւքւօ. հ օ ^ Ց ռ  ա օտէ հւտէօոտոտ. 1ոշ1սժւո§ էհտ յտ«տ. յտրտտ «ւէհ 1օ^ոԵտտ. 
էհՅէ ՚ւք էհտ էք3ժ՚(էւ0ո31 յտ«ւտհ շ օ ա ա ս ո ւ է ^  « յտ  է օ  տ հ օ»  տ օ ր տ  ք1տ\ւԵւ1՚ւէ>ք. էօ1տՐՅՈշտ. յոԺ  
օօտոոտտտ էօ էհտ հտ11տուտէւշ ւժտՅՏ. էհտ հ ւտ է օ^  օ ք  էհտ յտ«1տհ թտօթ1տ « օս1 ժ  ո օէ  Ետ տօ
էքՅՏ|շ  ^«ՅքՏՈՏՏՏ օ ք  էհտ ՈՏՏԺ օ ք  էհտ րՐՕթՕ^ւՕՈՅէՏ ՇՕտեւՈՅէւՕՈ օ ք  "հՏՐՕՇ||ՅՈ1Տա”
յոԺ  "շտ31օէւտա" ՇՅՐ1Տ էօ  էհտ յտ^տ  օո1* 1Ո էհտ շտոէսոտտ , « հ ւ շ հ  \\յտ  օոտ  օ ք
էհտ րտյտօոտ ք օ ք  էհտ տսշշտտտ օ ք  էհտ յտ«ւտհ ոտէւօո յ ոԺ էհտ օ ք  էհտ յտ«ւտհ տէՅէտ
ւո տ օժտ ւ՜ո  էւատտ.
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ԱԼԵՔՍԱՆ 6ԱԿՈԲԵԱՆ

ՄԱՏԹԷՈՍ ՈՒՈՀԱՅԵՑՈՒ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ 961 ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ 
ԱՆԻՆ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ ՀՌՉԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

(ՆՈՐ ԱՂԲ ԻՒՐ ԱԳԻ ՏԱԿ ԱՆ ՔՆՆՈՒԹԻՒՆ)*

Մատթէոս Ուռհւսյեցու եզակի վկայութիւնը Անին Բա գրատունեաց 
պ ետութեան մա յրա քա ղա ք  հռչակելու մասին յարում է նրա  էապէս 
հա կա սա կա ն  տեղեկութիւններին Աղուանքի մի հատուածի՝ 
«Դարբանդ» կամ «Կապանք» երկրի հայ թա գա տ րների  մասին։ 
Ա յստեղ պատմիչը թուարկում է նրանցից վեցին՝ Վ աչագան, 
Գ ոշա կւրա կ (կամ Գոշա զգա կ), Փ իփպպէ, Սեւադա յ, Ս ենեքա րիմ  եւ 
Գրիգոր։ Բնագիրն է. «էին եւ այլ թա գա ւորք Հա յոց ի Դ ա րբա նդ  
ա շխ ա րհին, որ ասի Կ ա պ ա նք, սա հմա նա կից Օզաց եւ Աղուանից 1Ր6տթ. 
Ա/անից), որք  էին թա գա ւոր ք  ա նա րա տ ք  եւ սրբակրօնք, որք 
յիշա տ ա կին ի սուրբ պ ա տ ա րա գն  ընդ  այլ աստուածասէր սուրբ 
թա գա ւորքն, որք  էին ա նուա նք այսոքիկ՝ Վ ւսջագան 1րքտբ. Վայագան), 
եւ Գոշակտւսկն (մ/յւս հա ւրուա ծում՝ Գոշազգակն) ՚ նորին որդին, Փիլի– 
պէ 1Ր6տբ. Փիլիպս/էյ որդի Գ ոշակտա կին, Սեւադաքյ) որդիե  Փիլիպէի, 
Սենեքարիմ  որդի Սեւադայի, Գրիգոր որդի Սենեքարիմա յ, որ դեռ  եւս 
կենդանի էր՝ մինչեւ գրէա ք զայս մատենագրութիւնս մեի»1։

Այս թա գա ւորներից երրորդին՝ Փ իփ պպ էին, Ուռհայեցին պ ա տ ուա 
ւոր մա սնա կից է համարում (Աղուանից աշխարհի.– կաթողիկոս Տէր 
Տովհաննէսի հետ  միասին) կենտ րոնա կա ն Հա յա ստ ա նում  իբրեւ թէ 
միա ժա մա նա կ՝ 961/962 թ. տ եղի ունեցած երկու տ օնա կա ն  
իրադարձութեան՝ Անին մա յրա քա ղա ք  հռչակելուն (բնագիրն է. «Տւսմի 
թուականութեանս Հա յոց  ի Ն ժ  1410=961/962 թ.)... Յայսմ ամի... յայնմ

Յօդուածի հիմքում դրուած է Անիի մայրաքաղաք հռչակուելու 1050-սւմեակին 
նուիրուած գիտաժողովում ընթերցուած զեկուցումը (հմմտ. Միջազգային գիտաժողով՝ 
«Անին միջնադարեան Հայաստանի քաղաքական եւ քաղաքակրթական կենտրոն», 
Երեւան, 15-17 նոյեմբերի, 2011 թ., Զեկուցումների դրոյթներ, Երեւան, 2011, էջ 53-58)։
1 Մատթէոս Ուռհայեցի, ժամանակագրութիւն, Պատրաստեցին՝ Մ. վրդ. Մէլիք– 
Ադամեան, Ն. սրկ. Տէր Միքայէլեան, Վաղարշապատ, 1898, էջ 231։ Բնագրերում 
այստեղ եւ ստորեւ ընդգծումները մերն են։
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ա տ Փ եղեւ ժողով  ահագին եւ մեծ ի քա ղա քն  յԱ նի, որ եղեւ ա յժմիկ 
թա գա ւորա նիստ  քա ղ ա ք  Հայոց») եւ Անանիա Մոկացի կաթողիկոսի 
ձեռքով  (941-967 թթ.) Մշոտի որդի Գագիկ թագա ւորի (989/990– 
1017/1018 թթ.) թա գի  օծման ա րարողութեան (բնագիրն է. «եւ 
ժողովեցան ամենա յն իշխա նքն  ա շխա րհա ց տա նն Հա յոց ա ո սուրբ 
հա յրապետն Ա նա նիա . վասն զի տացեն զօծումն թագա ւորութեան 
որդտյն Մշոտի Գագկա յ ըստ առաջին օծման հարցն իւրոց, վասն զի 
չեւ եւս ի մա ստ ն  է՝ վաղուց ինչ - Ա. 3.) էր նստեա լ յա թոո  թագաւորու
թեան տա նն Հա յոց եւ ոչ էր եղեալ թ ա գ  ի վերայ գլխոյ իւրոյ»2)։ Դրան 
անմիջապէս յաւելւում է. «Հարկաւորեալ կոչեցին զամենագովելին զՏէր 
Յովհաննէս կաթուղիկոսն Աղուանից աշխարհին, եւ քառասուն 
եպիսկոպոսունք ընդ  նմա , եւ մեծաշուք իշխանութեամբ կոչեցին 
զՓ իւիպ պոս զթա գա ւորն Ա ղուանից, զայր աստուածային եւ զսուրբ, 
զորդին Գոշա<շցսւկսւյ որդտյ Վաչագանայ, որք էին թա գա ւորք 
Աղուանից աշխարհաց»։ Քիչ յետոյ ա ւարտելով պարբերութիւնը՝ 
պատմիչը նշում է Փիլիպպէին ու Աղուանից կաթողիկոսին մեծ 
հանդիսաւորութեամբ ճանապարհելու մասին. «Եւ յա յնժամ 
զթագաւորն Աղուանից զՓիլիպպէ եւ զկա թողիկոսն  զՏէր 
Յովհաննէսն, զեպիսկոպոսունսն եւ զզօրսն, որ եկին զհետ  
թագաւորին եւ հա յրապետին, եւ յուղարկեցին մեծամեծ տ ր օք  եւ սիրով 
յա շխա րհն Աղուանից, որ էր ա թոռ  սուրբ առաքելոցն Թ ադէոսի եւ 
Բարդուղիմէոսի, որք են նա հա պ ետ ք  ա ռա ջինք Հա յոց Մեծաց»3։

Սակայն իրականում՝ նշուած երկրորդ իրադարձութիւնը կա րող էր 
տեղի ունենալ 989/990 թուից ոչ վաղ, երբ գա հ  բարձրացաւ Գագիկ Ա

յ Նոյն տեղում, էջ 3-4։ Քիչ յետոյ շարունակւում է. «Եւ յայսմ ամի օձաւ որդի Աշոտի 
Գագիկ արքայ յօծումն հարց իւրոց Եւ նստաւ ի գահոյս առաջին թագաւորացն Հայոց 
ազգիս, եւ լինէր ուրախութիւն մեծ ամենայն տանն Հայոց, վասն զի տեսին նորոգեալ 
զաթոռ թագաւորութեան աշխարհիս Հայոց՝ ըստ աոաջին հարցն... Եւ յայնմ աւուր լինէր 
հանդէս զօրաց նորա հարիւր հազարաց վառելոց ընտիր արանց ի մարտ պատերազմաց 
անուանեաց եւ քաջ կորովեաց... Եւ լուեալ զայս ամենայն շուրջակսւյք եւ ամենայն թա
գաւորք ազգաց՝ Ափխազաց եւ Յունաց, Բաբելացւոց եւ Պարսից, տուրս եւ սէրս 
հանդերձ պատուական ընծայիւք յուղարկէին ի փառաւորութիւն Հայոց 
թագաւորութեանն»։
3 Նոյն տեղում, էջ 4։ Մատթէոս Ուոհայեցու երկի այս ամբողջ հատուածը նրանից գրեթէ 
բառացի քաղում է Սմբատ Գունդստաբլը (տե՛ս Սմբատայ Սպարապետի Տարեգիրք 
(հրատարակեց Հ. Ս. վրդ. Ագըլեան), Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1956, էջ 2)։
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արքան։ Շեշտենք, որ պատմիչի ա րձա նա գրա ծ  տեղեկատւութիւնը 
նկա տ ի ունի հէնց նրա  «զօծումն»–ը (հակառակ որոշ չյաջողուսւծ 
նա խ կին  ենթադրութիւնների4), քա նի  որ երկու էջ անց յիշատակւում է 
նոյն Գւսգիկ Ա Շահնշահի նաեւ վախճա նը, ընդ  որում՝ նոյնչափ 
վրիպեալ թուա գրմա մթ («Իսկ ի վերանալ թուականութեանս Հա յոց ի 
ԴՃԻ 1420=971/972 թ .) մեռանէր Գսւգիկ արքա յն խ ա ղա ղա կա ն  
մահուամբ։ Եւ եղեւ հակառակութիւն եւ աղմուկ մեծ ի մէջ երկու որդտ ց  
թա գա ւորին Գագկւսյ՝ ընդ  Յ ովհա նեէվ-Ս մբա ւրյ եւ ընդ  Ա շոտ ...ոք։ 
Տեղին նշենք, որ ըստ  Ստ եփ ա ննոս  Ասողիկի վկա յութեան6՝ 989/990 թ. 
ձմռանը գա հա կա լա ծ Գւսգիկ Ա արքա յի մահուան տարին, հետեւելով 
Միքայէլ Չամչեանին, ա ւա նդա բա ր համարտ ւմ  է 1020 թ.7։ Սակայն 
Կարէն Իւզբաշեանն արդէն ցոյց է տուել, որ 29 տ ա րի տեւած նրա  գա 
հակալութիւնն, ա նկասկա ծ, աւարտուել է 1017/1018 թ.–ին, քա նի  որ 
Արիստակէս Լա ստ իվերտ ցին  1018-1019 թթ. երկու դէպ ք վերագրում է 
Գւսգիկ ի որդի Մշոտի ժա մա նա կին , իսկ Տեկորի 1018/1019 թ. մի 
վիմագիր յիշատակում է «թագաւորն Յէվանէս»–ին; այսինքն՝ 
Ցովհաննէս-Սմբատին8։

4 Նկատի ունենք Մ. արք. Օրմանեւսնի առաջ քաշած (Ազգապատում, հ. Ա, սիւն. 1107) եւ 
Հր. Աճառեանի ու Հր. Բարթիկեանի կողմից թեթեւօրէն ընդունուած վարկածն, ըստ որի՝ 
Ուռհայեցու տուեալներն իրօք կարելի է վերագրել Աշոտ Ողորմածին (953-977 թթ.), որն 
իբրեւ թէ կարող էր կրկնակի՝ Աշոտ-Գագիկ անունն ունենալ (տե՛ս Հ. Աճառեան, Հայոց 
անձնանունների բառարան, հտ. Ա, Երեւան, 1942, էջ 188։ Մատթէոս Ուոհայեցի, 
ժամանակագրութիւն, Աշխարհաբար թարգմ. եւ ծանօթագրութիւները Հ. Բարթի
կեանի, Երեւան, 1991, էջ 484, ծնթ. 11)։ Նորերս այդ վարկածը կրկնեց Կարէն 
Մաթեւոսեանը՝ յաւելելով, որ Մատենադարանի՝ Աամուէլ Անեցու ժամանակագրութեան 
լրացումները պարունակող երկու գրչագրում այսպիսի նշում կայ. «Հայոց ՆԺԱ (=962 թ.). 
Գսւգիկ թագաւոր օծաւ Հայոց, որ է նոյն Աշոտ որդի Աբասայ» (Մաթեւոսեան Կ., Անի– 
Շիրակի պատմութեան էջեր, Տօդուածների ժողովածոյ, Երեւան, 2010, էջ 10)։ 
Իրականում պարզ է, որ Սամուէ|ի անանուն խմբագիրն ընդամենը ոչ բարդ տրամաբա
նական տեսքի է բերել Մատթէոս Ուռհայեցու ասածը։
9 Մատթէոս Ուոհայեցի, Ժամանակագրութիւն, էջ 7։
6 Ստեփանոսի Տարօնեցտյ Ասողկան Պատմութիւն տիեզերական, Ս. Պետերբուրգ, 
1885, գլ. Գ.լ, էջ 255։
7 Տե՛ս, օր.՝ Հայ ժողովրդի պատմութիւն, հա. III, Երեւան, 1976, էջ 134,144։
8 էՕՅճՅաոհ X., Հ ճթօհօոօոա ոթՅտոտհսո ւ՜Յւ՜ւատ I ՏՅՐթՅւ̂ ա*. - ոբտտոօօՆ ս
շբ6,զ»*6 66«3, 10, Շտօբյլոօտշ*. 1973, շ. 195-197. Հմմտ. Պատմութիւն Արիստակիսի 
Լաստիվերտցւոյ, Աշխատասիրութեամբ Կ. Իւզբաշեանի, Երեւան, 1963, Էջ 26-27։ Հ.Ղ. 
վրդ. Ալիշան, Շիրակ. Տեղագրութխն-պատկերացոյց, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1881, Էջ 134։
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Փորձելով հասկանա լ Մատթէոս Ուռհայեցու բերուած 
տեղեկութիւնների ժա մա նա կա գրա կա ն  ակնյա յտ հակասականութեան 
պատճառները՝ նկատում ենք, որ դա  հնարաւոր է անել միմիայն 
հետեւեալ դէպքում. ուշադիր քննութեա ն լոյսի ներքոյ անհրաժեշտ  է 
ընդունել, որ աւելի քա ն  մէկուկէս դար յետոյ գրող  պատմիչի 
նկա րա գրա ծ երկու իրադարձութիւնները (Անիի հռչակուելը 
մա յրա քա ղա ք եւ Գագիկ Ա-ի հանդիսաւոր թագադրումը), լինելով 
տ ա րա ժամանակեա յ, կա րող  էին պա րզա պ էս միախաոնուել հէնց իր՝ 
շա րա դրող  հեղինակի երեւակայական պատկերացումներում։ Ըստ 
այդմ, աղբիւրագէտի հա յեա ցքով  պ ա րզ  է, որ Մատթէոս Ոտհայեցու 
կողմից «մշակուած»՝ առկայ բնագրի ինչ-ինչ մանրամասներ իրենց 
հիմքում պ իտի վերագրուեն առաջին իրադա րձութեա նը (Անիի օծուելը 
«թագաւորանիստ քաղաք», ընդ որում՝ Անանիա Մոկացի «սուրբ 
հայրապետի» ձեռօք, ինչպէս եւ ընդունուած է պա տ մա գրութեա ն մէջ), 
իսկ միւսները՝ երկրորդին։ Կարեւոր է, որ պատմիչի պատկերացմամբ՝ 
երկրորդ իրադարձութիւնը՝ Գագիկ Ա-ի «զօծումն թագատրութեան»–ը, 
տեղի է ունեցել նրա  մահուանից ուղիղ 10 տ ա րի առաջ (Հայոց «ՆԻ» 
թուից հանած «Նժ» թիւը)։ Այսինքն՝ եթէ ենթադրենք, թէ տարիների 
հէնց ա յդ քա նա կն  է Ուռհայեցին իմացել (իսկ գուցէ եւ հիւրերի 
անուննե՞րը) որեւէ լաւ տեղեկացուած աղբիւրից (գուցէ եւ գրաւո՞ր), 
ա պ ա  հնարաւոր է թւում մտածել՝ գոնէ իբրեւ վարկած, որ 1007 կամ 
1008 թ. (1017/1018-ից հա նա ծ 10 տարի) իրօք  տեղի է ունեցել այլ 
աղբիւրներին անյայտ մնա ցա ծ մի իրւսդարձութիւն՝ Գա գիկ Ա-ի թագա– 
դրում-օծումը։ Ընդ որում՝ պ ա րզ  է, որ ա յդ օծման արարողութիւնը 
պիտի կա տ ա րա ծ  լինէր Սարգիս Ա Սեւանցի Հա յոց կաթողիկոսը (992– 
1019 թթ.) եւ, իհարկէ՝ շա տ  ուրիշների ներկա յութեամբ ու այս կամ այն 
չափ ով մասնակցութեամբ։

Երկրորդ ա նգա մ պատմիչը Փ իփ պպ է թա գա ւորին առանձին 
յիշատակում է Յովհաննէս Չմշկիկ կայսեր («թագաւորին Չմշկանն», 
«Չմշկիկ, որ ասէին Կիւռժանն» -  969-976 թթ.) զօրքերի՝ իր 
թուագրմամբ (անհամեմատ ՝ աւելի իրական)՝ «ի Հա յոց թուականու
թեանն՝ յամին ՆԻԱ \421=972/973 թ.)... Եւ յետ  սակաւ աւուրց... ի նոյն

Ի դէպ, այս թուագրամն արդէն ընդունտւմ է նորագոյն գրականութեան մէջ (տե՛ս 
Մաթետսեան Կ., Անի Շիրակի պատմութեան էջեր, էջ 22-25)։
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ամին...»9 դէպի Հա յա ստ ա ն  եւ Հիւսիսային Մ իջա գետ ք արշաւանքի 
մասին պատմելիս։ Բնագիրն է. «Յայնժամ ամենա յն թագա ւորազունքն 
Հայոց՝ ա զա տ քն  եւ իշխ ա նքն  եւ ամենա յն մեծամեծքն ա շխա րհա ց 
տա նն Արեւելից ժողով  արարին ա ո  թագա ւորն Հա յոց Աշոտ Բա գրա 
տունի խՈղորմւսծ - 953-977 թթ .). թա գա ւորն Կա պ ա նին Փ իփպպէ եւ 
թագա ւորն Աղուանից Գուրգէն (=Տաշիր–Ձորագետի - մօտ  957-996 
թ թ , թա գա ւոր ՝ 978-ից), Աբաս Կարուց տէրն 1984-1029 թթ .) եւ 
Սենեքերիմ Վ ասպուրականիս տէրն 1990-1021 թթ .) եւ Գուրգէն 
Անձեւացեաց տէրն 1977-1003 թթ .) եւ բովա նդա կ ամենա յն տունն 
Սա սյա խու10. եւ բա նա կ հարեա լ ի Հա ր քա յ գա ւառին ա ր ք  իբրեւ 
ութսուն հազար»11։ Նոյնը հմմտ. Մատթէոս Ուռհայեցուց օգտ ուա ծ 
Սմբատ  Գունդստաբլի մօտ . «Յայնժամ ժողովեցա ն ա ռ  արքա յն Հա յոց 
Աշոտ Կա պ ա նին թա գա ւորն  Փ իլիպպէ, եւ թագա ւորն Աղւ/անից 
Գեորգի (<Գուրգէնյ, եւ Աբաս՝ Կարուց տէրն, եւ Սենեքերիմ՝ 
Վ ասպուրականի տէրն, եւ Գուրգէն՝ Անձեւացեաց տէրն, եւ ամէն տուն 
Հայոց...»12։

Փ ակագծերում մեր ծա ն օթա գրա ծ  թուականներից (գրականութեան 
մէջ առկայ վերջին ճշգրտումներով) երետւմ է, որ չնա յած հիմնական 
հաղորդման՝ ընդհանուր ա ռմա մբ  հա ւաստիութեանը (ժա մա նա կով  
հանդերձ), ինչը յուշում է հեղինակի կողմից գրաւոր ադբիւրի 
օգտ ա գործմա ն  հաւանականութիւնը՝ Աշոտ Գ Ողորմածի զօրաժողովի 
կոնկրետ  մա սնա կիցների առումով լիովին կարելի է ենթադրել 
պ ա տ մա գիր  Ուռհայեցու էական «ստեղծագործական աշխատանքը» ՝ 
ենթա դրեա լ աղբիւրի պ ա րունա կա ծ հաւաստի, բայց, հաւանաբար՝

