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ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

ՎԱՀԱՆ ԲԱՅԲՈՒՐԴՅԱՆ 

ԻՐԱՆ-ԱԴՐԲԵՋԱՆ. ՀԱՐԵՎԱՆՆԵ՞Ր ԹԵ" 
ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ-ՈՒ ԱՇԽԱՐՀԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ԱԽՈՅԱՆՆԵՐ 

Խորհրդային Միության փլուզումից և նորանկախ պետություննե-
րի այսպես կոչված «հարավային գոսաւ» ստեղծումից հետո, հետխորհր-
դային վիթխարի չափերի հասնող երկրամասերում բախվեցին բազմա-
թիվ երկրների աշխարհաքաղաքսւկան ե աշխարհատնտեսական շա-
հեր: Անշուշտ մրցակցությունը հիմնականում գնում էր Ռուսաստանի 
Դաշնության և ԱՄՆ-ի միջե: Սակայն տարածաշրջանում իրենց ռազ-
մաքաղաքական և մասամբ նաև տնտեսական հզորության վերաբերյալ 
մեծ համարում ունեցող Թուրքիային ու Իրանին թվում էր, թե Անդրկով-
կասում առաջացել է վակում, որը լցնելու իրավունքը առաջին հերթին 
վերապահված է հենց իրենց: Ուստի Անկարան և Թեհրանը միմյանց 
հետ մտան թեժ մրցապայքարի մեջ, միմյանց կանխելու և ժամ առաջ 
հաստատվելու Այսրկովկասում, այնտեղ առաջատար դիրքեր ձեռք բե-
րելու ե թելադրող ուժ դաոնալու հեռահար մտադրությամբ: 

Հայաստանն, անշուշտ, դուրս էր թուրք-իրանական մրցակցութ-
յան դաշտից, որովհետև հասկանալի պատճառներով Թուրքիան չէր կա-
րող այնտեղ որևէ ձևով ծավալվել: Առավել ևս, որ 1993թ. ապրիփն նա 
փակեց Հայաստանի հետ իր սահմանները, շրջափակման ենթարկելով 
նրան: Դա ուղեկցվեց Անկարայի կողմից Բաքվի քաղաքական կուրսի 
անվերապահ պաշտպանությամբ: Հայաստանի հետ հարաբերություն-
•ներում Անկարան իր արտաքին քաղաքականությունը դարձրեց Ադրբե-
ջանում իր սեփական շահերի պատանդը: Կասկածից վեր է, որ Թուր-
քիայի սերտ կապերը այդ հանրապետության հետ թելադրված էին ոչ 
միայն մշակույթների, լեզվի, պատմական գործոնների նմանությամբ 
կամ ընդհանրությամբ, այլև Ադբբեջանում սակա էժան էներգետիկ ռե-
սուրսներով:1 

Հետևաբար թուրք-իրանական մրցապայքարի կիզակետում մնում 
էին միայն Վրասաանը և Ադբբեջանը: Այս վերջինիս հետ հարաբերութ-
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յան ներում Իրանն ուներ կարևոր առավելություն՝ բավականին մեծ ընդ-
հանուր սահման: Ադրբեջան ներթավւանցելու համար Իրանը lunju ու-
ներ հենվել այդ երկրի շիիթական մեծամասնության աջակցության վրա, 
շրջանառության մեջ դնելով ինչպես կրոնական կարգախոսները, այն-
պես էլ այդ երկրի հետ Իրանի «դարավոր պատմական-

մշակութային ավանդույթները»: Մինչդեռ Թուրքիան Ադրբեջանի 
քաղաքական կողմնորոշումը իր կողմը շրջելու համար ինչպես միշտ, 
ասպարեզ հանեց երկու թյուրքալեզու «եղբայր ժողովուրդների արյան 
կանչը»:2 

1989թ., այսինքն դեռևս Խորհրդային Միության գոյության տարի-
ներին, Թեհրանը և Մոսկվան ստորագրեցին հյուպատոսական մի հա-
մաձայնագիր, որը նախատեսում էր, որ երկու երկրների քաղաքացինե-
րը, որոնք բնակվում են սահմանային գծի 45 կիլոմետրանոց գոսաւ եր-
կու կողմերում (ԽՍՀՄ-ի և Իրանի միջև սահմանային գծի երկարությունը 
կազմում էր 2250կմ.) կարող են առանց վիզայի, տեղական իշխանութ-
յունների թույլտվությամբ, հատել այն: Դրա հետևանքը հանդիսացավ 
այն, որ 1989թ. դեկտեմբերի 31-ին Նախիջևանի Ինքնավար հանրապե-
տության սովետա-իրանական սահմանի հատվածում տեղացի ազերի-
ները քանդեցին ու ավերեցին սահմանային նշաններն ու մետաղյա ար-
գելափակոցները: Իսկ 1990թ. հունվարին խորհրդային զորքերի Բաքու 
մտնելու նախօրյակին, հորդեցին Իրանի տարածքը, պատրվակ բռնելով 
սահմանի այն կողմում իրենց ազգականների հետ վերամիավորվելու 
ձգտումը:3 Մ. Գորբաչևը մեղադրեց նրանց խոմեյնիզմին տուրք տալու 
մեջ: Մինչդեռ մինչև օրս այդ իրադարձությունը Բաքվում պաշտոնական 
մակարդակով մեկնաբանվում է որպես «անկախության համար պայքա-
րի մի վաո ու հիշարժան դրվագ»: 

1990թ. հունվարի 19-ին Նախիջևանի ԻՀՀ Գերագույն Խորհուրդը 
որոշում ընդունեց ԽՍՀՄ-ի կազմից ինքնավար հանրապետության դուրս 
գալու մասին և վկայակոչելով 1921թ. Կարսի պայմանագիրը, օգնության 
խնդրանքով դիմեց Թուրքիայի հանրապետությանը, ինչպես նաև Իրանի 
Իսլամական Հանրապետությանը, ՍԱԿ-ին և մի շարք այլ պետություն-
ների ու միջազգային կազմակերպությունների: Հենց այդ ժամանակվա-
նից սկսած Իրանը գործուն կերպով ներգրավվեց ադրբեջանական քա-
ղաքականության ոլորտը՜ որպես տարածաշրջանային ուժի ազդու 
կենտրոնի: 

ԻԻՀ-ը առաջիններից մեկն էր, որ ճանաչեց Ադրբեջանի Հանրա-
պետությունը (1991թ.մարտի 12-ին): 1991թ. Իրանի արագործնախարար 
Ափ Աքբար Վելայաթին պաշտոնական այցով մեկնեց Սոսկվա, իսկ ա-
պա ուղևորություն կատարեց Սիջին Ասիա և Ադրբեջան: Այցի ընթաց-
քում Բաքուն ցանկություն հայտնեց Իրանի հետ ունենալու սերտ հարա-
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թերություններ:4 Կողմերի միջև ստորագրվեց համաձայնագիր քաղաքա-
կան, տնտեսական, գիտական ու մշակութային համագործակցության 
սկզբունքների մասին: Այցի ընթացքում քննարկվեցին նաև Ադրբեջանի և 
Իրանի համար ռազմավարական հետաքրքրություն ներկայացնող հար-
ցեր: Որպես այդ բոլորի հետևանք, իրանական կառավարությունը որո-
շում ընդունեց Ադրբեջանի հետ համատեղ Իրանի տարածքով կառուցել 
մի երկաթուղի, որը Ադրբեջանը կապելու էր Նախիջևանի հետ, Բաքվում 
բացվեց «Իրան-Ադրբեջան բարեկամության պալատ», հիմնադրվեց «Ի-
րանա-աղրբեջանական բարեկամության ընկերություն», որը սկսեց 
հրատարակել «Բաքվի ձայն» շաբաթաթերթը, «Իմամ Խոմեյնի» բարե-
գործական միությունը մշտապես օգնություն սկսեց ցուցաբերել ավելի 
քան 250 հազար չքավոր ադրբեջանցիների և այլն: Առհասարակ, ԻԻՀ 
նախագահ Աքբար Հաշեմի Ռաֆսանջանիի կառավարման շրջանում 
(1989-1997թթ.) Իրանը մեծապես նպաստեց, որ Ադրբեջանը ընդունվի 
ՍԱԿ-ի, Իսլամական Կոնֆերանս կազմակերպության, նորաստեղծ 
Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության (ԷԿՕ) և այլ 
կառույցների մեջ:5 

1991թ. օգոստոսին Ադրբեջանի հանրապետության առաջին նա-
խագահ Այազ Մութսղիբովը ԻԻՀ կառավարության հրավերով պաշտո-
նական այցով մեկնեց Թեհրան: Այցի ընթացքում նա հանդես եկավ հայ-
տարարությամբ, որ Ադրբեջանի մերձեցումը Արևելքի երկրների և առա-
ջին հերթին Թուրքիայի և Իրանի հետ ինքը համարում է «միանգամայն 
բնական ու դրական երևույթ»: Քննարկվեցին վտխշահավետ համագոր-
ծակցությունն ընդլայնելու, երկու երկրների միջև «բարիդրացիական ու 
եղբայրական հարաբերությունները անշեղորեն զարգացնելու ու խորաց-
նելու» վերաբերյալ հարցեր:6 

Այդ այցից հետո, 1991թ. 1ւոկտեմբերին, Բաքվում իրանական 
հյուպատոսությունը վերածվեց դեսպանության, իսկ Թեհրանում բացվեց 
Ադրբեջանի դեսպանություն: Միւսժամանակ Իրանը որոշակի օգնութ-
յուն ցուցաբերեց Ադրբեջանին նաև այդ պետության արտաքին քաղա-
քական գերատեսչությունը ձևավորելու գործում: Մասնավորապես Իրա-
նի ԱԳՆ ընդունեց հատուկ որոշում, որի համաձայն ամբողջ աշխարհում 
Իրանի դեսպանությ՛ունները պետք է աջակցեին և զանազան ծառայութ-
յուններ մատուցեին ինչպես ադրբեջանական դիվանագետներին, այն-
պես էլ այդ հանրապետության քաղաքացիներին: 

Անվարան կարելի է ասել որ Այազ Մութալիբովի կառավարման 
շրջանում իրանա-ադրբեջանական հարաբերությունները ընթանում էին 
սաղմնավորման ու ձևավորման խաղաղ հունով: Աակայն այն բանից հե-
տո, երբ ազերի ծայրահեղ ազգայնականների կուսակցության՝ Արբեջա-
նի ժողովրդական ճակատի ( Ա ժ ճ ) ուժգին ճնշման ներքո 1992թ. մար-
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տի 3-ին ւԼՄութալիբովը ստիպված էր հրաժարական տալ ե հեռանալ 
երկրից, իրանա-ադրբեջանական միջպետական հարաբերությունները 
թևակոխեցին քւալաքական տեղատվության փուլ: 

1992թ. հուփսի 7-ին Աբոզֆազ Ալիևը (էլչիբեյ) հռչակվեց Ադրբե-
ջանի նախագահ: Նրա աոաջին հայտարարություններից մեկը հանդի-
սացավ այն, որ Ռուսաստանը և Իրանը սպառնալիք են հանդիսանում 
Ադրբեջանի անվտանգության համար, ուստի Բաքուն պետք է դաշինքի 
մեջ մտնի Թուրքիայի և ԱՍՆ-ի, ինչպես նաև Արևմուտքի այլ տերութ-
յունների հետ: էլչիբեյը փորձում էր համոզել իր երկյւի հասարակական 
կարծիքը, որ «Ադրբեջանը թուրք և ամերիկացի բարեկամների օգնութ-
յամբ կվերածվի տարածաշրջանի ամենազարգացած երկրի»: 

էլչիբեյի կառավարությունը հանդես եկավ ռազմաշունչ ծավալա-
պաշտական հայտարարություններով ազերիների հայրենիքի «գերութ-
յան մեջ գտնվող մասը»' Իրանական Ադրբեջանը «ազատագրելու» և 
«երկու Ադրբեջաննհրի միավորման» վերաբերյալ: Ադրբեջանի ժողովր-
դական ճակատի ծրագրի մեջ մտցվեց հատուկ կետ այսպես կոչված 
«Հարավային Ադրբեջանը» նորանկախ Ադրբեջանի հանրապետությա-
նը միացնելու անհրաժեշտության մասին:9 1993թ. մարտին թուրքական 
«Թյուրքիշ թայմս» թերթին տված հարցազրույցում էլչիբեյը նշել է. «Ի-
րանն ապագայում կմասնատվի, նրա տարածքում կստեղծվեն հինգ՝ 
քրդերի, բելուջների, արաբների, ֆարսերի և թուրքերի երկրներ: Ողջ 
Ադրբեջանը միասնական կդառնա և ծնունդ կառնի 40 միլիոն ազերի 
բնակչությամբ երկիր»:10 

էլչիբեյը կտրականապես մերժում էր նաև դարաբաղյան խնդրի 
խաղաղ կարգավորման հարցում Իրանի ցանկացած միջնորդություն 
կամ քաղաքական նախաձեռնություն: Նրա այդ դիրքորոշման հետևան-
քով Իրանը լիովին դուրս մնաց խաղաղ կարգավորման գործընթացից:11 

էլչիբեյի քարոզչության ազդեցության Օերքո Ադրբեջանի հանրա-
պետությունից ազերիների խոշոր զանգվածներ ջարդ ու փշուր անելով 
սահմանային արգելքները, կրկին սկսեցին զանգվածորեն ներխուժել Ի-
րանի տարածքը: Ի պատիվ իրանական կառավարության պետք է նշել, 
որ այդ օրերին նա դրսևորեց կատարյալ զսպվածություն, թեև Իրանում 
առկա էին ուժեր, պանք գտնում էին, որ պահը միանգամայն պատեհ է 
Ադրբեջանի հանրապետության դեմ ձեռնարկելու ինչ-ինչ քայլեր: 

էլչիբեյի պանթյուրքիստական կողմնորոշիչները, նրա կողմից 
«արյունակից եղբայթ) Թուրքիան ռազմավարական գործընկեր հռչակե-
լը և առհասարակ Թեհրանի նկատմամբ սադրիչ քայլերը կտրուկ սրեցին 
Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները:12 Թեհրանը հատկապես մտա-
հոգված էր Բաքվի քարոզչության հետևանքով Իրանական Ադրբեջա-
նում ապակայունացման հնարավորությունից: Իսկ դրա նախանշաննե-
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րը ակնառու կերպով դրսևորվեցին նույնիսկ մայրաքաղաքում՝ Թեհրա-
նում: 1993թ. ապրիլի 13-ին, Թեհրանի համալսարանի առավելապես սւ-
զերի ուսանողությունը, որոնց մեջ քիչ չէին նաև ուսանելու նպատակով 
Բաքվից Իրան եկած ադրբեջանցիներ, Թեհրանի պետական համալսա-
րանի տարածքում կազմակերպեցին մի խոշոր հանրահավաք, որտեղ 
Քելբաջւսրում ԼՂՀ ուժերի կողմից վերահսկողություն հաստատելու կա-
պակցությամբ հնչում էին հակահայկական ճառեր ու կոչեր: Հանրահա-
վաքի մասնակիցները այնուհետև քայլարշավ կազմակերպեցին դեպի 
քաղաքի կենտրոն, ուր գտնվում է Իրանում Հայաստանի Հանրապե-
տության դեսպանության շենքը: ճանապարհին քայլարշավի մասնա-
կիցներին միացան նաև մեծ թվով թեհրանաբնակ ազերիներ: Դեսպա-
նատան շենքի առջև հանրահավաքը շարունակվեց, հնչեցին հակահայ-
կական ճառեր ու կարգախոսներ, այդ թվում նաև Իրանի խորհրդարանի 
(մեջլիս) ազերի պատգամավորների բերանից, ընդորում թուրքերեն լեզ-
վով: Շիկացած մթնոլորտում ամբոխը այրեց Հայաստանի Հանրապե-
տության պետական դրոշը, սկսեց քարկոծել դեսպանության շենքը, 
միաժամանակ փորձելով ջարդել դոները և ներխուժել ներս: Իրանական 
կառավարությունը անվտանգության ուժերի և զորքի օգնությամբ ցրեց 
հանրահավսւքի մասնակիցներին: Հաջորդ օրը, ապրիլի 14-ին, Իրանի 
արտգործնախարար Ափ Աքբար Վելայաթին ուղերձով դիմեց Հայաս-
տանի կառավարությանը, մտահոգություն հայտնելով «իրադարձութ-
յունների զարգացման այդօրինակ ընթացքի առնչությամբ»: Ուղերձում 
կոչ էր արվում հայկական ուժերը դարս բերել «Ադրբեջանի գրավյալ 
տարածքներից» և Ղւսրաբադի խնդիրը լուծել քաղաքական ճանապար-
հով: Միաժամանակ Իրանի նախագահ Աքբար Հաշեմի Ռաֆսանջանին 
մի նամակ հղեց Հայաստանի կառավարությանը, որտեղ ոչ միայն 
խստորեն քննադատվում էր նրա դարաբաղյան քաղաքականությունը, 
այլև սիրաշահելու խոսքեր էին պարունակվում Բաքվի հասցեին: «Նա-
խագահ Ռաֆսանջանին,֊իրավացիորեն նշում է Է.Բեգիջանյանը,-այդ 
քայլով թերևս նպատակ ուներ իսլամական աշխարհին ցույց տալ, որ, 
չնայած էլչիբեյի համաթուրքական և հակաիրանական քաղաքակա-
նությանը, Թեհրանն Ադրբեջանը դիտում է իբրև մահմեդական երկիր և 
պաշտպանում է նրա շահերը»:13 

Անկախ նրանից, թե իրականում ում էր հասցեագրված Իրանի 
նախագահի նամակը, փաստը մնում էր փաստ, որ նախ իրանական կա-
ռավարությունը թույլ էր տվել Հայաստանի դեսպանության ստջև կազ-
մակերպված այդ սադրիչ հանրահավաքը և ապա ոչ միայն չէր դատա-
պարտում նրա կազմակերպիչներին, այլև այդ բոլորի պատասխանատ-
վությունը փաստորեն բարդում էր Հայաստանի վրա: Որպես բողոք այդ 
բոլորի դեմ, ԻԻՀ-ում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և 
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լիազոր դեսպանը (սաղերիս հեղինակը) հեռացավ Թեհրանից և մեկնեց 
հայրենիք: Երկու շաբաթ անց, երբ Իրանի ԱԳ նախարարությունը հա-
վաստիացումներ տվեց Հայաստանի կառավարությանը, որ նման միջա-
դեպերը այլևս չեն կրկնվի, դեսպանը վերստին վերադարձավ Թեհրան և 
դեսպանության դրոշը կրկին բարձրացվեց: 

Ուշագրավ է նշել, որ «երբ Բաքվում էքստրեմիստական հոսանք-
ները գործում էին Իրանի դեմ»'4, վերջին հաշվով էլչիբեյի շեշտված հա-
կաիրանական դիրքորոշումը նպաստեց Թեհրանի և Երևանի միջև հա-
րաբերությունների էլ ավելի սերտացմանը: 

1993թ. ամռանը Ղարաբաղում ադրբեջանական բանակի լուրջ 
անհաջողությունները, Ադրբհջանում հարաճուն կերպով խորացող սո-
ցիալական, տնտեսական ու քաղաքական ճգնաժամը և միջազգային-
քաղաքական բնույթի մի շարք իրողություններ այդ երկրռւմ հանգեցրին 
նոր իշխանափոխության: 1993թ. հունիսին Սուրեթ Հուսեյնովի ջոկատ-
ների կալմից էլչիբեյին իշխանազուրկ անելուց հեստ, Ադրբեջանի կա-
ռավարման ղեկն անցավ նախկին կոմունիստական ֆունկցիոներ, 70-
ամյա Հեյդար Ալիևի ձեռքը: Հետաքրքիր է նշել, որ դեռևս էլչիբեյի օրոք, 
երբ Հեյդար Ալիևը հանդիսանում էր Նախիջևանի Գերագույն խորհրդի 
նախագահը, նրա և Թեհրանի միջև ստեղծվել էին հաստատուն կապեր: 
Այդ օրերին Ղարաբաղում ընթացող պատերազմի հետևանքով Նա-
խիջևանը հայտնվել էր բարդ իրադրության մեջ: Նախիջևան-Բաքու օ-
դային գիծը, որի թռիչքներն իրագործվում էին Իրանի օդային տարած-
քով, ըստ էության միակ ճանապարհն էր, որը Նախիջևանը կապում էր 
բուն Ադրբեջանի հետ: Սակայն Իրանի օգնությունը Նախիջևանին չէր 
սահմանափակվում դրանով: Այդ երկրամասի բնական կենսագործու-
նեությունը ապահովելը անհնարին կլիներ սաանց Իրանի աջակցութ-
յան, որը Նախիջևանին մատակարարում էր ամեն ինչ, սկսած վառելի-
քից ու սննդամթերքից, վերջացրած առաջին անհրաժեշտության ապ-
րանքներով: Այդ օրերին Թեհրան կատարած այցերի ընթացքում Հեյ-
դար Ալիևը լավ ընդունելության էր արժանանում Իրանի քաղաքական 
ղեկավարության կողմից, որը հավանական է, հանձինս նրա տեսնում էր 
Ադրբեջանի ապագա նախագահին: 