9 Մատթէոս Ուռհայեցի, ժամանակագրութիւն, էջ 14,15,17։ Նշելի է, որ պատմիչն ինչ-որ 
ւսդբիւրից ճշգրիտ քաղում-դնում է Յմշկիկի գահակալելու, այսինքն՝ Նիկեփոր Բ 
Փոկասին սպանելու տարին (թէկուզ եւ Գագիկ Շահնշահի մահուան մասին պատմող 
պարբերութեանը նւսխորդողում). «Դարձեալ ի թուականութեանս Հայոց ՆԺԸ 
(418=969/970 թ.) ոմն մահապարտ... որում անունն կոչէին Չմշկիկ... անխնայ գազանա
բար խողխողէր զամենաբարի արքայն... Եւ նստաւ յաթոռ թագաւորութեանն Յունաց...» 
(էջ 6-7)։
10 Այս տեղանուան վերականգնման համար տե՛ս նշուած էջի տողատակ 6 եւ Մատթէոս 
Ուռհայեցի, ժամանակագրութիւն (1991), էջ 486, ծնթ. 41 («Բնագրում՝ «Սասանու»։ 
Առանձին ձեռագրեր տալիս են «Սասնու» ընթերցումը, այսինքն՝ Սասուն, որ ճիշտ է»)։
11 Մատթէոս Ուռհայեցի, ժամանակագրութիւն, էջ 17։
12 Սմբատայ Սպարապետի Տարեգիրք, էջ 9։
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աւեփ հա մա ռօտ  տեղեկատ տ ւթեա ն համեմատ ։ Նրա ա յդ ա շխ ա տ ա նքի  
շնորհիւ ցուցակում յայտնուել են. ինչպէս տեսնում ենք. պարզապէս ժ  
դ. վերջերի առաւել յա յտնի թա գա կիր  անձինք։ Սակայն հարկ է նշել, 
որ բերուած երկու դէպքերում էլ, թէպէտ բնագրերում նկա տտ ւմ են մեծ 
կամ Փոքր ժա մա նա կա վրէպ  փ ա ստ եր  ու
անհամապ ատա սխանութիւններ. առկայ վկայութիւնների իւրաքանչիւր 
առանձին մանրամասնի հա ւաստիութեան խ նդիրը  պ էտ ք է քննարկուի 
յատուկ ուշադրութեամբ. քա նի  որ, ինչպէս արդէն պա րզա բա նել է 
Ա յտն Խաչիկեանը, Մատթէոս Ուռհայեցին իր 
«ժամանակագրութեան»  երեք մասերից առաջինում (ընդգրկում է 951– 
1051 թթ. ժամանակահատուածը) իբրեւ աղբիւր, ամենայն 
հաւանականութեամբ, զգալի չափ ով օգտ ագործել է իր ա ւագ 
ժամանակակից, Հա յա ստ ա նի  եւ յատ կա պէս նրա  հիւսիս-արեւելեան 
երկրամասերի իրողոյթներին (ռէալիաներին) քա ջա ծա նօթ  ու մի շա րք 
կարեւոր իրադարձութիւնների ա նմիջական մասնակից Յակոբոս 
Սանահնեցի վա րդա պ ետ ի  (նաեւ՝ Ք արաբնեցի, Ք արափնեցի, 
Ք արահաւրա յ որդի, Մ եծքա րեցի) կորսուած ժա մա նա կա գրա կա ն  
երկը13։ Պատմիչը մի քա նի  ա նգա մ  է յիշատակում Յակոբոսին14, իսկ

13 Տե՛ս Խաչիկեան Լ ,  Յսւկոբ Սանահնեցի՝ ժամանակագիր XI դարի, Բանբեր Երեւանի 
համալսարանի, 1971, 1, էջ 22-48 (վերահրատ.՝ Խաչիկեան Լ,., Աշխատութիւներ, հ. Ա, 
Երեւան, 1995, Էջ 128-155)։ Հմմտ. Բարթիկեան Հ., Մատթէոս Ուոհայեցի, Հայ մշակոյթի 
նշանաւոր գործիչները. դարեր, Երեւան, 1976, էջ 237-238; Մաթետսեան Ռ.,
Տաշիր-Ձորագետ (X դար - XII դարի սկիգբ), Երեւան, 1982, էջ 72։ Մուրադեան Պ., ԺԱ– 
ԺԳ դարերի հւսյ-վրացական դաւանական խնդիրները եւ Մխիթար Գօշի «Աո վրացիսն» 
թուղթը (Ադբիւրագիտական քննութիւն եւ բնագրեր), Վաղարշապատ-Ս. էջմիածին, 2011, 
էջ 23-25։ Յակոբոսի երկի մի հատուած պահպանուել է Մաշտոցի ան. Մատենադարանի 
(այսուհետեւ՝ ՄՄ) ծեո. թիւ 9832 ժողովածոյում (ժէ դար)՝ «Ի ժամանակագրութենէ 
Տակոբւսյ քահանայի» խորագրով (թ. 25բ–27ա. համապատասխանում է Ոտհայեցու 
վաղարշապատեան հրատարակութեան էջ 49-50 եւ 52-55-ի բովանդակութեանը)։ Լ. 
Խւսչիկեանն այն հրատարակել է իր յօդուածի վերջում (էջ 40-44, վերահրատ.՝ 146-150)՝ 
զուգադիր համեմատելով 3 հատուածներ, ա) Յովհաննէս Կոզեոնի «Տեսիլքից» (ՄՄ, 
ձհո. թիւ 1324-ից, ժամանակը՝ 1281 թ., խորագիրը՝ «Պատմութիւն նշանաց, որ եղեն ի 
գուշակս առաջիկա^) աւուրցն, որ կատարեցաւ, ասացեալ սուրբ վարդապետին 
Յոհաննիսի Կոզռան՝ Հայոց վարդապետի»), որն անմիջականօրէն յանգում է Յակոբոս 
Սանահնեցուն (դա 1320 թ. մի պակաս ընտիր գրչագրից հրատարակել է նաեւ Նիկ.
Մաոը՝ ա թ բ  հ., Շ«333»»16 օ «370/1**006 Ո67թ6 >1 ^6«0|Ա 1103»»6 1<036թ»6 (|/|3 |Ա1376թւ13ՈՕ0 

Շբ6̂ հ686Ւ(0Տ0« ՅթԱՈՈՇՈՕԱ Ո1176թ37̂ թհ|), Շ. Ո676թ6̂ թ1՚, 1895 (80€70Տ»հ16 33–
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վերջին դրոււսգում մա նրա մա սն  նկարագրում է իր հայրենի Ուոհա 
քա ղա քո ւմ  1085 թ. տեղի ունեցած նրա  մահուան հա նգա մա նքները  
(«Դարձեալ ի թուականութեանս Հա յոց ի յամի ՇԱԴ 1534=1085/1086 
թթ.) մեռաւ Հա յոց  վա րդա պ ետ ն  Յակոբոս Քւսրաբնեցին, որ 
յորջորջեալ կոչէր Սանահնեցին, այր հզօր եւ կորովի»)15։

Արդ՝ շա տ  ուսումնասիրողներ նկա տել են վերետւմ բերուած 
« Դա  ր բան դ»–« Կ ա պ  ան »-« Աղո ւանքի » մեծ ա րքա յա ցա նկի
հակասականութիւնը, ընդ  որում՝ ա յդ  պ ա տ ճա ռով, որպէս կանոն, 
խուսափել են նրա  առանձին տա րրերի հաւաստիութեան խնդրի  քնն 
արկումից։ Փոխարէնը՝ մի դէպքում Սեդրակ Բարխուդարեանը, եւ միւս 
դէպքում Կիրիլ Թումանովը, ինչ-որ կերպ  լուծելով ակնյայտ, 
հակասութիւնները, փորձել են ա յդ ցուցակն ա մբողջութեւսմբ  համարել՝

ստոսւ։ շ6օթ»ա< Փ31̂ ՈԵ16յ3 օօշւօ^ոհս ՈՅեաօտ), շ. 9-26, թարգմանութիւնը՝ էջ 26-34, 
խորագիրը՝ «Տեսիլ սուրբ վարդապետին Յոհաննիսի, որ մականուն Կոզեոն կոչի»), բ) 
Մատթէոս Ուռհայեցուց, որը եւս անմիջականօրէն քաղել է Յակոթոսից, գ) Սմբատից, 
որն օգտագործել է Ուռհայեցու երկի մի վաղ տարբերակ։
14 Տե՛ս Մատթէոս Ուռհայեցի, ժամանակագրութիւն, էջ 161 («...առեալ ընդ ինքեանս 
զՅակոբոս վարդապետն ըստ աւելի անուանն՝ Քսւրավւնեցի, այր գիտնական գրոց 
բանից, եւ գնացին ի Կոստանդնուպօլիս... եւ Յակոբոս վարդապետն, որ ասի 
Սանահնեցի»), էջ 179 («եւ այս են անուանք վարդապետացն. Տիրւսնն Կապանեցին, եւ 
Սայլահանն եւ կամ Ասսդիվերցին, եւ Աւոոմ Անձաւացին, Անանէ եւ Գրիգոր Նա– 
րեկացիքն, Սարգիս Սեւանեցին, Յովսէփ Ընծայեցին, Ղէորգ Րւծեցին, Դէոսկորոս 
Սանահնեցին, Անանէ Հաղբատացին, Յակոբոս Քարւսհատայ որդին, Անտօն եւ 
Տիմոթէոս, Յովհաննէս՝ որ անուանեցաւ Կոզեոն, Պօղոս եւ Յովսէփ, Գէորգ դպրապետ 
Թամոեցին (տպ. վարդապետ, եւ Թամռեցին), եւ Պարկճակ եւ այլք այսպիսիք անյաղթք, 
որք կային լցեա|ք աստուածային շնորհօքն, որք երեւեցան յաշխարհս Հայոց յայսմ 
ժամանակիս»)։
15 Նոյն տեղում, էջ 226։ Շարունակութեան մէջ. «Սորա հասեալ ի վերայ հին եւ նոր 
Կտակարանացն Աստուծոյ, ուսեալ եւ հասեալ սորա ի վերայ հռետորական 
իմաստութեանցն եւ տեղեկացեալ ամենայն փիլիսոփայական խորին գիտութեանցն, սա 
էր յաշակերտաց մեծին Դէոսկորոսի հօրն Սանահնին. եւ այս Յակոբոս էր, որ խօսեցաւ 
ի Կոստանդնուպօլիս ընդ իմաստասէյւսն Հոռոմոց ի յատւրն թագատրին Տուկծին 
(Կոսւոանդին Ղուկաս - 1057-1067 թթ.), յորժամ գնաց զհետ Սենեքարիմայ որդտցն. 
սորա խօսեալ վասն հաւատոցս Հայաստանեայցս, եւ հաճեալ ի թանս նորա ամենայն 
տունն Յունաց։ Եւ յայսմ ժամանակիս էր ի քաղաքն յՈւոհա, եւ ծերութեամբ 
քաղաքավարեալ զկեանս իւր. եւ դաւով նենգութեամբ լուծեալ եղեւ ի կենացս, վասն զի 
գտանէին զնա մեռեալ ի մահիճս իւր առանց հեծութեան եւ ցաւոց... Եւ մեծաւ հանդիսիւ 
թաղեցին զնա ի դուռն սուրբ եկեղեցտյ իւրոյ՝ ի հիւսիսեան կողմն քաղաքին, իբրեւ նետ
ընկէց մի հեռի ի պարսպէն»։
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աոաջինը՝ Դերբենդում գոյատեւսւծ «<այ–աղուանական 
թագաւորութեան»» 6 տիրակալների ցա նկ ՛6, իսկ երկրորդը՝ 
«ՀԼաբանդի» (որից էլ՝ իբրեւ թէ > Դ ա րբա նդ), այսինքն՝ Գ որոզոփ ՛7։ 
Նրանց փա ստ ա րկների աւելի մանրա մա սն արծարծումը թողնելով 
հետագա յ ա շխա տ ա նքներին՝ ա յստեղ ուղղակի ա նցնենք սկզ– 
թնաղբիւրի քննութեանը եւ նշենք, որ իրականում Մատթէոս 
Ուռհայեցու ցանկը ճիշտ  է թտւմ դիտարկել պա րզա պէս իբրեւ 
տարբեր, ա յդ թտւմ՝ բանաւոր աղբիւրների հիման վրայ հէնց պատմիչի 
կողմից ի մի բերուած-մշակուած հաւաքածոյ։ Ըստ  այդմ՝ աղբիւրագէտի

՚6 Տե՛ս Բարխուդարեան Ս., Դերբենդի հայ-աղուանական թագաւորութիւնը. Պատմա– 
թանասիրական հանդէս. 1969, 3, էջ 125-148։ 63բ\յք«3թ«» Շ., ՇէթՅՒօպեւ » յ «շէօբաւ
ծբվՅՏՅ VI Յբ\1ՏՒ10՜Զ/103Ւ1Շ(էւ1  ̂ 01«0ա6««» (հՅ^)« . թ6«3«10թե| ձ .  ծ*ՕՈՈ»  VI ձՇ37բՏ»),

Ըթ683», 2011. Շ. 97-148. Իբրեւ հիմք մաւոնանշւում են Սամուր գետից հարաւ՛ Խաչմաս 
գիւղի գերեզմանոցի 3 քարերի վրայ՝ «Այս է տապան Սենեքերիմ արքայի». «Գրիգոր 
կրեյսար» եւ «Յովհաննէս կրեյսար» հայերէն տապանագրերը. ԺԹ դարում դրանք ըն
թերցած երկրագիրները յիշուած Սենեքերիմին ու Գրիգորին համադրել են Ուոհայեցա 
ցանկի վերջին 2 թագատրների հետ (տե՛ս ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան, 
Աշխատութեամբ տեառն Սարգսի Սանահնեցտյ Ջալալեանց, մասն Բ, Տւիխիս. 1858, էջ 
420։ Ա. արքեպ. Սմբատեանց, Նկարագիր Սուրբ Ստեփաննոսի վանաց Սադիանի եւ 
միւս վանօրէից եւ ուխտատեղեաց, եւս եւ քաղաքացն եւ գիւղօրէից՝ որք ի Շամախւոյ 
թեմի, Տփխիս. 1896, էջ 544։ Մ. ծ. վրդ. Բարխռւտարեանց, Աղուանից երկիր եւ դրացիք 
(Միջին Դաղստան), Թիֆլիս, 1893, էջ 134։ Նոյնի՝ Պատմութիւն Աղուանից, հտ. Ա, 
Վաղարշապատ, 1902, էջ 195)։ Տուեալ համադրումը, թերեւս, իրաւացի է, սակայն աւելի 
հաւանական է մտածել, որ Խաչմասի տապանագրերում այդ արքայանունների 
յայտնուելու հիմքն էլ զուտ գրական է։ Այսինքն՝ ենթադրելի է, որ հասարակական ինչ-որ 
վերելքի պահին տեղի հայութիւնը, Մատթէոս Ուոհայեցի պատմիչի տեղեկութիւնների ոչ 
բարդ մեկնութեամբ «պարզելով» իր երկրի հին արքաների անունները («թագաւորք 
Հայոց ի Դարբանդ աշխարհին... սահմանակից Օզաց եւ Ալանից»), «վերականգնել» է 
նրանց տապանաքարերը յարմար, գուցէ՝ հին աւանդութիւնների հետ կապուած մի 
վայրում (եթէ մեր վարկածը ճիշտ է, ապա տեղում պիտի լինէին նաեւ ցանկի միւս 4 
արքաների կենոտաֆները)։ Նման հաւանական պահ կարող էր լինել ամբողջ ԺԵ դարը, 
երթ Աղուանից կաթողիկոսութիւնը ձախափնեայ ճալէթում էր (թերեւս՝ հակաթոռ 
կարգավիճակով)՝ Վարդաշէնից քիչ արեւմուտք, այսինքն՝ հաստատապէս ուդիական 
միջավայրում (Եւ ուղիների էթնո-մշակութային վերելքի նշաններով), կամ՝ ԺԶ դ. երկրորդ 
կէսը, երբ Սեֆեան պետութեան ամրապնդումն Արեւելեան Այսրկովկասում, ինչպէս 
երեւում է բազմաթիւ վիմագրերից ու յիշատակարաններից, նպաստեց տնտեսութեան, 
խաղաղ շինարարութեան եւ հայ գրաւոր մշակոյթի զարգացմանը։
17 Տե՛ս 7օստՅոօքք Շ., ձռոՏտհւԱժտտ օս Ւ1յ̂1<|Ժ6տ7 Օտւ՜ուտրտ րօւտ ժց Տւօսա&, ՀանդԼս 
ամսօրեայ, 1965, տարի, Վիեննա, սիւն. 169-176։
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խ նդիրը  պ էտ ք է լինի՝ պարզել իւրաքանչիւր անուան կամ դրա նց խ մ 
բերի համար նրա  ձեռքի տ ա կ եղած բուն ադբիւրի գոնէ 
բնութագրիչները (պարամետրերը), իսկ դրա  հիման վրսյյ՝ տուեալ 
անուան ու նրա  տեղի հա ւաստիութեան ա ստիճանը։ Նման 
մօտ եցմամբ առաւել մեծ հա ւանականութեամբ պ ա րզա բա նտ ւմ  է, որ.

ա) առաջին երկու անունների համար (Վ աչագան եւ Գ ոշա զգա կ՝6) 
պատմիչին հիմք է ծառայել ինչ-որ խ իստ  հետ ա քրքրա կա ն  
բնա գրա կա ն կտոր (բայց գուցէ՝ արդէն խաթարուած), մօտաւորապէս՝ 
«Վաչագանի որդի եւ իշխան Գո/ազքուի) Գաքգի)կ» բովա ն
դակութեամբ, որի՝ մեր կողմից ձեւաւոր փ ա կա գծերի մէջ վերցուած 
հատուածների կորստ ով եւ ընդգծուած 2 տ ա ռերի ա յլափոխումով ( / ւ ո  
- ►  շա) Ուռհայեցու մօտ  ստացուելէ՝ «Վաչագան, եւ Գոշազգակն՝ նորին 
որդին» շարքը։ Այս տ ա րբերա կը  ենթադրում է, որ Գորոզուի՝ ըստ 
ամենայնի, առաջին թագաւորը՝ «Մուսէի որդի Գագիկ»–ը (յիշուած 997 
եւ 1000 թթ.)19 նոյնանուն պ ա պ  է ունեցել, որի մասին ենթադրելի 
գրաւոր վկայութիւն մեզ  չի հասել, սակայն ա յդ թ ա գա տ րա պ ա պ  
«*Գագիկ»–ի հայր Վ աչագանի անունը վկայում են իր ժա մա նա կա կից  2 
հեղինակներ՝ 955 թուականին ա րա բ ա շխ ա րհա դէտ  Իբն Հւսուքալը 
(«ալ-Ջուրզի Լի մա ՛ Գորոզուխ  տէր Վ աշական Իբն Մուսան Լի մա ՛ Մով– 
սէսի որդի Վ ա չա գա նի  ՚ 200 հազ. դիրհեմ (հարկ վճա րիի )20 եւ 958-ին՝ 
Անանիա Մոկացի Հա յոց կա թողիկոսը  («...եւ տ եա ռն Վաչագանայ՝

՚8 Աասնագէտներին աւելորդ է յիշեցնել, որ Գոշազգակ (կամ Գոշսկտակ) անձնանուն 
չկայ ոչ հայերի մօտ, ոչ էլ հարեւան ժողովուրդների անձնանուանացանկերում. Հր. 
Աճառեանն էլ ճեռնպահ է մնացել այդ անունն իր «Հայոց անձնանունների բառարան»– 
ում ընդգրկելուց (հմմտ. հտ. Ա, էջ 488)։
19 Դիզակի Տումի գիւղի մօտ Կարմիր եղցու եւ Թաղւսվարդ գիւղի մօտ Ջոխտ 
Պըոաւածառ վանքի վիմագրերում (Դիւան հայ վիմագրութեան, պր. V, էջ 173, 1՝1 604, էջ 
169, իյ 587)։ Հմմտ. Տակոբեան Ա., Պատմա-աշխարհսյգրական եւ վիմագրագիտական 
հետազօտութիւններ (Արցախ եւ Ուտիք), Վիեննա-Երեւան, 2009, էջ 61-63; նոյնի՝ Բուն 
Աղուանքի եւ Հայոց Արեւելից կողմանց թագաւորութիւնները Թ-ժ դարերում, Հանդէս 
Ամսօրեայ, ՃԻԵ տարի, Վիեննա-Երեւան, 2011, սիւն. 228-229։ ՏՅթ^Յթո» Շ., ՇւբՅա*4եւ 
>13 սշւօթա ձբւ^Յ VI Յբ̂ ահօ-Յ/ւճՅհօ̂ ւ̂  07»0ա6ա18, օ. 52-55. Եղիազարեան Ա., Հայոց 
Արեւելից կողմանց իշխանութիւնները դարերում, Բանբեր Երեւանի համալսարանի, 
(Հայագիտութիւն), 2010,1, էջ 31-33։
30 ԽԱոօւ՜տ1<* V., ՇՅսշՅտւշՅ IV։ II. 1հտ Շյաշյտ13ո \̂ յտտյ1տ օք աոսեՅո, 8Տ0/\Տ, 1953, XV/3, բբ. 
519, 521-522. Տէր-Ղեւոնդեան Ա., Հայաստանի բնահարկը արաբական ժամանւսկաշր–. 
ջանում, Լրաբեր հասարակական գիտութիւնների, 1969, 2, էջ 58։
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Գորոզուաց իշխանի»)21, իսկ գուցէ նաեւ՝ ենթա դրա բա ր. Շապուհ 
Բագրատունի պատմիչի խ մբա գրողը  (Անանուն զրուցագիր). որի մօտ  
իշխանի անունը վերածուել է «Վասակ»–ի («իշխան Գորոզվա(յ) Վասակ
բազում հեծելաւք»)22։

բ) երրորդ անուան համար (Փիլիպպէ) Մատթէոս Ոտհայեցուն հիմք 
է ծառայել՝ ամենա յն հա ւանականութեամբ. Յակոբոս Սանահնեցու 
երկում Աղուանից (իմա ՛ Փ առիսոսի) թա գա ւոր  Փ իլիպպէին յի շա տ ա կող 
մի հատուած, որը վերաբերուել է ա յդ թագաւորի՝ Յովհաննէս 
Աղուանից կաթողիկոսի ընկերակցութեամբ, բայց ոչ թէ 961 թուակա 
նին, այլ մի քա նի  տ ա սնա մեա կ անց տեղի ունեցած ոչ պ ա կա ս 
կարեւոր ինչ-որ իրադա րձութեա ն ա ռիթով  Անի գալուն (գուցէ եւ՝ 
վերելում մեր ենթա դրա ծ  վարկածով՝ Գւսգիկ Ա-ին 1007/1008 թ. 
թագադրելու-օծելու), սակա յն պատմիչի մօտ  դա  սխա լմամբ տարուել է 
շատ  առաջ։ Ուոհայեցին եւս երկու ա նգա մ  յիշատակում է նշուած 
Յովհաննէս կաթողիկոսին (բաւականին շփոթեա լ եւ խա ռնա կ 
մանրամասներով) որպէս՝ իբրեւ թէ 976 եւ 983 թթ. Անիում տեղի 
ունեցած եկեղեցական ժողովների մա սնա կից-նա խա գա հողի ։ Ընդ 
որում առաջին դէպքում դա  իբրեւ թէ եղել է՝ «հրամանաւ Անանիայի 
խՄ ոկացու - 941-967 թթ./), Յ ովհաննիսի եւ Աշոտոյ Հա յոց 
թագա ւորացն ք/017/1018-1041 թթ./)», իսկ երկրորդ դէպքում՝ «ընդ 
ժա մա նա կս Վասլին՝ Յունաց թա գա ւորին 1976-1025 թթ.), եւ 
Յովհաննիսի եւ Աշոտոյ Հա յոց արքա յից 11017/1018-1041 թթ./), եւ Սե–

21 Տեառն Անանիայի Հայոց կաթողիկոսի Յաղագս ապստամբութեան տանն 
Աղուանից..., Արարատ, 1897, էջ 144։ Վաչագան իշխանի մասին աոաւել մանրամասն 
տե՛ս Ուլուբաբեան Բ., Խաչէնի իշխանութիւնը X XVI դարերում. Երեւան, 1975, էջ 83 84։ 
761––ե670ՈԺ̂ՅՈ ծ., ԱՕէՏՏ ՏԱՐ 16 §Տ1«5–1<Յտե6ձՅՈ (("–XIV* Տ.), Տ^Ա6 ԺՏՏ տէսժտտ ձրածո16ոո6տ, 
Ւ1օ̂ 6116 Տ6Ո6, է. XXI, ԲյոՏ, 1988-1989, բբ. 326-327, Ո. 32; 2սօ1<6ՐտՅՈ Շ., X բոՅթՕՏ ժս 
Լ^Ր6 ձտտ շ̂ ր̂ տօուտտ, II, 48, 7 ^ 3 ^  6է ձ/էձտօւՐ6տ, 7. 13, Բյոտ, 2000, թ. 571; 53բ*̂ զ3բո» 
Շ., ՇւթՅոովեւ «3 ւ1Շւօբւա /\բվ2\3 » Յբսոհօ՚ՅոճՅոօսա օ™օա«աա, օ. 53-55. Յակոբեան 
Ա., Բուն Ադուանքի եւ Հայոց Արեւելից կողմանց թագաւորութիւնները Թ-ժ դարերում, 
սիւն. 222-223, 234-235։
22 Շապուհ Բագրատունւոյ Պատմութիւն, Էջմիածին, 1921, Էջ 81։ Մանրամասն հմմտ. 
Յակոբեան Ա., Բուն Աղուանքի եւ Հայոց Արեւեւից կողմանց թագաւորութիւնները Թ-ժ 
դարերում, սիւն. 229-236։ Այլ կարծիք տե՛ս Եդիազարեան Ա., Հայոց Արեւեւից կողմանց 
իշխանութիւնները դարերում, Էջ 31-33։
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նեքերիմա յ (990-/02/ թ թ./)...»23։ Թտւմ է, թէ Աղուանից 
կաթողիկոսների շարքում Յովհաննէսն, ա նկա խ  ա նգա մ  այս ակնյայտ 
ժամանակաւ|րէպ  նշումներից, չէր կա րող  լինել աւելի վաղ, քա ն  
Մովսէս Դասխուրանցու օրերում իշխած վերջին՝ Տէր Մովսէս կա թողի
կոսը, որի աթոռակա լութեան 6 տարիներն, ըստ  առկայ թուերի՝ 
ընկնում են 982-988 թթ. («Տէր Դաւիթ՝ ամս Զ (6/... սա  ա ռ 
ձեռնա դրութիւն յԱ նա նիա յէ՝ Հա յոց կաթողիկոսէ \իմա ՝ 958 թ. - Ա. 3.\. 
Տէր Պետրոս՝ ամս ԺԸ24 /7Ց/. յեպիսկոպոսութենէն Գարղմանա յ։ Տէր 
Մովսէս՝ ամս Զ /»/. յառաջնորղութենէն Փ առիսոսա յ վանաց»)25։ ԺԲ 
ղարի վերջերին Աղուանից կա թողիկոսա ցա նկի  լրացմանը ձեռնամուխ

33 Տե՛ս Մատթէոս Ուռհայեցի, ժամանակագրութիւն, էջ 33 («Իսկ ի շարժել յաւելմամբ 
թուականս Հայկազունեաց ազգիս ի յամս ՆԻԵ \425=976/977 թ.) եղեւ կոչումն յԱստուծոյ 
սրբոյ հայրապետին Հայոց Անանիայի 1941-967 թթ.Տ\. եւ ձեռնադրեցին հանդերձ 
բազմութեամբ յաթոռ կաթուդիկոսութեան Հայոց զլաւն ի բնաւիցս զերանելին զՎահան 
1967-969 թթ.). որ էր գլուխ ժողովոյն կաթուղիկոսն Աղուանից տէր Յովհաննէս։ Արդ՝ ի 
յայսմ ամի նստաւ յաթոռ հայրապետութեան տանն Հայոց տէր Վահան ի մեծն ԱրգինաԱ 
հրամանաւ Անանիայի, Յովհաննիսի եւ Աշոտոյ Հայոց թագաւորացն \1017/1018-1041 
թթ. /)»), էջ 34 («Դարձեալ ի թուականութեանս Հայոց ՆԼԲ 1432=983/984 թ.\ մեոանէր 
սուրբ հայրապետն Հայոց Վահան, կացեալ զամս հինգ ի յաթոռ սրբոյն Գրիգորի, եւ 
ձեռնադրեցին յաթոռ կաթուդիկոսութեան Հայոց զտէր Ստեփանոս \իմա՝ գահընկէց 
արուած Վահան Ա Սիւնեցու հակառակորդը - 969-971 թթ.1\՝ զայր աստուածազգեաց... 
նստուցանեն զնա հայրապետ Հայոց հրամանաւ եւ օրհնութեամբ տեառն Վահանայ ///. 
որ էր իսկ գլուխ ժողովոյն կաթուղիկոսն Աղուանից տէր Յովհաննէս, ընդ ժամանակս 
Վասլին՝ Յունաց թագատրին \976֊1025 թթ.1\, եւ Յովհաննիսի եւ Աշոտոյ Հայոց 
արքայից 11017/1018-1041 թթ.1\, եւ Սենեքերիմայ \990–1021 թթ.1\՝ որդտյ Ապուսահլի, 
որդտյ Աշոտոյ, որդտյ ԴԵրենկանն, որդտյ Գագկայ Արծրունեաց՝ յազգէն Սարասարայ»)։ 
Հմմտ. նաեւ Սմբատայ Սպարապետի Տարեգիրք, էջ 15 («Ի թուին Հայոց ՆԻԷ Փոխեցաւ 
յաշխարհէ սուրբ հայրապետն Անանիա. եւ հրամանաւ Բ թագաւորացն Հայոց 
Յովհաննիսի եւ Աշոտոյ ձեռնադրեցաւ ի տեղի նորա Վահան...») եւ էջ 16 («Ի թուին 
Հայոց ՆԼԲ մեռանի սուրբ հայրապետն Վահան, եւ ձեռնադրի ի տեղի նորա ի 
Յովհաննիսէ Աղվանից կաթողիկոսէ Ստեփաննոս, այր բարի եւ հեգ հրամանաւ Բ 
թագատրացն՝ Յովհաննիսի եւ Աշոտոյ...»)։
34 Մխիթար Գօշի ցուցակում այս թիլը «ԺԲ» է (12), թէպէտ Մովսէս Դասխուրանցու 
«Պատմութիւն Աղուանից»–ի երկու ձեոագրախմբերում էլ՝ «ԺԸ» (18)։
25 Մովսէս Կաղանկատուացի, Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի (Քննական բնագիրը եւ 
ներածութիւնը Վ. Առաքելեանի, Երեւան, 1983 (մեր կազմած նոր գիտա-քննական 
բնագրի որոշ սրբագրումներով, այսուհետեւ՝ ՊԱ), գիրք Գ, գլ. ԻԳ, էջ 347։ Հմմտ. ձոօոյա 
ձ. ձ., 8 րբտոօ-ՈՅ՚ոաօա՚ա ո սթտօհՏՅթաաօսսւ սօւ՚օ̂ ասւսսէ, ԸբտօՅո, 1987, օ.
215-216, 277.
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եղած Մ խիթար Գօշը, որի տեղեկացուածութիւնը ժ  դ. երկրորդ կէսի 
իրողութիւեների մասին, իհարկէ, զիջում էր հէնց ա յդ ժա մա նա կ 
ա պ րա ծ Մովսէս Դասխուրանցուն. Տէր Մովսէսից յետոյ դնում է Տէր 
Մարկոսին (առանց նշելու նրանց ժամանակները), ա պ ա  Տէր 
Յովսէփին26։ Վերջինս, ըստ  Ուռհայեցու տեղեկութեան (մեծ 
հաւանականութեամբ՝ նոյն Յակոբոս Սանահնեցուն յանգող)՝ 
մասնակցել է եւ նա խ ա գա հել Անիի 1038 թ. եկեղեցական ժողովին, որ
տ եղ  Գէոսկորոս Սանահնեցու կարճա տեւ աթոռակա լութեամբ (1037– 
1038 թթ.) ընդմիջուելուց յետոյ Պ ետրոս Գ ետ ա դա րձը  (1019-1054 թթ.) 
կրկին գրաւեց Հա յոց հա յրա պ ետ ա կա ն գա հը  («Եւ եղեւ ի 
թուականութեանս Հա յոց ՆՁԷ 1487=1038/1039 թ .\ լինէր մեծ ժողով  ի 
քա ղա քն  յՍԼնի եպիսկոպոսաց, հա յրապետա ց, կրօնաւորաց եւ 
վա րդա պետա ց, ա զա տ ա ց եւ իշխա նա ց իբրեւ չորք հազարաց, որ էր 
գլովս ժողովոյն ծերունին Յովսէփ՝ կա թուղիկոսն Ա ղուանից, եւ սուգ 
մեծ հասուցանէին Դէոսկորոսի եւ յոյժ պարտաւորեցին զնա  եւ 
մերժեցին ի պատուոյ եւ ընկեցին յաթոռոյ հա յրապետութեան... եւ 
հաստա տեցին զՏէր Պ ետրոսն յա թոռ  հա յրապետութեան իւրոյ, եւ եղեւ 
խաղաղութիւն սուրբ եկեղեցւոյն Հա յա ստ ա ն  աշխարհին»)37։

36 Տե՛ս Ալիշան Հ. Ղ., Հայապատում, հ. Բ, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1901. էջ 385։ ՊԱ, 
Յաւելուած Բ, էջ 351։ Օօ̂ տտէէ Շ., 1հտ ձ1ԵտաՅՈ Շհւ–օուշ16 օք (սԱւէ՚ՅՐ 6օՏ. ՏՏՕծՏ, \\1/3, 
Լօոժօո, 1958. ր. 479 («տէր Դափթ՝ ամս Զ. տէր Պետրոս՝ ամս ԺԲ, սորա ի 
կենդանութեանն հրաժարեալ յաթոռոյն, յաջորդէ յաթոռ իւր զտէր Մովսէս՝ վանական ի 
Փաոիսոսոյ։ Իսկ զկնի տեառն Մովսիսի կալաւ զաթոռ հայրապետութեան այրն Աստու 
ծոյ տէր Մարկոս։ Եւ յետ նորա տէր Յովսէփ...»)։ Տուեալ տեղեկատտւթիւնը Գօշից քաղել 
են Կիրակոս պատմիչը (Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմութիւն Հայոց, Աշխատա
սիրութեամբ Կ. Մէլիք-Օհանջանեանի, Երեւան, 1961, գլ. ժ, էջ 199. «Տէր Դափթ՝ ամս 
վեց. սա առ ձեռնադրութիւն յԱնանիայէ՝ Հայոց կաթողիկոսէ։ Տէր Պետրոս, ամս 
վեշտասան։ Տէր Մովսէս, ամս վեց, յաոաջնորդութենէն Փաոիսոսոյ վանացն։ Ապա տէր 
Մարկոս, այրն Աստուծոյ, եւ յետ նորա Յովսէփ...») եւ հետագայ ցուցակագիրները։
17 Մատթէոս Ուոհայեցի, ժամանակագրութիւն, էջ 77-78։ Պատմիչն ունի եւս մի 
նմանատիպ տեղեկութիւն, որը վերաբերում է Աղուանից կաթողիկոսի կողմից արդէն 
Բարսեղ Անեցու ձեռնադրմանը (1081-1113 թթ., մինչեւ 1105 թ.–ը՝ Դրիդոր Վկայասէրին 
հակաթոռ). «Դարձեալ ի թուականութեանն Հայոց ի յամի ՇԱ 1530=1081/1082 թթ.\ 
արքեպիսկոպոսն Շիրակայ, որ էր ի քաղաքն Անի, որոյ անուն ասէին Տէր Բարսեղ, 
յարուցեալ գնայր յաշխարհն Հայոց ի յԱղուան գաւառի, ի Լօռէ քաղաք՛ աո թագաւորն 
Հայոց Կիւրիկէ՝ որդի Անհողինին Դաւթի. եւ խնդրէր Բարսեղ առնել ձեռնադրութիւն 
կաթողիկոսութեան Հայոց։ Զոր ժողովեալ թագաւորն Կիւրիկէ զեպիսկոպոսունս
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Այսպիսով, փորձելով լուծել խնդիրը՝ առաւել մեծ հա ւանականութեամբ 
կարելի է ենթադրել, որ Յովհաննէս Աղուանից կաթողիկոսն իրա 
կանում աթոռակալել է Մարկոսի (հաստատապէս՝ 980-990-ական թթ.) 
եւ Յովսէփի (հաստատապէս՝ 1030-ակա^ թթ.) միջեւ, սակայն նրա  
անունն ուղղակի ինչ-որ պ ա տ ա հա կա նութեա մբ  դուրս է մնացել աւելի 
քա ն  150 տա րի անց Մ խիթա ր Գօշի կա զմա ծ կաթողիկոսացանկից։ 
Ինչ վերաբերում է Մատթէոս Ուռհայեցու պնդումներին՝ 960-970– 
ա կա ն թթ . Անիի եւս երկու եկեղեցական ժողովների՝ իբրեւ թէ 
Յովհաննէսի մասնակցութեամբ կա յացած լինելու վերաբերեալ, ա պ ա  
կարելի է ենթադրել, որ պատմիչն իր երեւակայութեամբ է լրացրել– 
ձեւատրել դրանք, ընդ որում՝ նա  յենուել է կւսմ պ ա րզա պէս Գա գիկ Ա– 

■ ի թա գա դրմա ն  արարողութեանը Փիլիպպէ արքա յի ու Յովհաննէս 
կաթողիկոսի մասնակցելու մասին իր աղբիւրի՝ Յակոբոս Սանահնեցու 
հա ղորդմա ն վրայ (որը եւ սխա լմամբ միա խա ռնել է Անին 
թա գա ւորա նիստ  հռչակած 961 թ. ա րա րողութեան հետ), կա ՛մ, որ 
թտ ւմ է աւելի ՛հա ւա նա կա ն՝ ունենալով ա յդ աղբիւրի եւս գոնէ մէկ 
տեղեկութիւն (գուցէ՝ ինչ-որ չա փ ով  խ ա թա րուա ծ  բնագրով)՝ 
Յովհաննէսի իրա կա ն մա սնա կցութեա ն մասին Անիի մի ուրիշ 
եկեղեցական ժողովի՝ հրաւիրուած Հա յոց  կաթողիկոսի ընտրութեան 
ա ռիթով28։ Իհարկէ, նկա տ ի ունենք Սարգիս Սեւանցուն 1019 թ.

Աղուանից աշխարհին եւ բերեալ զՏէր Ստեփանոս կաթուղիկոսն Աղուանից ի վանքն, որ 
կոչի Հւսղբաթ, ձեռնադրեցին զՏէր Բարսեղ կաթուղիկոս յաթոռ սրբոյն Գրիգորի ի 
վերայ ամենայն աշխարհին Հայոց՝ հրամանաւ Կիւրիկէ թագաւորին եւ Տեառն Ստեփւս– 
նոսի, որ ունէր զաթոռ սրբոյ առաքելոյն Թադէոսի» (էջ 220-221)։
28 «Հայաստանի եւ Աղուանքի թագատրութիւններն ու Բիւզանդական կայսրութիւնը ժ  
դարում» հայ-ֆրանսիական գիտաժողովում (Երեւան, 20-22 Սեպտեմբեր, 2010) 
ընթերցած «Հայ-աղուանից կաթողիկոսութիւնը ժ  դարի երկրորդ կէսին» զեկուցման մէջ 
Մելանիա Բալայեանը փորձեց նորովի հիմնաւորել՝ ըստ Մատթէոս Ուռհայեցու 
տուեալների՝ Աղուանից Յովհաննէս կաթողիկոսի աթոռակալութիւնը 960-970-ական թթ. 
վերագրելու հնարաւորութիւնը (Գաւիթ եւ Պետրոս կաթողիկոսների միջեւ, ինչպէս են
թադրում էին դեռ Մակար Բարխուդարեանցը եւ Հր. Աճառեանը, տե՛ս Մ. եպ. 
Բարխռւտարեանց, Պատմութիւն Աղուանից, հ. Ա, Վաղարշապատ, 1902, էջ 170-172։ 
Աճառեան Հ., Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Գ, Երեւան, 1946, էջ 560)։ Սակայն 
թւում է, թէ վերը ներկայացուած մեր վարկածը թոյլ է տալիս աւելի ամբողջականօրէն 
մեկնաբանել Աղուանից (Փառիսոսի) Փիլիպպէ արքայի ու Յովհաննէս կաթողիկոսի հետ 
կապուած պատմական իրողութիւնների եւ դրանց մասին ԺԲ դարի պատմիչի պատկե
րացումների գոնէ մեծ մասի անհամապատասխանութեան խնդիրը։
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յաջորդած Պետրոս Գ ետ ա դա րձի ընտրութիւնը, որի մասին Ոտհայեցի 
պ ա տ մա գիրն ունի զարմանալիօրէն յակիրճ գրառում, այն էլ՝ արդէն 
կաթողիկոսացած Պ ետրոսի ու Վասիլ կայսեր հա նդիպ մա նը 
վերաբերող ծաւալուն պարբերութիւնից յետոյ (ընդ որում՝ այդ 
պարբերութեամբ սկստւմ է Յակոբոսի «ժամանակագրութեան»  մեզ 
հասած բնա գրական պ ա տա ռիկը) եւ իրա կա նից 3 տ ա րի շեղոտ ղ 
թուագրումով. «Ի թուականութեանս Հա յոց  Ն ՀԱ  1471=1022/1023 թթ .\ 
մեռաւ Տէր Սարգիս կաթողիկոսն Հա յոց \992–1019 թթ .) եւ 
հա ստ ա տ եա ց յա թոռ  իւր հա յրապետ  զՏէր Պետրոս»29։ Այնինչ՝ Սանահ– 
նեցու կորսուած բնագրում ա յդ նշանակա լի իրադարձութեան՝ 
նմա նա տ իպ  ուրիշներից ոչ պ ա կա ս  հանգա մա նա լից ներկա յացուած 
լինելը պիտի աւելի քա ն  սպասելի լինէր։

գ) «Դարբսւնդ-Կապանքի» ա րքա յա ցա նկի  չորրորդ անուան համար 
(Սեւադայ) Մատթէոս Ուռհայեցուն հիմք է ծառայել, ամենայն 
հաւանականութեամբ՝ «(Բաղք–) Կապանի» արքա յ Սենեքերիմի (մեր 
բնագրում՝ Սենեքա րիմ) հօր՝ Սեւադայ Խաչէնցի իշխանի մասին ինչ-որ 
մի գրաւոր կամ բանաւոր լիովին իրա կա ն տեղեկատւութիւն, որում նա  
ներկա յացուած է եղել իբրեւ «Աղուանից թագաւոր»։ Այս տ ա րբերա կով  
պարզտ ւմ է, թէ ինչ հա նգա մա նք  է պ ա տ ճա ռ  դարձել Ուռհայեցի 
պ ա տ մա գրի  համար՝ վրիպ մա մբ միախառնելու «Աղուանից» եւ 
«Կապանք»–ի Հա յոց ա րքա յա տոհմերը, որից յետոյ նա  ա յդ «Կա– 
պանք»–ը նաեւ թեթեւօրէն կապել է «Դարբանդ աշխարհի» հետ 
(«սահմանակից Օզաց եւ Ա/անից»)։

դ) Ուռհայեցու ցուցակի վերջին երկու՝ իրականում Սիւնեաց 
(Կապանի) ա րքա ներ Ս ենեքերիմի  ու նրա  որդի Գ րիգորի անունների 
համար հիմք է ծառայել, ինչպէս նշեցինք նա խ որդ  կէտում, 
Սենեքերիմի՝ «Աղուանից թագաւոր» Սեւադայի որդին լինելու վե
րաբերեալ լիովին սպասելի ու հա ւաստի տեղեկատտւթիւնը, որը մեր 
պատմիչն, իհարկէ, կա րող  էր ունենալ՝ գոնէ, իբրեւ դէպքերի