Հեյդար Ալիևի օրոք Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական կողմնո-
րոշիչների մեջ տեղի ունեցան էական փաիոխություններ: Նախ Բաքուն 
անթաքույց քայլեր կատարեց Ռուսաստանի հետ տարածություն պահե-
լու ուղղությամբ, միաժամանակ աշխատելով սահմանափակել իր մաս-
նակցությունը ԱՊՀ գծով ինտեգրացիոն գործընթացներին: Այդ քաղա-
քականությունն ուղեկցվում էր ԱՍՆ-ի, արևմտաեվրոպական առաջա-
տար պետությունների և Թուրքիայի հետ մերձենալու վճռական քայլե-
րով: Բաքուն չէր խորշում բազմիցս հայտարարելու, որ Վաշինգտոնը և 
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Անկարան, Թրիփսիի հետ համատեղ, հանդիսանում են իր ռազմավա-
րական դաշնակիցները:15 Միաժամանակ Հ.Ալիևը որոշ չավավ մեղմեց 
Ա.էլչիբեյի ուլտրա-շովինիստական և պանթյուրքիսաական քաղաքա-
կան շեշտադրումները, սաավել ևս, որ թուրքական հանրապետության ո-
լտշիչ ուժ հանդիսացող զինվորականությունը ևս սկզբունքորեն դեմ է 
պանթյուրքիզմը տարվտդելու գործելակերպին: Ինչ վերաբերում է ԻԻՀ 
հետ հարաբերություններին, ապա Հ.Ափևի թիմը գտնում էր, որ այդ եր-
կիրը չի կարող ապահովել Ադրբեջանի երկարաժամկետ շահերը: Բաք-
վում անշուշտ գիտակցում էին նաև, որ հնարավոր չէ կողմնորոշվհլով դե-
պի Թուրքիան և սերտ հարաբերություններ պահպանելով Իսրայելի 
հետ, միաժամանակ լավ հարաբերությունների մեջ լինել Իրանի հետ: 
Ուստի Հ.Ալիևը աշխատում էր իր երկրի «հեռացումը» ԻԻՀ-ից իրակա-
նացնել մի այնպիսի ձևով, որպեսզի չհարուցի Թեհրանի շեշտված դժգո-
հությունը: Այդ քաղաքականության նպատակն էր առավելագույն օ-
գուտներ քաղել Իրանի հետ բավականին ծավալուն առևտրատնտեսա-
կան հարաբերություններից: 

Հ.Ալիևի որդեգրած արտաքին քաղաքական այդ նոր կուրսը միտ-
ված էր ոչ միայն լուծել երկրի առջև կանգնած կոնկրետ խնդիրներ, այլև 
ուղղված էր ապագային, հետապնդելով հեռահար նպատակներ: Այն 
միտված էր նաև Ադրբեջանը վերածելու Կովկասում և Անդրկասպյան 
տարածաշրջանում Արևմուտքի ազդեցությունը տարածողի դերին16, որը 
կարող էր ապագայում Ադրբեջանին բերել ոչ միայն առատ տնտեսա-
կան օգուտներ, այլև շոշափելի քաղաքական դիվիդենաներ: 

Առաջին պահ Հ.Ալիևի արտաքին քաղաքական կողմնորոշիչները 
հստակորեն պարզ չէին շատերի համար, մանավանդ որ նրա իրագործո-
ղը դրանք կյանքի էր կոչում մեծագույն զգուշությամբ: Ուստի այդ առթիվ 
Արևմուտքում հայտնվում էին ծայրահեղ հակասական կարծիքներ: Շա-
տերը գտնում էին, որ Հ.Ալիևը, որն իր անցյալ կոմունիստական շրջանի 
գործունեությամբ վաստակել էր Իրանի մասնատման ակտիվ ջատագո-
վի համբավ 7, դժվար թե իր քաղաքականությունը կառուցի դեպի այդ 
երկրի հետ սերտ համագործակցությունը: Իսկ մի շարք վերլուծաբաննե-
րի թվաց, թե քայլեր .կատարելով ռուսակւճն կողմնորոշումից հեռանալու 
ուղղությամբ, Ադրբեջանի նախագահը անխուսափելիորեն տնտեսա-
կան, քաղաքական և ռազմական աջակցություն է փնտրելու իր սահմա-
նակից ԻԻՀ-ում: Այդ հաշվարկը կառուցված էր այն մտայնության վրա, 
որ տարածաշրջանի կարևորագույն ուժային կենտրոններից մեկի՝ Իրա-
նի հետ տնտեսական գործընկերության և մշակութային համագործակ-
ցության միջոցով Ադրբեջանը հնարավորություն է ստանում հավասա-
րակշռել իր ակտիվ դիվանագիտական շվտւմները Արևմուտքի հետ: Ըն-
դորում հաստատ համոզմունք էր հայտնվում, որ իր հերթին Իրանը ևս չի 
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հապաղի օգնության ձեռք մեկնել «աշխարհում երկրորդ շիիթական պե-
տությանը», մանավանդ որ դա բխում էր ԻԻՀ արտաքին քաղաքական 
դոկտրինի սկզբունքներից: 

Այդ բոլորի տրամաբանական եզրակացությունը հանգում էր 
նրան, որ արտաքին քաղաքականության բնագավառում այսպես կոչ-
ված «հարավային ուղղության» ընտրությունը իրենով նշանավորում է 
Ադրբեջանի վերադարձը իսլամական աշխարհ: 8 Բաքվում մի շարք իս-
լամամետ գործիչներ նույնիսկ շտապեցին արտահայտվել այն ոգով, որ 
միջազգային հարաբերությունների համակարգում իր փնտրտուքների 
մեջ Ադրբեջանը վերջապես գտնում է իր համապատասխան տեղը: «Իս-
լամ, քաղաքականություն, նավթ»,- ահա սրանք են Ադրբեջանի և նրա 
սահմաններից հարավ գտնվող տերությունների շահերի շփման գլխա-
վոր կետերը, եզրակացնում էին այդ կերպ մտածող գործիչները:19 

Վերոհիշյալ տեսակետի ամրակայման լուրջ կռվան հանդիսա-
ցան 1993թ. ԻԻՀ նախագահ Աքբար Հաշեմի Ռաֆսանջանիի պաշտո-
նական այցը Բաքու և 1994թ. նախագահ Հ.Ալիևի պատասխան այցը 
Թեհրան, որոնց հետևանքով ստորագրվեցին ավելի քան 90 փաստաթղ-
թեր, այդ թվում նաև «Բարեկամության մասին համատեղ հայտարա-
րություն»: 0 

Սակայն գլխապտույտ արագությամբ տեղի ունեցած մի շարք ի-
րողություններ եկան սառը ցնցուղի դեր խաղալու այդ կերպ մտածող 
գործիչների համար, որոնք ցանկալին ընդունում էին իրականության 
տեղ: Նախ Հ.Ալիևի կողմից նախագահական պաշտոնն ստանձնելուց 
անմիջապես հետո արագործնախարար Հասան Հասանովը մամուլում 
հանդես եկավ հոդվածով, որտեղ անդրադառնալով Ադրբեջանի արտա-
քին քաղաքական կողմորոշիչներին, Իրանի կապակցությամբ արտա-
հայտվեց վերին աստիճանի զգուշորեն, նշելով, որ վերջին տարիներին 
այդ երկրի հետ հարաբերությունները եղել են ծայր աստիճանի անհարթ: 
ճիշտ է, տպավորությունը մեղմելու համար նախարարը ավելացնում էր, 
որ ինքը հավատում է, որ կգա ժամանակ, երբ Ադրբեջանի տնտեսական 
շահերը նրան կտանեն Պարսից ծոց և այնժամ երկու հարևան պետութ-
յունները միմյանց կապող տրանսպորտային երակները ձեռք կբերեն 
վճռական նշանակություն,21 սակայն այդ վերապահումը չէր վախում 
հարցի բուն էությունը: 

Աստիճանաբար հստակորեն ուրվագծվեցին Հ.Ալիևի արտաքին 
քաղաքականության սաաջնայ նությունները, որոնց մեջ կենտրոնական 
տեղը պատկանում էր հստակ կողմոնորշմանը դեպի թուրքական պետա-
կանության աշխարհիկ լայիցիստական նմուշաձևը և մերձեցման ձգտու-
մը ԱՍՆ-ի և Արևմտյան Եվրոպայի հետ: Հիրավի, Հ. Ալիևը գրեթե սւնվւո-
վախ պահպանեց էլչիբեյի կանխագծած Բաքու-Անկարա փոխհարաբե-
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րությունները, մասնակի խմբագրման եթարկելռվ իր նախորդի ճչացող 
համաթուրքականաթյունը: Միաժամանակ գիտակցելով Ռուսաստանի 
հետ քայլ պահելու կարևորությունը Ադրբեջանի ազգային շահերի տե-
սակետից, փորձաոա Հ.Ալիևը ապահովեց Ադրբեջանի անդամակցութ-
յունը ԱՊՀ-ին, դրանով իսկ միանգամից թուլացնելով Բաքու-Մոսկվա 
հարաբերություններում վերընթաց գծով ընթացող լարվածությունը: 

Անշուշտ Բաքվի վերոհիշյալ քաղաքականությունը անսքող դժգո-
հությւսմբ պետք է ընդունվեր Թեհրանի կողմից: Այնտեղ հասկացան, որ 
Ադրբեջանի աշխարհիկ-մոդեոնիստական ղեկավարությունը (նախկին 
կոմունիստները) աշխատում է նվազագույն չավավ տուրք տալ կրոնա-
կան գործոնին, այսինքն իրանական կողմնորոշմանը, նախապատվութ-
յունը տալով թուրքական աշխարհիկ մոդելին: Բացի այդ, Թեհրանում 
ձևավորվեց այն տեսակետը, որ Ադրբեջանը ԱՍՆ-ի, ՆԱՏՕ-ի, Իսրայելի 
և Թուրքիայի համար ճանապարհ է բաց անում դեպի Կովկաս և առհա-
սարակ դեպի տարածաշրջան, որոնք հիմնավորվելով այնտեղ, անխու-
սափելիորեն աշխատելու են թուլացնել Իրանի ներկայությունը: Իսրայե-
լի վարչապետ Բենիամին Նաթանյահուի 1997թ. Բաքու կատարած այ-
ցից հեստ իրանական մամուլը գրեց. «Այժմ տարածաշրջանում ստեղծ-
վել է Ադբբեջան-Թուրքիա-Իսրայել եռանկյունին: Աակայն մեզ չի թվում, 
որ այդ համագործակցությունը ի վիճակի փնի նպաստել Ղարաբաղի 
հիմնահարցի լուծմանը»: 

Իրանա-ադրբեջանական միջպետական հարաբերությունների 
վրա ազդող ծանրակշիռ գործոն հադիսացավ հատկապես Լեռնային 
Ղարաբաղի հիմնահարցը: Միանգամայն բնական է, որ Ղարաբաղում 
ընթացող պատերազմը անմիջականորեն շոշավաւմ էր նաև Իրանի շա-
հերը: Նախ պատերազմն ընթանում էր նրա սահմանների մոտ, Արաքսի 
մյուս ափին, և Թեհրանում մտավախություն կար, որ լոկալ կոնֆլիկտը 
կարող է ծավալվել, իր մեջ ընդգրկելով տարբեր շահագրգիռ պետութ-
յունների, այդ թվում նաև Թուրքիային, և վերածվել տարածաշրջանային 
հակամարտության, գուցե և հրդեհի: 

Թեհրանի համար հատկապես մղձավանջ էր Իրանական Ադրբե-
ջանում ազերիական ազգայնականության պոռթկման վտանգը, ինչպես 
նաև հայկական զոիքերի գործողությունների անհաջողության դեպքում 
Անկարայի և Բաքվի միջև ուղղակի կապի ստեղծման հավանականութ-
յունը, որն ուղիղ ճանապարհով կտաներ դեպի համաթուրքականների ե-
րէսզանքների իրագործում, այսինքն Իրանական Ադրբեջանի անջատում 
Իրանի կազմից: Անշուշտ առաջին հերթին հենց դրանով Է բացատրվում 
այն հանգամանքը, որ պատերազմի տարիներին Թեհրանը անտարբեր 
չէր Հայաստանի ճակատագրի նկատմամբ, թեև թե' երկրի ներսում և թե՛ 
դրսում (Սաուդյան Արաբիա, Պակիստան, Աֆղանսաան և այլն) առկա 
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էին ուժեր, որոնք ճնշում էին գործադրում Թեհրանի վրա, պահանջելով 
միակողմանի կերպով աջակցել Ադրբեջանին, փորձելով դա հիմնավորել 
նրանով, որ դարաբաղյան հակամարտությունը դա պատերազմ է իսլա-
մի ե քրիստոնեության միջև: 

Իսկապես, արևմտյան մի շարք փորձագետներ չէին բացառում, 
որ Իրանը իր համերաշխությունը կհայտնի «շիիթական երկրորդ պե-
տությանը» և Ադրբեջանի կողմից կմիջամտի կոնֆլիկտին:2՜ Այդ տե-
սակետի հավանականության լուրջ կռվան հանդիսացավ Թեհրանի 
հետևյալ քայլը, նա զորքեր ուղարկեց Ադրբեջանի սահմանների մոտ, 
դրանց անվտանգությունն ապահովելու համար:23 Անդրադառնալով 
այդ նույն հարցին, իրանական դիվանագետ դոկտոր Աբբաս Մալեքին 
գրում է, որ «Հայկական զորքերի հետագա առաջխաղացումն արգե-
լակող գործոններից մեկը (Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի մյուս 
շրջանների՝ Ջանգելանի, Ֆիզուլիի, Ջեբրայիլի գրավումից հետո) 
հանդիսացավ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից ար-
ված նախազգուշացումը»: 4 

1993թ. հուլիսին դարաբաղյան բանակի կողմից Աղդամի գրա-
վումը խիստ բացասական արձագանք ունեցավ Թեհրանում: Իրանա-
կան մամուլը, հատկապես «Ջոմհուրիե էսլամի» թերթը, Ղարաբաղում 
տեղի ունեցող իրադարձությունները մեկնաբանեց որպես «հայկական 
ագրեսիա»: «Թյուրքական համերաշխության» պոռթկման դեմ որպես 
շանթարգել Թեհրանն աշխատում էր տարբեր ձևերով ի ցույց դնել իր 
աջակցությունը Ադբբեջանին և Հ.Ալիևի կառավարությանը: Հենց այդ 
նույն նպատակով Իրանի կրոնապեա-աոաջնորդ («րահբար») այաթոլ-
լա սեյյեդ Ափ Խամենեին ցուցադրական այց կատարեց Արևելյան 
Ադրբեջան նահանգ, որի կենտրոն Թավրիզում հայտարարեց, որ ԻԻՀ-
ը այսռւհետև զգայուն կլինի ադրբեջանական տարածքների նկատ-
մամբ ոտնձգության հարցում:25 «Հայաստանի կառավարությունն ու 
Ղարաբաղի հայերը ճնշում են տարածաշրջանի մահմեդականներին: 
Դատապարտելով Հայաստանի աջակցությամբ արցախահայերի վեր-
ջին գործողությունները, իբանահայությանից ակնկալում ենք նմանօ-
րինակ վերաբերմունք»,- հայտարարեց րահբարը: Որպես այդ ակն-
կալիքի անմիջական արձագանք, Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ 
գերաշնորհ Արտակ արքեպիսկոպոս Մանուկյանը մամուլում հանգես 
եկավ «դատապարտող» հայտարարություններով: Դրա շնորհիվ Իրա-
նի հասարակական կարծիքն իրեն բավարարված համարեց և միջադե-
պը կարելի էր համարել փակված: Իրան-Հայաստան վախհարաբե-
րությունները դիմացան այդ փորձությանը ևս և դարաբաղյան հարցը 
իր բացասական անդրադարձը չունեցավ երկու երկրների վերընթաց 
զարգացող միջպետական հարաբերությունների վրա: 
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Մինչդեռ Բաքուն այդ հարցում Թեհրանից պահանջում էր ւսվե-
1]ւն, ընդորում ոչ թե հայտարարություններ, այլ գործնական քայլեր: Դա-
րաբաղյան կոնֆլիկտի հենց սկզբից Բաքուն այն տեսակետին էր, որ Ի-
րանը «գաղտնի ՛ու ծածուկ ձևով հովանավորում է հայերին» : Բաքվում 
կատարում էին հետևյալ հարցադրումը, ինչու՞, ի՞նչ պատճառներով 
ԻԻՀ-ն ստեղծում է հնարավորություններ Հայաստանին փակուղուց և 
տնտեսական շրջափակումից դուրս բերելու համար, երբ հասարակ 
տրամաբանությունը հուշում է, որ «իսլամական աշխարհի առաջին ուժ 
հանդիսացող» Իրանը պարտավոր է օգնության ձեռք մեկնել «Հայաս-
տանի ագրեսիայի գոհ» հանդիսացող «աշխարհի երկրորդ շիիթւսկան 
պետությանը»: Սակայն չնայած ադրբեջանական իսթեբփշմենթի Իրա-
նից օգնություն ստանալու կամ Հայաստանը շրջափակելու համառ պա-
հանջներին, Իրանը չի գնում այդ քայփն: 

Ադրբեջանի ԶԼՄ-ները, մասնավորապես այնպիսի թերթեր, ինչ-
պես «Ադրբեջանը», «Խալդ գագեթի»-ն, «Մուխսւլիֆաթ»-ը, «էքսպրես»-
ն, «Ագադլըղ»-ը, «525 gazetw-ը, «Ենի Մուսավաթ»-ն «Ենի Ագերբայ-
ջան»-ը, «Իքի սահիլ»-ը և այլն, իրենց հրապարակումներում նույնիսկ 
մեղադրում էին Իրանին, որ նա փորձում է խախտել կայունությունն 
Ադրբեջանում և որ իբր Թեհրանն է աջակցել հայերին Շուշին և Լաչինը 
գրավելու գործում:2 Արաքսի վրա Հայաստանի և Իրանի կողմից համա-
տեղ կառուցված կամուրջի շահագործման հանձնումը, որը կատարվեց 
1995թ. վերջին, ուղղակի հունից հանեց Բաքվին, որը դա գնահատեց որ-
պես Ադրբեջանի մեջքին Իրանի կողմից հասցված «դաշույնի հարված»: 
Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական հարցերի գծով պետխորհրդական 
Վաֆա Գուլուգադեն մեղադրում էր Թեհրանին նաև նրանում, որ նա 
դաշնակցային հարաբերությունների մեջ է մտնում Ռուսաստանի և Հա-
յաստանի հետ ընդդեմ Ադրբեջանի: Նրա կարծիքով աստիճանաբար ձ-
ևավորվում է Մոսկվա-Երևան-Թեհրան առանցքը, որը կոչված է ռուս-
հայ-իրանական սեպ խրել թուրքական մակրոսուբյեկտի մեջ: 

1996թ. մարտին ԻԻՀ արտգործնախարար Վելայաթիի Բաքու 
կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ Ադրբեջանի արտգործնա-
խարար Հասան Հասանովը խիստ քննադատության ենթարկեց Թեհ-
րանին, նրան մեղադրելով Հայաստանը շրջափակումից փրկելու մեջ: 
Որպես պատասխան մեղադրանք Իրանի ԱԳ նախարարը լուրջ մտա-
հոգություն հայտնեց Բաքու-Թել-Ավիվ սերտ հարաբերությունների 
առնչությամբ, նշելով, որ Իսրայելի հետ Ադրբեջանի սերտ կապերը 
անհանգստացնում են իրանական հասաըակայնությանը: Հասան Հա-
սանովը պատասխանել էր, որ այդ հասարակայնությանն ավելի շատ 
պետք է անհանգստացներ այն, որ Իրանը, անտեսելով Ադրբեջանի իր 
մուսուլման եղբայրների շահերը, շարունակում է ընդլայնել կապերը 
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Հայաստանի հետ ե որ նա փաստորեն Հայաստանին հնարավորութ-
յուն ընձեոնեց չեզոքացնելու նրա շրջափակումը Ադրբեջանի կողմից: 
Քաղաքական շանտաժի նկատառումներով Հ.Հասանովը նաև ավելաց-
նում է, որ Հայաստանի նվաճողական ախորժակը չի սահմանափակ-
վելու Ղարաբաղով: Հերթը անպայման գալու Է նաև Նախիջևանին, 
ինչպես նաև հայերի կողմից «Պարսկահայք» հորջորջվող Իրանական 
Ատրպատականի տարածքներին, որոնք իբր հայերն արդեն մտցրել են 
«Մեծ Հայաստանի» քարտեզի մեջ: Դիվանագիտական այդ առճա-
կատման հետևանքը հանդիսացավ այն, որ երբ նույն 1996թ. օգոստո-
սին Հ.Հասանովը եռօրյա այցով այցելեց Թեհրան, այնտեղ տեղի ունե-
ցած բանակցությունների ժամանակ իրանական ղեկավարության կող-
մից ոչ մի դրվատական խոսք չասվեց նախագահ Հ.Ալիևի և նրւս վար-
չակազմի վարած քաղաքականության մասին: Ավելին, ոչ մի իրանա-
կան գործիչ բերանից չարտաբերեց, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերութ-
յուններն Իրանի համար ունեն ռազմավարական նշանակություն, մինչ-
դեռ նախորդ տարիներին բանակցությունների ժամանակ դա հնչում Էր 
որպես պրոսակոլային արտահայտություն: Իրանական կառավարութ-
յունը խուսափեց նաև Հ. Հասւսնովի հետ տարածաշրջանային, միջազ-
գային և երկկողմանի քաղաքական հարցերի խորացված քննարկու-
մից: Այցի հետևանքով կողմերի միջև չստորագրվեցին նաև նոր պայ-
մանագրեր և նույնիսկ արտգործնախարարների համատեղ հայտարա-
րություն: Ավելին, այցի ընթացքում իրանական մամուլը գրեց, որ Ադր-
բեջանը միջազգային հարաբերություններում հիմնավորված, մշտա-
կան և վստահելի սկզբունքներ չունի, որ նրա դիվանագիտությունը «լո-
ղացող» Է, կառուցված խախուտ հիմքերի վրա: 