29 Եթէ մեր վարկածը հաստատուի, ապա եւս մի լրացուցիչ փաստարկով կ՚ապացուցուի 
Կարէն Իւզբաշեանի ճշգրտումը, ըստ որի Գագիկ Ա-ի մահը պէտք է թուագրեւ 1017/1018 
թուականով, այլ ոչ թէ՝ աւանդական 1020-ով, քանի որ աւանդականը յաջորդում է 
Պետրոս Գետադարձի ընտրութեանը (1019 թ.)՝ կայացած, ինչպէս վեր է հանւում 
Ուռհայեցու (=8ակոբոս Սանահնեցու) նշումներից, «հրամանաւ... Յովհաննիսի եւ 
Աշոտոյ Հայոց թագաւորացն»։
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ժամա նա կա կից։ Գրիգոր Բ-ի մասին նա  հէնց այդպիսի՝ 
ժա մա նա կա կցի  յատուկ նշում ունի, «որ դեռ եւս կենդանի էր՝ մինչեւ 
գրէա ք զայս մատենագրութիւնս մեր»։ Եւ ա յդ նշումը ճիշտ  է, քա նի  որ 
Գրիգոր արքա յի երկարատեւ իշխանութիւնն սկսուել էր սե|ջուկների 
կողմից նրա  հօր (Սենեքերիմի) ուխտադրուժ սպանութիւնից յետոյ 
(1094 կամ 1096 թ.), իսկ Ուռհայեցու երկն, ըստ  ժա մա նա կա գրա կա ն  
վերջին ճշգրտման՝ ա ւարտուած է 1128 կա մ 1131/1132 թուականով30 
(մեզ հա սա ծ ձեռագրում այն մինչեւ 1162/1163 թ. շարունակել է Գրիգոր 
Քեսունցի երէցը)։ Ի դէպ, ա նզա ւակ Գրիգոր Բ-ի իշխանութեա ն 
աւարտն ա ւանդաբար դրւում է 1066 թ.՝ ըստ  Ստ եփաննոս Օրբէլեանի 
գլ. Կ-ի (միւս տարբերակում՝ ԿԱ) մատուցած ժա մա նա կա գրո ւթեա ն31, 
նրա  վա խճա նից յետոյ Խաչէնից բերուեց եւ 4 տ ա րի Կապանում 
թա գա տ րեց  Բաղաց վերջին արքա յ Հա սա նը  (անուանուած նաեւ՝ 
Գ եոա քա րեցի, ա ւանդաբար՝ մինչեւ 1170 թ.)։ Սակայն մեր վերջին 
ա շխ ա տ ա նքում  փորձել ենք  ցոյց տալ, որ հաշուի առնելով հետ ագա յ 
խաչէնեան իրողո ւթի ւները  (այդ թտւմ՝ վիմա գրա կա ն նորա յա յտ  եւ 
դժուար հերքելի տուեալները)՝ նշուած թոլերն ա նհրա ժեշտ  է սրբագրել՝ 
յետ  տանելով շուրջ 15 տ ա րով32։

Եւ յա ւարտս կարելի է յատուկ ա նդրա դա ռնա լ այն խ իստ  ուշագրաւ 
իրողութեանը, որը շօշափուեց քիչ վերետւմ, Փիլիպպէ Աղուանից 
(Փառիսոսի) թագա ւորի մասին Մատթէոս Ուռհայեցու հաղորդումների 
քննութեա ն առիթով։ Ինչպէս տ եսա նք, դէպ քերին փա ստ օրէն 
ժա մա նա կա կից  Յակոբոս Սա նահնեցու վկայութիւնների հիման վրայ 
(թէկուզ եւ՝ մեզ  առանձին չհասած) ԺԲ դարի պատմիչի կողմից 
ա րձանագրուած են փաստեր՝ ԺԱ դ. առաջին տ ա սնա մեա կների  
Աղուանից կաթողիկոսների՝ Յովհաննէսի եւ Յովսէփի ձեռ քով  (աւելի 
ճշգրիտ  լինելու համար՝ Անի մա յրա քա ղա քում  նրա նց գլխաւորութեամբ

30 Տե՛ս Բոզոյեան Ա., Բիւզանդիւսյի արեւելեան քաղաքականութիւնը եւ Կիլիկեան 
Հայաստանը ԺԲ դարի 30-70-ական թուականներին, Երեւան, 1988, էջ 28-30 (նախորդ 
հետազօտողների մօտ աւանդաբար նշւում էր 1136/1137 թուականը)։
31 Տե՛ս Ստեփաննոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի Պատմութիւն տանն Սիսական, Մոսկուա, 
1861, էջ 247; Պատմութիւն նահանգին Սիսական, Արարեալ Ստեփաննոսի Օրբէլեան 
արքեպիսկոպոսի Սիւնեաց, Թիֆլիս, 1910, էջ 337։
32 Տե՛ս Յակոբեան Ա., Խաչէն-Խօխանաբերդ ամրոցը եւ նրա իշխանատոհմը Թ-ԺԳ 
դարերում, Հանդէս ամսօրեայ, 2010, ՃԻԴ տարի, Վիեննա-Երեւան, սիւն. 115-124։
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անցկացոււսծ ժողովներում) Հա յոց հա յրապետների. ըստ  ամենայնի՝ 
Փ ոխադարձութեան սկզբունքով ձեռնադրուելու մասին (մի նոյնանման 
տեղեկութիւն ունենք նաեւ 1081 թ. Տէր Ստ եփ ա նոսի կողմից Բարսեղ 
Անեցուն Հա դբա թի  ժողովում ձեռնադրելու վերաբերեալ)։ Ըստ 
էութեան, դա  հէնց այն պահանջն էր. որ ժ  դ. վերջերին մեծ եռա նդով 
առաջ էին քաշում Աղուանից եկեղեցական (եւ ենթա դրա բա ր, նաեւ՝ 
ա ւատական աշխարհիկ) շրջանակները՝ ի պ ա տ ա սխ ա ն  Հայոց 
կաթողիկոսութեան փորձերի (յանձին, օր.՝ Անանիա Մոկացու 
ջանքերի)՝ վերականգնելու Թ  դ. վերջից - ժ  դ. կէսերի 
ժամանակաշրջանում խ ա թա րուա ծ  ա ւա նդա կա ն կարգը, ըստ որի 
Աղուանից եկեղեցու ղեկավարի օրինա կա ն ձեռնադրութիւնը պիտի 
կատարուէր «հաւասարների մէջ առաջինի» (թհտստ ւոէօր թձքտտ) 
գերակայ կարգա վիճակ ունեցող Հա յոց հա յրապետի կողմից։ Ն ա խ որդ  
դարերի բազմա տեսա կ սւղբիւրներն առանց բացառութեան ա րձա նա 
գրում են միմիայն ա յդ ա ւա նդա կա ն կարգը։ Այն սկսւում Էր հէնց 
քրիստոնէութեան պ ա շտ օնա կա ն  ընդունումից, որը Հա յաստանում 
իրագործուեց Գալերիոս կայսեր՝ 311 թ. Ապրիլի 30-ին (իր մահուանից 
5 օր առաջ) Սարդիկէում հրա պ ա րա կա ծ  «Հանդուրժողութեան մասին» 
էդիկտից մօտ  2 ամիս անց (Գրիգոր Լուսաւորչի՝ «Ելն ի վիրապէն», ո– 
րը 311-ին ընկնում էր Յունիսի 24-ին). դրա ն 311-312 թթ. ձմռանը, ըստ 
Եւսեբիոս Կեսարացու՝ հետեւեց արեւելեան պրովինցիաներին տ իրող  
կա յսերակից Ս՜աքսիմինոս Դայայի «ամոթալի» պ ա տ երա զմը  Հռոմի 
«դաշնակից եւ բարեկամ» քրիստոնեա յ «հայերի» (իմա ՛ Հա յաստանի) 
դէմ, նշուած պրովինցիաների քրիստ ոնեա ների  դէմ նրա  վերսկսած 
հալածանքների ընթացքում33։ Իսկ Աղուանքի դարձը վերագրտ ւմ է 315

33 Մանրամասն տե՛ս ՇհՅստօոէ հ/է.–Լ., Տտշհտրշհօտ տար 1'Ւստէօւռ ժ՚ձոռձուտ ժտ ւ՚Յ^ոտատոէ 
ժտտ Տյտտյո|Ժտտ ձ 1յ օօք̂ տւ՜տւօո ժս ւ՚օ̂ Յսռւտ, Բ յոտ , 1969, թբ. 159-161; ա հտ  յ. ք>., Օւօ 
Օտևտհւ՚սոջ 7րյոտ1(յա1<յտ16ոտ։ տտտ Ւ1ւտէօոօ§յ՜«բհւ6 տւէ ժօբթտ1էտւո Ցօժօո. Օւտ 
0հոտէւՅուտւ6ոյոք ժտտ 1(յա1<յտատ (ձւ–տտուՅ, ՏտօրջւՅ, ձ1ե3ու3). ճտքտրտէտ Ժտտ |ՈէՏ1՜ՈՅէ10ՈՅ|ՏՈ 
Տ̂ աբօտւօոտ ( ւ̂տո, 9-12 Օտճտաետք 1999), Տ. 111; Յ̂ՐժւրօտտւՅՈ ձ., Լտ Տ^ոօժտ ժտ 73§3րտ1տբոէ 
(491) տէ 1յ ժՅէտ ժտ 1յ շօո7ՏՐՏւօո յա  շհրւտէւՅուտէո6 ժս րօ^Յսատ ժտ նՐՅոժօ ձրլոձուտ (311), 
ք^ս6 Ժտտ տէսժտտ ծւ՚տտուտոոտտ, 1Վօւատ11տ տտոտ, 7. 28, Բ յոտ , 2001 2002, բբ. 249 260. 
Իւզբաշեան Կ., Հայագիտութեան ներածութիւն, Երեւան, 2006, Էջ 12։ Շօմոն Մ.-Լ,., 
Գրիգոր Լուսաւորչի ձեռնադրութիւնը Կեսարիայում եւ մկրտութիւնը Բագաւանում 
խարգմ. եւ ծանօթագրումները Ն. Ղարիբեանի եւ Ա. Յակոբեանի), Հանդէս ամսօրեայ, 
ՃԻԷ տարի, Վիեննա-Երեւան, 2013, էջ 1-34։ Պէտք է նշել, որ գրականութեան մէջ շարու
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թ. սկզբին, եիբ Կա պա դովկիւսկան Կեսարիայի Ղ ետնդիոս 
ա րքեպ իսկոպ ոսի նստոցում անցկացուած 20 եպիսկոպոսների 
ժողովում (314 թ. Սեպտեմբեր, արդէն 313 թ. Միլանի էդիկտից յետոյ, 
որով Կոստա նդին Մեծը եւ Լիկինիոսը քրիստոնէութիւնը 
պա շտ օնա պ էս հռչակեցին կայսրութիւնում ընդունելի կրօն) Մեծ Հա յքի 
քա հա նա յա պ ետ  ձեռնա դրուած Լուսաւորիչն, ըստ  յունարէն եւ այլ 
թա րգմանութիւններով մեզ  հա սա ծ «Գրիգորի Վարք»–ի ա րժա 
նա հա ւա տ  տեղեկութիւնների՝ ա յդ  երկիր ուղարկեց Թ ովմա  
Սա տ ա ղեցի եպիսկոպոսին՝ Տրդատ  Մեծի կանչով Հա յա ստ ա ն  
ժամանած, Գրիգորին ձեռնա դրութեան ճա նա պ ա րհա ծ, ա պ ա  
դիմա տ րա ծ  ու նրա  կողմից Արածանիում մկրտուած (Մեծ Հա յքի, 
Վիրքի եւ Եգերք-Լա գիկա յի ա րքա ների, բազմաբիւր ժողովյւդի ու 
զօրքերի հետ  միասին) Աղուանից թա գա ւորի ուղեկցութեամբ34

նակտւմ է նաեւ Հայոց դարձի ինչպէս աւանդական թուականի շրջանաոութիւնը (301-302 
թթ., պէտք էյիշել, որ այն ոչ թէ նոր ժամանակի գրականութիւնից է գափս, այլ թէկուզ եւ 
վրիպմամբ՝ հաշուարկուել ու սրբագործուհլ է, ըստ ամենայնի՝ է դ. սկզբներին), այնպէս 
էլ Հ. Պօղոս Անանեանի տեսակէտի կրկնութիւնը, ըստ որի Լուսաւորիչը Վիրապից 
ազատուեւ է Կեսարիայում ձեռնադրուելուց ոչ շատ առաջ, նոյն 314-ին (Անանեան Հ., 
Գրիգոր Լուսաւորչի ձեռնադրութեան թուականը եւ պարագաները, Վենետիկ - Ս. 
Ղազար, 1960, վերահրատ.՝ 1998)։ Շարունակում են յայտնուել նաեւ փորձեր՝ 
փաստարկելու այլ թուագրութիւնների հնարատրութիւնը, տե՛ս, օր.՝ Մանասէրեան Ռ., 
Հայաստանը Արտաւազդից մինչեւ Տրդատ Մեծ, Երեւան, 1997, էջ 197-201։ 
Տարութիւնեան Բ., Ե՜րբ է քրիստոնէութիւնը Հայաստանում հռչակուել պետական կրօն, 
Հանդէս ամսօրեայ, ճժէ  տարի, Վիհննա, 2003, սիւն. 85-195 (դնում են 305-306 թթ.)։
՚^ՅձւՅՈ ձձ, ՇհՈՏէւ՚ՅՈւՏՅէւ՚ՕՈ <Խ ւ՚ձաւձուտ, ՏտէՕԱՐ ՅԱ\ ՏՕԱւ՜ՇՏՏ, VՕ|. II, Լ՚0€Ա\/Ր6 ձտ ՏՅւՈէ
Շւ՜ծքյօւրտ 1՚111ստտ3է6սր, Լւօո, 2008, թթ. 365-370 (դնում Է 294-296 թթ.)։ Սակայն վերջին 
հեղինակները փաստօրԷն խուսափել են Մարի-Լուիզ Շօմոնի փաստարկումների 
քննարկումից, ըստ որոնց՝ Հայոց դարձը (սկսելով Վիրապից Գրիգորի ելքից) տեղի Է 
ունեցել այսօրուանից ուղիղ 1703 տարի առաջ։
34 Տե՛ս Տտոէէք 6., Օօշստշոէտ թօսր 1’ձէսժշ ժս 11>հր6 ժ՚̂ ջՅէհՅոջհտ, Տօտտ, 1946, թթ. 70-72, 
97-99, 101-102, § 92, 98, 159, 163, 164, 170 (աշխարհաբար թարգմանութիւնը տե՛ս 
Ագաթանգեղոսի պատմութեան յունական նորայայտ խմբագրութիւնը /Վարք/, թարգմ. 
յունարէն բնագրից՝ Հ. Բարթիկեանի, Առաջաբան եւ ծանօթագրութիւններ՝ Ա. Տէր– 
Ղեւոնդեանի, - էջմիածին, 1966, է, էջ 28-34, Ը, էջ 46-51, Թ-Ժ, էջ 79-87, յատկ. տե՛ս էջ 
51, 79, 84-85)։ Հմմտ. ձոօոոո հ., ձոճշտւս-ձո^Յհո, շ. 124-126։ Նիկ. Մառն աւելի վաղ 
յայտնաբերել եւ հրատարակել էր «Գրիգորի Վսւրք»–ի արաբերէն թարգմանութիւնը 
(ձձՅթթ հ ., Ւ(թ6ԼԱ6Ւ|լ>|6 ձթԱՈԱ, Րթ^311«, ^6X3308 II ձ/13հ08 Շ6Ո1Ն1Ա 1՜թա՜0թ116« (ձթՅճՕՈՅ« 
տտթօսո), Շ. Ոտւտթճ̂ թր, 1905, հմմտ. Տէր-Ղետնդեան Ա., Ագաթանգեղոսի արաբական 
խմբագրութեան նորայայտ ամբողջական բնագիրը, Պատմա-բանասիրական հանդես,
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(վերջինս, ըստ  ամենայնի՝ մօտ  298-318 թթ. իշխած Վաչագան Ա Քաջ 
Արշակունին էր. այլ ոչ թէ՝ շուրջ 338-374 թթ. գահակա լած Ուռնայրը, 
որին վրիպմամբ Աղուանից դարձի իրա գործող  է հռչակել ուշ՝ է դարում 
ծնունդ ա ռած աւանդոյթը35)։ Դրանից յետոյ յա յտնի են Լուսաւորչի 
Գրիգորիս թոռան՝ Աղուանից (եւ Վրաց) «կաթողիկոս» ուղարկելը (մօտ 
330 թ ), Զ դարի կէսերի ասորի պատմիչ Զաքարիւս Հռետ որի 
վկայութիւնը ա յսրկովկասեան երկրների եկեղեցիների՝ Դուինի Հայոց 
կաթողիկոսի ենթակա յութեան տ ա կ գտնուելու մասին, է դ. սկզբին 
Հայոց հա յրապետութեան նուիրապետութեան մէջ Աղուանից եկեղեցու 
համար արքեպ իսկոպ ոսութեան կա րգա վիճա կի սահմանումը (ճիշտ է, 
այս տեղեկատւութիւնն ա րձանագրուած է լոկ Ը դ. կէսերին), Ը դ. 
սկզբում Եղիա Արճիշեցու հետեւողական ու յաջողուած պա յքա րը 
Աղուանից ինքնընծա յ կաթողիկոս Ներսէս Բւսկուրի դէմ եւ աղբիւրա– 
գիտ ա կա ն  նմա նա տ իպ  այլ փ ա ստ եր36։

Անանիա Աոկացու յա յտնի թղթում ներկա յացուած պատկերից 
երեւում է, որ ա ւա նդական կա րգը չի վիճարկուել նաեւ Թ  դ. վերջի ժ  դ. 
առաջին տա սնա մեա կների շրջանում, երբ քա ղա քա կա ն  խա ռնա կ 
իրավիճակից դրդուած՝ Աղուանից չորս կաթողիկոսներ ձեռնադրուել 
էին սեփ ական եպիսկոպոսների կողմից, ա ռանց Հա յոց հայրապետ– 
ների համաձայնութեան։ Բայց արդէն կարճ ժա մա նա կ անց Մովսէս 
Դասխուրանցի պ ա տ մա գիրն  ա յնքան ոգեշնչուած էր ժ  դ. վերջերի՝

1973, 1, էջ 209-236 (>&Յաօ՝«ա ծ., 06. ւ՜բա՜օբւա Ոթօշտտւատոո ձթստաա ոօ
Յբտճօոօո շսհՅսշոօՈ թ^ոօոոշս 455, Տթ€83հ ^օօ«83, 2009). պւսհպանուել են նաեւ երկի 
ասորական եւ քարշունի տարբերակները ( \ / յ ո  Ըտեւ՜06<։1< Ա . ,  Լտ ր օ տ ս ռ ւ օ  տ̂ ոտգստ ժտ 
ւ՚ձ ջտ էհՅ ոջտ . ձո3 1 « ։է3  Տ օ1 1 յոԺ 1 յո յ,  I. 95, քտտշ. 3-4, 1977, թթ. 291-358; նոյնի՝ Սո ոօս\՚<֊,ա 
էծաօտ ժս 1ւ7Ր6 օ1 ՚^Յ էհՅ Ո§ 6 , Ժտտ տ էսժ շտ  ձոոծատոոտտ, ^ օ ս V ^ I I^  տ տ ոտ , 7 . VIII, Բ յ ո տ ,  

1971, թթ. 13-171)։ 460-ական թթ. սկզբին Գիւտ Արահեզացի կաթողիկոսը (դեռ կոչուած՝ 
եպիսկոպոս) իր թղթում չի տալիս Աղուանից այս աոաջին ես|իսկոււ|ոս Թովմւս 
Սատաղեցու անունը, սակայն կոչում Է նրան «այր մի երանելի՝ ճեոնւսդրեալ 
յեպիսկոպոսաթիւն, ի Հռովմ քաղաքէ, որ եկեալ էր ընդ Տրդատայ արքային» (ՊԱ, գլ. 
Ա.ժա, էջ 20). երկի նոր հրատարակութիւնը տես Գիւտ Արահեզացի, ԹուղյՅ աո սուրբն 
Վաչէ, Գիտա-քննական բնագիրը եւ աոաջաբանը Ա. Յակոթեանի, Մատենագիրք 
Հայոց, հ. Ա, Ե դար, Անթիլիաս, 2003, էջ 1075-1089 (հատուածը՝ էջ 1081)։
35 Մանրամասն տե՛ս Յսւկոբեան Ա., «Վաչագանի վէպ»–ը եւ Արշակունեաց 
թագաւորութեան խնդիրը Դ֊Զ դարերի Ադուանքում, Հանդէս ամսօրեայ, 2003, ճժէ 
տարի, Վիեննա, սիւն. 70-84։
36 Մանրամասն տե՛ս, օր.՝ ձ«օո«» ծ. ձ., ^ո6յ»«ո– ^ յ««. շ. 127-142.
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վերը նշոււսծ գա ղա փ ա րով  (կաթողիկոսների փ ոխ ա դա րձ  
ձեռնադրութիւն), որ չէր խորշում ա նգա մ  իր աղբիւրի բնագիրը 
կեղծելուց. ՊԱ, Գ.Է գւխում նա  ա րտ ա գրել է 704 թ. Պ արտաւի ժողովի 
ընդունած մի փ ա ստ ա թ ղթ ից  («Ձեռնարկ, զոր խ նդրեա ց Եղիա՝ Հա յոց 
կաթողիկոս ի ժողովոյն Աղուանից վասն միաբանութեան եւ ուխտի 
հա ստ ա տ ութեա ն Հա յոց եւ Աղուանից», այն պահպանուել է նաեւ 
առանձին, այսպէս կոչուած «էջմիածնակւսն Գ իրք թդթոց»–ի երկու 
գրչագրերում՝ ՄՄ, թիւ 2966, 3062 եւ նորերս գիտ ա -քննա կա ն 
բնա գրով  վերահրատա րա կուել մեր կողմից37)՝ «պա յմանեցաք առաջի 
Աստուծոյ եւ ձերոյ հա յրութեանդ, եթէ ձեռնադրութիւն 
հա յրապետութեանս Աղուանից ի սուրբ Գրիգորի աթոռոյն լիցի՝ միա 
բանութեամբ աշխարհիս», որին յա ջորդող  բնա գրի փ ոխարէն իր 
կողմից շարադրել է. «եւ Հա յոց  ա թոռոյն  ձեռնա դրութիւն յԱ ղուա նից  
ա թոռա կա լէն լիցի, զի այս երիցագոյն է քա ն  զՀա յոցդ»38 (ի դէպ, 
անկասկած՝ Դ-ասխուրանցու հեղինա կա ծ այս կտորը պահպանուել է 
«Պատմութիւն Աղուանից»–ի միայն Բ խմբի եշ1ո/ ձեռագրերում եւ Ա 
խմբի միակ վաղ՝ 1730 թ. ընդօրինակութիւն Ւ-ամ, քա նի  որ ԺԸ դ. 
երկրորդ կէսում Ղունկիանոս դպ իրը  երկի հնագոյն՝ ԺԳ դարի օ  
գրչագրում պ ա րզա միտ  «բնագրագիտական»  վերականգնում է 
կատարել՝ քերելով իր կարծիքով՝ «յետնամոյծը» եւ փ ոխա րէնը վերը 
նշոււսծ «Գիրք թղթոց»–ի գրչագրերից դնելով Ը դարի սկզբնաղբիւր– 
փաստաթղյՅի բնագիրը, «որպէս եւ էրն ի սրբոյն Գրիգորա յ անտի, զի 
ա նդ  ընկա լա ք զլուսաւորութիւն եւ ճշմա րտ ութեա մբ գիտ եմք, թէ զոր 
դուք ընտրէք՝ հաճոյ Աստուծոյ է եւ մեզ»)39։

Սակայն մեզ  համար տուեալ դէպքում կարեւոր է ոչ ա յնքա ն ժ  դարի 
Աղուանքի եկեղեցա կա ն ու ա շխ ա րհիկ  շրջանակների պ ա տ ա սխ ա ն  
պա հա նջի պ ա տ մա կա ն  հիմնաւորուածութիւնը (թէեւ վերջինի խա խ ուտ

37 Ցակոբեւսն Ա., Եղիա Արճիշեցի կաթողիկոսի թղթերը (Ը դար), Հանդէս ամսօրեայ, 
ՃԻԶ տարի, Վիեննա-Երեւան, 2012, սիւն. 1-24։
38 Տե՛ս ՊԱ, էջ 302, տողատակ 7-9։
39 Մանրամասն հմմտ. մեր նախորդ աշխատանքներում. Յակոբեան Ա. 3., Եղիա 
Արճիշեցի կաթողիկոսի նորայայտ թուղթը, Պատմաբանասիրական հանդէս, 1981, 4, էջ 
142-148։ Յակոբեան Ա., Մովսէս Կաղանկատուսւցու «Աղուանից պատմութեան» 
ձեռագրերը, Բանբեր Մատենադարանի, 1986, 15, էջ 112-113։ ձոօոոո Հ. Հ., ձոճՅոաւ–

Օ. 152-154, 206-207, 262-263.
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լինելը եւս կարետ ր ցուցիչ Է, որպէսզի վստահութեամբ վերսւբերուենք 
նա խ որդող  դարերի աւանդոյթի հաւաստիութեանը). որքան այն. որ 
այդ՝ թէկուզ եւ հիմնազուրկ պա յմանը փա ստ օրէն ընդունուել է։ Եւ դա. 
կարծես թէ. ակնյայտօրէն ցոյց է տաւիս ոչ այլ ինչ. քա ն  այն օրինակելի 
խ նա մքն  ու խորաթափանցութիւնը, որոնցով ժա մա նա կի  ընտրախա ւի 
պ ա տ ա սխ ա նա տ ու ներկայացուցիչները մօտենում էին ա ւատական 
մասնատուածութեան խորա ցմա ն պայմաններում էթնիկ 
համախմբուածութեան համար վտ ա նգ  ներկա յա ցնող հա սա րա կա կա ն 
միտումներին եւ անհրաժեշտութեան դէպքում չէին խորշում ընդհուպ 
ամենալուրջ փոխզիջումների դիմելուց։ Ա յստեղ տեսնում ենք. որ 
փոխզիջումն արուել է ա նգա մ  այնպիսի նրբա նկա տ  ոլորտում, 
ինչպիսին եկեղեցական կառոյցի ա ստ իճա նա կա րգն  էր (իսկ 
ն մա նա տ իպ  մի լուրջ իրողութիւն ունենք նաեւ ա շխարհիկ ոլորտում, 
երբ կենտրոնական Բագրատունեաց իշխանութիւնն ինքն սկսեց 
ճանաչել եւ հա ստ ա տ ել ու ինվեստիտուրա յով ապահովել տ եղական 
մանր թագաւորութիւններին. աղբիւրները նկարագրում են ա յդպիսի 
հաստատումը Աօռու եւ Կարսի թագաւորութիւնների հա մա ր40)։

Ի դէպ, ինչպէս արդէն նկա տուած է գրա կա նութեան մէջ, հէնց 
Մատթէոս Ուռհայեցու՝ ԺԲ դարի առաջին կէսում շարադրուած 
«ժամանակագրութեան»  արձանագրումների բովանդակութիւնից ու 
ոճից է ամենից լաւ երեւում (այդպէս նաեւ՝ Մ խիթա ր Գօշի երկերից, ով 
հիմնականում ստեղծագործել է ԺԲ դ. երկրորդ կէսում), որ ժ  դ. 
վերջին իր՝ ըստ  ամենայնի, բարձրակէտին հա սա ծ էթնոմասնատմանը 
միտուած ճգնաժամա յին  գործընթա ցը (այդ պա հին Հա յոց Արեւելից 
կողմանքում կա րող  էր ա նգա մ  ձեւաւորուել հայ էթնոսից անջատուած 
դուստր էթնիկ միաւոր՝ «աղուաններ» կամ «ւսրեւելցիներ» նոր 
ինքնանուանում-էթնոնիմով41) ԺԱ դարում թուլացել էր ու մարել42։

40 Տե՛ս Մաթետսեան Ռ., Տաշիր-Ձորագետ (X դար - XII դարի սկիզբ), էջ 74-75,120-123։
41 Մ ա ն ր ա մ ա ս ն  տ ե ՛ս  ձ*օո»ա  ձ. ձ., ձյէճՅոսո-ձ^Յոո, օ. 267-272; ձւէօոոո ծ. ձ., Ո.
Ւձ., ՒՕտճտաոհ X. հ ., X սՅ ^&ոսւօ ո օ ւ օբ ւա  Ո յտ ո յյշո օՈ  ձոճտուա  (ոօ ո օ տ օ ^  աւուււ Փ. 
ա ս տ ո օտ օՈ  ՞Ո օ /ա ւ՚ւա & օսո  «շւօթ ւա  « *շւօբ^տ<։«3« ռօւ՚թՅ փսո ճՅՏոՅՅօաո /նւէւ,տւա"), 
Պ ա ա մ ա - բ ա ն ա ս ի ր ա կ ա ն  հ ա նդ է ս , 1987, 3, էջ 169-175; ձևօբ^տո /\., Շց1տէ>ՅՈ 8., 
Շօոշտքուոջ էհտ Տէս<^ օ ք  տէհուշ Բրօշտտտտտ ա  էհտ ՇտսօՅտւՅո >\1Եյո1յ (ձոէւզսւէ> յոԺ  
Ա|<յե|6 ձ$$6Տ), 12* |ոէ6ՐՈՅէ|ՕՈՏ1 Շ0Ոք>Ր6ՏՏ Օք ձՈէհք0բ0|0ք>|ՇՅ| ՅՈԺ ք  էհՈ0|0ք>|ԸՅ| ՏՇ16ՈՇ6Տ, 
23ՏՐ6ե. 1988 (ՍՏՏԶ ձՇՅԺՏՈ^ օ ք  ՏՕՏՈՇՏՏ, Տ1. ձ/է||<|ՕԱ|<հՕ 1ոտէ|էսէ6 օք  ԸէհՈՕՏՐՅթհ^),
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Ուռհայեցի պատմիչը պ ա րբերա բա ր ա ռիթ  է գտնում՝ բա զմա զա ն 
ձեւերով նշելու «Աղուանք»–ի պատկանելութիւնը «Հայոց աշխարհին» 
(գրելով, օր.՝ « յաշխարհն Աղուանից, որ ասի Խ որին  ա շխա րհ Հայոց, 
որ է ա թոռ  սրբոյ առաքելոյն Թւսդէոսի»43), ընդ  որում՝ փաստ օրէն ոչինչ 
չիմանալով Կուրի՝ էթնիկապէս բուն աղուանական ձա խ ա փ նեա կի  
մասին (որտեղ, ի դէպ, ա ղուանական հա ւա քա կա ն ընդհանրութեան՝ 
քրիստոնէութիւնը պ ա հպ ա նա ծ  հատուածի էթնոհա մա խմբմա ն 
ճա նա պ ա րհով  արդէն տեղի էր ունեցել նոր՝ «ուղիներ» ինքն– 
անուանմամբ էթնոսի ձեււսւորումը44)։ Բայց նոյնը տեսնում ենք արդէն 
ԺԱ դ. երկրորդ կէսին, Գրիգոր Մ ա գիստրոս Պահլատւնու խօսքում. «ի 
մերում սեփ հւԸկա նին իսկ յԱ ղուա եեա նն ա շխ ա րհի  աւանն՝ կոչեցեալ 
Ծար...»45։

Աօտշօա, 1988, թթ. 10-12 (վերահրատ.՝ Գալստեան Հ., Յօդուածներ, յուշագրութիւններ, 
հարցազրոյցներ..., Երեւան, 2002, էջ 154-155)։
43 Տե՛ս, օր.՝ Սնացականեան Ա., Աղուանից աշխարհի գրականութեան հարցերի շուրջը, 
Երեւան, 1965, էջ 221-233։
43 Մատթէոս Ուռհայեցի, ժամանակագրութիւն, էջ 230։ Տես նաեւ Գաւիթ Անհոդինի 
(մօտ՝ 996-1048 թթ.) յայտնի կոչը Աղուանից Յովսէփ կաթողիկոսին. «Արդ՝ ժողովեա՛ 
զամենայն եպիսկոպոսունսդ Հայոց աշխարհիդ, որ յԱղուանսն են եւ ի բանակ այսր 
հասի՛ր» (էջ 81), կամ՝ Բարսեղ Անեցու ձեռնադրման նկարագրութեան մէջ. «գնայր 
յաշխարհն Հայոց ի յԱղուան գաւառի...» (էջ 221)։ Հայոց Արեւելից կողմանքում ծնուած եւ 
ստեղծագործած Մխիթար Գօշի մօտ եւս («Վկայաբանութիւն Խոսրովու Գանձակեցտյ» 
երկում) հմմտ., օր.՝ «Ի ժամանակս բռնակալութեանն Ղեմացտց, յորում վաղ ուրեմն 
բարձեալ էր թագաւորութիւնն Հայոց ի սպառսպուռ եւ անտերուչք շրջէին մնացորդք 
իշխանաց, որ ընդ բնաւ աշխարհիս վարատեալք՝ ոչ հնազանդելով միմիանց, մանաւանդ 
այնոքիկ, որ բնակեալ էին յամարս աշխարհին Արցախայ» (տե՛ս Հայոց նոր վկաները, 
Աշխատութեամբ 3. Մանանդեանի եւ Հ. Աճառեանի, Վաղարշապատ, 1903, էջ 23)։ 
Հմմտ. ձոօոոո ձ. ձ., ձոճՅհւս-ձյ^ՅՒա, օ. 271-272.
44 Այդ էթնոսն առաջինը յիշատակում է Յովհաննէս պատմիչը (Յովհաննա կաթողիկոսի 
Գրասխանակերտցտյ Պատմութիւն Հայոց, Թիֆլիս, 1912, էջ 258). «քանզի դրացիք մեր 
եւ ազգք, որ շուրջ զմեաւք են՝ Յունականք եւ Եգերացիք եւ Գուգարացիք եւ Ոււրէսւցիք, 
հիւսիսական ազգք՝ բնակեալք առ ոտամբն Կովկասու...»։ Տեղին նշենք, որ նախորդող՝ 
«Գուգարացիք» անուամբ պատմիչը կոչում էր կախէթցիներին (ծանարներին ու 
վրացիներին հարեւան)։
45 Գրիգոր Մագիստրոսի Թղթերը, Բնագիրն առաջաբանով եւ ծանօթութիւներով... լոյս 
ընծայեց Կ. Կոստանեան, Ալեքսանդրապոլ, 1890, էջ 221։ Նոյնն է նաեւ Վանական 
Վարդապետ Տատւշեցա մօտ (ԺԳ դ. առաջին կէս. նրա ձեռագրական ժառանգութեան 
մեծ մասը դեռեւս հրատարակուած չէ), ինչպէս նաեւ վերջինիս աշակերտ Կիրակոս
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7»է 7էՏ71ԱՕՒ4ԱԼ Օք |Տ4*7™ՏՕՏ ՍՏհ^է7Տ1 ՕԻ4 Բ&0ՇՍԱԱ710* Օք 
ձՏ1 7հէ ՕԲ17*Լ Շ17\ I» 961 (* Տ7Ս0V Օք 7հէ ՏՕՍ&Օէ)

7հտ թէ–օԵ1տու օք տսէհտոէւօէ* օք էհտ տտջ1տ էտտէւտօու31 օք աէէհՏօտ ՍքհՅ^տէտւ 
Յեօսէ էհտ թւ–0շ13Ո13էւ0Ո ւո >63՛՜ 961 օք ձու էհտ 03թւէ31 (% ւտ օ1օտտ1̂  1ւոետժ էօ էհտ 
թրօԵ1տտտ օք օօո-տշէ էւտտ օք 1̂ տտ օք "ծ1եՅուՅո" եւոջ Բհւ1ւթթ$ յոԺ շ3էհօ1ւշօտ 
VօVհՅոո5տ Եօէհ տժւշտէտժ ւո էհտ տտռւտ տօսւ՚շտ. 1է հտտ ետտո տհօ^ո էհՅէ «հւ1տ 
ժտտշոհւոջ յ տօ1տ(ոո շտոտտօո^ է̂ ՅէէհՏօտ Սւ՜հՅ̂ տէտւ հտտ աւ\տ<յ ճւքքտքտոէ ժՅէտ օք է«օ 
ժւքքտրտոէ տօարշտտ էհտ 13էտտէ օք «Ւոշհ ւտ Յեօսէ էհտ շօոօոՅէւօո շտրտտօո^ օք էհտ 
ձՌՈՏՈւՅՈ 1օոջ նՅ$$ւ1< I (989/990-1017/1018) ւո 1007/1008. 7հտ ձ1եՅՈ1ՏՈ 03էհօ1ւշօտ 
VօVհՅոո5տ, « հօ ՅՇՇօտթՅուտժ էհտ 1սոյ; ԲհՅոտօտ Բհւ1ւթթՏ, յո Յէէտոժտոէ օք էհտէ 
օտքտքոօո^, հՅշ) թ™եՅհ1  ̂ թՅւ՜էւօթՅէտ<1 ւո էհտ ձու շօսոշւ1 օք 1019 էօօ, «Ւսշհ հտտ 
տւտշէտժ էհտ ձաւտուՅո Շ3էհօ1ւօօտ Րտէէ՜օտ Տտէ3ժ31՜ն12.

աէէհՏօտ Սւ՚հՅ̂ տէտւ «յտ տւտէ31<6ո թոտտտոէտջ \̂ 3նհ3§3ո յոԺ Տտ§ւ1< (էհտ 
թՈՈՕՏՏ օք ՕՕՐՕշԱ, էհտ աւժ 10"՝ Շ6ՈէԱ17) ՅՏ ՅՈՇՏՏէՕՐՏ օք Աոյ> ՐհւււթթՏ, ՅոԺ Տ6V̂^̂Յ 
(էհտ 1<ւոյ> օք «հՅշհՏո, էհտ տւժ 11"՝ շտոէսւ )̂ յտ «տ11 յտ էհտ ևւոջտ օք 831գ–1<3թ3ո 
Տտոտգտոա (1072-1094/1096) ՅոԺ 6 ոջ0ք II (1094/1096-1166) ՅՏ ԺտտշտոժՅՈէՏ օք 
Բհւււթթ®.

7հւտ տէսճ  ̂ քօշստտտ օո քօսո տթւտօժտտ ւո էհտ օհւ–օտշ1տ օք ԱշէէհՏօտ ՍրհՅ̂ տէտւ, 
«հւշհ ջօ եՅշև էօ հւտ տօարշտ, VՅI<օհ ՏտոՅհւոտէտւ, յ  շօոէտտթՕքՅՐ  ̂ օք էհտ ՏV6ոէտ 
ժտտշոետժ. 1է քօ11օ»տ քրօտ էհտտտ էտտէւտօտտտ էհՅէ ւո էհտ Տ3|–|̂  11"՝ շտոէսւ^, էհտ 
ձօոտուՅՈ Շհսւ՚օհ Յօզատտշտժ էօ էհտ ժտտՅոժ օք էհտ ձ1եՅուտո Շհսքշհ էհՅէ ւէտ 
Շ3էհօ1ւօ>տ տհօս1ժ օրԺյ1Ո հւտ ձօոտուՅո շօսոէտւ՜բՅՐէ, յստէ յտ էհտ 13էէտք հտժ էհտ ոջհէ 
էօ օրժտւո էհտ ՇՅէհ0||Շ0Տ օք ձ1եՅՈ13 (ձ)–ԱՅՈ|<՚). 7հ|Տ թՐՕՇՏԺԱՐՏ ՈՈՅՐ^ 3 ՏհՅՐթ 
ճտթՅւ-էսՐՏ քրօա էհտ օ1ժ օրԺտր, «հւօհ տտտւ՜ջտժ ւո էհտ 4* շտոէսդ», «հտո ՇհոտէւՅուէ)/ 
«յտ Յժօթէտժ ւո ձւ–րւտուՅ (խոտ 311) յոԺ, էհրօսջհ ձք՚տտուՅո ւոէտրատժւՅ ,̂ ւո ձ1հՅուՅ 
(տյր^ 315). 1ո քճշէ, էհւտ օ1ժ օրԺտր ԻյԺ հտտո \,1օ13էտժ ւո էհտ 13էտ 9,հ շտոէսդ*, «հտո 
թօ1՚ւէւշ31 ւոտէՅեւ1ւէ̂  ւո ձոոտուՅ թւ-օտթէտժ էհտ ձ|եՅՈ13Ո եւտհօթտ էօ Յթթօւոէ էհտւր 
Շ3էհօ1ւօօտ ւոժտթտոճտոէ1 .̂ 1հտ տքքօւ՜էտ օք էհտ ձւ՜տտուՅՈ Շ3էհօ1ւօօտ ^ոյո։յ ք̂ օ1<Յէտւ 
(941-967, «հօ Ե1տտտտժ, ւո 961, էհտ ւոՅսջսՐՅէւօո օք ձու յտ էհտ Շ3թւէ31 օք Տտջւ՞Յէւժ 
^տՏՈ13) էՕ ՐՏՏէՕՐՏ էհՏ 0|Ժ ՕՐԺտք հտԺ ՕՈ|̂  Յ թ3|՞է|3| տսշշտտտ.

Գանձակեցու (ԺԴ դ. կէս) եւ հետագայ մատենագիրների երկերում (մանրամասն տե՛ս 
Սնացականյան Ա., Աղվանից աշխարհի գրականության հարցերի շուրջը, էջ 229-233)։
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է1

1 հ |Տ  "ձ|ե>Յ Ո13Ո է Ր 6 Ո Ժ "  (յՏ  6 X ^ 6 5 5 6 (1  (\/07Տ 6Տ  Օ Յ Տ ևհԱ ՐՅ ՈէՏ ւ Յ ՈԺ  Օ է հ Տ Ր  ^րՒէՏՈՏ )

«ՅՏ ՏԱթթՕք^Ժ  էհտ Տ6թՅՐՅէ|Տէ ՅՏթ1ՐՅէ|ՕՈՏ Օք էհ6 «|Ւէ6, Ե օ է հ  |3^ ՅՈԺ Տթ|ՈէԱՅ|, օ ք  
էհ© ^ Ո Ո 6 Ո |Յ Ո – 1 Ո հ Յ հ |է 6 0 | Րւջհէ հ3ո|< օ ք  էհտ <ԱՐ Ո76Ր (թւ-է^ւոշտտ օ ք  ձ(՜էՏ31<հ տոժ 
Սէ||<). 7հ|Տ էք6ՈԺ, ՚|ք Ժ6\/61օբ6Ժ, ՇՕս1Ժ Տթ1|է էհ« ձ|՜Ո16Ո13Ո թ6Օթ|0 ՅՈԺ թք՜070|<6 էհ6 
61116^61106 Օք 3 Ո6«  ^քՈ16Ո՚13Ո–Տբ63|<1Ոջ 6էհՈ0Տ «՚|էհ ՒէՏ 0«Ո  Տ6|ք–00ՈՏՇ10ԱՏՈ6ՏՏ ՅՈԺ 
Տ61ք–Ժ6Տ|ք»ՈՅէ|0Ո, ՞ձհ13Ո13ՈՏ” Օք "ԸՅՏէ6ՐՈ6քՏ". հ օ \ ^ 6 | – ,  էհ6 67|Ժ6ՈՇ6 Օք /^ՅէէհՏՕՏ 
Ս|՜հ3^6էՏ1, ՏհՕ«1Ո(» էհ Յէ ՕՈ էհՐ66 ՕՐ քՕԱք ՕՇՕՅՏ10ՈՏ էհ6 ձ|՜Ո6Ո13Ո ՇՅէհ0||Շ0Տ «ՅՏ 
01՜Ժ31Ո6<յ Յէ 3 ՇՕԱՈՇ|| ՇհՏ1Ր6Ժ հ|Տ ^1եՅՈ13Ո Ը0ԱՈէ6ՐթՅՐէ (|Ո ձ Ո | ՅՈԺ 1Ո հՅ§հեՅէ), 
Ժ6տ0ՈՏէքՅէ6Տ էհՅէ էհ6 ձ|՜Ո16Ո13Ո Տթ1ՈէԱՅ| 6|՚(է6 քօԱՈԺ 3 «3^ էՕ ՏԱթրՐՑՏՏ էէ16Տ6 
Տ6թՅՐՅէ1Տէ է6ՈԺ6ՈՇ16Տ. 1է Ժ671Տ6Շ| ՕՕտթ1՜ՕՈ11Տ6 ՏՕԽէ|ՕՈՏ 1Ո 00ոէ6տէ60| |713էէ6քՏ ^ Տ է  ՅՏ 
էհ6 1տ̂  տ1|է6 ԺւԺ 1Ո էհ6 1տէ6 10*1 Շ6ՈէԱ17 1Ո76Տէ|Ոջ 10Շ31 (<|Ո§Տ 1Ո 6\ՇհՅՈ§6 Օք էհ61Ր 
ք6Շօջուէւօո օ ք  էհ6 Տ տ ^ Յ է^  "տհՅհՅոտհՅհ" յտ  տ ս թ 6 ո օ ր  ոյ|61*. 0 ս 6  է օ  էհւտ  թ օ1 ւշ^  օ ք  

տ ս է ս տ |  Շ0ՈՇ6ՏՏ10ՈՏ Ե ս է  31Տ0 էօ 6ճէ61՜ՈՅ| էհՐՏՅէՏ, է հ 6  Տ6թՅՐՅէ|Տէ է ^ Ո ձ Տ  Շ0Ա1Ժ ե 6  