Հարկ Է նշել, որ դարաբաղյան կոնֆփկտի հենց սկզբից Իրանը իր 
գործուն մասնակցությունը բերեց այդ կոնֆփկտի կարգավորման հար-
ցում: Նույնիսկ արևմտյան տերություններն ընդունում Էին, որ Իրանը որ-
պես տարածաշրջանային կարևոր պետություն և ուժային կենտրոն դե-
րակատարություն ունի տարածաշրջանային խնդիրների, առավել ևս -
կոնֆփկտների լուծման գործում: Ֆրանսիայի կողմից Սինսկի խմբի նա-
խագահը, գիտակցելով այդ հանգամանքը, ժամանեց Իրան այդ երկրի 
ղեկավարության հետ Ղարաբաղի հարցում մտքեր վտխանակելու հա-
մար: Բանակցությունների ժամանակ նա հայտարարեց, որ «Իրանի դե-
րը կովկասյան տարածաշրջանում կայունության ու անվտանգության 
պահպանման գործում միանգամայն ակնհայտ Է»:29 Պետք Է խոստո-
վանել նաև, որ իրանական դիվանագետների իրականացրած միջնոր-
դական առաքելության շնորհիվ մի քանի անգամ հաջողվեց գեթ ինչ որ 
ժամանակամիջոցի ընթացքում դադարեցնել ռազմական գործողություն-
ները հայկական և ադրբեջանական ուժերի միջև: 
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Սակայն չնայած Իրանի կողմից րարի կամքի դրսևորման այդ 
քայ|երին, Բաքուն, որպես կանոն, մերժել է Ղարաբադի կոնֆփկտի լուծ-
ման գործով Իրանի միջնորդական առաջարկները: 1998թ. օգոստոսի 
կեսերին ԻԻՀ արտգործնախարար Քամալ Խարրագիի Բաքու կատա-
րած պաշտոնական այցի ժամանակ իրանական դիվանագետը հայտա-
րարեց, որ Թեհրանը պատրաստ է առավել ակտիվորեն նպաստել հայ-
ադրրեջանական կոնֆփկտի կարգավորմանը:30 Սակայն առաջարկը 
մնաց անպատասխան: Ուշագրավ է նշել նաև հետևյալ միջադեպը՝ 
1999թ. մարտի 14-ին Ադրբեջանի ԱԳ նախարար Թոֆիկ Զուլֆոպարովի 
եռօրյա պաշտոնական այցի ժամանակ Թեհրան, երբ նախարարը հան-
դիպում ունեցավ ԻԻՀ նախագահ Մոհամմադ Խաթամիի հետ, վերջինս 
պատրաստակամություն հայտնեց միջնորդել դարաբաղյան հիմնահար-
ցի լուծման առնչությամբ: Ադրբեջանի նախարարը հնարավոր և ընդու-
նեփ համարեց այդ առաջարկը և նույն օրը Իրանի արտգործնախարա-
րի հետ համատեղ մամուփ ասուլիսի ժամանակ հաստատեց իր այդ լո-
սածը: Սակայն նախարարի Բաքու վերադառնալուց հետո ոչ միայն 
գործնական ընթացք չտրվեց նրա պաշտոնական հայտարարությանը, 
այլև Զուլֆուղարովը հեռացվեց իր պաշտոնից: 

Ղարաբաղի հարցի առնչությամբ Թեհրանի վարած քաղաքակա-
նության մեջ ակնառու կերպով նկատելի է տարբեր ժամանակներում մո-
տեցումների մեջ որոշակի վտփոխություն. այգ հարցի կապակցությամբ 
իրանական կողմի ընդհանուր ձևակերպումը հանգում էր նրան, որ Իրա-
նը պատերազմող երկու կողմերի նկատմամբ վարում է «խստիվ հավա-
սարակշռելու» քաղաքականություն, առավելություն չտալով նրանցից 
որևէ մեկին: Սակայն սկզբնական էտապում ըստ էության Իրանը միա-
կողմանիորեն բռնում էր Ադրբեջանի կողմը, հայկական կողմից պահան-
ջելով առանց որևէ նախապայմանի դուրս գալ գրավված տարածքնե-
րից: Սակայն մեր կարծիքով, 1993թ. ամռանը Թեհրանի քաղաքակա-
նության մեջ նկատվեց որոշակի շրջադարձ: Թեև իրանական դիվանա-
գիտությունը շարունակում էր գործածության մեջ թողնել միջազգային 
սահմանների անխաթար պահպանման վերաբերյալ իր բանաձևը, սա-
կայն այլևս Ղարաբաղի և Հայաստանի հասցեին չէին օգտագործվում 
•կոշտ արտահայտություններ: Ավելին, շրջանառության մեջ դրվեցին 
հետևյալ ձևակերպումները. «Իրանը հանդես է գափս խնդրի արագ, ար-
դար և խաղաղություն երաշխավորող կարգավորման կողմնակից», կամ 
«այդ զգայուն խնդիրը պետք է լուծում ստանա տարածաշրջանի անվ-
տանգության, երկու երկրների շահերի շրջանակում՝ խաղաղ ձևով»: 

Անշուշտ մոտեցումների այս ւիաիոիաւթյան մեջ իր դերակատա-
րությունն ուներ Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների հարաճուն բար-
դացումը, եթե չասենք սրումը: Ուշագրավ է նաև նշել, որ անհրաժեշտութ-
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յան դեպքում Թեհրանը չէր խորշում դարաբաղյան հարցը օգտագործել 
իր հակաադրբեջանական քարոզչության մեջ, իսկ աոանձին դեպքերում 
նույնիսկ Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու համար: Ավելորդ չէ այդ 
աոթիվ բերել հետևյալ փաստը. 1997թ. դեկտեմբերի 4-11ին Թեհրանում 
տեդի ունեցած Իսլամական Կոնֆերանս կազմակերպության /01С/ 8-րդ 
գագաթաժողովի ժամանակ իսլամական մի շարք պետությունների ջան-
քերով դարաբաղյան հիմնահարցը ոչ միայն մտցվեց գագաթաժողովի օ-
րակարգ, այլև այդ հարցի կապակցությամբ ընդունվեց հատակ քաղա-
քական բանաձև, որը դատապարտում էր «Հայաստանի ագրեսիան» 
Ղարաբաղի դեմ և որոշում էր Ադրբեջանին ցուցաբերել անտեսական 
համակողմանի օգնություն: Սակայն այդ ոչ հայանպաստ որոշումն ար-
ժանացավ Իրանի կտրուկ հակազդեցությանը: Գագաթաժողովում ԻԻՀ 
ներկայացուցիչը ունեցավ հատուկ ելույթ, որտեղ վերոհիշյալ բանաձևը 
Ի չիք դարձնելու նպատակով շեշտը դրեց Բաքվի ու Իսրայելի միջև սերտ 
հարաբերությունների խնդրի վրա:31 Այդ ելույթը դրական արձագանք 
գտավ արաբական երկրների և մի շարք այլ իսլամական պետություննե-
րի ղեկավարների մոտ, որի հետևանքով վերոհիշյալ քաղաքական բա-
նաձևը էապես խմբագրվեց, մեծ հիասթափություն առաջ բերելով ադր-
բեջանական պատվիրակության և նրա ղեկավար Հ. Ալիևի մոտ: 

Իրանը սովորաբար դրվատանքով է արտահայտվում Ղարաբա-
ղի հարցի շուրջը ձեոք բերված զինադադարի պահպանման հարցում 
Հայաստանի որդեգրած դիրքորոշման նկատմամբ, դրա մեջ տեսնելով 
«հստակ քաղաքական կամք»: Թեհրանում գոյություն ունի կւսյսւն հա-
մոզմունք այն մասին, որ Ղարաբաղում զինադադարի խախտումը և հայ-
ւսդրբեջանական զինված առճակատման շարունակումը ոչ միայն թույլ 
կտա օտարերկրացիներին միջամտելու տարածաշրջանի գործերին, 
այլև կնպաստի այն բանին, որ Ադրբեջանը էլ ավելի սերտ կապերով 
կապվի ԱՍՆ-ի և Թուրքիայի հետ: Այդ իսկ տեսակետից Թեհրանը 
խիստ քննադատական վերաբերմունք է դրսևորում միջազգային-քաղա-
քական բնույթի իրադարձությունները Բաքվի կողմից շահարկելու և 
սադրիչ գործողություններ իրականացնելու վարքագծի դեմ: Իրանական 
«Ամու-Դարյա» ամսագրի խմբագիր Նասեր Սադաֆի Ամերին գտնում 
է, օրինակ, որ Սիացյալ նահանգների ձգտումը համաշխարհային կարգը 
իր օգտին փոխելու ուղղությամբ, որը վառ կերպով դրսևորվեց Կոսովոյի 
խնդրի ժամանակ, Ադրբեջանը վարձում էր օգտագործել որպես լծակ 
Հայաստանի հետ իր կոնֆլիկտների ընթացքում: Նրա կարծիքով դա վե-
րին աստիճանի վտանգավոր խաղ է, որը կարող է ծառայել որպես 
սկիզբ Կովկասի, Սերձավոր ու Սիջին արևելքի տարածաշրջանում խո-
շոր կոնֆլիկտների համար:32 
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Իրանի և Ադրբեջանի միջև աոկա կոնֆլիկտային պոտենցիալը 
ունենում է պոռթկումներ ամենատարբերեր հարցերի կապակցությամբ: 
Դրա պատճառը կայանում է նրանում, որ այդ երկու պետությունների 
հարաբերությունների ողջ պատմությունը ունեցել է ճգնաժամային 
բնույթ: Ամենատարբեր առիթներով նրանք մշտապես մեղադրում են մե-
կը մյուսին: Այսպես, ԹՈՒՐԱՆ տեղեկատվական գործակալության վեր-
լուծական ծառայության ղեկավար Հ.Կուլիևը գտնում է, որ «Իրանը աշ-
խարհաքաղաքական առումով շահագրգռված է նրանում, որ իրադրութ-
յունը Ադրբեջանում մշտապես վատանա»:33 Իսկ Թեհրանը մեծագույն 
անհանգստությամբ ընդունեց այն լուրերը, որ Բաքուն պատրաստվում է 
միանալու Թուրքիա-Իսրայել ռազմական համագործակցությանը: Իրա-
նի արտաքին գործոց նախարարության կարծիքով Ադրբեջանը ԱՄՆ-ի, 
ՆԱՏՕ-ի, Իսրայելի և Թուրքիայի համար ճանապարհ է բաց անում դե-
պի տարածաշրջան, որը սպառնալիք է Իրանի ազգային անվտանգութ-
յան համար: 

Իրանի և Ադրբեջանի միջև միջպետական հակասության գլխա-
վոր պատճառներից մեկը, որն ընդորում ունի մշտական բնույթ, դա Իրա-
նական Ադրբեջանի «բռնազավթված տարածքների» խնդիրն է: ժամա-
նակակից Ադրբեջանում պաշտոնապես տիրապետող է այն տեսակետը, 
որ պատմականորեն գոյություն ունի միայն միացյալ Ադրբեջան, որը 
մասնատվել ու բաժանվել է մասերի: Ընդորում, հենց ինքը, Հ.Ալիևը ևս -
տուրք տվեց ազերի ազգայնականների այդ մտայնությանը, այն տարբե-
րությամբ, որ «Իրանական Ադրբեջան» տերմինը նա վտխարինեց «Հա-
րավային Ադբբեջանով»:34 

Դեռևս Նախիջևանի Ինքնավար հանրապետության Գերագույն 
մեջւիսի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելիս, նրա նախաձեռնությամբ 
1991թ. դեկտեմբերի 16-ին որոշում ընդունվեց յուրաքանչյուր տարվա 
դեկտեմբերի 31-ի օրը հայտարարելու տոն՛ «Ամբողջ աշխարհի ազերի-
ների համերաշխության օր»: Հետագայում Ադրբեջանի նախագահի 
պաշտոնը ստանձ նելուց հետո նրա աշխաաակազմի հասարակական-
քաղաքական բաժնի կողմից կազմակերպված «Աշխարհի ազերիները. 
պատմա-քաղաքական գործընթացներ, արդի ժամանակաշրջան» ան-
վան տակ գումարված խորհրդաժողովում ելույթ ունեցած հռետորները 
խոր ցավ էին հայտնում, որ ազերիները անկախ պետություն են կերտել 
միայն Ադրբեջանի «պատմական տարածքի» մի վաքր մասում:35 

Ադրբեջանի հանրապետությունում զգալի թվով քաղաքական ու-
ժեր համակրանքով են վերաբերվում «Հյուսիսային և Հարավային Ադր-
բեջանների միավորման» ուտոպիական գաղափարի նկատմամբ: Թեև 
պաշտոնական մակարդակով աշխատում են դա չշեշտադրել, սակայն 
առիթը բաց չեն թողնում հայտարարելու, որ այգ հարցը առկա է իրենց 
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քաղաքական ծրագրերում ե բարենպաստ .իրադրության պայմաններում 
նրան կհաղորդվի հրատապություն: Սի շարք կուսակցություններ, օրի-
նակ, («Անա վաթան», «Մուսավաթ» և այլն) պարբերաբար փորձում են 
աշխարհի հասարակայնությանը հասցնել Իրանում ադրբեջանցիների 
«ազգային իրավունքների ոտնահարման» մասին տեղեկություններ: Այլ 
կերպ ասած, Բաքուն սքողված ձեով խրախուսում է պւսնազերիական 
ազգայնականությունը: Հ.Ալիևի քաղաքական խորհրդական Վաֆա 
Գուլուզադեն Ջորջ Վաշինգտոնի անվան ինստիտուտում կայացած մի-
ջինարեելյան քաղաքականությանը նվիրված գխոաժողովում ընդգծել է. 
«25 միլիոն ազերի բնակիչ ունեցող Իրանը սարսափում է սահմանակից 
հզոր և անկախ Ադրբեջանից, քանի որ Իրանի ազերիների շրջանում օր 
օրի ուժգնանում են ազգայնական տրամադրությունները: Թեև Բաքուն 
չի կարող պաշտոնապես պահանջել երկու Ադրբեջանների միացումը, 
այնուամենայնիվ նրանք վաղ թե ուշ կմիանան»: 6 

Վաֆա Գուլուզադեն Հ-Ալիևի վարչակարգի անդամներից միակը 
չէր, որ իրեն թույլ էր տափս նման ոևանշիսաական արտահայտություն-
ներ: Իշխանությունների թողտվությամբ Բաքվում ակտիվորեն գործում 
էր այսպես կոչված «Հարավային Ադրբեջանի ազգային-ազատագրա-
կան շարժման» կենտրոնակայանը, իսկ իբր «վտարանդի» Ադրբեջանի 
էմիսարները հրահրիչ գործունեություն էին ծավալել Հյուսիսային Իրա-
նում, ձգտելով ապակայունացնել թուրքալեզու հոծ բնակչություն ունե-
ցող այդ երկրամասը: 1999թ. օգոստոսին Հ-Ափևը ստորագրեց հրամա-
նագիր իրանական ազերիների վերոհիշյալ անջատվողական կազմա-
կերպության ղեկավարներից մեկին՝ Փիրուզ Դիլյանչիին, որը ձերբակալ-
ման վտանգից խուսափելով փախել էր Իրանական Ադրբեջանից և 
Բաքվից խնդրել քաղաքական ապաստան, Ադրբեջանի քաղաքացիութ-
յուն տրամադրելու վերաբերյալ: Իսկ նույն թվականի սեպտեմբերին 
Ադրբեջանի պետական հեռուստատեսությունը եթեր տրամադրեց Իրա-
նական Ադրբեջանից փախած այլախոհ պրոֆեսոր ՄՉեհրաղանիին:37 

Սի շարք ավեփ զգույշ ազերի քաղաքական դեմքեր (օրինակ, «Սիացյալ 
Ադրբեջան» կազմակերպության ղեկավարներից Փանահ Հուսեյինովը և 
ուրիշներ) վարձում են «Սիացյալ Ադրբեջանը» ներկայացնել ոչ որպես 
քաղաքական նպատակ կամ «ազգային իղձ», այլ պարզապես զուտ գա-
ղափարական սկզբունք: Ընդորում նրանք պնդում են, որ այն ուղղված չէ 
Իրանի դեմ, որ սաավել ևս չի կարելի այդ գաղափարն ընկալել որպես Ի-
րանի ներքին գործերին միջամտություն, քանի որ այն ենթադրում է նախ 
և առաջ բոլոր ադրբեջանցիների ազգային, հոգևոր և բարոյական միաս-
նության քարոզչություն:3 Սակայն «Սիացյալ Ադրբեջանի» ծայրահե-
ղական թևը իր մամուլի միջոցով Իրանական Ադրբեջանի բնակչությանը 
հրահրում է դուրս գալ ազգային-ազատագրական պայքարի: Այդ թևին 
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պատկանող ազգայնականները ժամանակ առ ժամանակ Բաքվում ԻԻՀ 
դեսպանության շենքի մոտ կազմակերպում են բողոքի ցույցեր, հանրսւ-
հավաքներ և այլն: 

Դեռևս 1990թ. ազերի պանթյուրքիստների կողմից Թսւվրիզում 
ստեղծված «Հարավային Ադրբեջանի ազգային-ազատագրական շար-
ժում» կազմակերպությունը իր ներկայացուցչություններն է բացել նաև 
Եվրոպայում, Կանադայում և այլ վայրերում: 9 Վերջին տարիներս հիշ-
յալ կազմակերպությունը ավելի ու ավելի բարձրաձայն հիշեցնում է իր 
գոյության մասին: Այսպես, Բաքվի ԶԼՄ-ների հաղորդման համաձայն, 
Թավյփզում տեղի էր ունեցել մի հանրահավաք, որի մասնակիցները բո-
ղոքում էին Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից 1915թ. արևմտահայոց 
ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու որոշման դեմ: Հանրահա-
վաքում կոչեր էին հնչում խզելու բոլոր տեսակի հարաբերությունները 
հայերի և «բոլոր նրանց հետ, ովքեր հովանավորում են նրանց»: 1999թ. 
փետրվարի 26-ին նույն կազմակերպության կողմից Թսւվրիզում գումար-
ված հանրահավաքը ընթանում էր հետևյալ կարգախոսների ներքո. 
«Թավրիզը մերը կլինի», «Կորչի ֆարսերի շովինիզմը»: Հատկանշական 
է, որ նման բոլոր հանրահավաք ների ժամանակ պարտադիր կարգով 
հնչում են հակահայկական կոչեր: 40 

Ուշագրավ է, որ Բաքվի քաղաքական շրջաններում նման իրա-
դարձություններն արժանանում են հիացական գնահատականների: Ըն-
դորում դրանք մեկնաբանվում են այն իմաստով, որ իրանական ազերի-
ները «իրենց ւսշխարհաքաղաքական դիրքորոշումները համապատաս-
խանեցնում են ոչ թե Թեհրանի, այլ Բաքվի և Անկարայի շահերին»:41 

Ադրբեջանի կողմից քաղաքական շահարկումների առարկա է 
հանդիսանում նաև Իրանում ազերիների թվի հարցը: Սի շարք ադրբե-
ջանցի գիտնականներ պնդում են, որ աշխարհում ազերիների թիվը հաս-
նւււմ է 40 միլիոնի: Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Նազար 
Նազարովը անգփալեզու «Transitions» ամսագրի հետ ունեցած իր հար-
ցազրույցում պնդում էր, որ այդ 40 միլիոն ազերիներից Իրանում բնակ-
վում են 20-ից մինչև 30 միփոն մարդ:'6 

Բազմաթիվ փաստեր վկայում են այն մասին, որ Բաքվի իշխա-
• նաթյունները փորձում են միջազգայնացնել «Սիացյալ Ադրբեջանի» 
հարցը: Հենց այդ նպատակով 1997թ. Լոս-Անջելեսում գումարվեց «Հա-
մայն աշխարհի ադրբեջանցիների առաջին համաշխարհային վեհաժո-
ղովը»: Այնուհետև այն դարձավ շարունակական: Երկրորդ վեհաժողովը 
գումարվեց 1998թ. մայիսի 30-31-ին Վաշինգտոնում, իսկ մեկ տարի անց՝ 
1999թ. Քյոլնում տեղի ունեցավ թվով երրորդ վեհաժողովը: Այդ հավաք-
ների ժամանակ, հատկապես Ադրբեջանի հանրապետության պատվի-
րակների կողմից կատարվում էին հարցադրումներ այն ոգով, որ Իրանը 
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պարտավոր է որպես առաջին քայլ «Հարավային Ադրբեջանին» տրա-
մադրել ինքնավարություն, որի պարտադիր պայմաններից է լինելու ու-
սուցումը մայրենի լեզվով, թերթերի ե գրքերի հրատարակությունը ազերի 
լեզվով, մշակութային կենտրոնների բացումը և այլն:43 Քյոլնում բացա-
հայտ հակաիրանական դիրքորոշմսւմբ հադես եկավ ԻԻՀ-ում Ադրբեջա-
նի նախկին դեսպան Ալիյար Սաֆարլին: Նա հայտարարեց, որ անհրա-
ժեշտ է Ադրբեջանում ստեղծել աշխարհի բոլոր ադրբեջանցիների հա-
մախմբման հոգևոր կենտրոն, ինչպես նաև հատուկ ֆոնդ «միացյալ Ադր-
բեջանի» ստեղծման գաղափարը կյանքի կոչելու համար: Այդ նույն հա-
մաժողովում հանդես եկած «Ազերիների համաշխարհային կոնգրեսի» 
ղեկավարներից մեկը՝ Թեյմուր էմինբեյփն բացահայտեց նաև գործո-
ղությունների այն մեխանիզմը, որը նրա կարծիքով ի վիճակի էր իրո-
ղություն դարձնել «միացյալ Ադրբեջանի» ծրագիրը: Աոաջին էտապում 
նա անհրաժեշտ էր համարում «ազգային կառավարության վերականգ-
նումը Հարավային Ադրբեջանում», այսինքն պետականության ստեղծու-
մը, իսկ երկրորդ էտապում պետք է գործողության մեջ մտներ Հարավի և 
Հյուսիսի միավորումը:44 

1999թ. օգոստոսին «Ադրբեջանցիների համաշխարհային կոնգրե-
սի» կազմկոմիտեի նախագահ Բուլուդ Ղարափափախը և պրոֆեսոր Ա-
փրզա Նազմիի «լիազոր ներկայացուցիչ» Ջավադ Իսմայիլին ստեղծե-
ցին մի նախաձեռնող խումբ Ադրբեջանի խորհրդարանում Հարավային 
Ադրբեջանի օրենսդրական մարմին՝ «Հարավային Ադրբեջանի խորհր-
դարան» ձևավորելու հեոահար նպատակով:45 

Ավելորդ չէ նշել, որ «Սիացյալ Ադրբեջանի» ջատագով ազերի ազ-
գայնականները արևմուտքում «Սեծ Ադրբեջանի» սահմանները հասց-
նում են մինչև Սևանա («Գեյչա») փճը, իսկ հյուսիսում՝ մինչև Դերբենտ: 

1998թ. հունվարի 30-31-ին «Ադրբեջանի ժողովրդական ճա-
կատ»կուսակցության II (V) համագումարում Թուրքիայից հրավիրված 
ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ Աբուլֆազ էլչիբեյը «թյուրքա-
կան աշխարհի առաջնորդն է և նոր առասպելական Ալփարսլան Թյուր-
քեշը»:4 Այդ հաճոյախոսություններից ոգևորված էլչիբեյը առաջարկեց 
նոր ստեղծվելիք պետության՝ «Սիացյալ Ադրբեջանի» մայրաքաղաք 
հռչակել Թավրիզը: «Եթե մենք չկարողանանք լուծել Թավրիզի պրոբլեմը 
(իմա՛ «Սիացյալ Ադրբեջանի» ստեղծումը Վ.Բ.), մեզ չի հաջողվի վերա-
դարձնել Լեռնային Ղարաբաղը: Ես գանում եմ, որ այդ երկու խնդիրնե-
րը սերտորեն վախկապակցված են»,- հայտարարեց Աէլչիբեյը:47 

Առհասարակ թե՛ իր նախագահության շրջանում և թե' հետագա-
յում, երբ էլչիբեյը ծվարեց Նախիջևանի գյուղերից մեկում, նա իր ռազ-
մաշունչ-ռևանշիստաեան ելույթների ժամանակ բազմիցս սպաոնում էր 
ջախջախել Իրանը: 4 Իր հանդուգն ագրեսիվությամբ նրանից հետ չէր 
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մնում նաև վերևում հիշատակված Ալիյար Սաֆարլին, որը Թեհրանում 
որպես դեսպան պաշտոնավարելիս իրեն թույլ էր տափս վիրավորական 
արտահայտություններ Իրանի և նրա քաղաքական գործիչների հաս-
ցեին:49 Իսպաո կորցնելով չափի զգացումը ե չկարողանալով սանձահա-
րել իր հիվանդագին երևակայությունը, Սաֆարփն պնդում էր, որ իր տե-
ղեկությունների համաձայն, գոյություն ունի Իրանի տարածքից զինված 
ջոկատների ներխուժման պլան Ղարաբաղ: Որ իբր այդ ջոկատները 
բաղկացած են հատուկ ճամբարներում մարզված Բաքվի նկատմամբ 
ադրբեջանական անհաշտ ընդդիմության ուժերից: Հայաստանը իբր 
պատրաստ է Ղարաբաղի գրավյալ շրջանների մի մասը հանձնել այդ 
ջոկատներին, որպեսզի սանձազերծի զինված կոնֆփկտ վերջիններիս և 
Բաքվի իշխանությունների միջև, այսինքն հրահրի քաղաքացիական 
պատերազմ, որը Իրանին հնարավորություն կտա միջամտելու Ադրբե-
ջանի ներքին գործերին: 0 

Ափյար Սաֆարփի այդ սադրիչ գործունեությունը լցրեց Թեհրանի 
համբերության բաժակը և նա ստիպված եղավ Բաքվից պահանջել, որ 
հետ կանչի իր դեսպանին: Այգ անհաջողակ դիվանագետը վերադարձից 
հետո ստանձնելով Բաքվի պետական համալսարանի պրոֆեսորի պաշ-
տոնը, լծվեց էլ ավեփ բոան հակաիրանական քարոզչության, պնդելով, 
որ Իրանը չի ցանկանում, որ Ադրբեջանը դաոնա ուժեղ պետություն, որ 
իրանցիները Ադրբեջանում վարում են քայքայիչ աշխատանք, ձգտելով 
այնտեղ իրենց համար ստեղծել «հինգերորդ զորասյուն» և այլն: 

Ընդհանրացնելով վերևում շարադրվածը, հարկ ենք համարում 
շեշտել, որ այսպես կոչված «Հյուսիսային և Հարավային Ադրբեջանների 
միավորման» հարցադրումը ոչ մի ոեալ հիմք չունի: Ատրպատականի սւ-
զերի բնակչությունը իր հոգեկան կերտվածքով, հայրենիքի մասին իր մո-
տեցումներով և այլն էապես տարբերվում է Ադրբեջանի Հանրապետութ-
յան ազերի բնակչությունից: Նա իրեն համարում է համաիրանական 
քաղաքական ընդհանրության անբաժանելի մասը և իր մեծ մասով հակ-
ված է այն տեսակետին, որ հենց «մայր հայրենիքից»՝ Իրանից, կտրված 
Ադրբեջանի ազերի «եղբայրերն ու քույրերը» իրենք պետք է միանան Ի-
րանին և դաոնան իրանական պետականության անբաժանելի մասը: 
1997թ. հունիսի 28-30-ը Լոս-Անջելեսում տեղի ունեցած «Համայն աշ-
խարհի ազերիների համագումարը», հակառակ պանթյուրքիստների ու 
Բսւքվի վարչախմբի սպասելիքների արձանագրեց, որ Արաքսից այն 
կողմ գտնվող Ադրբեջանը (իմա՝ Ադրբեջանի Հանրապեաությունը-Վ.Բ.) 
ինքը պետք է միավորվի Իրանի հետ: Ի դեպ, Ադրբեջանի Հանրապե-
տությունում առկա են նաև քաղաքական գործիչներ, որոնք գտնում են, 
որ քաղաքական առումով երկու Ադրբեջանների միավորումը մեկ ընդհա-
նուր պետության մեջ նպատակահարմար չէ: Ուստի նրանք առաջ են 
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քաշում այդ հարցի լուծման հետևյալ բանաձևը, «մեկ ժողովուրդ՛ երկու 
պետություն»: 

Ինչպես տեսնում ենք, թեև նվաղուն ձևով, սակայն ադրբեջանա-
կան իրականության մեջ հնչում են նաև այլ ձայներ: Այդ ստումով ուշագ-
րավ է նաև հետևյալ փաստը. «Մոնիթոր» ամսագրի 1998թ. 1/12 համա-
րում տպագրվել էր էլմար Հուսեյինովի (որը միաժամանակ ամսագրի 
գլխավոր խմբագիրն էր) «Ադրբեջանցիներ՝ 21-րդ դարի ազգ» խոսուն 
վերտառությամբ հոդվածը: Նրանում հեղինակը առաջ էր քաշում այն 
տեսակետը, որ ադրբեջանցիները որպես ազգ ամբողջությամբ վերցրած 
դեոևս չեն ձևավորվել, ինչպես նաև տակավին զուրկ են ազգային գաղա-
փարից: Հոդվածագիրը այնուհետև նշում էր, որ ադրբեջանցիները ունակ 
չեն ինքնաքննադատության, ուստի և ընդունակ չեն կյանքի կոչելու ռազ-
մավարական և մարտավարական խնդիրներ, որ նոր դարաշրջանի շե-
մին ազգի մոտ բացակայում է սեփական մտավորական էլիտւսն, միա-
ժամանակ Ադրբեջանում տեղի է ունեցել ոուսալեզու մտավորականութ-
յան դուրս մղում մի կողմից՝ և Հայաստանից եկած ադրբեջանցիների 
լյումպենիզացում' մյուս կողմից: Այդ բոլորի հանրագումարում Է.Հուսե-
յինովը կասկածի տակ էր դնում ադրբեջանցիների ընդունակությունը 
պահպանելու անկախ պետականությունը: Հոդվածագիրը զարգացնում 
էր նաև այն միտքը, որ հենց Իրանում է, որ պահպանվել է ադրբեջանցի-
ների էթնոգենոֆոնդը, այնտեղ է գտնվում իսկական ադրբեջանական է-
փտան, որը հանդես է գափս հօգուտ իրանական պետականության: Որ 
գոյություն ունի էական տարբերություններ հյուսիսային և հարավային 
ադրբեջանցիների միջև, ընդորում հյուսիսային ադրբեջանցիներին նա 
բնորոշում է որպես «քոչվորական-վաչկատռւն» ժողովուրդ: 

Հիշյալ հոդվածը վայնասուն առաջ բերեց Բաքվում: Է.Հուսեյինո-
վը դատի տրվեց «ադրբեջանական ժողովրդի պատվին ու արժանա-
պատվությանը վիրավորանք հասցնելու» մեղադրանքով: Դատարանը ո-
րոշեց պատժել հոդվածագրին, նրանից գանձելով 16 միլիոն մանաթի 
չափով խոշոր տուգանք:51 

Բնական է, որ Թեհրանի ռեակցիան Բաքվի կողմից ստաջ քաշ-
վող «Միացյալ Ադրբեջանի» սադրանքի նկատմամբ խիստ բացասական 
ու ջղային է: «Թյուրքական հարցը» (Իրանում պաշտոնապես ազերինե-
րին անվանում են թյուրքեր)52 իրանական կառավալտւթյան համար ազ-
գային հարցի համատեքստում ամենասուր պրոբլեմներից մեկն է հան-
դիսանում: Առավել ևս, որ որոշ փորձագետներ այն տեսակետն են 
հայտնում, որ եթե երբևիցէ ԱՄՆ-ը որոշեն մասնատել ու տրոհել Իրանը, 
դրան հասնելու լավագույն ձևերից մեկը կարող է հանդիսանալ Իրանա-
կան Ադրբեջանի անկախության հռչակումը և նրա անջատումը Թեհրա-
նից:53 Իրանը չի կարող նաև չանհանգստանալ, որ Ադրբեջանում գոյութ-
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յուն ունեցաւ աշխարհիկ վարչակարգը կարող է վարակիչ լինել սահմա-
նի մյուս կողմի էթնիկական ազերիների համար: Այլ կերպ ասած, Թեհ-
րանը չի կարող մտավախություն չունենալ, որ անկախ Ադրբեջանը կա-
րող է հանդիսանալ իրանական ազերիներին իրեն ձգող մի մագնիս: Ուս-
տի Իրանը մշտապես ստիպված է լուրջ քայլեր ձեռնարկել խոչընդոտե-
լու համար հյուսիսից «թափանցումներն» Իրանական Ադրբեջան: Այդ 
մտավախությունը հավասարապես վերաբերվում է նաև Թուրքիայի քա-
րոզչական գործունեությանը այդ երկրամասում: Առհասարակ Իրանի 
համար մղձավանջ է Բաքվի և Անկաբայի կողմից քողարկված ձևով 
մղվող քարոզչությունը «Մեծ Ադրբեջան» ստեղծելու վերաբերյալ: Թեհ-
րանում հավատացած են, որ Ադրբեջանի հակա իրանական քաղաքա-
կանությունը իրագործվում է Թուրքիայի դրդմամբ: Ուստի Թեհրանը ա-
չսղուրջ կերպով հետևում է, որպեսզի դրսից երկրի անվտանգությանը և 
կայունությանը սպառնացող գաղափարներ չներթափանցեն Իրանա-
կան Ադրբեջան: Ի պատիվ իրանական կառավարությանը պետք է ասել 
որ նա կարողանում է իրականացնել Ադրբեջանում կենտրոնախույս մի-
տումների բանական զսպման քաղաքականություն:54 Եվ դա կատար-
վում է ոչ թե բռնի ուժով, այլ շրջահայաց ու խոհեմ քաղաքականության 
միջոցով: Ազերիների ներկայացուցիչներն, օրինակ, մուտք ունեն իշխա-
նության բարձրագույն էշելոնները: Բազմաթիվ հանգուցային պաշտոն-
ներ զբաղեցնում են նրանք:55 Ավելորդ չէ նշել, որ Իրանի ներկայիս կրո-
նապետ-առաջնորդ այաթպլահ սեյյեդ Ափ Խամենեյին ևս, որի ձեռքե-
րում կենտրոնացված է վիթխարի ռազմական, վարչական և քաղաքա-
կան իշխանություն, նույնպես ազերի է: Բաքվի կողմից առաջ քաշվող 
«երկու Ադրբեջանների» միավորման կոփ նկատմամբ որպես հակա-
քայլ, Իրանը ոչ պաշտոնական ձևով, մամուլի էջերում և այլն քարոզչութ-
յուն է մղում «Թուրքմենչայի պատմական անարդարությունը վերանայե-
լու», Անդրկովկասի «իրանական հողերը», մասնավորապես Ադրբեջանի 
տարածքները «հզոր ու բարգավաճ իսլամական Իրանին» վերադարձնե-
լու, Ադրբեջանը իր «պապենական հայրենիքի՝ Իրանի հետ միավորվե-
լու» վերաբերյալ և այլն: 

Երկու Ադրբեջանների միջև սերտ էթնոմշակութային ու քաղաքա-
կան կապերի խափանման շահերից ելնելով, հակառակ Բաքվի համսա 
պնդումներին, Թեհրանը այդպես էլ իր համաձայնությունը չտվեց, որ-
պեսզի Թավրիզում բացվի Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսություն: Ի 
դեպ, հավասարակշռությունը պահելու շահերից ելնելով մերժվեց նաև 
Հայաստանի Հանրապետության առաջարկը այդ նույն քաղաքում բաց 
անելու գլխավոր հյուպատոսություն: 

Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների լարվածությունը միտում-
նավոր ու գիտակցված ձևով խրախուսվում է Բաքվի կողմից: Ադրբեջա-
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նի Ազգային անվտանգության նախարարությունը ժամանակ աո ժամա-
նակ տեղեկություններ է հրապարակում Ագրբեջանի դեմ իրանական 
քաղաքացիների կողմից լրտեսական գործունեություն ծավալելու մա-
սին,56 մամուլում հաճախ նյութեր են հրապարակվում, որ Ադրբեջանում 
իրանական հատուկ ծառայությունները ստեղծել են գործակալական 
լայն ցանց,57 հատկապես հավաքագրելով ընդդիմադիր գործիչների: 
1999թ. հոկտեմբերին, օրինակ, վկայակոչելով Գերմանական «Ռայն 
Պֆալց» թերթի հոկտեմբերի 21-ի հրապարակումը, «Բակինսկի Ռաբո-
չի» պաշտոնաթերթում հրապարակվեց հաղորդում այն մասին, որ իբր 
նշված թվականի հունիսին Թեհրանում, Ազգային անվտանգության նա-
խարարությունում («վեզարաթ-ե էթթելաաթ»), տեղի են ունեցել երեք 
գաղտնի հանդիպումներ, որոնց մասնակիցների թվում հիշատակվում են 
Մահիր Ջավսպովը1 և Ադրբեջանի նախկին նախագահ Այազ Մութալի-
բովը: Այդ հանդիպումների ժամանակ իբր քննարկվել են Ադրբեջանի 
կառավարության դեմ նախապատրաստվող զանազան ծրագրեր՝ կով-
կասյան տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի աճող ազդեցությանը 
հակադարձելու նպատակով:58 

Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները մթագնող մյուս պրոբլեմը 
դա իսլամական կրոնի հետ կապված խնդիրներն են: Ինչպես հայտնի է, 
խորհրդային վարչակարգի կողմից տևական ժամանակաշրջանի ըն-
թացքում ճնշման տակ գտնված իսլամը Ադրբեջանի անկախության 
ձեռք բերումից հետո սկսեց վերածվել ազգային ինքնությունը շեշտադ-
րող հարմար խորհրդանիշի: Ըստ այնմ, Իրանը մեծ հույսեր սկսեց կա-
պել Ադրբեջանի հետ իր կոնֆեսիոնալ միասնության հետ, մանավանդ 
որ Հ.Ալիևը ժամանակ առ ժամանակ հաճոյախոսություններ էր կատա-
րում իսլամի հասցեին, հայտարարելով, որ ինքը Խորհրդային Միության 
ղեկավարության մեջ (որպես քաղբյուրոյի անդամ) միակ մահմեդականն 
էր:59 Նա ցուցադրական ձևով հաճախ մասնակցում էր նոր կառուցված 
մզկիթների բացման արարողություններին, իսկ մեկ անգամ նույնիսկ 
հայտարարեց, որ «միմյանց այնքան նման ոչ մի ուրիշ երկիր չկա, որ-
քան Իրանն ու Ադրբեջանը»:60 

Այս բոլորը Թեհրանին հիմք էր տալիս ենթադրելու, որ Ադրբեջա-
նում հնարավոր կւինի վերակենդանացնել «ամմայի» և մահմեդական 
եղբայրության գաղափարները, որոնք կարող էին հոգեկան կովան հան-
դիսանալ նրանց մերձեցման համար: 1 

1 1995p. մարտին Բաքվում Հ.Ալիևի իշխանության դհմ զինված ելույթ 
կազմակերպած Ջավադով եղբայրներից մեկը, որը Ադրբեջանից փախուստի 
դիմելուց հետո ընդունել էր ավաորիական հպատակություն և որպես 
քաղաքական վտարանդի գտնվում էր Իրանում: 
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Անշուշտ Ադրբեջանի հետ իրենց հարաբերությունների սկզբունք-
ները մշակելիս Թեհրանում իրենց հաշիվ էին տալիս, որ իսլամական հե-
ղափոխության արտահանումը Ադրբեջան ե այնտեղ իսլամական ար-
մատականության քարոզչության ծավալումը կարող է լինել անհեռան-
կար ու անհեռատես քաղաքականություն, որովհետև այն կարող է առաջ 
բերել Բաքվի աշխարհիկ ղեկավարոթյան հակազդեցությունը և տեղիք 
տալ այդ երկրի ապակայունացմանը, որի վտանգավոր ափքները կարող 
էին անցնել Արւսքսը և թափանցել Իրանական Ադրբեջան: Ոստի իրա-
նական դիվանագիտության մարտավարությունը ուղղված էր նրան, որ 
Ադրբեջանում Իրանը աստիճանաբար մուտք գործի համագործակցութ-
յան ամենաբազմապիսի բնագավառները, աշխատելով քայլ առ քայլ 
շահել այդ երկրի մահմեդական բնակչության համակրանքը: Սակայն 
ի հիասթափություն Թեհրանի, կոնֆեսիոնալ միասնության գործոնը չաշ-
խատեց: Նախ պարզվեց, որ Ադրբեջանում իսլամական գործոնի խորը 
ընկալման համար բավարար հող գոյություն չունի: Այդ առթիվ Բաքվում 
ԻԻՀ դեսպան Ա. Բիգդեփն իր մամուփ ասուլիսներից մեկում հայտարա-
րել էր, որ «Ադրբեջանում գոյություն ունեն բոլշևիկյան գաղափարախո-
սության մնացուկներ»: Այնուհետև Ադրբեջանի հանրապետությունում 
ընդունված նոր սահմանադրությամբ երկիրը հայտարարվեց լայիք /աշ-
խարհիկ/ պետություն, կրոնը համարվեց պետությունից անջատ և բա-
ցառվեց Ադրբեջանում իսլամական պետական ինստիտուտների առկա-
յությունը: Այդ փաստը ի դերև հանեց Թեհրանում փայփայվող այն երա-
զանքը, որ Ադրբեջանը կընդունի ոչ թե թուրքական լայիք, այլ իրանա-
կան իսլամական մոդելը: Սահմանադրության մեջ լայիք համակարգի 
սկզբունքների որդեգրումը Թեհրանում ոչ առանց հիմքի ընկալվեց որ-
պես Թուրքիայի հետ տնտեսական և քաղաքական ինտեգրացման 
ձգտում, որը ԻԻՀ մեկնաբանությամբ անմիջականորեն ռպղված է տա-
րածաշրջանում Իրանի ռազմավարական շահերի դեմ: Ուստի Թեհրանը 
փորձեց Ադրբեջանում շրջանառության մեջ գնել ազգայնականության 
կոնֆեսիոնալ տարբերակը, որը նույնպես չաշխատեց: 

Թեհրանի համար անսպասելի էր նաև Ադրբեջանում «Իսլամա-
կան կուսակցության գործունեության կասեցումը, իսլամամեա գործիչ-