076քՇ0տ6 Ժ ս Ո Ո ք  էհ6 Ո 6 ^ , 11* 06ՈէԱ(7, ՅՏ ՏհՕ«Ո էհ6 ՅԱէհՕՐՏ « հ օ  |^6<յ Յէ էհՅէ 
է1Ո16 ՕՐ 13է6ք ((ՅՈք^Օք ա ջ ւՏ է Ր Օ Տ ,  V3)<օԵ ՏՅՈՅհ|Ո6էՏ|, ւ^ՅէէհՏՕՏ Սրհ3^6էՏ1| ^ ^ հ ւ ^ Յ Ր  

ն օտ հ  Յ ո ժ  Օէհ6քՏ).
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ԿԱՐԻՆԵ ԱՎԵՏՅԱՆ 

«ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ԱՐԵՎԵԼՔ» ՀԱՆԴԵՍԸ ԵՎ ՀՈՎՍԵՓ ՕՐԲԵԼԻՆ

Ռուսական հնա գիտ ա կա ն ընկերության Արևելյան բաժանմունքի և 
նրա  ղեկավար ականա վոր ա րա բա գետ , բյուզանդագետ  ակադեմիկոս 
Վ. Դոզենի շուրջ հա մա խ մբվա ծ  գիտ նա կա նների  ջանքերի շնորհիվ 
Պետերբուրգը 19-րդ դարի վերջերից դարձել էր արևելագիտության 
միջազգային կենտրոններից մեկը։ Բնութագրելով արևելագիտության 
ա նցած ուղին և հիմնավորելով նոր պ ա յմա ններով թելադրված 
«Քրիստոնեայ Արեւելք» հանդեսի հիմնա դրման անհրաժեշտությունը՝ 
Ն. Սառը, Վ. Բենեշևիչը և Բ. Տուրաևը գրում էին. «Անցել են անդարձ 
այն ժամանակները, երբ գործը առաջ էր գնում առանձին հերոսական 
անհատների շնորհիվ, որոնք ստեղծում էին անանց նշանակության 
աշխատություններ կամ էլ ա նհրա ժեշտ  տեղեկությունները հավաքվում 
էին մահմեդական ա շխա րհի մասին եղած ուսումնասիրություններից։ 
Այժմ ա րևմտ ա եվրոպ ա կա ն գիտությունը շարունակում է 17-18-րդ դդ. 
փայլուն կերպ ով սկսած գործը, բայց տարբեր պայմաններում և այլ 
մեթոդներով՝ հիմնվել են հարուստ  ընկերություններ, որոնք 
կազմակերպում են հնա գիտ ա կա ն  արշավախմբեր-պեղումներ, գնում 
են ձեռագրեր և հնա գիտ ա կա ն այլ ա ռարկաներ, հրատարակում են 
ուսումնասիրություններ, համալսարաններում բացել են ոչ միայն 
Քրիստոնյա Արևելքի պատմության ու գրականության 
ուսումնասիրման ամբիոններ, այլև միա նգամա յն նոր գիտ ա կա ն 
հաստատություններ։ Ն ա խա ձեռնել են քրիստ ոնեա կա ն շրջանի 
մատենագրության հուշարձանների շա րքի  հրատարակություն։ 
Գոյություն ունեն մի քա նի  պ ա րբերա կա ն հրատարակություններ, 
որոնք միավորում և ղեկավարում են ա յդ  հսկա յական ա շխա տ ա նքը ։ 
Ընդ որում, գլխավորն ա յդտ եղ  միայն զուտ գիտ ա կա ն 
հետաքրքրությունները չեն (հատկապ ես Բյուզանդիայի հանդեպ), այլև 
պ րա կտ իկ ձգտումները՝ հասնելու կրոնական, քա ղա քա կա ն  և 
տ նտ եսա կա ն գերակայության Արևելքում. կաթոլիկ



հոգևորականությունը չափ ա զա նց ուժեղ է ներկա յացվա ծ Քրիստոնյա 
Արևելքը հետ ա զոտ ող  եվրոպացիների շարքերում»1։

Քրիստոնյա Արևելքի ժողովուրդների մշակույթի ուսումնասիրման 
ասպարեզում հա մեմա տ ա բա ր քիչ թան էր արված, քա նի  որ 
նախապա տվութ յունը ա վա նդա բա ր  տրվում էր մա հմեդա կա ն Արևելքի 
ուսումնասիրությանը, որ վաղուց էր սկսված և նշանակալի 
հաջողությունների էր հասել Ա. Շմիդտի, Վ. Բարթոլդի, Վ. Սմիռնովի, 
Վ. ժուկովսկու և ուրիշ շատերի ուսումնասիրությունների շնորհիվ։

Արևելքի ժողովուրդները պատմա-մշակութային կապերով էին կապված 
միմյանց հետ, ընդհանրապես բոլոր հարցերում, բացի կրոնականից։ Առաջ 
քաշելով և զարգացնելով մշակութային բազմա թիվ ընդհանրությունների 
գոյությունը Աբևե|քի քրիստոնյա և մահմեդական ժողովուրդների միջև, Հ. 
Օրբելին գրում է. «Մահմեդական Արևելք» և «Քրիստոնյա Արևե|ք» 
տերմինների գոյակցությունը, որը մինչև այսօր էլ մեր ակադեմիական 
կենցադից (բառապաշարից) վերացված չէ, սահմանել է նաև գիտական 
տեսակետների հա մա պ ա տ ա սխա ն զարգացումը ու հանգեցրել այն մտքին, 
որ վրացիները, հայերը, ասորիները, ղպտիները և եթովպացիները որպես 
մեկ ամբողջություն հակադրվում են մեկ ուրիշ ամբողջության՝ 
պարսիկներին, թուրքերին, քրդերին և արաբներին ոչ թե դավանական, 
այլ պատմամշակութային առումով։ Լրիվ  մոռացության է տրվում այն, որ 
եթովպացիների շփումը հայերի հետ, անկասկած, տեղի է ունեցել, բայց 
միայն եկեղեցական ժողովներում և, գուցե, առանձին դեպքերում՝ մեկ– 
երկու վանքերի կենցաղում, իսկ ամբողջ մնացած հայության կյանքն ու 
պ ատմական ճակատագիրը իր հիմնական տարածքում անբաժան է 
ընթացել պարսիկների, (հետագայում նաև) թուրքերի և քրդերի կյանքից, 
միավորվելով նրա  հետ այն բոլոր հարցերում, որոնք չեն վերաբերել 
կրոնական հավատալիքներին ևծեսերին...»2։

Ք րիստոնյա Արևելքի ուսումնասիրությունը ուղղակի թելա դրվա ծ էր 
ժա մա նա կի  գիտ ա կա ն  պահանջներով։ Դա  ա նհրա ժեշտ  էր նա և  
հստակեցնելու համար մա հմեդա կա ն  ա շխա րհի  մշակութա յին 
առանձնահատկությունները, ա նտ իկ  ա շխ ա րհի  և Ք րիստոնյա  արևելքի

1 56հ6ւյս6տւա 8., ձ/Խթթ հ . ,  7^թ368 5., Յյոաօոյ օ յոյ^տ ոա ո  ս 3303>ա ա^թհՅՈՅ 
՚^ թ ո օա Յ ո օ քս ս  Տ օ ր ա ո ” , \բւ«։յւ13«(։ւ<ւ18 Ց օշւօ * , 1912, 7.1, 8եւո. 1, շ. 1-2.
1 Յուզբւսշյան Կ., Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելի, Երևան, 1987, էջ 81-82։
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հետ նրա  ընդհանրությունները և փոխհարաբերությունները3։ 
Անհրաժեշտություն էր առաջացել միավորելու ռուս գիտ նա կա նների 
ա շխա տ ա նքները  Քրիստոնյա Արևելքի ուսումնասիրման ասպարեզում։ 
Այլապես տարբեր՝ հա ճա խ  ամենա անսպ ասելի տեղերում ցրված և այդ 
պ ա տ ճա ռով  էլ անհասանելի նյութերը պ ետ ք  է հավաքել, մեկտեղել 
մատչելի դարձնել մասնա գետներին։ Իսկ դրա  համար միակ 
հնարավոր և իրագործելի միջոցը կա րող  էր լինել գ իտ ա կա ն  հատուկ 
ա մսագրի ստեղծումը։ Այդ նպ ա տ ա կո վ  1911 թ. մայիսի 11-ին Ն. Մառը 
Գիտությունների ա կադեմիա յի պ ա տ մա -բա նա սիրա կա ն
բաժանմունքին է ներկա յացնում Վ. Բենեշևիչի և Բ. Տուրաևի 
մասնակցությամբ կազմա ծ ծրագիր Ասիայի և Աֆրիկայի քրիստոնյա  
ժողովուրդների մշակույթների ուսումնասիրության հարցերին նվիրված 
ա շխա տ ա նքների  հրա պ ա րա կմա ն համար։

Մի քա նի քննարկումներից հետո բաժանմունքը 1912 թ. հունվարի 
11-ին որոշում է ընդունում հրա տ ա րա կել ա շխ ա տ ա նքներ  Ն. Մառի 
խմբագրությամբ4։ Նոր հրատարակությունը, որ կոչվում էր 
«Քրիստոնեայ Արեւելք», պ ետ ք  է հրա տ ա րա կեր  Արևելքի բոլոր 
քրիստոնյաների մշակույթի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ։ 
Հա նդեսի  խ մբա գրա կա զմը  հա վա սա րա պ ես  հետ ա քրքրվա ծ  էր 
Արևելքի քրիստոնյաների մշակութա յին հարցերով, նրա նց հոգևոր

3 Վ. Բարթոլդը գրամ է մահմեդականների՝ որպես հույների ժառանգորդների և 
Արևմտյան Եվրոպայում քաղաքակրթություն տարածողների դերի մասին։ Տե՛ս Բարթոլդ 
Վ., Աշխատություններ, 1966, հ. 6, Մոսկվա, էջ 368 (ռուս.)։ Պատասխանելով Բարթոլդի 
այդ դրույթին՛ Ն. Մառը գրում է, որ մահմեդականներն իրենք անմիջականորեն չեն 
առնչվել ոչ անտիկ, ոչ էլ հելլենիստական աշխարհի հետ, և եթե նրանց նախնիները 
նույնիսկ յուրացրել են անտիկ աշխարհի մշակույթը, ապա միայն Արևելքի քրիստոնյա 
ժողովուրդների միջնորդությամբ, հանդիսանալով վերջիններիս աշակերտները հին 
արևե|քի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու ասպարեզում։ Տե՛ս \րւս։ւսոհօ<ւա 
Տ0070«, 1912, I. 1, 0Ե1Ո. 1, Շ. 95։
4 Ինչպես իրավացիորեն նկատում է Վ. Բարթոլդը, այդ փոփոխությունը (ււլարբերականի 
փոխարեն տարեգիրք) չպետք է ազդեր նոր հրատարակության ոչ բովանդակության, ոչ 
արտաքին ձևավորման վրա, քանի որ նյութի հրապարակման համար որոշակի 
ժամանակ չէր նախատեսվում։ Ենթադրվում էր հրատարակել ամսագիրը աոանձին 
պրակներով՝ հավաքված նյութի համեմատ և տարվա վերջին այդ բոլորը միացնել 25 30 
էջանոց մեկ հատորի մեջ (տե՛ս Բարթոլդ Վ., նշվ. աշխ., էջ 378)։ Սակայն Բարթո|դն ու 
խմբագրության անդամները մի քիչ սխալվում էին, որովհետև հանդեսի յուրաքանչյուր 
հատոր 300-400 էջ էր կազմում։
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կյանքի լայն ընդգրկմա մբ (շոշափվում էին պատմության, եկեղեցու, 
իրավունքի, գրականության և արվեստի հարցեր), և ոչ միայն անցյւսյի, 
այլև ներկա յի ուսումնասիրությունը, որ քա նով  վերջինս կա րող  էր 
նպաստ ել ա ռա ջա դրվա ծ հարցերի հետ ա զոտ մա նը  և ըմբռնմանը։ 
Հատուկ ուշադրություն էր դարձվելու քրիստոնյա  Արևելքի և 
Բյուզանդիայի ու Արևմուտքի, ինչպես նա և  մա հմեդա կա ն Արևելքի հետ  
փ ոխ ա դա րձ  կապերի և փոխհարաբերությունների ուսումնասիրմանը5։ 
■Բանի որ Արևելք ասելով ամենուր հասկացվում էր դա սա կա ն  Արևելքը, 
այսինքն՝ Եգիպտոս, Փոքր Ասիա, Սիրիա, Պ աղեստին, Իրան, 
ընտրվեց ենթավերնագիր՝ ավելի ճիշտ  բնորոշումով՝ «Ասիայի և 
Աֆրիկայի քրիստոնյա  ժողովուրդների մշակույթի ուսումնասիրությանը 

- նվիրված» պարբերական։
Ն ա խա գծի  հեղինակներն ընդգծում էին հա տ կա պ ես  Հա յա ստ ա նի  

ու Վ րաստանի պատմութ յան և մշակույթի բազմա կողմա նի 
ուսումնասիրության կարևորությունը. «Բայց ավելի մոտ  և ա նմիջական 
հետաքրքրություն են ներկա յացնում Հա յա ստ ա նը  և Վ րաստանը, 
որոնց ուսումնասիրությունը պ ետ ք  է լինի ռուս արևելագետների 
նախընտրելի և շնորհակալ գործը»։

Սկզբում «Քրիստոնեայ Արեւելք» հանդեսի ա շխ ա տ ա կիցների  թիվը 
մեծ չէր, իսկ խ մբա գրա կա ն  խորհուրդը կազմում էին Ն. Մառը, Վ. 
Բենեշևիչը և Բ. Տուրաևը։ Հա նդեսի  առաջին հա մա րը լույս է տեսել 
մոտ  100 տարի առաջ, 1912 թ., Պ ետերբուրգում և ընդհա տումներով  
շարունակվել մինչև 1922 թ.։ Այդ տ ա րիների ընթացքում
հրա տ ա րա կվել է վեց հատոր, յուրաքանչյուրը՝ երեքա կա ն 
պ րա կներով6։ Ն ա խ ա տ եսվա ծ  և պ ա տ րա ստ վա ծ  է եղել նա և  յոթերորդ

5 Ն. Մառը իր “ձձռբ ՍօւՅա" հոդվածում գրում է. «ժամանակակից արևելագիտության
հերթական խնդիրներից մեկն է՝ պարզել մահմեդական արևելքի՚քրիստոնյա արևելքի 
հետ ունեցած մշակութային շփման բարերար ճանապարհներն անցյալում։ Այդ հարցը 
կարող է ներկայացնել ընդհանուր հետաքրքրության առարկա, ինչպես մեր հանդեսի, 
այնպես էլ *օւՅա"–ի համար, որն էլ մղում է մեզ ավե|ի մեծ համակրանքով
ողջունելնրա երևան գւս|ը»։ Տե՛ս 6օշւօ«, 1912,1 . 1, 8ւ>ւո. 1, շ. 96.
6 Հանդեսի մատենագիտությունը հրատարակվել Է 1976 թ., տե՛ս «Քրիստոնեայ Արեւելք» 
հանդեսի մատենագիտություն, (ռուս.), կազմ. Կ. Ավետյան, ՀՍՍՀ ԳԱ Հասարակական 
գիտությունների գիտական ինֆ. սեկտոր, Բ. մատենաշար, հմր. 5(28), Երևան, 1976, 42 
Էջ։ Ֆրանսիացի հայագետ Բեռնար Ուտիեն Հայկ Պերպերյանի (որ շատ Էր գնահատում 
մատենագիտական աշխատանքները) խնդրանքով թարգմանել Է մեր կազմած
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հատոր. սակայն հետագա յում ա յդ հա վա քվա ծ  նյութերը 
հրատարակվել են Կովկասյան պ ա տ մա -հնա գիտ ա կա ն  ինստիտուտի 
(«յաւօՅՕսա *շէօթ™օ–տտ\«>յւօ™460«է» ««շւա^ւ՜ (հիմնադրված 1917 թ. 
Թ֊իֆլիսում). «Տեղեկագիր»–ում։ Ա յսպիսով Գիտությունների 
ակադեմիա յի որոշումով «Քրիստոնյա Արևելք» հանդեսը 
դադարեցնում է հրատարակությունը՝ համալրվելով-միանալով 
•^ 386շ™«" - «Տեղեկագրին»։ Հա նդեսն  առանձնանում էր իր
բացառապես գիտ ա կա ն  բարձր մա կա րդա կով։ Այն հրա տա րա կվել է 
արևելյան տարբեր լեզուներով։ Հրա տ ա րա կվե լ են նաև  հայերեն, 
վրացերեն, եթովպերեն, ա րաբերեն մա տ ենա գրա կա ն  բնագրեր, 
արձանագրություններ։ Բա վա կա ն է նշել, որ նրա  մշտական 
ա շխատ ակիցներ էին ա յնպիսի խոշոր գիտ նա կա ններ, ինչպես Վ. 
Բարթոլդը. Ի. Կրաչկովսկին, Հ. Օրբելին. Ի. Ջավախիշվիլին, Կ. 
Կեկելիձեն և ռուսական արևելագիտության այլ ներկայացուցիչներ։ 
Հանդեսում հրա պա րա կվել են Ն. Մառի բա զմա թիվ  հոդվածները 
բնագրագիտության, ձեռագրագիտ ութ յա ն, վիմագրագիտութ յա ն 
վերաբերյալ։ Հ րա տ ա րա կվել են Ն. Ադոնցի, Կ. Կեկելիձեի, Գ. 
Հովսեփ յանի, և. Մելիքսեթ-Բեկի, Ն. Ջանաշիա յի հոդվածների 
գրախոսությունները։ Ն. Մառի թա րգմա նութ յա մբ հրա տա րա կվել են 
հայ հեղինակների (Գ. Հովսեփ յան, Գ. Տեր-Մկրտչյան, Կ. Տեր– 
Մկրտչյան, Տիրայր Տեր-Հովհաննիսյան) գործեր։

Ն. Մառի մտահոգությունը նաև նյութը առանց ուշացնելու հրատարակել 
և գիտական շրջանառության մեջ ղնելն էր։ Ենթադրվում էր հրատարակել 
հանդեսը առանձին պրակներով՝ հավաքված նյութի համեմատ և տարվա 
վերջին այդ բոլորը միացնել մեկ հատորի մէջ։ Նախատեսվում էր 
հրատարակել ռուսերեն, լատիներեն և հունարեն։ Այդ պայմաններում, 
իհարկե, «Քրիստոնյա Արևելք»–ը դեպի իրեն էր ձգելու միայն ոչ մեծ 
աշխատանքներ, գիտական շրջանառության մեջ մտցնելով նոր մտքեր և 
հետաքրքիր նյութեր, չնայած եղել են նաև բացառություններ՝ Գ. 
Հովսեփյանի, Կ. Կեկելիձեի, Հ. Օրբելու, Ն. Ջանաշիայի բավական ծավալուն

մատենագիտության հայագիտությանը վերաբերող հալալածները, նույնությամբ 
պահպանելով ծանոթագրություններն ու համարակալումը, և հրատարակել վերջինիս 
հիշատակին նվիրված ժողովածուի մեջ (տե՛ս Ըէսժտտ ծոոտատոոքտ տ տտաօոՅա 11;ււ՚ք> 
061-Ե6ՈՅՈ. ՕաՃրյո «օս̂ տյւՅՈ Ըժւէօո ԱտեօՅ, 1986, թթ. 645-651)։



աշխատանքները տեղ են գտել հանդեսի էջերում։ Հարց էր առաջանում 
արդյոք նոր ամսագրի հրատարակությունը չէր խանգարի 
արևելագ|ւտո431լսնը նվիրված արդեն գոյություն ունեցող 
պարբերականներին, գիտական ուժերի ցրվածություն չէր առաջացնի։ 
Գոյություն ունեցող "ԽՅՅո՜ոձԱՀաո 8բօսւ6««ա<”–ին նոր պարբերականը չի 
խանգարի, քանի որ մտածված կերպով պ ետ ք է շրջանցի և բացառի 
Արևելքի՝ Բյուզանդիայի հետ Փոխհարաբերություններին վերաբերող այն 
բոլոր հարցերն ու նյութերը, որոնք “ՑէասաճօտՈ 8բ6ւս6»ա<ա"–ին ավե|ի 
հարմար են։ Բացի հոդվածեերից հանդեսն ուներ «Մատենագիտություն, 
քննադատություն (գրախոսություն) և զանազան լուրեր ( գ ի տ ա կ ա ն )  Ա 
նկատառումներ» բաժինները։

Ա. Ք ալանթարյանն ու Ա. Շանիձեն հայերեն և վրացերեն 
ներկա յացրել են 1911-12 թթ. հրատարակությունները, ռուսերեն 
թա րգմանութ յամբ հանդերձ։ Ի. Կրաչկովսկին՝ 1912-1914 թթ. 
քրիստոնյա  ա րաբա կա ն, Բ. Տուրաևը՝ եթովպ ա կա ն  1912-1914 թթ., Ա. 
Կոցեիովսկին՝ ղպ տ իա կա ն  1912-1915 թթ. հրատարակությունները։

Ն. Մառի մասին, որպես մեծ գիտ նա կա նի , շա տ  է գրվել։ Ն ա  նաև 
փայլուն խմբա գիր  էր, ինչի մասին վկայում է հանդեսի յուրաքանչյուր 
էջը։ Նրա ծանոթագրությունները և դիտողությունները հա ճա խ  
կատարյա լ հոդվածի նշանակություն ունեն, որոնք էական 
սրբագրություններ են մտցնում հեղինակների հոդվածների մէջ, 
ամենևին չմթագնելով վերջիններիս ա շխ ա տ ա նքը ։ Որոշ հոդվածներ 
առա նց ա յդ ծանոթագրությունների կլինեին թերի և ոչ ա յնքան պ ա րզ  
ու հասկանա յի, ինչպես օրինա կ Վ. Բոլոտովի «Հա յկական 
եկեղեցական տ ա րվա  մասին», կամ Ն. Ջանաշիա յի «Աբխազների 
կրոնա կան հա ւատ ամքները»  հոդվածները։ Վերջինս ոչ միայն 
ծա նոթա գրվել է Մառի կողմից. Ջանաշիա յի հոդվածին ա նմիջա պ ես 
հաջորդում է խ մբա գրի  գրախոսությունը։ Բ ա զմա թիվ  են Լ,. Մելիքսեթ– 
Բեկի, Ե. Թաղայշվիլու, Գ. Չուբինովի հոդվածների 
ծանոթագրությունները։ Պ ետ ք է ասել, որ հեղինա կները ոչ միշտ  էին 
ընդունում խ մբա գրի  դիտողությունները, հա ճա խ  բա նա վեճի  բռնվելով 
նրա  հետ, ինչպես օրինա կ Հ. Օրբելին7 (նամակներ, էջ 300) հայերեն

7 ՈԱՇԵԱՅ II. Օթճտ/ա X հ. տե՛ս Հայագիտական հետազոտություններ, պրակ Ա.,
Երևան, 1974, էջ 300։
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արձանագրություններն ուսումնասիրելիս։ «Քրիստոնյա Արևելք» 
հանդեսում Ն. Մառի հրա տ ա րա կա ծ  հոդվա ծների մի ամբոզջ շարք 
նԱիրված է հա յ-վրացական բանասիրության հարցերին։ Նրա հետ 
միասին ա յդ նույն հա րցերով զբաղվում էին նա և  Ի. Ջավախիշվիլին, Կ. 
Կեկելիձեն. Հ. Օրբելին, Լ– Մելիքսեթ-Բեկը. Ա. Շանիձեն։

Լ, Մելիքսեթ-Բեկը հա ճա խ  էր գ րա մ  Կովկասի ժողովուրդների 
մշակույթի տարբեր բնա գա վա ռներին  նվիրվա ծ հոդվածներ։ 
Հանդեսում հրա տ ա րա կվա ծ  նրա  հոդվածներից ուշա գրավ են 
“ ձ»ք6 /1ե1– \թՅ հա–6™ ", “ 0 ո » 3  1*13 »3*Ո11Շ6« ձ ր 3 թ վ « » 0 « 0 ք0  Ա 0 » 3 (։1 եՓ « ". 