ների ձերբակալությունները, իսլամակպն ակտիվիստների նկատմամբ 
կիրառվող հալածանքները և այլն: Ոչ պակաս անսպասեփ էր նաև այն, 
ոը ընդհանուր առմամբ Հ. Ափևի վարչակարգին հաջողվում է բնակչութ-
յան քաղաքական եռանդը մղել որոշակի, իր համար ցանկափ հունով և 
իսլամական կրոնն օգտագործել որպես զանգվածներին ակտիվացննե-
լու վստահեփ միջոց՝ նրանց ակտիվությունը ի հարկին օգտագործելու 
համար:Թեհրանում զայրույթի վաթորիկ առաջ բերեց Ադրբեջանի կա-
ռավարության կողմից «Իսլամական կուսակցության» մի քանի անդամ-
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ների նկատմամբ ներկայացված մեղադրանքը Թեհրանի օգտին լրտե-
սություն անելու մեջ: 1996թ. վերջին Բաքվում տեդի ունեցավ այդ կու-
սակցության ղեկավարների դատավարություն, որոնց դատապարտեցին 
տարբեր ժամկետների ազատազրկման: Թհե քիչ անց նախագահ Հ. U-
լիԱը «մեծահոգաբար» ներում շնորհեց նրանց, սակայն դրանից հետո ես 
կուսակցության նախագահ Ալիքրամ Ալիևը, նրա տեղակալ Հաջիաղւս 
Նուրիևը ե ուրիշներ շարունակում էին գտնվել խիստ հսկողության տակ: 
Ի դեպ, սրանց ազդեցության ներքո գտնվող Նարդարան գյուդը բացա-
հայտ առճակատման մեջ է գտնվում Հ. Ալիևի վարչակարգի հետ, որը 
հաճախ վեր է ածվում նաև զինված ընդհարումների: Բանը հասել էր 
նրան, որ Նարդսւրանի բնակիչները գյուդի կենալտնական հրապարա-
կում իրենց համար փորել էին գերեզմաններ և հայտարարել, որ պատ-
րաստ են մեռնելու հանուն հավատի ու արդարության:63 Այսպես կոչված 
«Հարավային Ադրբեջանի ազգային-ազւստագրական շարժման» կող-
մից հրապարակված «Անաղմուկ պատերազմ» գրքույկում խոսվում էր 
այն մասին, որ Ադրբեջանի «Իսլամական կուսակցությունը» համագոր-
ծակցում է Իրանի հատուկ ծառայությունների հետ, և որ իբր Իրանական 
ղեկավարությունը ծրագրեր ունի Ադրբեջանում իրականացնելու հե-
ղաշրջում:64 

Դժվար չէ նկատել, որ այս բոլորի մեջ Բաքվի իշխանությունները 
ուժգին կերպով ձգտում են որոնել իրանական հետք: Ուստի իսլամիստ-
ների ողջ գործունեությունը դրվեց Կովկասի մահմեդականների ]տգևոր 
վարչության և նրա ղեկավար Ալլահշյուքուր Փաշազադեի անձնական 
հսկողության տակ:65 

Բաքուն հատկապես վախենում է Իրանի տարածքից իսլամական 
արմատականության թափանցումից Ադրբեջան: Ադրբեջանի Եվրաատ-
լանտյան կենտրոնի նախագահ Ասիմ Մոըազադեն գրում է, որ 1993թ-ից 
սկսած Իրանը դեպի Ադրբեջան իսլամական արմատականության ար-
տահանման վրա ծախսել է մոտ 46 միլիոն դոլար:66 «Ենի Ազերբայ-
ջան», «Խալդ», «Ազերբայջան» և մի շարք այլ թերթեր հրապարակում 
էին հոդվածներ, որոնցում պնդում էին, որ Իրանը ֆինանսավորում է 
Ադրբեջանի ընդդիմադիր ուժերին ներքին քաղաքական իրադրության 
ապակայունացման նպատակով:67 

Իրան-Ադբբեջան հարաբերությունների լարվածության մյուս գոր-
ծոնը Կասպից ծովի կարգավիճակի հարցն է: Այգ պրոբլեմը բազմաբ-
նույթ է և իր մեջ ներառում է ինչպես տնտեսական, այնպես էլ քաղաքա-
կան խնդիրների մի ամբալջ փունջ: Կասպից ծովի իրավական կարգա-
վիճակի հարցում Իրանի և Ադրբեջանի դիրքորոշումների մեջ առկա են 
էական տարբերություններ:68 Իրանական տեսակետի համաձայն, Կաս-
պիցը ընդհանուր փճ է և հետևաբար ածխաջրածնային հարստություն-
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ներն էլ ընդհանուր են: Ուստի Իրանի կողմից պարբերաբար ձեռնարկ-
վում են որոշակի քայլեր, որոնց նպատակն է' թույլ չտալ առափնյա պե-
տություններին սկսել վիճահարույց նավթահանքեբի արդյունաբերական 
շահագործումը: Անկասկած Իրանի ե Ադրբեջանի միջև առկա հակա-
սությունները ի վերջո պայմանավորված են նավթային պայմանագրե-
րում Իրանի անբավարար ներգրավվածությամբ: Օգտագործելով տա-
րածաշրջանում իր ողջ ներուժը, Իրանը չի դադարեցնում պայքարը իր 
համար հնարավոր լավագույն «բաժանում» ապահովելու նպատակււվ: 
Հարցի մյուս կողմը կայանում է նրանում, որ թեև կասպիական նավթի 
արտահանման ամենահարմար տարանցիկ ենթակառույցները, ինչպես 
նաև հնարավորությունները, տնօրինում է հենց Իրանը, գլխավորապես 
ԱՍՆ-ի ջանքերով նա հետևողականորեն դուրս է մղվում կասպիական 
խաղերից: ԱՄՆ-ը հասկանալի պատճառներով դեմ է, որ կասպյան ա-
վագանի էներգակիրները միջազգային շուկա հանվեն Իրանի տարած-
քով, Պարսից ծոցի վրայով, թեև այդ տարբերակը առևտրական տեսա-
կետից ևս առավել նպատակահարմարն է, որովհետև կարող է ապահո-
վել կասպիականի նավթի և գազի ամենաարագ և կարճ ճանապարհով 
տեղափոխումը: Որքան էլ որ բաբդ փնի գոյություն ունեցող, առաջարկ-
վող և ենթադրվող նավթամուղների պատկերը, նրանք բոլորը անցնում են 
ոչ թե մեկ, այլ մի քանի երկրների վյււսյով: Այնպիսի տրոհված մի տարա-
ծաշրջանում, ինչպիսին կասպիականն է, դա առաջ է բերում համարյա 
անլուծելի պրոբլեմներ: Եվ միայն մեկ ուղեգիծը դեպի հարավ, դեպի 
Պարսից ծոց, անցնում է միայն մեկ երկրի՛ Իրանի տարածքով: Սակայն 
քաղաքական պատճառներով Վաշինգստնը դեմ է այդ տեսակետին, ուս-
տի մշակվեց Իրանը շրջանցող նավթատար և գազատար խողովակա-
շարքերի հայտնի Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նախագիծը' երեք միլիարդ 
դոլար արժողությամբ, որը Թուրքիային և ոչ թե Իրանիս դարձնում է տա-
րանցիկ տարածք, որի վրայով կասպիական նավթը պետք է հասցվի 
համաշխարհային շուկաններ: 

Առհասարակ Իրանը չափազանց հիվանդագին կերպով է արձա-
գանքում տարածաշրջանում Սիացյալ Նահանգների ակտիվության 
նկատմամբ: Իրանական մամուլը մշտապես զարգացնում է այն միտքը, 
որ Վաշինգտոնի համառ վարձերը ընդլայնելու իր ներկայությունը 
մերձկասպյան տարածաշրջանում ստեղծում է որոշակի լարվածութ-
յուն և ապակայունացնում իրադրությունը:70 Իրանում գտնում են, որ 
Պարսից ծոցից հետո Կասպից ծովի ավազանում ամուր ոտքի տեղ ա-
նելու խնդիրը ԱՍՆ-ի համար միշտ էլ եղել է «պատմական երազանք»: 
Թեհրանի համալսարանի պրոֆեսոր Հաֆեզնիյան գտնում է, որ ԱՍՆ-
ի կողմից Ադրբեջանի և Կասպից ծովի տարածաշրջանի նկատմամբ ի-
րագործվող քաղաքականության կապակցությամբ Իրանի համար ծա-
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գել են մի շարք խնդիրներ, այդ թվում նաե անվտանգության պրոբլեմ-
ներ և Կասպից ծովի ավազանում կոնֆլիկտների ծագման հավանակա-
նության մեծացում:71 Առհասարակ ԻԻՀ արտաքին քաղաքականութ-
յան հիմնարար սկզբունքներից մեկն այն է, որ պետք է պահպանվի 
առկա երկրաքաղաքական հավասարակշռությունը: Տարածաշրջանա-
յին երկրները չպետք է թույլ տան, որ արտաքին ուժերը միջամտեն ոե-
գիոնի երկրների ներքին գործերին, կամ վարձեն այս կամ այն ձևով ո-
րոշել տարածաշրջանի երկրների ապագա ճակատագիրը: Իրանը 
բնավ չի ցանկանում նաև իր սահմանների մոտակայքում տեսնել 
արևմտյան ընկերություններին: 1999թ. գարնանը ԱՄՆ-ում Ադրբեջանի 
հետ նոր նավթային պայմանագրերի ստորագրումից հետո Իրանի 
արտգործնախարարությունը հանդես եկավ հատուկ հայտարարութ-
յամբ, որտեղ ասվում էր, որ ադրբեջանա-ամերիկյան նավթային հա-
մաձայնագրերը Թեհրանը համարում է ոչ լեգիտիմ: 

1997թ. գարնանը ԻԻՀ ազդեցիկ քաղաքական գործիչներից մեկը՝ 
Մեջլիսի նախագահ Ափ Աքբար Նաթեղ Նուրին հանդես եկավ հետևյալ 
հայտարարությամբ. «Ադրբեջանի նախագահ Հ-Ալիևը պատմական 
սխալ է թույլ տափս հիմքեր ստեղծելով ամերիկացիների միջամտության 
համար մերձկասպյան պետությունների գործերին»: Որպես պատաս-
խան քայլ Վաֆա Գուլուզադեն կտրուկ արտահայտություններով հակա-
դարձեց իրանական Մեջլիսի խոսնակին և Բաքուն իր «վճռականությու-
նը» դրսևորելու համար հետաձգեց ԻԻՀ արտգործնախարարի տեղակալ 
Աբբաս Մալեքիի նախապես ծրագրված այցը Ադրբեջան:72 

Իր հերթին ադրբեջանական կողմը զանազան մեղադրանքներ է 
ներկայացնում Իրանի հասցեին: Այսպես, վկայակոչելով Լոնդոնի 
«Թայմս»-ը, ադրբեջանական թերթերը Իրանին մեղադրում էին նրանում, 
որ իբր նա Կասպից ծովը օգտագործում է մեկ այլ երկրի սպառազինութ-
յունը Հայաստանին, քրդերին, բոսնիական սերբերին վախանցելու, ինչ-
պես նաև սեփական նպատակների, մասնավորապես ստրատեգիական 
նշանակության հրթիռներ պատրաստելու բաղադրամասեր ստանալու 
համար: 1998թ. մարտի 26-ին Աստարայի մաքսատանը կալանքի տակ 
դրվեց Ռուսաստանից Իրան ոպարկվալ մի բեռ 21,7 տոնն քաշով: Բեռի 
պարունակությունը չժանգոտվող մետաղաթերթեր էին: Ադրբեջանի Անվ-
տանգության ծառայությունների կարծիքով, այդ ապրանքը նախատես-
ված էր հեղուկ վառելիքով աշխատող բափստիկ հրթիռներ պատրաստե-
լու համար: Բեռը կալանքի ենթարկելու հենց նույն օրը Ադրբեջանը այդ 
մասին տեղեկացրեց Վաշինգտոնին:73 Անկասկած ադրբեջանական 
ւրասւվամիջոցնեբի կողմից նման հրապարակումների նպատակը մեկն 
է՝ պետք է վախել Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակը, որպեսզի 
հնարավորություն ստեղծվի ստուգման ենթարկելու Ռուսաստանի և Ի-
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րանի միջև երթևեկող նավերը, ինչպես դա անում են թուրքերը Աևծովյան 
նեղուցներում: 4 

Իրանի և Ադրբեջանի տևական բանակցությունների ընթացքում 
հնարավոր չեղավ վերոհիշյալ հարցերի, մասնավորապես կասպիականի 
պրոբլեմի կապակցությամբ ընդհանուր հայտարարի բերել կողմերի դիր-
քորոշումները: Ընդհակառակը, նրանց միջև լարվածությունը ժամանակ 
առ ժամանակ ընդունում էր պայթյունսւվտանգ ու սուր բնույթ: Այսպես, 
2001թ. հու|իսի 23-ին իրանական մի ռազմանավ և երկու ռեակտիվ ինք-
նաթիռներ ստիպեցին, որ գեոֆիզիկական հետախուզության ադրբեջա-
նական նավը հեռանա հետազոտության այն վայրից, որ Թեհրանը հա-
մարում է Կասպից ծովի իր հատվածը:75 Այդ միջադեպից հետո Բաքուն 
մեղադրեց Իրանին, որ նա վարձում բռնազավթել Կասպից ծովի նավ-
թով հարուստ ադրբեջանական սեկտորի մի մասը: Որպես մկանների 
ցուցադրման պատասխան քայլ, Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր 
շտաբի պետ գեներալ Հուսեյին Կիվրիկօղլուն օգոստոսի 23-ին պաշտո-
նական այց կատարեց Բաքու, որի ընթացքում Թուրքիայի ռազմա-օդա-
յին ուժերի տասը Ֆ-16 կործանիչներ ուղեկցում էին գեներալին, իսկ ա-
պա սկսեցին Բաքվի վրա կատարել ցուցադրական թռիչքներ: 

Այդ միջադեպի առթիվ ամերիկյան վերլուծաբան դոկտոր Արիել 
•Քոենը հանդես եկավ մի հոդվածով, որտեղ պահանջում էր, որ «Վաշինգ-
տոնը պետք է բոլոր միջոցները ձեռնարկի, որպեսզի ամերիկանամեա 
կողմնորոշում ունեցող Ադրբեջանը չենթարկվի Իրանի կողմից ուժային 
ճնշման և որպեսզի «Բրիթիշ-պետրոլեում-Ամոքո», «Շևրոն», «էքսսոն-
Մոբիլ», «Ֆրոնտյերա-ռեսուրսիս» և այլ նավթային ընկերությունները, ո-
րոնք փաստորեն դարձել են տարածաշրջանի զարգացման շոգեքարշը, 
աշխատեն միանգամայն հանգիստ պայմաններում և վտանգի ոչ մի 
զգացում չունենան»:77 Այդ վտանգի զգացումը իսպսա բացառելու հա-
մար ամերիկացի վարձագետը նախ առաջարկում էր վերացնել դարա-
բաղյան պատերազմի ժամանակ 1992թ. ամերիկյան կոնգրեսի կողմից 
ընդունված «Ազատության պաշտպանության ակտի» 907 ճշտումը և ա-
պա ուժեղացնել Ադրբեջանի հետ ուղղակի ռազմական համագործակ-
ցությունը, ԱՄՆ-ի «լուման ներդնելով» Ադրբեջանի ցամաքային, ծովա-
յին, օդային և սահմանային պաշտպանության ուժերի ստեղծման գոր-
ծում: Միաժամանակ նա գտնում էր, որ անհրաժեշտ է նպաստել Ադրբե-
ջանի կապերի ամրապնդմանը ՆԱՏՕ-ի հետ և աջակցել այդ հանրապե-
տության ռազմական հզորության մեծացմանը «գործընկերություն հա-
նուն խաղաղության» ծրագրի շրջանակներում համագործակցության 
հիմքի վրա:78 

2002թ. մայիսին տեղի ունեցավ Հ.Ափևի պաշտոնական այցն Ի-
րան, որն անընդհատ հետաձգվում էր 2001թ. ամռանից սկսած: Եվ թեև 
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կնքվեցին մոտ մեկ տասնյակի հասնող նոր միջպետական հւսմաձայ-
նագրեր, սակայն իրանա-ադրրեջանական հարաբերություններում որա-
կական փոփոխություններ ու տեղաշարժեր տեղի չունեցան: Կողմերր 
չկարողացան համաձայնության գալ նաև Կասպից ծովի իրավական 
կարգավիճակի հարցում: Ավեփն, այցի ընթացքում իրանական մամուլը 
ծավալեց հակաադրբեջանական բոտն քարոզարշավ:'9 

Այս բոլորն անշուշտ չի նշանակում, որ Իրան-Ադրբեջան հարա-
բերությունների ապագան անհուսալի կերպով անորոշ է ու մշուշապատ: 
Կասկածից վեր է, որ Ադրբեջանի հանրապետությունը իր կարևոր տեղն 
ունի ԻԻՀ տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ և Թեհրանում 
գտնում են, որ ելնելով ազգային ու տարածաշրջանային շահերից, ԻԻՀ-
ը պարտավոր է լավ հարաբերություններ պահպանել Ադրբեջանի հետ, 
մանավանդ որ վերջինս այնուամենայնիվ հանդիսանում է իսլամը դա-
վանող երկիր, իսկ ԻԻՀ-ը իր արտաքին քաղաքականության բնագավա-
ռում աոաջնայնությունը տափս է իսլամական երկրների հետ համագոր-
ծակցությանը: ԻԻՀ սահմանադրության 11-րդ հոդվածում, որպես նպա-
տակ, խոսվում է իսլամական աշխարհի քաղաքական, տնտեսական և 
մշակութային միասնության հասնելու մասին: Անկախ դրանից, Թհհ-
րանն ամեն կերպ աշխատում է ներկայանալ որպես իսլամական ժողո-
վուրդների իրական շահերի մենատեր արտահայտիչ: Ընդհանրապես 
ներկա աշխարհում ոչ մի ժամանակակից պետության բնորոշ չէ այնպի-
սի գաղափարականացված քաղաքականություն, ինչպիսին Իրանինն է: 

Վերջին տաս տարիների ընթացքում ԻԻՀ-Ադրբեջան 
առևտրատնտեսական հարաբերությունների ցուցանիշները միշտ էլ 
բարձր են եղել: Դանդաղորեն, բայց այնուամենայնիվ երկու երկրների 
միջև ձևավորվում են տրանսպորտային ենթակաոուցվածքներ: Կասպից 
ծովի համագործակցության երկրների կազմակերպության անդամ պե-
տությունների հետ առևտրատնտեսական հարաբերություններ իրակա-
նացնելիս, Ադրբեջանը արտոնյալ պայմաններով օգտվում է Կասպից 
ծովի էնզեփ և Նոուշահր նավահանգիստներից, ինչպես նաև Իրանի հա-
ղորդակցության ճանապարհներից: Կասպից ծովի իրանական ափին 
կառուցվող Ամիրաբադ նավահանգստի շինարարության ավարտից հե-
տո կիրականանա Ամիրաբադ-Բաքու լաստանավային գետանցը: 
Ծրագրեր կան միացնելու երկու երկրների երկաթուղագծերն ու ավտոմո-
բիլային ճանապարհները: «Ազերբայջան հավայոլլարի» և իրանական 
«Քասպիյան էյրլայնզ» ավիաընկերություններն իրականացնում են ու-
ղիղ օդային չվերթներ Բաքվի և Թեհրանի միջև: «Քասպիյան էյրլայնզը» 
ունի օդային չվերթներ նաև հետևյալ ուղղություններով. Թեհրան-Բաքու, 
Թավրիզ-Բաքու, Թավրիզ-Նախիջևան: Ադրբեջանում գործում են ավհփ 
քան 300 իրանա-ադրբեջանական համատեղ ձեռնարկություններ և 200 
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զուտ իրանական ձեռնարկություններ: Վերջապես ԻԻՀ ես ինչ-որ չափով 
ընդգրկված է Ադրբեջանի նավթային պայմանագրերի մեջ ե այլն: Իրա-
նը նաև հատուկ հետաքրքրություն է դրսևորում Նախիջևանի նկատ-
մամբ: Նախագծեր կան Իրանի կողմից Նախիջևանում կառուցելու ցե-
մենտի գործարան, առևտրական խոշոր կենտրոն, իրականացնելու Խոյ-
Նախիջևան գազատարի շինարարությունը և այլն: Առավել հեռու ապա-
գայում ծրագրվում է վերականգնել Բաքու-Նախիջևան երկաթուղագիծը, 
որի Մեղրիով ընդհատվող հատվածը անցնելու է Իրանի տարածքով: 
Ներկայումս Իրանի տարածքվ իրականացվում է նաև Ադրբեջանի և 
Նախիջևանի միջև ադրբեջանական բեռնատարների երթևեկությունը, 
գործում են ավտոբուսային չվերթներ Նախիջևանի մի կողմից՝ Թավրի-
զի, Ուրմիայի, Մակոփ, Խոյի, Մարանդի և Արդեբիփ միջև մյուս կողմից: 
Ծրագրվում է Արաքս գետի վրա «Օրդուբադ» և «Խուդւսֆարին» հիդրո-
հանգույցների և Փոլդաշտշահ թախթի կոչված սահմանային շրջանում 
մշտական կամուրջ կառուցելու հարցը: 1997թ. ԻԻՀ և Նախիջևանի Ինք-
նավար հանրապետության միջև ստորագրված վախըմբռնման համա-
ձայնէս գրով երկու երկրների քաղաքացիների երթևեկությունը իրակա-
նացվում Է առանց վիզայի: 

Այս բոլորն անշուշտ վկայում Է այն մասին, որ չեն թուլանում Ադր-
բեջանում իր ներկայության և ազդեցության ամրապնդման ուղղությամբ 
Իրանի կողմից գործադրվող ջանքերը: 

Նրա համար սկզբունքորեն կարևոր նշանակություն Է ձեռք բերում 
ոչ միայն իր ունեցած հարաբերությունները տարածաշրջանի պետութ-
յունների հետ, այլև նույն տարածաշրջանի պետությունների միմյանց 
հետ ունեցած միջպետական հարաբերությունները: 

VAHAN BAYBURDYAN 

IRAN-AZERBAJJAN: NEIGHBORS 
OR GEOPOLITICAL-ECONOMICAL ENEMIES? 

After the collapse of the USSR and the creation of the so-called "Southern 
Zone" of newly formed-independent countries the southem parts of the Caucasian 
eountries became highly competitive. Неге the interests of Great States clashed as 
well as those of regional force centers and in particular the interests of the Islamic 
Republic of Iran and Turkey. In this article the political aspect of Iran- Azerbaijan 
relations is analyzed on the basis of the International relations developing in this very 
region. 

Particularly it is mentioned that the complicated as well as contradictory 
development of those relations makes it difficult for the analyzers to clarify whether 
Iran-Azerbaijan relations were those of frontier neighbors or of confrontational nature 
of geopolitical-economical enemies. 
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The fundamental question of Nagorno Karabakh, Islamic factor in Iran-
Azerbaijan intergovernmental relations, the Caspian Oil factor as well as other 
Problems are also examined in the article on the basis of crucial facts. Especially 
thoroughly is explained the question that one of the main reasons of Iran-Azerbaijan 
intergovernmental discrepancy is Iranian Azerbaijan or the so-called "Southern 
Azerbaijian" problem. The utopian plans of great number of political forces who want 
to unite Iranian Azerbaijian with the Republic of Azerbaijian, thus creating "the Great 
Azerbaijan" is also highlighted. 

The official visit of Azerbaijianian president Haidar Aliev to ihe Republic of 
Islamic Iran in May 2002, is particularly stressed in the article. Though new 
intergovemmental agreements were signed between the two sides, so far crucial 
changes and transpositions haven't taken place in Iran-Azerbaijan relations. 
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ՍՈՒՐԵՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 

ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ 
ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻԱԼԱԱԻ ԴԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

(1970-2000-ականթթ.) 

Աւպեն բավականին տևական ժամանակամիջոց է աշխարհի 
տարբեր մասերում՜ Ֆիլիպիններից մինչև Բալկաններ ձևավորվում է ա-
ճող բազմամակարդակ (էթնոքաղաքական, ռազմա-քաղաքական, սո-
ցիալ-քաղաքական) անկայունության գոտի՝ սույն ապակայունացնալ 
գործընթացներում և գործողություն ներում իսլամական (իսլամիստա-
կան) կազմակերպությունների, շարժումների, խմբավորումների և վար-
չակարգերի ակտիվ ներգրավմամբ: Այդ ապակայունացնող ակտիվութ-
յան գրսեորումներն են ահաբեկչական ակտերը, խռովությունները, ան-
ջատողական շարժումները, ռազմական հակամարտությունները այնպի-
սի տարածաշրջաններում, ինչպիսիք են Մերձավոր և Միջին Արևեփը, 
Կենտրոնական Ասիան, Կովկասը, Հարավային Եվրոպան, Աֆրիկան: 

Նման ապակայունացնող ակտիվության դրսևորման համարժեք 
ձևն է քաղաքական իսլամի կամ իսլամիզմի հայեցադրույթը: Տվյալ հոդ-
վածի խնդրո առարկան չէ քննարկել իսլամիզմի, մահմեդական արմա-
տականության և ավանդապաշտության միջև ստկա նմանությունները և 
տարբերությունները, դրա կրոնական հիմքերը: Մակայն կցանկանայինք 
համառոտ անդրադառնալ իսլամիզմի որոշ բնորոշումներին: 

Հայտնի է, որ Իսլամը, բացի համաշխարհային քաղաքակրթութ-
յուն լինելուց, հանդիսանում է նաև քաղաքականություն: Իսլամիզմն էլ 
գաղափարախոսություն է և պրակտիկ գործունեություն, որոնք ուղղված 
են այնպիսի պայմանների ստեղծմանը, որոնցում պետությունների միջև 
և մահմեդական բնակիչներ ունեցող յուրաքանչյուր պետության (հասա-
րակության) սոցիալական, տնտեսական, էթնիկական և այլ հիմնախն-
դիրներն ու հակասությունները պետք է լուծվեն բացառապես Շարիա-
թից, Ղուրանից և Աունայից բխող մահմեդական նորմերի կիրաոմամբ: 
Այսինքն, խոսքը գնում է մարդկային կենսագործունեության բոլոր ո-
լորտներում իսլամական նորմերի կիրառման համար քաղաքական պայ-
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մսւնների ստեղծման նախագծի և դրա իրականացման մասին: Հենց այդ 
պատճառով իսլամիզմը կոչվում է քաղաքական իսլամ: 

Իսլամիզմի հայեցակարգի հովանու տակ միավորվում են տարրեր 
կարգի շարժումներ, որոնք գոյություն ունեն աշխարհի տարրեր ծայրե-
րում: Իսլամիզմը նաև մի գերոեւսկցիա է, որը հակադրվում է բոլոր արիշ 
գաղափարախոսություններին, քաղաքական համակարգերին և հասա-
րակական-քաղաքական (աշխարհիկ կամ արդիականացվող) նախագ-
ծերին: Ասել է թե, վերոհիշյալ տարածաշրջաններում համընդհանուր ա-
պակայունացման գլխավոր աղբյուրը կայանում է իսլամիգմ-սեկուլյա-
րիզմ գծով ընթացող հակամարտության մեջ: 

Մյուս կողմից, ամերիկյան քաղաքագետ Ափ Աբութալեբին տափս 
է իսլամիզմի հետևյալ բնորոշումը. «Իսլամիզմը կարող է ներառել իր մեջ 
«առաջադիմական» հոգևորականներին և այն քաղաքաբնակ մտավո-
րականներին, որոնք հավատում են, որ իսլամական հիմնադրույթները 
համատեղելի են այնպիսի արդիական արժեքների հետ, ինչպիսիք են ւս-
զասաւթյունն ու ժողովրդավարությունը»1: 

XX դարի պատմական զարգացումը բնութագրվում է մահմեդա-
կան երկրների արդիականացմամբ: Այն իրականացվում և շարունակ-
վում է իրականացվել տարբեր ձևերով, բայց բոլոր դեպքերում բերում էր 
կրոնական գործոնի դերի և նշանակության կտրուկ անկմանը: Աակայն 
1970-ական թվականներին Մերձավոր և Միջին Արևելքում սկսեց թափ 
հավաքել իսլամիստական շարժումը, որի մեջ միավորվեցին հակամո-
դեռնիստական տարրերը, որոնք նպատակ էին հետապնդում կանգնեց-
նել կարծես թե արագորեն տեղի ունեցող ընթացքը դեպի արւփական և 
աշխարհիկ կարգեր: Հենց այդ ժամանակաշրջանում իրենց մասին 
հայտնել տվեցին երկու թեոկրատական վարչակարգ՝ Մաադյան Արա-
բիայում և Իրանում: Տիյւապետելով հսկայական տնտեսական ռեսուրս-
ներին՝ քաղաքական իսլամը սաաջ եկավ որպես Մերձավոր Արևելքի 
արդի պատմության մեջ գլխավոր նախագիծ և արդիականացման այ-
լընտրանք՝ առաջ քաշելով «Իսլամն է լուծումը» բանաձևը և մարտահրա-
վեր նետելով տարածաշրջանի պետություններում իշխող ընտրանուն: 
Մահմեդական երկըներում սկսվեց իսլամիստական ասդւրերի ուժեղաց-
ման և տարածման ընթացքը, զանգվածային իսլամիստական հենարա-
նի, ինչպես նաև արդիականացվող-աշխարհիկ քաղաքական համակար-
գերին և նրանց լոյալ քաղաքական ու հանրային ուժերի հանդեպ ընդդի-
մադիր, իսլամիստական բնույթի կրոնական-քաղաքական կազմակեր-
պությունների ստեղծման գործընթացը: 

Իր հերթիս հայտնի ամերիկյան քաղաքագետ Մեմյուել Հանթինգ-
տոնի կողմից առաջ է քաշվել այն տեսակետը, որ արդիականացումը 
մահմեդական աշխարհում ունի հաճախ ապակայունացնող բնույթ, և 
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նա շեշտում է, որ իսլամական արմատականության վերակենդանացումը 
և մահմեդական երկրների բնակչության մեծամասնության աղքատութ-
յունը չի ստեդծում հիմք այնտեղ ժողովրդավարության հաստատման 
համար2: 

Քաղաքական իսլամի օջախներից մեկը 1970-ակսւններին դար-
ձավ նաև մահմեդական աշխարհի ամենաաշխարհիկ և «արևմտյան» 
պետության համբավն ունեցող Թուրքիայի Հանրապետությունը: 

Իսլամիզմի՝ որպես երևույթի, քաղաքական շարժման և գաղափա-
րախոսության դերակատարումը ժամանակակից Թուրքխսյում ունեցել է 
մի շարք հանգրվաններ և առանձնահատկություներ: 

Թուրքիայի Հանրապետությունում քաղաքական իսլամը կամ իս-
լամիստական շարժումը ունի երակարատև պատմություն3: Դեռևս 1920-
ական թթ. իսլամը փաստացիորեն դարձավ քեմափզմի միակ կենսունակ 
այւընտրանքը: Եվ բացահայտ կամ թաքուն ընդդիմությունը քեմափզմին 
հանդես էր գափս հենց իսլամիզմի դիրքերից: Հետևաբար, իշխանութ-
յունները, իրենց քաղաքական հակառակորդների դեմ արգելանքների և 
հետապնդումների քաղաքականությունն իրականացնեփս, մշտապես օ-
գտագործել են նրանց կողմից «երկրի քաղաքական կյանքում կրոնի 
կամ կրոնական տարրերի ներմուծման» մեղադրանքը: 

Հարկ է նշել սակայն այն առանձնահատկությունը, որ Թուրքիա-
յում մահմեդական վերնախավի դեմ գրոհները կատարվում էին աշխար-
հիկ դոկտրինը (լաիցիզմը) ելակետ ընունելով, որը 1920-ական թթ.-ից ի 
վեր սկսվեց համարվել Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքական 
հիմքը և արդիականացման հենասյունը, բայց անգամ քեմալական բա-
րեփոխումների շյւջանում լաիցիզմը չէր նշանակում իսլամի աջաստւմ 
պետությունից, այլ՝ պետության գերիշխանություն մահմեդականության 
նկատմամբ: Կրոնը շարունակեց մնալ Թուրքխսյում քաղաքական հիմ-
նահարց, ինչը հետևանք է երկրի և ընտրանու երկվությանը: Ընտրանին 
ընկալեց քեմալական բարեվտխումները, բայց դրանց ազդեցությունը Ա-
նատոփայի պահպանողական տարրերի վրա մնաց թույլ: 

Այստեղ պետք է համաձայնել ԱՀանթինգտոնի այն կարծիքի 
հետ, որ Թուրքիան .պատկանում է «ներսից պառակտված» երկրների 
•շարքին4: Ամբողջ X X դարի երկրորդ կեսի ընթացքում և նոր հարյու-
րամյակի սկվբին թուրքական քաղաքական և ռազմական ղեկավարութ-
յունը պահպանել է իր հավատարմությունը Հանրապետության հիմնա-
դիր Քեմալ Աթաթյոտքի քաղաքական փիլիսոփայությանը և դասում էր 
իր երկիրը արդիական, աշխարհիկ, արևմտյան տիպի ազգ-պետություն-
ների շարքին: Սիևնույն ժամանակ թուրքական հանրության զգափ մասը 
շարունակում էր աջակցել իսլամական ավանդույթների վերածննդին և 
պնդում է, որ իր հիմքում Թուրքիան՝ մերձավորարևելյան մահմեդական 
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երկիր է: Ավելին, Թուրքիայի անդամագրումը Եվրոպական Միությանը 
կասեցվում է այն պաաճաոով, որ Արևմուտքի քաղաքական վերնախա-
վը չի ընդունում Թուրքիային, քանզի, ըստ Թուրքիայի ութերորդ նախա-
գահ Թուրգութ Օգալի, «մենք մահմեդականներ ենք, իսկ նրանք՝ քրիս-
տոնյաներ, բայց նրանք դրա մասին բացահայտ չեն խոսում»5: 

Եթե Դեմոկրատական կուսակցության կառավարման օրոք 
(1950-1960թթ.) տեղի ունեցավ իսլամական զանազան խմբավորումնե-
րի վերակենդանացում, ապա 1961թ. լիբերալ Սահմանադրության ըն-
դունումից հետո իսլամական շարժումը հնարավորություն ստացավ 
գործել օրինական շրջանակներում՝ ստեղծելով իր կառույցներն ու հա-
վաքագրելով իր կողմնակիցներին: 1969թ.-ին Ստամբուլի համալսարա-
նի տնտեսագիտության պրոֆեսոր Նեջմեթին էրբաքանը նախաձեռ-
նեց քաղաքական շարժում, որը մեջլիսի ընտրություններում շահեց 
ձայների 5,6 տոկոսը և ստացավ խորհրդարանում 13 տեղ: Հաջորդ 
տարի այդ շարժումը վերակազմակերպվեց «Ազգային Կարգ» կուսակ-
ցության: Այս կուսակցության առաջացումն ընկալվեց առավելապես 
որպես պահպանողական շրջանակների պատասխան երկրռւմ աճող 
ձախ տրամադրություններին և արագ տեմպերով ընթացող սոցիալա-
կան, քաղաքական և տնտեսական արդիականացմանը: Իսլամիստա-
կան շարժման հիմքը դարձան Անատոլիայի հենց այն խավերը, որոնք 
երկար սպասում էին արդիականացման օգուտներին իրենց համար, 
սակայն հուսախաբ լինելով՝ որոշեցին իրենց դիմադրությունն արդիա-
կանացմանը ցույց տալ իսլամիզմի միջոցով: 

Աակայն այս շարժումը չէր վարձում իրեն դուրս դնել համա-
կարգից և ձգտում էր հանդես գալ որպես լոյալ ընդդիմություն, որն ւս-
ջակցռւմ է ժողովրդավարությանն ու սահմանադրական խորհրդարանա-
կան կարգին: 

Բացի հուսախաբված բնակչությունից, իսլամիստական շարժման 
մեջ ընդգրկվեցին տարբեր կրոնական եղբայրություններում ընդգրկված 
պսսհպանողականնները, որոնք ձևավորեցին թեկուզ և ոչ բացահայտ, 
բայց բավականին ազդեցիկ ցանց: 

«Ազգային Կարգ» կուսակցությունը առաջին իսլամական քաղա-
քական ուժն էր, որն հնարավորություն ունեցավ իր քաղաքական օրա-
կարգն առաջարկել Թուրքիային: Աակայն այն արգելվեց 1971թ. մայիսի 
20-ի Մահմանադրական դատարանի ոբոշմամբ՝ զինվորականության 
ճնշման հետևանքով, երբ մեղադրվեց լաիցիզմի սկզբունքների խախտ-
ման մեջ: 

1972թ. հոկտեմբերին էրբաքանի շուրջ համախմբված իսլամիստ-
ները վերակազմակերպվեցին Ազգային Փրկության կուսակցության մեջ, 
որին աջակցում էին նահանգների առևտրականները, աբհեստավար 
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խավերը ե երկու ոչ ֆորմալ կրոնական կազմակերպություններ՛ Նաքշ-
բենդիների ե Նուրջուների եղբայրությունները: 

1973թ. կայացած ընտրություններում կուսակցությունը գգափ հա-
ջողություն ունեցավ՝ հավաքելով ընտրողների ձայների 11,8 տոկոսը ե 
ձեռք բերելով մեջլիսում 48 պատգամավորական տեղ, ինչը դարձրեց 
ԱՓԿ-ին երրորդ քաղաքական ուժը երկրռւմ Հանրապետական-ժողովր-
դական և Արդարության կուսակցություններից հետո: ԱՓԿ-ն մտավ 
ՀԺԿ-ի հետ կոալիցիոն կառավարության մեջ՝ լինելով իսլամական ա-
վանդական կարգերի վրա հիմնված ե շարիաթի օրենքները, օսմանյան 
պատմական մեծությունը ե ազգայնականությունը զուգակցող «արդար 
հասարակության» ջատագովը6: 

ԱՓԿ-ին հաջողվեց, լինելով իշխող կոլաիցիայի անդամ, օրինա-
գիծ անցկացնել աստվածաբանական բարձրագույն դպրոցների՝ իմամ-
հաթխիները միջնակարգ դպրոցի կարգավիճակին հավասարեցնելու 
մասին7: 

1980թ. սեպտեմբերի 12-ի ռազմական հեղաշրջումից հետո ԱՓԿ-ի 
գործունեություն արգելվեց, և միայն 1983թ. հուլիսի 19-ին նրա հիմքի 
վրա ստեղծվեց «Ռեֆահ» («Բարօրություն») կուսակցությունը, որը քա-
ղաքական արգելանքի տակ գտնվող Ն.էրբաքանի փոխարեն ղեկավա-
րում էր մինչև 1987թ. Ափ Թուրքմենը: 1987թ. նոյեմբերին էրբաքանը վե-
րադարձավ իսլամիստական շարժման առաջնորդի ղեկին և այդ իսկ 
ժամանակ կայացած մեջփսի ընտրություններում «Ռեֆահը» ստացավ 
ձայների 7,2 տոկ՛ոսը: Իսկ արդեն 1991թ. ընտրություններում կուսակ-
ցությունը նախընտրական դաշինք կազմեց Ազգայնական Գործողութ-
յուն կուսակցության հետ և միասին նրանք ստացան ձայների 16,7 տո-
կոսը: 

Փաստորեն, 1970-1980-ական թվականների ընթացքում իսլամիս-
տական շարժումը ստեղծում էր իր կրթված հակա-էփատան ընդդեմ 
հանրապետական էփտայի, իսկ քաղաքական իսլամը դարձավ միջոց, 
որն արատահայտում է գոյություն ունեցող համակարգի հանդեպ գա-
վառներում և տարբեր խմբերի ու խավերի քաղաքական դժգոհությռւնը: 
Այս կապակցությամբ թուրք հայտնի հասարակագետ Բյուլենթ Արասը 
՛նշում է, որ Թուրքխսյում ընթանում է իսլամի թուրքական ձևի և թուրքա-
կան Ազգայնական գաղափարախոսության իսլամիզացման գործընթա-
ցը. «Կրոնի վերակենդանացման ժամանակաշրջանում, թուրքական պե-
տության ընտրանին զգում է ճնշում՝ Օսմանյան շրջանում գոյություն ու-
նեցող կյանի և պետության միջև լեգիտիմացնող կապը վերականգնելու 
ուղղությամբ»8: 

Այնուամենայնիվ, սխալ կլինի պնդել, որ քաղաքական իսլամի 
կարգաիասները Թուրքխսյում օգտագործել և օգտագործում են միայն 
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իսլամիստական կուսակցությունները: Այդ կարգախոսների տակ հան-
դես եկան ե իրենց նպատակների են ձգտել հասնել թե՛ Թուրգութ Օզալի 
գլխավորած «Մսւյր-Հայրենիք» կուսակցությունը, թե' Սուլեյման Դեմի-
րելի ե Թանսու Չիըերի գփւավորսւծ ճշմարիտ Ուղ1ւ կուսակցությունը, ո-
րոնք կառավարում էին երկիրը համապատսխանարար 1980-ական և 
1990-ական թվականների ընթացքում: 

Այսպես, 1980-ականների սկգրին մի իտւմր մտավորականների 
կողմից մշակվեց և զինվորականության կողմից ընդունվեց այսպես կոչ-
ված «թուրք-իսլամական համադրության» գաղափարը, որը վարձ էր 
ներկայացնում համախմբել իսլամիստներին Ա ազգայնականներին': 
Այս հայեցակարգի հիմնադրույթը կայանում էր նրանում, որ իսլամական 
ազդեցությունը, որն ընդգրկված է հասարակական և քաղաքական հա-
մակարգի մեջ, կարող է նպաստել երկրի տարածքային ամբողջակա-
նության պահպանմանը ե հակակշռել հեղավտխական տարրերին՛ 
հատկապես՝ քրդական երիտասարդության մեջ: 

1980-ական թթ.-ին վարչապետ Թ. Օզսդը մարդու իրավունքների 
ե խղճի ազատության համատեքստում գնաց կրոնական գործունեութ-
յունը և կրոնական դպրոցների տարածումը արգելալ օրենքի վերացմա-
նը: Արդյունքում իմամ-հաթիփները իրենց ցանցով ծածկեցին ամբողջ 
երկիրը, որի շրջանավարտները համալրում են իսլամիստական կուսակ-
ցությունների շարքերը: Աճեց մզկիթների, մահմեդական հրատարակութ-
յունների քանակը երկրռւմ: 1991թ. Քրեական օրենսգրքից վերացվեց 163 
հոդվածը, որը պաշտպանում էր աշխարհիկ Հանրապեսաւթյունը «քա-
ղաքական իսլամից»: 