“Ւ(3)0763«0«ա \թՅ*|", “1՜թ)ք311Ւ10«3* 86թՇ11« ձ ո Փ ա Ո Ա  » 6® 3»ՅՏ6»116 
^ւո րթ>Յւ1Ւ1շւ<օէւ ւ^շւ՜օբւ^օրբՅՓ^^" և այլն։

«Քրիստոնյա Արևելք»>–ի մյուս ա շխ ա տ ա կիցը  բնա գրա գետ  և 
եկեղեցական մատենագրությա ն պ ա տ մա բա ն  Կ. Կեկելիձեն էր։ 
Ուշադրության արժանի են նրա  հետևյալ հոդվածները՝ “1՜1շւօթա«>– 
Ր 6 0 Փ Յ Փ ” 4 ® ։™ 6  Օ է թ ե ւ տ ւ տ ” , *  Ո 0 & 8 * ™  0 8 . հ Օ Յ հ հ Յ ,  « 3 1 0 Ո 1 տ 0 Շ Յ

^ Յ Տ Օ է Օ ւ ՜ Օ " ,  ձ Ր տ Փ Յ » ^ 3 .  «370/111*003 ^ Յ ա Շ Շ « 0 Ր 0 ՜ ՛,

“ Ր թ ^ Յ ա ^ Յ *  8 6 թ Շ * Ո  Յ թ 3 6 շ « Օ Ր Օ  Շ 8 . 1 ^ 0 3 հ » 3  ^ Յ ա Շ * * » » " ,  “ 1՜103«»

^ՇԱՓ^ԱԱ, ՈթՕ/;ՕՈ«Յէ6̂ ե ՇաԱՏՕհՅ ^ՏէՅՓբՅՕ՚Յ", ՈտւթՅ
հօտօրօ, ս^6հսւ<3 1̂ 3Ո670/ււ*1&10«օքօ". Լինելով հիմնականում վրաց 
եկեղեցական մատենագրությա ն պատմութ յան ուսումնասիրող 
Կեկելիձեն ոչ պ ա կա ս  հաջողությամբ ա շխա տ ում  Էր նա և  ա շխարհիկ 
գրականության հետազոտութ յան ասպարեզում։

«Քրիստոնյա Արևելք»–ում բա վա կա ն  մեծ տ եղ  Էր հատկացվում 
ընդհա նրա պես վիմագրագիտ ութ յա նը, մասնավորապես՝
հայկականին։ Հա յերեն արձանագրությունների հա վա քմա մբ  և 
հրա պ ա րա կմա մբ զբաղվում Էին բա զմա թիվ  գիտ նա կա ններ՝ Մ. 
Բրոսեն, Վ. Աանգլուան, Մ. Բժշկյանը, Ղ. Ալիշանը, Ս. Ջալւսլյանը, 
Հովհ. Շահխաթունյանը և ուրիշներ, սակայն նրանց 
հրապարակումները հա ճա խ  պարունակում Էին վրիպակներ, 
անճշտություններ և չէին բավարարում գիտ ա կա ն  պահանջները։ 
Հա յկա կա ն վիմագրագիտ ութ յա ն ա սպ ա րեզում մեծ վա ստ ա կ ունի Հ. 
Օրբելին և ոչ միայն իր հա վա քա ծ  ու հրա տ ա րա կա ծ  հարուստ նյութի 
շնորհիվ։ Հա նդեսի  էջերում նա  Ն. Մառի հետ  միասին մշակել էր ա յդ 
ա րժեքավոր սկզբնաղբյուրների հա նդեպ  նոր գ իտ ա կա ն  մոտեցման
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հիմքերը։ Հ . Օրրելու հրա պ ա րա կմա մբ  7-10-րդ դդ. հայերեն վիմսսգիր 
արձանագրությունները դրվեցին գիտ ա կա ն  շրջանառության մեջ։ Այդ 
հրապարակումների համար <■ Օրրելու պ ա տ վերով  և անմիջական 
մասնակցությամբ ձուլվել են այն բոլոր փ ա կա գրեր-կցագրերը, որոնք 
հանդիպում են հայերեն արձանագրություններում Ա որոնք առաջին 
ա նգա մ  օգտ ա գործվել են «Բագավանի 639 թ. արձանագրությունը» 
հոդվածը հրատարակելու համար։ Օրբելու ա յդ հոդվածում տ եղ  են 
գտել 7-րդ դարի հայերեն մի քա նի  արձանագրություններ՝ Բա գավանի, 
Բա գարանի, Մրենի, Ալամանի, Արուճի։ «Քրիստ. Արևելք» հանդեսում 
Հ. Օրբելին հրա տա րա կել է նաև  Կոմիտ աս կաթողիկոսի, Անիի 
պ ա լա տ ա կա ն տա ճա րի (եկեղեցու) արձանագրությունները, 
Ա րտ ա վա զդ  Կա մսա րա կա նի տ ա պ ա նա գիրը, Սա նահնի կամուրջի, 
Թալինի տաճարի, Այրիվանքի, Կարմիր վանքի, Մեծաբանից, 
Վ ա րա գա վա նքի  և այլ արձանագրություններ օժտ ելով դ րա նք  7-րդ դ. 
հայերեն 13 արձանագրությունների անունների ցա նկերով  և 
բառարանով։ Հա յերեն արձանագրությունների հրա պ ա րա կմա նը  
զուգահեռ նա  «–Քրիստոնյա Արևելք» հանդեսի էջերում հրա տ ա րա կել է 
արծաթյա  երկու շերեփների վբայի 1586 թ. հունարեն8 և հայերեն 
արձանագրությունները և 13-14-րդ դդ. խա չքա րի  վբայի ա րա բերեն 
արձանագրությունը։ Ն ա  ուշադրություն է դարձնում ոչ միայն 
արձանագրությունների վրա, այլ նա և  կա տ ա րվա ծ  ա շխ ա տ ա նքի  
ա րվեստին և ենթադրում, որ կիրա ռա կա ն արվեստի ա յդ նմուշները 
վկայություն են Ավովի հա յկական գաղթա վա յրում  արհեստների 
աշխույժ զարգա ցման։

Հ. Օրբելին նաև խմբագրել է «Քրիստոնյա Արևելք»–ի մի քա նի  
պրակներ  (1915-1916 թթ., հ. 4-5), ինչպես նա և  հնա գիտ ա կա ն  
ընկերության արևելյան բաժանմունքի պ ա րբերա կա ն “Յտու1շա1”–ն։

«Քրիստոնյա Արևելք» հանդեսի մասին շա տ  քիչ է գրվել։ Առաջին 
հատորը գրա խոսել է Վ. Բարթոլդը, իր խ մբա գրա ծ  “^ բ  ւ1Շ/13ա”– 
ամսագրի մեջ, որը ի տարբերություն «Քրիստոնյա Արևելք»–ի

8 Արծաթյա շերեփներով զբաղվել են նաև Ա. Մարկովը և Պ. Երնշտեղտը։ <. Օրբելին 
տեսնելով որ Մարկովը դեռևս 1898 թ. վերծանել է արճանագրությունը, և որ այն 
նկատելի տարբերվում է իր վերծանություն-թարգմանությունից, հանդեսի հաջորդ 
պրակում իր փոքրիկ նախաբանից հետո, հրատարակել է նրանց հոդվածները։
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Նախատեսված էր ոչ միայն գիտական շրջանակների համար։ Աոաջին 
չորս հատորների և հինգերորդ հատորի երրորդ պրակի համար 
գրախոսություն է գրել Լ. Մելիքսեթ-Բեկը. որ հրատարակվել է 
«Ազգագրական հանդէս»–ում։ Վերջիններն ըստ էության 
գրախոսություններ էլ չէին, այլ հանդեսի հատորներում տպագրված 
հոդվածների ոչ լրիվ ցանկեր։

Մի ուշացած գրախոսություն էլ հրատարակվել է 1959 թ., հեղինակը՝ Ն. 
Մենաղարիշվիլին «ԽՍՀՄ Գիտությունների ակադեմիայի պարբերական 
հրատարակությունները արևելագիտության ասպարեզում 1917-1957 թթ.», 
հոդվածում ի թիվս մի քա նի հրատարակությունների՝ (8ւ133«™Տշ«»8 
8թ6«6»»ա<. Յձոսօա  Տօշւ. օւ#., >^6«եւտ յյոլ1շ^լ1 1/18) խոսում է նաև 
«Քրիստոնյա Արևեւք» հանդեսի մասին, որի խմբագիր է համարում Վ. 
Բարթոլդին, շփոթելով հավանաբար “հԽ թ  ւ1013ա"–ը ՚^թռօուաօօմք 
8օօէօ«”–ի հետ։ Հեղինակը բարձր է գնահատում վերջինիս գիտական 
մակարդակը, սակայն գտնում է, որ ա յնտեղ թույլ են արտահայտված նոր 
խնդիրները և իրադարձությունները։ Թերևս հոդվածագիրը ծանոթ չի եղել 
հանդեսի հրատարակման նախագծին, ըստ որի ժամանակակից հարցերի 
լուսաբանում չէր նախատեսվում, դա  նրա  ծրագբից դուրս էր։ Այնուհետև 
նա գրում է, որ «Քրիստոնյա Արևե(ք»–ի թեման, օրինակ, հիմնականում 
տոգորված է կրոնական մոտիվներով, պատմական աշխատանքները 
նվիրված են հիմնականում կրոնական՝ քրիստոնեական մատենագրության 
հուշարձանների և Քրիստոնյա Արևելքի երկրների՝ Հայաստանի, 
Վրաստանի, Ասորիքի (Սիրիայի) մշակույթների ուսումնասիրությանը, և 
որպես հաստատում իր մտքի օրինակ է բերում Հ. Օրբելու "Փթյւատա 
«թ6Շւ»օրօ «31ԱՒ1Ո շ ՅթՅճայս հՅ&ու̂ ՇեՒՕ տ 7ւ1Փ™օ6", Ա. Դյակոնովի "հ 
սշւօթա  Օ4թւ™շ«օւ՜օ օ ա ւ ա ո  օ օտ. Լ,. Մեւիքսեթ֊Բեկի, Բ.
Տուրաևի և ուրիշների այլ հոդվածներ9։

9 Հեղինակն, իհարկե, ծայր աստիճան անարդարացի է իր մեղադրանքների մեջ։ 
Ավելորդ է նույնիսկ ասել, որ այս հոդվածները ոչ մի կապ չունեն կրոնի կամ կրոնական 
աշխարհայացքի հետ. սակայն եթե նկատի ունենանք այն ժամանակը և իրադրությունը, 
երբ գրվել է այդ հոդվածը, ամեն ինչ հասկանալի է դառնում։ Ինչ վերաբերում է բերված 
մնացած օրինակներին, ապա դրանք մի մասն են այն հսկայական նյութի, որոնց 
հանդեպ չի մարել գիտնականների հետաքրքրությունը և դեռ երկար ժամանակ դրանք 
ուսումնասիրությունների առարկա կդաոնան։ Այն հանգաւ1անքը, որ այդ նյութը 
վերաբերում է եկեղեցական մատենագրությանը, ամենԼվւն չի նսեմացնում նրա
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«Քրիստոնեայ Արևելք»–ը բա ցա ռա պ ես  գիտ ա կա ն  հանդես էր, 
սակայն դա  չէր խա նգա րում  խմբագրությա նը որոշակի 
համագործակցության մեջ լինել այլ պա րբերա կա նների հետ։ Վ. 
Բւսրթոլդի խոստովանությա մբ. «Քրիստոնյա Արևելք»–ի և 
«Մահմեդական աշխարհ»–ի գիտ ա կա ն  խնդիրների նմանությունը, 
ինչպես իրա վա ցիորեն նշել է Ն. Մառը, ի թիվս բա զմա թիվ  այլ 
պ ա տ ճառների, թույլ է տալիս մեզ  ցա նկա նա լ Ն. Մառի և. իր 
ա շխ ա տ ա կիցների  նա խ ա ձեռնա ծ  հրա տա րա կութ յա նը երկար կյանք և 
հա ջող պ ա յքա ր ռուս ընթերցող  հասարակութ յան անտարբերության 
դեմ, չբացառելով նրա  ա մենա կրթվա ծ  շերտերը, ռուսական 
արևելագիտության բոլոր բնա գա վա ռները ։ Եթե արևելագիտության 
որևէ բ նա գա վա ռ  կա րիք ունի գիտութ յան ավելի մեծ ուշադրության, 
ա պ ա  դա, իհարկե, քրիստ ոնյա  Արևելքի ուսումնասիրությունն է, 
Բյուզանդիայի ուսումնասիրության հետ  կա պ վա ծ10։

«Քրիստոնեայ Արևելք»–ի մատուցած ծառայությունները 
արևելագիտությանը՝ նրա ն  դնում են 20-րդ դ. եվրոպ ական 
ամենակարևոր պ ա րբերա կա ն  հրատարակությունների շարքում։

“ՃՈւՏ՜ՈձԱՏւՎԱ \̂ 0Տ701Հ” յՕՏԸԲհ 0&8ԸԼ1

1 ^ Ա 6  ՚^ոտէյՅոտ1<ւ1 \^օտէօ1<”  (0րւ6ոէ Շհրձէւ6ՈՈ6) բ տ ո յ ձ  Տ. Բ6է61՜Տե0Ա|–յ*– 
Բտէրօջրտժ Ժտ 1912 ձ  1922, 6Ո Տ|\ էօտտտ Ժտ էՈՕՏ քՅՏՇ10Ա|6Տ. ԼՅ 1 ^Ա 6  3 եՏՅԱՇՕԱթ 
րսԵ1|6 |6Տ ՅՐէ|Շ16Տ ՏԱՐ 1՚ձքտ6Ո16, 1Տ 6^0 ^1 6 , 1յ Տ^Ո6, 1՚5էհ|Օթ16 ձ ս
շ օ տ տ տ ո օտ տ տ ո է  Ւ1. ^ յ ր ր  6է տոտաէտ յ. 0րԵտ11 տէտւտոէ րձժՅօէտսւ՚տ Ժտ ւ ՜^ ս տ ; օ ո  ՝յ 
էքօս\/տ  Յստտւ ժտ  ո օ տ հ ր տ ^  ՅՐէւշէտտ ժտտ Ա. ձ ժ օ ո է շ ,  Տ|. ա ր ր ,  յ. ՕրԵտհ, Լ. 1̂ 6||1<ՏՏէ– 
8տ1<07, 8. 10Աք367, I. «քՅէշհ^Տևւ, I. Օյ̂ 2|1<հIօհV111, |<. |Հտ1<6||Ժ26.

նշանակությունը, քանի որ ժողովուրդների պատմական անցյալի հուշարձաններ են, 
որոնց մեջ արտացոլվում Է երկրի ներքին կյանքը, հասարակական, քաղաքական 
իրադարձությունները, ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական կյանքը և այլն։ Այդ 
հուշարձանները մի շարք դեպքերում օգնում են պարզել և վերականգնել ժամանակի 
որոշակի հատվածում տվյալ ժողովրդի անցած պատմական ճանապարհի շատ կողմեր։
10 Տե՛ս Բարթոլդ Վ., նշվ. աշխ., Էջ 286։



ԱՐՄԱՆՈԻՇ ԿՈԶՄՈՅԱՆ

ԴԵՆԻ ԴԸ ՌՈԻԺՄՈՆԸ «ԱՐԵՎԵԼՔ-ԱՐԵՎՄՈԻՏՔ» 
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄՆԵՐՈՒՄ

Հա յտեի փիլիսոփա, էսսեիստ, գրող  Դենի դը Ռուժմոնն արդեն հայ 
գրա կա ն և գեղա գիտ ա կա ն  մտ քի  սեփականությունն է։ Եվ եթե 
ընդունենք այն տեսակետը, որ ամեն մի թա րգմա նվող  հեղինակի 
ճա կա տ ա գիր  տփ ա լ մշակութային ա շխարհում մեծապես կա խ վա ծ  է 
նրա  թարգմանչից. ա պ ա  կարելի է փաստել, որ ֆրանսերենի գիտակ, 
հմուտ թարգմանիչ և լայն իմացությունների տեր Ալեքսանդր 
Թոփչյսւնի ռուժմոնյան շա րքը  (թվով հինգ  գիրք՜) դառնում է ընթերցող 
հասարակայնության և առավելապես միջնա դա րա գետ  բանասերների 
ու մշակութաբանների սեղանի գիրքը։ «Սերը և Արևմուտքը» (Երևան, 
2007), ինչպես նաև  դրա  շարունակությունը հա նդիսա ցող  «Սիրո 
առասպելները» (Երևան, 2011), Դենի դը Ռուժմոնի ամենահա յտնի 
ուսումնասիրություններն են, որոնք թա րգմա նվել են տասնյակ 
լեզուներով և գրա խոսվել ժ ա ն  Պոլ Սարտրի նման մեծությունների 
կողմից։

Խորհրդա յին համեմա տ ա բա ններից շա տ երը (ձ.ք\– ^ստւաւօտ, 
ձձտ/աոաօաս) հիշատակել են Ռուժմոնի «պոպուլյար տեսությունը», և 
մենք տ եսական աշխատություններում միշտ զգացել ենք նրա  
ներկայությունը, սակայն այսօր, մեզ բացառիկ հնարավորություն Է 
տրված առանց միջնորդավորված մեկնաբանության ծանոթանալու 
«Միասնական մշակութային Եվրոպայի» գա ղա փ ա րա կիր  Ռուժմոնի 
մտքի հոսքին, ընդգրկուն համեմատություններին, փ ա ստ ա կա ն  
վկայություններով ա մրա գրվա ծ բա զմա թիվ  հարցադրումներին, իր 
ընթերցողի ինտելեկտին ապավինած՝ հա յտնի ու անհա յտ  անուններին, 
թևավոր խոսքերին, սուրբգրային մեջբերումներին ու ա րձա գա նքներին  
երբեմն, մեղմ ասած, անսպասելի հա մեմա տ ա կա ն  զուգահեռներին,

«Եվրոպայի 28 դարերը». Երևան, 1996։ «Մտածել ձեռքերով», երևան, 1999։ 
«Նամակներ ատոմային ռումբի մասին», Երևան, 2000։
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ինչպես օրինակ՝ Կյերկեգոր-Համլետ ՛։ ճ ի շտ  է, նշված համեմատության 
օբյեկտները հա մա զոր չեն իրենց իրա կա ն և գրական– 
գեղա րվեստ ա կա ն  ծագումով, ինչպես նա և  ժա մա նա կա գրա կա ն  
առումով, սակա յն հա մա մա րդկա յին  տիպաբանություն են փաստում։ 
Հա մեմա տ ութ յա ն թանձրույթն է՝ հզոր ա նհա տ ների կողմից իրենց 
տ րվա ծ առաքելությունը վերա նձնա կա ն դարձնելու և սիրուց բարձր 
դասելու իրավունքը։

Ռուժմոնի նշված գրքերը  մեզ  հա մա ր ճանաչելի են դարձնում 
տ ա րբեր քաղաքակրթությունները, էթնիկ մշակութային ա շխարհներն 
ու բոլոր պ ա տ մա կա ն  ժա մա նա կա շրջա նները  մերձեցնող և միա վորող  
այն ֆենոմենը, որը կոչվում է Սեր։ Այն ունի բա զմա թիվ  որակներ՝ էրոս, 
սեր Ագապե, սեր պ լատոնական, սեր ա ռ  Աստված, սեր զգայական– 
կիրք։ Ըստ Ռուժմոնի՝ հենց տրիստ անյան («Տրիստան և Իզոլդա») 
լեգենդար սեր-կիրքն էր, որ իր տ ա րբերա կներով  երկար դարեր մնում 
էր որպես նա խ ա տ ի պ  հա մա եվբոպ ա կա ն  մշակույթում զա րգա ցող  
սիրային զգացումի այն տ ա րա տ եսա կների , որոնք արվեստում 
(օրինակ՝ Վագներ) ու գրա կա նութ յա ն մեջ դրսևորվում էին «սեր-մահ» 
ողբերգա կա ն մոդելով։ Ռուժմոնը խռովահույզ  հոգիներին, որոնք 
տ ա ռա պ ա նքի  ու մա հվա ն մեջ էին տեսնում սիրո հա դթա նա կը, 
ճանաչում է նա և  այլ աշխարհներում, օրինակ՝ իսլամական 
մշակույթում (Նիզամի), ա րա բա կա ն  սիրային քնա րերգությա ն մի 
տեսակում, որը Բանու Օզրա ցեղի անունով կոչվում էր օզրա յան, 
որտ եղ  սիրա հա րը եթե սիրում էր, ա պ ա  միայն՝ մեռնելու գնով։