Արդիականացման ընթացքը, ինչպես հայտնի է, 1980-ականներին 
արագացվեց Թուրգութ Օզափ կառավարության նախաձեռնած ազա-
տական բարհվտխումների շնորհիվ, ինչի հետևանքով Թուրքիան դար-
ձավ կիսա-ազատական մի երկիր, որտեղ ամրապնդվել է շուկայական 
տնտեսությունը: Նման բարեվախռւմները սովորաբար շատ ցավալի են 
անցնում զարգացող երկրներում, ուժեղացնելով սոցիալական բևեոեա-
ցումը բարեփոխումներից շահածների և կորցրածների միջև: Ազատա-
կանացման բացասական արդյունքը դարձան Թուրքիայում գործա-
զուրկների քանակի կտրուկ աճը, կրթության և առողջապահության ո-
լռրտների վիճակի վատթարացումը: Ուղեկցվելով քրոնիկական դարձաց 
բարձր սղաճով, պետական պաշտոնյաների կոումպացվածությամբ և 
քաղաքական ճգնաժամերով այս զարգացումները ստեղծեցին համա-
տարած ավստահության և բարոյալքվածության մթնոլորտ՝ հատկապես 
իշխող վերնախավի և արևմտյան արժեքներ քարոզող և տարիներով կա-
ռավարության ղեկը իրենց ձեռքերում պահող այսպես կոչված «աշխար-
հիկ» կուսակցությունների նկատմամբ: 
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Այս պայմաններում օրինաչափ էր իսլամի քաղաքական դերա-
կատարման ուժեղացումը, հատկապես մի երկրռւմ, որի բնակչության 
99% մահմեդականներ են: Եվ իսլամի միասնականության գաղափարը 
կրկին դարձավ այլընտրանք աշխարհիկ և ժողովրդավարական բազ-
մազանությանը: Իսլամիստները եկան գրավելու կենտրոնամետ ե ձախ 
կուսակցությունների տեղը, որոնք ձախողվեցին երկիրը տնտեսական 
բարեփոխումների ենթարկելու և քաղաքաբնակ չքավոր խավերի և 
պահպանողական գյուղացիության համար հուսալի ապագա ստեղծե-
լու գործում: 

Բացի այդ, վերջին տասնամյակներում թուրքերը ւիորձ կատարե-
ցին վերանայել իրենց տեղը ժամանակակից աշխարհակարգում: Սի 
կողմից, աո կա էր Եվրոպայի մշտական քննադատությունը Թուրքիայի 
հասցեին՝ մարդու իրավունքների, ժողովյպավարացման, քրդական հար-
ցի առնչությամբ: Ավեփն, տևական քրդական խռովությունը երկրի հա-
րավ-արևեւքում և Թուրքիայի սահմանների մոտ ծագած ազգամիջյան 
հակամարտություները (Բոսնիա, Կոսովո, Ղարաբաղ, Չեչնիա) ուժե-
ղացրին երկրի ներսում քննարկումները «ազգային ինքնության» խնդրի 
շուրջ՝ արթնացնելով նաև կրոնական զգացումները, որոնք, անկասկած, 
օգնեցին իսլամիստական ուժերին: 

Իսլամիստական կուսակցությունները հանդես եկան որպես ու-
ժեր, որոնք առաջարկեցին միջազգային քաղաքականության մեջ տեղի 
ունեցած փովտխությունների պարզագույն պատմական, հոգեբանական 
և մշակութային բացատրությունները՝ առաջարկելով նաև որոշակի մի 
նախագիծ, որը կարելի է անվանել «նեոօսմանիզմ», մինչդեռ բոլոր հիմ-
նական քաղաքական ուժերը աջակցում էին գլոբափգիացման կամ 
արևմտականացման հոսանքին: Հետևաբար, նրանք, ովքեր դեմ էին 
Արևմուտքի քաղաքականությանն ու արևմտյան չափանիշների ներմուծ-
մանը Թուրքիայում, հնարավորություն էին ստանում ներկայացնել ի-
րենց պահանջներն ու շահերը իսլամական կուսակցությունների մի-
ջոցով: Այլ խոսքով, իսլամիստները շահագործում էին հասարակ քաղա-
քացիների վախերն ու անապահովությունը ինչպես մշակութային, այն-
պես էլ հասարակական-քաղաքական գլոբափզացիոն պրոցեսների 
հանդեպ: 

Իսլամիստական «Ռեֆահ» կուսակցության անդամների քանակը 
1990-ական թթ. սկզբին հասել էր գրեթե 2 մլն. հոգու: Հիմնվելով բողոքող 
զանգվածի վրա, որը, հոգնելով անընդհատ կառավարական ճգնաժամե-
րից և կառավարությունների անգործությունից, քվեարկում էր իսլա-
միստնհրի օգտին, արդեն 1994թ. տեղական կառավարման մարմինների 
ընտրություններում «Ռեֆահը» հաղթանակ սանեց 28 քաղաքապետա-
րաններում, այգ թվում՝ Ստամբռւլում և Անկաբայում: Հաջորդ տարի կա-
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յսւցած Թուրքիայի Մեծ Ազգային ժողովի ընտրություն ներում «Ռեֆա-
հը» նվաճեց ձայների 21,4 տոկոսը՝ գրավելով աոաջին տեղը: 

Այստեղ կարելի է համաձայնել ամերիկյան քաղաքագետ Աեյմուր 
Լիփսեթի այն տեսակետի հետ, որ «հասարակական ե տնտեսական ար-
դիականացման գործընթացը պատճստ է դաոնում անհատների կամ ո-
րոշ խմբերի տնտեսական զրկանքների, ե նրանք սկսում են չափազանց 
համակրել ծայրահեղ աջակողմյան կուսակցություններին»10: 

«Ռեֆսւհն» առաջարկեց «ազգայնականության» իր մեկնաբա-
նությունը՝ առաջ քաշելով այն գաղափարը, որ ազգը պետք է բնութագր-
վի իր նախորդ՝ օսմանյան իմաստով՝ որպես «միլհթ»՝ կրոնական հա-
մայնք: Այս շրջանակներում էլ առաջարկվում էր քրդական խնդրի լու-
ծումը. քրդերն ու թուրքերը որպես մեկ համայնքի անդամներ կարող են 
գոյակցէդ կրոնական ներդաշնակության մեջ1 : Այս կարգախոսը ևս աշ-
խատեց բազմաթիվ ընտրողների ձայները շահելու ստումով: Հենց քրդա-
կան շրջաններում «Ռեֆահը» ստացավ զգափ առավելություն աշխար-
հիկ կուսակցությունների նկատմամբ: 

Աակայն «Ռեֆսւհի» գլխավորած կառավարության քաղաքակա-
նությունը հաճախ շՓոթություն Էր առաջացնում նրա ընկալման տե-
սանկյունից: Այն հայտարարում Էր Արևմուտքի հետ Թուրքիայի ռազմա-
վարական դաշինքը պահպանելու քաղաքական գծի մասին, բայց միա-
ժամանակ բավականին աշխուժորեն ջանում Էր կապեր հաստատել 
մահմեդական աշխարհի հետ: Այսպես, 1996թ. դեկտեմբերից Էրբաքանը 
վարձեր էր կատարում ռազմական համաձայնազիր կնքել Իրանի հետ, 
ապա կուսակցությունը ձեռնամուխ եղավ կանանց գլխաշորով համալ-
սարաններ մուտք գործելու արգեւքը հանելու նախաձեռնությանը12: 

Այս հակասական քաղաքականությունը, հատկապես կուսակ-
ցության որոշ պաշտոնյաների կողմից արված հրահրիչ հայտարարութ-
յունները, երբ, մասնավորապես, Աինջանի ոեֆահական քաղաքապե՛տը 
Իրանի դեսպանի ներկայությամբ կոչ արեց իրանական հեղաւխւխութ-
յան նման մի ապստամբության, Երուսաղեմի ազատագրման և մեծարեց 
Հեզբոլլահի ու Համասի «մահապարտներին»13, հանգեցրին զինվորակա-
նության վճռական քայլերին, որը ստիպված էր փաստացիորեն վերա-
դառնալ 1980-83թթ. իր կատարած վերահսկիչ գործառույթներին՝ աթաթ-
յուրքիստական ուղերձը պաշտպանելու պատրվակով: 

1997թ. փետրվարի 28-ին Ազգային Անվտանգության խորհուրդը, 
երկրի փաստացի գերագույն իշխանությունը, որոշեց «խորհուրդ տալ» 
կառավարությանը առ այն, որ երկրի ազգային համախմբման առաջնա-
հերթ սպառնալիքն այլևս հանդիսանում է ոչ թե քրդական PKK-ն, այլ իս-
լամական արմատականներն ու նրանց արտաքին աջակիցները: ԱԱԽ-ն 
հարկադրեց վարչապետին ստորագրել 20 պարտավորություններ պա-
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րունակող մի հանձնարարական, որի մեջ մանում էին հագուստի կրման 
հետ կապված օրենքների պահպանումը, սուֆիական եղբայրություննե-
րի արգելումը, իսլամիստական ուժերի կողմից որոշ գործողությունների 
սահմանափակումը, Իրանի կողմից Թուրքիան ապակայունացելու վար-
ձերին ուշադիր հետևումը և այլն14: էրբաքանի համար դա հավասարա-
զոր էր ուղղափառ արաթյուրքիստական ուղերձի ընդունմանը: 

Այս ճնշմանը գումարվեցին «Ռեֆահի» և ճշմարիտ Ոսլու կու-
սակցության միջև ներքին տարաձայնությունները, ինչպես նաև ներքին 
քաղաքականության մեջ, հատկապես՝ տնտեսական ոլորտում էրբաքա-
նի առաջարկած իսլամիստական օրակարգում գտնվող որևէ նպատակի 
չիրականացված մնալը: 1997թ. գարնանը պարզ դարձավ, որ կառավա-
րությունն ի վիճակի չէ կատարել ԱԱԽ-ի հանձնարարականները: Զին-
վորական վերնախավը, ընդդիմադիր կուսակցությունները, արհմիութ-
յունները և տնտեսական ընտրանին փաստորեն միացան Ոեֆահի և 
ՃՈՒԿ-ի կոալիցիայի դեմ: Վերջապես, 1997թ. հունիսի 18-ին Նեջմեթին 
էրբաքանը հրաժարական ներկայացրեց, իսկ կես տարի անց, 1998թ. 
հունվարի 16-ին Թուրքիայի Հանրապետության Սահմանադրական դա-
տարանը Հանրապետության լաիցիսաական կարգերի դեմ ուղղված 
գործողությունների համար լուծարեց «Ռեֆահ» կուսակցությունը և ար-
գելեց նրա առաջնորդ Ն. էրբսւքանին հինգ տարվա ընթացքում զբաղվել 
քաղաքական գործունեությամբ: «Բարօրության» կառույցների հիմքի 
վրա նույն թվականի աշնանը ստեղծվեց «Ֆազիլեթ» («Առաքինություն») 
կուսակցությունը Ռեջաի Քութսւնի գլխավորությամբ, որը 1999թ. ապրի-
լին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում ստացավ ձայնե-
րի 15 տոկոսը՝ փնելով երրորդ և գլխավոր ընդդիմադիր խմբակցությունը 
մեջլիսում: 

Սակայն շարժման ներսում արդեն հասունացել էր ճգնաժամ՝ 
կապված նրա լիդերության խնդրի հետ: Փաստորեն 1970թ.-ի-ց ի վեր 
էրբաքանը մնում էր իսլամիստական շարժման անփոխարինեփ առաջ-
նորդը, որին ոչ ոք չէր համարձակվում մարտահրավեր նետել: Նրան 
նույնիսկ անվանում էին «Հոջա» (Ուսուցիչ, առաջնորդ), իսկ կուսակցա-
կան հավաքներին նըա կողմնակիցները հաճախ վանկարկում էին, որ 
«այստեղ հավաքված է մի ամբողջ բանակ, իսկ էրբաքանը նրա հրամա-
նատարն է»'5: 

Բայց 1990-ականների վերջին շարժման մեջ առաջ եկան երկու թ-
ևեր, որոնցից մեկը ներկայացնում էր պայմանականորեն պահպանողա-
կաններին կամ էրբաքանի կողմնակիցներին, մյուսը՝ բարեփոխական-
ներին (այն ժամանակ Ստամբուփ քաղաքապետ Թայըփ էրդողանը, 
Աբդուլլահ Գյուլը, Ափ Ջոշկունը): Վերջիններս 1999թ. հուլիսին հայտա-
րարեցին Ֆազիզլեթ կուսակցությունից իրենց դուրս գալու մասին և 
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2000թ. հիմնադրեցին «Ադալեթ վե Կալքընմսւ» (АКР՝ «Արդարություն և 
Բարգավաճում») նոր կուսակցությունը՝ Սաամրուլի նախկին քաղաքա-
պետ Թայըփ էրդողանի գփւավորությսւմբ: «Ֆագիլեթ» կուսակցության 
գործունեության արգելումը Սահմանադրական դատարանի կողմից ա-
ոավել ես խթանեց իսլամիստական շարժման պւսոակտումը: էրդողանի 
կուսակցությունն արագորեն համալրվեց նոր անդամներով, իսկ մնացած 
մասը խմբավորվեց «Երջանկություն» (Saadet) կուսակցության մեջ: 

2002թ. նոյեմբերին կայացած խորհրդարանական ընտրություն-
ներում AKP-ն շահեց ձայների 34 տոկոսը ե 550 պատգամավորական 
տեղից ստացավ 363՝ աոաջին անգամ վերջին 15 տարվա ապահովելով 
թուրքական խորհրդարանում մեկ քաղաքական ուժի բացարձակ մեծա-
մասնությունը: 

Այս հաջողությունը ուներ որոշակի խորքային պատճառներ: 
Նախ, AKP-ն մասնակից չի եղել վերջին տասնամյակի քաղաքական 
կյանքին, հետևաբար պատասխանատու չէր առկա տնտեսական և քա-
ղաքական ձախողումների համար, ինչն էլ ապահովեց կուսակցության 
ժողովրդականության այդպիսի տոկոսը: 

Թեև AKP-ն ուներ իսլամիստական կուսակցության համբավ, սա-
կայն նրա առաջնորդները ամեն կերպ վարձում էին ապացուցել հակա-
ռակը: Նմանապես վարչապետ Թայըփ էյպողանին մեղադրում էին 
«թաքնված իսլամիսա» փնելու մեջ, ինքն իրեն ջանում էր ներկայացնել 
«պահպանողական դեմոկրատի» կերպարանքով՛6: AKP-ն զերծ է մնում 
բացահայտ իսլմիստական կոչերից, կասկածի տակ չի դնում Հանրապե-
տության աշխարհիկ կարգերը: Սակայն որոշ թուրք վերլուծաբաններ 
կարծում են, որ AKP-ի չափավորական ճարտասանությունը զուտ քող է, 
և այս կուսակցությունը քիչ բանով է տարբերվում նախորդ իսլամիստա-
կան կոաակցութուններից1 : 

ճիշտ է, որ թե' Էրդողանը, թե' կուսակցության մյուս լիդերները ի-
րենց քաղաքական կրթությունն ու մկրաություննը ստացել են իսլամիս-
տական շարժման ներսում: Եվ «Բարօրություն» և «Արադարա թյուն և 
Բարգավաճում» կուսակցությունների միջև ստկա են ինչպես նմանութ-
յուններ, այնպես էլ տարբերություններ: Երկուսն էլ վարպետորեն օգտա-
գործեցին պոպուփստական կարգախոսները, տնտեսական դժվարութ-
յունները և աջ ու ձախ քաղաքական ճամբարներում տիրող պառակ-
տումները, ինչպես նաև իշխող վերնախավի կոոումպացվածության մե-
ղադրանքները՝ արդյունքում նվաճելով ընտրազանգվածի համակրանքը: 
Այսպես, Ն. էրբաքանը շահեց 1995թ. ընտրությունները՝ օգտագործելով 
ուտոպիական և ամբոխավարական գաղափարներ՝ այսպես կոչված 
«արդար հասարակության» ստեղծում, ազգային եկամտի վերաբաշ-
խում, մահմեդական երկրների հետ սահմանների բացում, մահմեդական 

48 



շուկա, որի շնորհիվ երկրում չի մնա ոչ մի գործազուրկ և ոչ մի սոված, 
վերջ կտրվի ահաբեկչությանը, ե ազգը կհասնի բարօրության'8: 

AKP-ն էլ իշխանության եկավ «տնտեսական վերելքը սկսելու, ե-
կամռւտների բաշխման մեջ չարաշահումները վերացնելու, ընչազրկութ-
յունը վերացնելու» խոստումներով : 

Սակայն AKP-ի թե' ընտրական ուղերձը, թե՛ աջակիցների հիմքը 
որոշակիորեն տարբերվում են իսլամիստական շարժման ուղերձներից և 
բազայից: Կուսակցության բոլոր ընտրողները չէ, որ կիսում են իսլամիս-
տական հայացքները կամ գաղափարները: Հենց AKP-ի չափավորա-
կան, ոչ աոճակատման քաղաքական գիծը թույլ տվեց իր կողմը գրավել 
ընտրազանգվածի տարբեր խավերին՝ ներառյալ ինչպես իսկական իս-
լամիստներին, այնպես էլ քաղաքաբնակ մտավորականներին և գործա-
րարներին: 

Այսպես, հարկ է նշել որ եթե «Ռեֆահը» ձգտում էր վերականգնել 
քեմափզմի կողմից ոչնչացված պետության ե կրոնի միջև կապը, ապա 
AKP-ի ծրագրում նշվում է, որ «կուսակցությունը հանդես է գափս Թուր-
քիայի Հանրապետության ամբողջականության և միասնության, աշ-
խարհիկ, դեմոկրատական, սոցիալական և իրավական պետության, քա-
ղաքացիական հասարակության, ժողովրգավարացման, խղճի ազա-
տության և հավասար հնարավորությունների հիմնարար սկզբունքների 
դիրքերից»20: Արդիական քաղաքակրթությունը հռչակվում է որպես 
Թուրքիայի զարգացման չափանիշ: Իսկ որպես այդ քաղաքակրթութ-
յան հիմք ընդունվում են մարդու հիմնաբար ազատություններն ու իրա-
վունքները: Շեշտվում է, որ «մեր կուսակցությունը դիտում է Աթաթյուրքի 
սկզբունքներն ու հեղափոխությունը որպես միջոց թուրքական հասարա-
կությունը ժամանակակից քաղաքակրթության մակարդակին հասցնելու 
գործում)?': Այսինքն, որոշ առումով ԱԲԿ-ն նույնիսկ որդեգրել էր աթաթ-
յուրքիստական քաղաքական փիլիսոփայությունը: 

Արտաքին քաղաքականության մեջ AKP-ի ծրագրային դրույթնե-
րը ևս պտշակիոեն տարբերվում էին նախորդ իսլամիստական օրակար-
գից: Եթե «Ռեֆահը» արտաքին քաղաքականության ոլորտում հայտա-
րարում էր Արևմուտքի կողմից հռչակված «նոր աշխարհակարգը» չըն-
դունելու մասին (քանի որ այն, օրինակ, ունի տարբեր ստանդարտներ 
մահմեդական Իրաքի ագրեսիայի և քրիստոնեական Հայաստանի և 
Սերբիայի ագրեսիաների դեպքում)22, ինչպես նաև վարձ կատարվեց 
վախել նրա ոսլվածռւթյունը դեպի արևելյան պետություններ, ինչի վկա-
յություններն էին վարչապետ Ն.էրբաքանի այցերը Իրան, Լիբիա, Պա-
կիսաան23, ապա Թէրդողանի քաղաքական գիծը հենց սկզբից ակտիվ 
էր եվրոպական և ամերիկյան ուղղությամբ: Այսպես, կուսակցությունը 
համարում է, որ երկրի արտաքին քաղաքականության օրակարգում ա-
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ռաջնահերթ են հարաբերությունները Եվրոպայի երկրների հետ ե Թուր-
քիան պետք է կատարի Եվրամիության մեջ անդամագրվելու համար ի-
րեն ներկայացրած պարտավորությունները: Միևնույն ժամանակ երկի-
րը պետք է շարունակի իր ջանքերը գործադրել ՆԱՏՕ-ի շրջանակնե-
րում, ինչպես նաև եվրոպական անվտանգության այլ կառույցներում 
պատասխանատու դեր կատարելու ուղղությամբ: Ինչ վերաբերվում է 
մահմեդական երկրների հետ Թուրքիայի հարաբերություններին, ապա 
AKP-ն դրանք հատուկ կարևորում է՝ դիտելով Թուրքիային որպես կա-
պող օղակ կամ կամուրջ Արևմուտքի և Արևելքի միջև24: 

Բացի այդ, չի կարելի AKP-ն լիովին համարել Ռեֆահից դուրս ե-
կած կուսակցություն, քանգի վերջին տարվա մեջ այն համալրվել է աջա-
կենարոն կուսակցություններից դուրս եկած բազմաթիվ գործիչներով, 
ինչը ստեղծում է բուն AKP-ի ներստմ բազմակարծության և սասանում 
կուռ գաղափարախոսական հենքը: 

AKP-ի հաղթանակն իր հիմքում ուներ նաև հետևյալ պատճառը, 
հանրապետության և ժողովրդավարական իրավական պետության կա-
ղապարի միջև գոյություն ուներ միայն ձևական կապ: Հայ թուրքագետ 
Ռ.Սաֆրաստյանն արդարացիորեն նշում է, որ AKP-ի հաղթանակը 
Թուրքխսյում կառուցվածքային ճգնաժամի արդյունք է, երբ երկիրը 
գտնվում էր տնտեսական փտախտի մեջ. «Քաղաքական համակարգը 
չէր համապատասխանում տնտեսական վիճակին, և այդ համակարգը 
պետք է քшնդվեp> : 