Ա յդօրինակ բա զմա թիվ  ընդհանրություններն են Ռուժմոնի 
որոնումների պ ա տ ճա ռը, որ նա  Տրիստանի և եվրոպ ա կա ն 
տրուբադուրների կուրտուազ սիրո ա րվեստ ը խ ա րսխ ում  է կա տ ա րների 
միստիկ գա ղա փ ա րներին , որն էլ իր հերթին, ըստ  նրա , ընդերքա յին 
կա պ  ուներ իրա նա կա ն դուալիզմի (մանիքեություն) և ա րա բա կա ն  
սուֆիական հա յացքների հետ։

Ռուժմոնի ամեն մի հարցադրումը և ամեն մի դիտարկումը 
տասնյակ ճա ռա գա յթ ներով  մուտ ք է գործում բա զմա թիվ  գիտ ա կա ն  
ա սպարեզներ՝ գրականություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն,

1 Դենի դը Ռուժմոն, Սիրո առասպելները (գրականագիտական ուսումնասիրություն), 
Երևան, 2011, էջ 73։
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Երաժշտություն, պատմություն, կրոն, հոգեվերլուծութիւն։ Եվ այդ 
ամենը՝ փաստարկելու համար մի կարևոր դրույթ, այն է՛ եվրոպական 
միջնադարյան մշակույթը խ ա նդա վա ռ  ջանադրությամբ որդեգրում է 
դժբա խ տ  սիրո գա ղա փ ա րը, որին ուղեկցում է սիրային-զգայական 
կրքի և ամուսնութան ինստիտուտի «բախումը»։ Այստեղ անթաքույց են 
նիցշեյան ա րձագանքները, եթե հիշենք նրա՝ աՖորիզմի ուժ ստացա ծ 
մի դրույթը, թե ամուսնությունը սեռական կյանքի ա մենա ստ ա պ ա տ իր 
ձևն է։

Ռուժմոնի նախասիրություն հա նդիսա ցող  էսսեի ժանրը նրան ինչ– 
որ տ եղ  ազատել է Արևելք-Արևմուտք բազմաշերտ  
ընդհանրությունների ծագումնաբանությանը և դրանց տարբեր 
դրսևորումներին որոշակի և հստ ակ պատճառաբանություն տալու 
պարտավորությունից, մա նա վա նդ, որ նա  ա նկա շկա նդ  «շրջում է» 
դարերում և մշակույթներում։ Բ ա զմա թիվ  եզրահանգումներ և 
հիպոթեզեր արդյունք են հենց ա յդ ա զա տ  ու խ իստ  ա նհա տ ա կա ն 
համեմատությունների՝ Կյերկեգորը և Դոն ժուանը, Կյերկեգորը և 
Տրիստանը. Նիցշեն և Կյերկեգորը2։ Հա մեմա տ ութ յա ն ոգին, իհարկե, 
հայտնի է դառնում։ Դոն ժուա նը  և Տրիստանը որպես հակաթեզեր 
ռուժմոնյան լայն ընդհա նրա ցմա մբ ներկա յացնում են հենց նույն 
Եվրոպայում կա յացած երկու արժեքներ՝ ա սպ ետ ա կա ն պ ա տ վի 
կոդեքս և բարոյական նիհիլիզմ։

Ինչ որ տ եղ  կարծես կախ յա լ է մնում մանիքեություն - կատա րներ - 
տրուբադուրներ, նեոպ լատոնիզմ ֊ սուՖիզմ - տրուբադուրներ 
«խառնաշփոթ» և «անհավանական» համադրությունը3 որում, ի դեպ, 
ա նսքող  է նաև  իսլամի ներկայությունը։ Այս համադրությունն 
ապացուցելու համար Ռուժմոնն առավելապես ապավինում է, մեր 
կարծիքով, «իսկ ինչո՞ւ ոչ» տարբերակին։

Իրականում պա րսիկ սուՖի պոետների արվեստը կարծես այլ բան 
է ապացուցում, այն, որ սուՖիզմի հետ  պոեզիա  մուտք գործեց 
երջանիկ սիրո գա ղա փ ա րը, քա նի  որ այն խ ա րսխ վա ծ  էր սիրեցյալի 
(Աստծո) հետ  հանդիպման, միա ցման և իրար մեջ տարրալուծվելու 
միստիկական-էքստատ իկ գա ղա փ ա րին  և զգա ցմանը։ ճ իշտ  է, դա

2 Դենի դը Ռուժմոն, Սիրո առասպելները, Երևան, 2011, էջ 95-118։
3 Նույն տեղում, էջ 104։
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բանաստեղծությունը երկիմա ստ  մեկնաբանելու հնարավորություն էր 
տափս, ա դեպ տ ների  համար սիմվոյիկ լեզու Ա մտածողության այլ 
հա մա կա րգ  էր դառնում։ Բայց միայն ա դեպտ ների։ Մյուսները տեսնում 
էին հա րա զա տ , կա րծրա տ իպ  կառույցը՝ սիրեցյալ-տառապանք։

Այնուհանդերձ, էսսեն արգելք չէ, որ Ռուժմոնն իր լայնախոհ 
զուգահեռներով, նուրբ դիտ ողականությամբ, ընդմիջվող «զանազան»4 
ա րժա նա հիշա տ ա կ  զրույցներով, երբեմն պ ա տ կերա վոր  և 
զգացմունքա յին դատողություններով ընթերցողին ուղղորդի նորանոր 
նկատառումների, մղի մտովի ռուժմոնյան մոդելը նորից ու նորից 
սեփ ա կա ն  կա մ  լավ ծա նոթ  այլ միջնադարյան պոեզիա յի վրա 
տեղագրելու ցանկությանը։

Օրինակ, ասենք, ու՞մ հա մար է գա ղտ նիք, որ հայ միջնադարյան 
տաղերգության մեջ գերակա յում է սեր-մահ, սեր-տ ա ռա պ ա նք, սեր– 
ավերածություն կա րծրատ իպ ը, սիրելիի իդեալականացումը, 
հա տ կա պ ես  նրա  ա րտ ա քին -պ ա տ կերա գրա կա ն  նկա րա գիրը, որն 
արդեն սիրահարի հա մա ր տ ա նջա նքի  պ ոտ ենցիա լ աղբյուր էր 
դառնում։ Բայց, մինչև օտ ա ր  ազդեցություն և «հյուր» երևույթ որոնելն, 
առաջին հերթին փորձում ենք դրա նց ծագումը փնտրել սեփ ա կա ն 
պոեզիա յի ավանդույթներում, միջնա դա րի հոգևոր մշակույթի 
ա րժեքների և էսթետ իկա կա ն գիտ ացութ յա ն դաշտում՝ երբեք 
չմերժելով նա և  հարևան քա ղա քա կրթո ւթ յա ն  ընդերքա յին և ուղղակի 
ազդեցության հնա րա վոր և օրինա չափ  պ ա րա գա ն։

Գ րա կա նա գիտ ութ յա ն ա նվերջ քննա րկվող  և վիճահարույց 
խ նդիրներից  է արևելյան և արևմտ յան-կուրտուազ պոետիկա յի 
զարմանա լի նմանության հա նգա մա նքը5։

Գուցե 30-ականներին դեռևս հստ ա կ չէր ձևավորվել 
հա մեմա տ ա կա ն  գրա կա նա գիտ ութ յա ն  հիմնա կա ն եզրաբանությունը՝ 
ուղղակի ազդեցություն, տ իպ ա բա նա կա ն  զուգահեռ, գենետ իկ 
ընդհանրություն և շփ մա ն բարձրագույն ձև՝ սինթեզ։ Այնուհանդերձ 
Ռուժմոնի պ ա տ մա հա մեմա տ ա կա ն  վերլուծությունը մեթ ոդա բա նա կա ն  
ճշտություն է արտահա յտում, երբ փ ա ստ ա րկում  է, թե  գա ղա փ ա րներն

4 Նոցն տեղում, էջ 166։
5 Հմմտ. Դենի դը Ռուժմոն, Սերը և Արևմուտքը (պատմափիւիսոփայւսկան 
ուսումնասիրություն), Երևան, 2007, Էջ 104։
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ու երանց պատկերավոր ձևակերպումները Արևելքից հասնում էին 
«...մինչև արաբական Իսպանիա և Պիրենեյան լեռներն անցնելով՝ 
Ֆրանսիայի հարավում գտնում մի հասարակություն, որն ասես 
սպասում էր լեզվական այդ արտահայտչամիջոցներին, որպեսզի ասի 
այն. ինչը չէր համարձակվում կամ չէր կարողանում խոստովանել ոչ 
կղերականների լեզվով, ոչ էլ ռամկական խոսվածքով։ Կուրսւուազ 
բանաստեղծությունը ծնվել է այս հանդիպումից6»։

Այսպիսով, Ռուժմոնը չի ժխտ ում  միգրացիա յի երևույթը և նրա  
հայտնի ճա նա պ ա րհը  (արաբակա ն Իսպանիա), ավելին, կծու 
հեգնա նքով  է պ ա տ ա սխ ա նում  հա յտնի արևելագետների ա րաբա կա ն 
ազդեցությունը մերժող «անվերապահ կեցվածքին»7։ Մյուս կողմից՝ 
փորձում է «...կուրտուազ պոեզիա յի հիմնական գա ղտ նիքն  ավելի 
մոտիկ տեղում փնտրել, այսինքն՝ իր տեղում, հենց այն միջավայրում, 
որտ եղ ծնունդ է առել»8։

Այսինքն՝ Եվրոպայում արդեն կար պատրաստի ենթահող նորեկ 
երևույթը ընդունելու, ադապտացնելու և արագորեն զարգացնելու։

Իհարկե, հյուր երևույթը պ ա սսիվ  յուրացում չէ, այլ «հյուրընկալ» 
ժողովրդի էթնոմշակութային գիտակցությա ն և հոգեկան կերտվածքի 
(տտոէ31ւէ)0 միջով ա նցած և յուրացված մի նոր որակ։ Ընթերցողին 
մնում Է ճիգ  գործել, մտորել թեր ու դեմի բա րդ  խնդիրը, և մենք չենք 
հակադրվում ա յդ գա յթակղությանը։

Ասենք, 14-րդ դարում ՀւսՖեզը Սա մա րղա նդն ու Բուխարան 
նվիրում Էր իր սիրելիի մի խա լին9, նա  ի՞նչ Է, կարդացե՞լ Էր 
պրովանսյան տրուբադուրներին, որոնք սիրեցյալին Էին նվիրում 
Եվրոպայի հանրահա յտ  երկրա մասեր ու երկրներ։ Կամ մեր 
Թլկուրանցին, որ մի համբույրի ա րժեքը  համարում Է Երզնկան, 
Հա բեշստա նը, Եմենը, Հնդկա ստ ա նը , ի՞նչ Է, ա նպա յման ուզում Էր ետ 
չմնա՞լ ՀաՖ եզից։ Անշուշտ, ո՛չ։ Միջնադարյան մարդու գիտակցության 
մեջ ա մենա թա նկ  ա րժեքները տ ա րա ծքներն  Էին, որ ա վա տ ա տ իրա կա ն  
պետության հիմքերի հիմքն Էր՝ ֆեոդալը ռազմիկ Է՝ նվաճող։ Իսկ

6 Ընդգծումը մերն Է, Ա.Կ., տե՛ս Սերը և Արևմուտքը, Էջ 110։
7 Տե՜ս Սերը և Արևմուտքը, Էջ 109։
8 Նույն տեղում, Էջ 74։
9 Տե՚Ա հծքքշ, Օ̂ ՅՈ, 76հքՅՈ, 1374.
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պոետը իր ժա մա նա կի  զա վա կն  է և նա  նվիրում է իր պ ա տ կերա ցմա մբ  
ա մենա ա րժեքա վորն  ու թանկը, թեկուզև այն իրենը չէ։

Չենք կա րող  չհիանալ հա յտնի միջնա դարագետ , մշակութաբան Ա. 
Գուրևիչի այն եզրա հա նգմա մբ  ու ճևակերպմամթ, թե 
«...հասկացությունների հա մա կա րգը  և տերմինաբանությունը 
ա վա տ ա տ իրա կա ն  և իրա վա կա ն է՝ «ծառայություն», 
«նվիրատվություն», «վասալական երդում», «սենյոր»։ Այդպիսին է 
սիրային բա ռա պ ա շա րը, որի միջոցով նա  վարում է իր սիրային 
խոստովանությունը ՛0։ Այսինքն, գ րա կա ն  և մշակութային 
ընդհանրությունը պ ա տ մա կա ն  կա տ եգորիա  է։ Դրույթ, որ դեռևս 30– 
ականներին հիմնավորվում է Ռուժմոնի մի սրա միտ  ձևակերպմամբ՝ 
«Սիրո ա ստ վա ծը մի ա ղեղնավոր է, որ մահացու սլաքներ է արձակում,
կինն անձնատուր է լինում տղամարդուն, ո վ  նվաճում է իրեն..... ” »։
Իրավամբ՝ աղեղ, նետ , նվաճել, հանձնվել, մեռնել 
տերմինաբանությունը, պ ա տ կերա վոր  մտածողության ողջ համալիրը 
ծնվում է ա վա տ ա տ իրա կա ն  հա սա րա կա րգի  կենսակերպից, որը բոլոր 
երկրներում, սակա յն տա րբեր  ժամա նա կներում  կրկնվում է։

Ահա թե  ինչն է միավորում միջնա դարյա ն տ ա րբեր 
գրականությունները՝ պրովանսյանը, ա րա բա կա նը , պա րսկա կա նը, 
հա յկականը, որ թվում է, թե  հենց նույն գեղեցիկ սիրուհին և հենց նույն 
տա ռա պ յա լ սիրա հա րը  մի գրականությունից տ եղա փ ոխ վում  է մի այլ։

Այսպիսով, մշակութա յին առնչություններում Ռուժմոնն ընդունում է 
և  տիպաբանությունը և՛ ուղղակի ազդեցությունը և՛ սինթեզը։

Մեր հիշողության մեջ մնացել է անգլիացի արևելագետ 
Մոնտգոմերի Ուոտտի մի ակնարկը՝ ա րվա ծ նրա  գրքի  ռուսերեն 
թա րգմանութ յա ն առաջաբանում. «Արաբները ինչ-որ չա փ ով  
հասկանում են, որ իրենց մշակութա յին նվաճումները հա ճա խ  
նսեմացվում են եվրոպ ացիների կողմից», իսկ Դյոթեն գրում էր. «Եթե 
մենք ուզում ենք մասնակցություն ունենալ հոյա կա պ  մտ քերի 
ա րա րմա ն ընթա ցքին , ա պ ա  մեզ  հա րկա վոր է նմանվել համայն 
արևելյանին, ինքը՝ Արևելքը, մեզ  մոտ  հյուր չի գա»։ Դյոթեն լավ 
գիտեր, որ Արևելքը ոչ թե  հյուր էր եկել, այլ եկել էր որպես նվաճող, 711

10 |՜^թ68»ա ձ . ,  Ւ(Յէ6|՜ՕթԱՈ Շբ«ԱՈ686Ո060Ո «^Ոե7^թե1, ձձՕՕՈՏՅ, 1972, Շ. 28.
11 Սերը և Արևմուտքը, էջ 252։
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թ.–իէւ բախվել Էին ոչ միայն ա սպ ետ ա կա ն  թրերը, այլ նաև 
քաղաքակրթությունները, որ Ջիբրալթար անունը նեղուցի վրա  (Ալ– 
Թ արիղի լեռ) արաբների թողած միակ հետ քը չէր. որ այդ 
հանդիպումից ծնվեց մի հրաշալի մշակութային ֆենոմեն, որի 
գւսղավւարն ինքն էլ տ եսականացրեց՝ «Արևմտյան-արևելյան սինթեզ»։

Օտար մշակույթների ճշմարիտ  գիտակցումն ու դրանց նկա տմամբ 
հոգա տ ա ր վերաբերմունքը մեծությունների դասերն են։

Ռուժմոնի հիշյալ գրքերը  մեծարում են սեփական՝ եվրոպական 
հոգևոր արժեքները, բայց և հա րգա նք  ու գ նա հա տ ա նք են 
արտահա յտում այն ժողովուրդների հանդեպ , ում հետ միասնաբար 
ստեղծվել են համա շխա րհա յին քա ղա քա կրթութ յա ն  «մութ» ու 
«լուսավոր» մի հատվածի՝ միջնադարյան կոչվող մշակույթի 
հուշարձանները։

«Սերը և Արևմուտքը» գրքի  հետգրությունում հեղինակը 
խոստովանում է. «Իմ աշխատությունը, որ չափազանց տարբեր 
նշանակություններ ունի և ա նդա սակարգելի է, վայրենի ձևով առնչվում 
է բա զմա թիվ  դիսցիպլինների...12»։ Իրավամբ, նա  մուտք է գործում ոչ 
միայն բա զմա զա ն ոլորտներ, այլ նա և  բազում դարեր և ժամանակներ։ 
Եվ ա յդ ամենը նշված գրքերի  20-ից ավել գլուխներում և հարյուրավոր 
ենթամասերում, որոնց անդրադառնա լու համար մեր ընտ րա ծ ժանրը 
բավարար չէ։ Թ՜ող ամեն ոք ինքն ընտրի շվեյցարացի մեծ 
ինտելեկտուալի գործերից ճշմարիտը քաղելու իր բանալին։

Չնայած թարգմանութ յան որակը ֆրանսերենի գիտակների 
ա սպա րեզն է, սակայն ուզում ենք ասել, որ թարգմանիչն իր 
մա քրամա քուր հա յերենով և բնագրին հա րա զա տ  մնալու ջա նքերով 
մեզ է հասցրել ռուժմոնյան տ եքստ երի  և՛ գաղափարաբանութ յունը և՛ 
գ իտ ա կա ն  արտիստիզմը։

Ռուժմոնը լայնածավալ նյութի, խ իտ  ու պա տկերա վոր 
վկայակոչումների, վերա ցա կա ն դատողությունների, բառախաղերի, 
եզրերի և այլալեզու արտահայտությունների մի ա յնպիսի տ ա րա փ  է 
տեղում, որ շվա րա ծ ընթերցողին երբեմն թվում է, թե հեղինակն ու 
թարգմանիչը, որ հընթա ցս նաև ծանոթագրում է, մրցում են իրար 
հետ։

13 Սերը և Արևմուտքը, էջ 352։
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յ*I

Երախտագիտություն բոլոր թարգմանիչներին, որոնք մեզ  համար 
պատուհան են բացում դեպի այլ աշխարհներ։

օըլտււտ օ ը  ո օ ս օ ա օ ս ւ  ւո ւ»է օսէտ ւ քօ&  “Ըձտւ-^էտւ” շ ս ւ ւ ս ւ ս ւ
Շ0հ1հ15Շ110ՈՏ

1հտ  րտշտոէ ^տյրտ ձւ–ո16ուՅո տշ ւտ ո  էւքւշ– I ւէ6ՐՅւ–  ̂ հտոէՅք*տ հՅՏ հտտո տւջուքւշՅոէ «ւէհ 
էհտ 20* - Շ6ոէսւ7 «ոէտր Օտուտ ժտ  ք^ օսջտ տ օոէ ՚տ  օ13տտւշ « օ ^  “ 1 ^ տ  ւո էհտ ^տ տէտ ռւ 
\^օւ֊1ժ”  յո Ժ  “  7հտ հ/է/էհտ օ ք  Լօ\^տ “  « հ ւ ժ ւ  Ժտյ1 « Է հ  ւոէտքշս1էսր3| ւտտստտ։ էհտ Յ սէհօր 
էքտշտտ էհտ 67օ1սէւօո օ ք  \^տտէտրո րօտ Յ ոէւօ 1օ>/տ քւ-օտ  Ւէտ 1ւէ6Ր317 ետ ջւոո ւոջտ  ե ո ո ջ ւ ո ջ  
էօջտէհտր հւտէօրւշ31, րտ1ւք>ւօււտ, թհւ1օտօթհւշ31, յո Ժ  օս1էսրտ1 ժւատոտ ւօոտ .

ձ է  է հ տ  հ տ Յ (է  օ ք  էհտ տ տ  « օւ՜(< տ  հտտ է հ տ  թ հ տ ո օ տ տ ո օ ո  օ ք  ^ 6  էհՅ է սուէտժ 7 3 ո օ ս տ  

Շ Ա |էԱ քՏ Տ  տ ոժ  տ օշւտ էւտ տ  օ ք  է հ տ  տ 6Ժ ^Տ V Յ | «0(՜1Ժ. 1ո է հ ւտ  ՕՕՈէՏ)<է, տ օ տ տ  բ 60Ա ||Յ Ո է |6Տ օ ք  
ո^6ժ^6V Յ I ձ ա ո տ ո ւ Յ ո  թ օ տ է դ  ե տ շ օ տ տ  ՈՈՕ քՏ  Տ 7 |Ժ Տ Ո է .

/\1տօ, ժտ Տ օ ս ջ տ ա օ ո է  ւ11ստէոՅէտտ տ1տտտոէտ  օ ք  սո՚ւէ^ էհՅ է ւոշ1սժտ §տոտէւօտ, ժւրտօէ 
ւոք1ստոշտ տ ոժ  տ^ոէհտտւտ.

XՐՅՈՏ|ՅէՕՐ ձ ^ Յ Ո Ժ Տ Ր  70թէշՒսՅՈ քՏքՈ31ՈՏ ք31էհքս| Ե օէհ  է օ  տէ^|տ ՅՈԺ 3|՜է|Տէ1Շ 73|ԱՏ 
օ ք  էհտ օո$>1Ո յ 1 քր տ ո շհ  էտ)(է.
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« Զ Ա Ն Գ Ա Կ »  Հ Ր Ա Տ Ա Ր Ա Կ Չ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն  
Հ Հ ,  0051, Ե ր և ա ն ,  Կ ո մ ի տ ա ս ի  պ ո դ .  49/2, հ ե ռ . ՛ (+37410) 23 25-28 

Հ ե ռ ա պ ա տ ճ ե ն ՝  (»37410) 23-25-95, Էլ. փ ո ս տ ՝  տքօ«՝23ո$|ձ1<.Յտ 
Էլ. կ ա յ ք ե ր ՝  «ո«ո.23ոջ3|(.շտ ,