Արան կարեփ է ավելացնել, որ այս հաղթանակը հետևանք էր 
նաև արդիականացման պահանջների և առկա քաղաքական համակար-
գի միջև անհամապատասխանությանը: Այդ համակարգը ստեղծվել էր 
փաստորեն 1980թ. զինվորական հեղաշրջման արդյունքում և նրա օ-
րենսդրական, կառավարական և քաղաքական տարրերը կրում էին այդ 
ժամանակաշրջանի դրոշմը: 

Հենց AKP-ի հիմնարար ծրագրում արդեն առաջրկություններ են 
արվում երկրռւմ քաղաքական արդիականացման ուղղությամբ: Այսպես, 
որպես օրակարգի խնդիր է հռչակվում քաղաքական կուսակցություննե-
րի մասին օրենքի վավախությունը՝ այն հարմարեցնելով ժողովրդավա-
րության պահանջներին, իսկ կուսակցությունների արգելման մասին ո-
րոշռւմները առաջարկվում է ասուհետ կայացնել Եվրոպայի մարդու ի-
րավունքների դատարանի և Վենետիկի հանձնաժողովի համապատաս-
խան դրույթներին համապատասխան : 

Առաջարկվում է նաև վավախությունների ենթարկել ընտրություն-
ների մասին օրենքը՝ հարմարեցելով այն մարդու ազատությունների և ի-
րավունքների հիմնարար փաստաթղթերին: Մասնավորապես, իջեցնել 
պատգամավոր ընտրվելու համար պահանջվող տարիքը մինչև 25 տա-
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րեկան ե կիրառել կուսակցությունների ներսում նախնական ընտրութ-
յունների համակարգը: 

AKP-ն ոսլղակիորեն հայտարարում է, որ կոչված է «Թուրքիայի 
քաղաքականության մեջ բերել նոր պատկերացումներ»: Կուսակցության 
նպատակներից մեկն է հայտարարվում երկրի քաղաքական կյանքում 
բնակչության մասնակցության աստիճանի մեծացումը, այն է՝ լայնորեն 
օգտագործել ժողովրդի հանրաքվեների իրավունքը27: 

AKP-ն մերժում է մինչ այդ կիրառվող բյուրոկրատական ավսաբի-
տար պետության հասկացության վրա հիմնված լուծումները և առաջ է 
քաշում «սահմանադրական պետության» հասկացությունը, որը հարիր է 
ժամանակակից քաղաքակիրթ աշխարհի զարգացմանը28: 

AKP-ն առաջարկում է նաև ԱԱԽ-ին դարձնել ժողովրդավարա-
կան պետությանը համարժեք և Եվրոպական Սիոթյան չափանիշներին 
համապատասխան պետական մարմին 9: 

Ըստ էության, այսօր իրավիճակը Թուրքխսյում որոշակի փոխութ-
յուններ է կրել, բանակը, որը Աթաթյուրքի քաղաքական փիլիսոփայութ-
յան պահապան իրեն հռչակելով, մշտապես հանդես էր գափս որպես 
Թուրքիայի արդիականացման առաջատար ուժ, այսօր դառնում է դրա 
հետագա ընթացքի հիմնական ընդդիմախոսը, իսկ երկրի արևմտյան 
տիպի արդիականացմանը ընդդիմադիր իսլամիստական Բարօրություն 
կուսակցությունից ծնված քաղաքական նոր կուսակցությունը դարձել է 
այդ գործընթացի ե երկրռւմ կրոնական և քաղաքական վախադարձ 
հանդուրժողականության ե բազմակարծության ջատագովը: 

Քաղաքական իսլամի հաջողություները, ինչպես նաև երկրի ներ-
քին տևական ճգնաժամը ստիպում են համաձայնել ամերիկյան քաղա-
քագետ Բարի Ռուբինի այն տեսակետի հետ, որ Թուրքիան չկարողա-
ցավ մինչ օրս դառնալ Եվրոպայի մաս այն պատճառով, որ Քեմալ U-
թաթյուրքի և նրա հետնորդների նպատակը՝ ստեղծել Թուրքխսյում 
արևմտյան հասարակություններին հատուկ աշխարհիկ մալելը, ձա-
խողվեց30: 

Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ թուրքական իսլամիստական 
շարժումը ինքը միատարր չէ, և նրա մեծ մասը բոլորովին էլ իսլամական 
•հեղափոխության կամ ջիհսւդի ջատագով չեն: Այդ պատճառով Ռուբինը 
դասակարգում է թուրքական իսլամիստական շարժումը այն շարժումնե-
րի շարքին, որոնք հանդիսանում են ավեփ շուտ բարեվախական, քան 
թե արմատական՝ ջանալով գործել որպես «ճնշման {ш!рЬр>՝ հասարա-
կությունն ավեփ իսլամական դարձնելու, այլ ոչ թե այն ամբողջովին վա-
խելու ստումով ': 

Այսպիսով, կատարված ուսումնասիրությունը թույլ է տափս որ-
շակի եզրահանգումների գալ: 
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ш/ Իսլամիզմի առաջացումը ե զարգացումը ժամանակակից 
Թուրքիայում տեգի է ունեցել որպես պատասխան երկրռւմ սոցիալա-
կան, քաղաքական և տնտեսական դժգոհությունների, ներառյալ օտար 
ազդեցությունների, ուրբանիզացման, արդիականացման և լաիցիզաց-
ման նկատմամբ: 

բ/ Թուրքիայում իսլամիստական շարժումը գերադասեց գնալ ոչ 
թե բռնության, այլ պարլամենտական ժողովրդավարության ճանապար-
հով, քանզի այս ճանապարհը թույլ էր տալիս օրինական ձևով գալ իշ-
խանության, իրականացնել օրենսդրական վտփոիտւթյուններ, ազդել ս-
րոշումների կայացման վրա, ազատորեն օգտվել ռեսուրսներից, որոնց 
միջոցով հնարավոր կլիներ պարարտ հալ ստեղծել երիտասարդ իսլա-
միստական հոսանքի ձևավորման համար: Դրանով, փաստորեն, իսլա-
միստները կիրառում են իրենց կողմից քննադատվող Արևմուտքի քաղա-
քականության ձևերը: 1970-ական թթ.-ից ի վեր երկրի քաղաքական 
զարգացումը վկայում է, որ իսլամիստական կուսակցությունը՛ տարբեր 
անվանումների տակ, մշտապես եղել է առկա քաղաքական համակարգի 
մասը, և չի վարձել դիմել որևէ ծայրահեղական քայլերի անգամ անօրի-
նական հայտարարվելու դեպքում: Ակնհայտ է, որ իսլամիստական շար-
ժումը Թուրքիայում ընդունում է խաղի կանոնները, բոլոր իսլամիստա-
կան կուսակցությունները ձգտել են ապացուցել, որ իրենք լեգիտիմ, «հա-
մակարգային», այլ ոչ թե ծայրահեղական, տոտափտար ուժ են, որը ըն-
դունելի կփնի թե' երկրի իշխող վերնախավի, թե՛ ամբողջ հանրության 
համար: 

գ/ Թուրքիայի դեպքը ցույց է աափս, որ իշխանության եկած իս-
լամական կուսակցությունը չունի գործողությունների լայն դաշտ, և նրա 
ցանկացած նախաձեռնություն կարող է խափանվել պետության մեջ 
հաստատված համակարգի և նրա կառավարող ընտրանու (տվյալ դեպ-
քում՝ զինվորականության) կողմից, ինչը, իր հերթին, վարկաբեկում է այդ 
կուսակցությանը սեփական ընտրազանգվածի աչքերում: Թերևս երկ-
րռւմ զինվորականության և արմտյան արժեքներ դավանող քաղաքա-
կան, տնտեսական և մտավորական ընտրանու առկայությունը և քաղա-
քական համակարգի առանձնահատկությունները թույլ են տափս պնդե-
լու, որ տեսանեփ ապագայում քաղաքական իսլամը Թուրքիայում հնա-
րավորություն չի ունենա երկիրը տանելու դեպի իսկապես շարիաթական 
կարգեր: 

դ/ Իսլամական քաղաքական հոսանքի պատասխանը արդիակա-
նացմանը չի նշանակում անպայման ժողովրդավարության ձևերի 
նկատմամբ անհանդուրժողականություն: Անգամ կարծր իսլամական 
վարչակարգ ունեցող այսպիսի երկրռւմ, ինչպիսին Իրանն է, առկա են 
ժողովրդավարական եղանակով ընտրված պետական իշխանություն-
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ներ: է?վ հենց նույն Թուրքիան կարալ Է օրինակ ծառայել, թե ինչպես իս-
լամական կուսակցությունը կարող Է խաղաղ կերպով, խորհրդարանա-
կան ճանապարհով իշխանության գալ օգտվելով ժալովրդավարության 
կոդմից ընձեռնված հնարավորություներից: Դրանով որոշ առումով ա-
պացուցվեց, որ քաղաքական իսլամը՝ հակաժալովրդավարական 
երեւոյթ չէ: Փաստորեն, Արդարություն և Բարգավաճում կուսակցության 
կառավարումը յուրատեսակ փորձարկում է, թե արդյո՞ք հնարավոր է 
արդիականացման և իսլամի, ժողովրդավարության և իսլամական գա-
ղափարների և քաղաքական համակարգերի համադրություն: Թեև երկրի 
առջև ծառացած անտեսական և սոցիալական հիմնախնդիրները լուծե-
լու անկարողության դեպքում, չի բացառվում, որ AKP-ն կսկսի խաղար-
կել կրոնական խաղաթուղթը, ինչը իր հերթին կբերի զինվորականության 
համարժեք արձագանքին: 

ե/ Բացի երկրի ներքին արդիականացումից քաղաքական իսլամը 
բախվում է նաև ժամանակակից աշխարհում և տարածաշրջանում ըն-
թացող արդիականացման կամ, արդեն հայտնի «գլոբափզացիա» հաս-
կացությամբ բնութագրվող գործընթացի հետ, որը քաղաքական մակար-
դակում նշանակում է Մերձավոր և Սիջին Աբևեյքի երկրների մերձեցում 
Արևմուտքի և նրա քաղաքակրթական, քաղաքական և մշակութային ար-
ժեքների հետ: Փաստորեն, այն պատասխանից, որը քաղաքական իսլա-
մը պատրաստ է տալ այս երևույթներին կախված է նաև Թուրքիայի 
մասնակցությունն ու մրցունակությունը այսօրվա աշխարհում: 

SUREN BAGHD AS ARYAN 

TO THE ISSUE OF THE PROCESS OF MODERNIZATION AND THE ROLE 
OF POLITICAL ISLAM IN TURKEY (1970-2000S) 

In the papcr there is presented an issue of the interrelationship of poliücal life 
and the Islamist political ovement in modern Turkey. There are discussed the 
Problems of the Islamism concept and Performance in the Middle Eastern region, its 
relation to the modemization process and the Western values, the roots, development 
and achievements of the Islamist movement in Turkey, especially in the context of the 
tatest successe of the Islamists in 1990s, the issue of the basis and causes of the 
Turkish political Islam uprising, as well as the peculiarities of the Islamist movement 
in 1970-2000s, when the political Islam in Turkey reached its influence top. 
Particularly, there is given the comparative analysis of "Refah" and АКР movements 
concepts and policies. In the end of the paper the author made conclusions about the 
Turkish political Islam role in the Turkey's politics, its relation to the process of 
modemization as a main trend of the Turkish life, as well as the models of future 
developments in these processe for Turkey and the Middle Eastem region. 
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ԳՈՌ ԳԵՎՈՐԳՑԱ՜ե 

ԵԳԻՊՏՈՍԸ ԵՎ ԻՐԱՔԱ-ԻՐԱՆ8ԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ 
(1980-1988թթ.) 

XX դարի 70-ականների վերջին ե 80-ականների սկզրին արաբա-
կան աշխարհը հանդիպեց լուրջ դժվարությունների: Արտաքին քաղա-
քականության բնագավառում համագործակցության անհրաժեշտությու-
նը խոչընդոտվում էր արաբական աշխարհի սոցիալ-քաղաքական միա-
տարր չւինելու հանգամանքով, տնտեսության անհամաչափ զարգացա-
ծությամբ, տեղական ազգայնականության աճի, կրոնադավանակւսն ու 
գաղափարաբանական հակասությունների ե այլ պատճառներով: Խո-
չընդոտների շարքում ոչ պակաս կարևոր տեղ էին զբաղեցնում արաբա-
կան ղեկավարների մրցակցությունը և միմյանց հանդեպ գոյություն ունե-
ցող անհանդուրժողականությունը: 

Տարիներ շարունակ Իսրայեփն հակազդող արաբական երկրնհ-
րի շարքում կարևորագույն տեղ էր զբաղեցնում Եգիպտոսը: Սակայն 
Մուհամեդ Անվար Սադաթի նախագահության շրջանում 1978թ. սեպ-
տեմբերին ստորագրված Քեմփ-Դևիդի համաձայնագրի, այնուհետև 
1979թ. մարտին եգիպտա-իսրայելյան հաշտության պայմանագրի ստո-
րագրման հետևանքով Կահիրեն կորցրեց իր այդ դերը: Ավեփն, Արաբա-
կան պետությունների փգայի (ԱՊԼ) անդամ երկրների 1978թ. նոյեմբե-
րին և 1979թ. մարտին Բաղդադում կազմակերպված հանդիպումներին 
արաբական երկրները դատապարտեցին Եգիպտոսի արտաքին քաղա-
քական ուղղեգիծը և որոշեցին սառեցնել նրա անդամակցությունը ԱՊԼ-
ում2: Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության (ԻԿԿ) անդամ երկր-
ների արտաքին գործերի նախարարների 1979թ. մայիսին Ֆեսում հրա-
վիրված հանդիպմանը նույնպես որոշվեց սառեցնել Եգիպտոսի անդա-
մակցությունը այդ կազմակերպությունում3: Արաբական բոլոր երկրնե-
րը, բացի Օմանից, Սուդանից և Սոմափից, ետ կանչեցին իրենց դես-
պաններին Կահիրեից: Եգիպտոսը գրկվեց նաև նավթ արդյունաբերող 
արաբական երկրների կողմից տրամադրվող տարեկան 2,7 մըպ. դոլար 
օգնությունից, իսկ ԱՊԼ-ի գրասենյակը Կահիրեից տեղափոխվեց Թա-
նիս4: Արաբական աշխարհում Եգիպտոսը հայտնվեց մեկուսացման մեջ: 
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1980թ. սեպտեմբերի 22-ին* սկսվեց իրաքա-իրանյան պատերազ-
մը, որը նպաստեց տարածաշրջանում Եգիպտոսի տեղի և դերի վերսւ-
կանգմանը, ու նրա համար վերադարձի ճանապարհ հարթեց դեպի «ա-
րաբական ընտանիք»: Իրաքյան զորքերը ներխուժել էին Իրան, երբ 
վերջինս հրաժարվել էր կատարել 1975թ. Բադդադում ստորագրված ի-
րաքա-իրանյան համաձայնագրի պայմանները5: 1975թ. մարտի 6-ին Ալ-
ժիրում Իրանի շահ Ռեզա Փեհլեվին ե Սադդամ Հուսեյնը (այն ժամա-
նակ պաշտոնապես դեո երկրորդ մարդը Իրաքում) Ալժիրի նախագահ 
Հուարի Բումեդիենի ներկայությամբ ստորագրել էին ալժիրյան հռչակա-
գիրը : Համաձայն հռչակւսգրի պայմանների, երկու երկրների միջև 
սահմանը անցնում էր Շատ-ալ-Արաբի գետահովտով (տալվեգ), Իրանը 
դադարեցնում էր օգնություն ցույց տալ Իրաքում իշխանության դեմ 
պայքարող քրդերին, իսկ Իրաքը՜ պարտավորվում էր արտաքսել երկրից 
Իրանի իշխանությունների դեմ գործող ընդդիմությանը, այգ թվում նաև 
Իմամ Խոմեյնիին: Հետագայում, 1975թ. հունիսի 13-ին ստորագրված եր-
կու երկրների միջև Բաղդադի պայմանագրի հիմքում դրվել էին ալժիր-
յան հռչակւսգրի պայմանները մի տարբերությամբ, որ ավելացվել էր 
նաև Իրաքի պահանջը իրեն հանձնել իրաքա-իրանյան սահմանամերձ 
մի տարածք7: 1980թ. սեպտեմբերի 7-ին Իրաքը Իրանից պահանջել էր 
1975թ. Բաղդադի պայմանագրի համաձայն իրեն հանձնել սահմանա-
մերձ տարածքը: Ի պատասխան Իրանի մերժման, իրաքյան կողմը նա : 

խապես տեղյակ պահելով Բադդադում Իրանի դեսպանությանը, սկսել 
էր այն զբաղեցնելու գործողությունները, որն ավարտվել էր սեպտեմբերի 
16-ին, իսկ 17-ին Իրաքը չեղյալ էր հայտարարել ալժիրյան հռչակագիրը 
և Բաղդադի պայմանագիրը: Նույն օրը Իրաքը փակել էր Իրանի նավերի 
մոտքը Շատ-ալ-Արաբ: 

Իրաքի ղեկավարությունը հայտարարել էր, թե Իրանի դեմ պա-
տերազմելով պաշտպանում է ողջ արաբական ազգի շահերը՛ * և խոչըն-
դոտում է իսլամական հեղավախությունը արաբական աշխարհ արտա-
հանելու Թեհրանի փորձերին: Իրաքը նկրտումներ ուներ ոչ միայն Ծոցի 
շրջանում, այլ նաև ողջ արաբական աշխարհում9՝ մանավանդ, երբ Ե-
գիպտոսի նման հզոր, պետությունը արաբական աշխարհում գտնվում էր 
«մեկուսացման» մեջ: 

1980թ. սեպտեմբերի 28-ին ՄԱԿ-ի Անվտանգության Խորհուրդը 
(ԱԽ) ընդունեց 479 բանաձևը՝ պահանջելով կողմերից անհապաղ դա-
դարեցնել կրակը և բանակցությունների շուրջ նստել: Իրաքը միակողմա-
նի ձևով դադարեցրեց կրակը հոկտեմբերի 5-8-ը, սակայն պատերազմը 
դարձյալ վերսկսվեց: Պետք է նշել, որ ողջ պատերազմի ընթացքում Ի-
րաքը մի քանի անգամ պատրաստակամտթյուն էր հայտնել դադարեց-
նել կրակը և բանակցել Իրանի հետ: Բայց Թեհրանը չէր ցանկանում 
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որևէ զիջման գնալ: Երկու երկրների ղեկավարների միջև թշնամանքը 
այնքան մեծ էր, որ նույնիսկ, երբ 1982թ. ամռանը Ծոցի արաբական 
երկրների համագործակցության խորհրդի (ԾԱԵՀԽ) անդամ երկրները 
Իրանին 25 մլրդ դոլար վախհասաւցում խոստացան, եթե վերջինս դա-
դարեցներ պատերազմը, Խոմեյնին պահանջեց նախ դատի տալ Սադ-
դամին, այնուհետև վճարել Իրանին 150-160 մլրդ դոլար 

Պատերազմի սկզբում, 1980թ. աշնանը, ԽՍՀՄ-ը կոչ արեց դա-
դարեցնել անիմաստ արյունահեղությունը", սակայն 1982թ.-ից սկսեց 
զենք մատակարարել Իրաքին12: Պատերազմի հանդեպ ԱՄՆ-ի դիրքո-
րոշման մասին լավագույն սահմանումը ավել է նախկին պետքարտու-
ղար Հենրի Քիսինջերը. «Ափսոս, որ պատերազմում չեն կարող պար-
տություն կրել ոչ Իրաքը, ոչ Իրանը»1 : 

Չնայած Վաշինգաոնի կողմից արված չեզոքության մասին հայ-
տարարությանը, 1984թ. նոյեմբերին, երբ վերականգնվեցին 1967թ. խա-
թարված իրաքա-ամերիկյան դիվանագիտական հարաբերությունները, 
ԱՄՆ-ը սկսեց զենք մատակարարել Իրաքին՛ . 

1980թ. նոյեմբերին Ամմանում (Հորդանան) տեղի ունեցած արա-
բական երկրների ղեկավարների հանդիպմանը չհաջողվեց ընդհանուր 
հայտարարի գալ Իրաքին համաարաբական աջակցություն ցույց տա-
լու հարցում : Արդյունքում Արաբական աշխարհ՛ը պառակտվեց մի քա-
նի բևեռի. Հորդանանը, Սաուղյան Արաբիան, Մարոկկոն, Քուվեյթը, Կա-
տարը, Բահրեյնը սատարեցին Իրաքին: 

Ալժիրը, Թունիսը և Պաղեստինի Ազատագրության Կազմակեր-
պությունը՝ (ՊԱԿ) չեզոք դիրքորոշում զբադեցրեցին: Աիրիան, Լիբիան, 
Արաբական Սիացյալ էմիրությունները, Օմանը և Եմհնի ժողովրդական 
Դեմոկրատական Հանրապետությունը (ԵԺԴՀ) կանգնեցին Իրանի կող-
մը16: Ամմանյան հանդիպման ավարտից հետո Իրաքի հետ դիվանագի-
տական հարաբերությունները խզեցին Սիրիան, Լիբիան և ԵԺԴՀ-ն': 

Պատերազմը երկու երկրների միջև ընթացավ մի քանի վաղերով: 
Աոաջին վաղը՝ 1980թ. սեպտեմբեր-1982թ. մայիս, բնորոշվեց իրաքյան 
զորքերի որոշակի հաջողությամբ, նրանք կարողացան գրավել Իրաքին 
սահմանակից իրանյան 20 հզ.2 կճ տարածք: Պատերազմի երկրորդ և 
երրորդ փուլերը՝ 1982թ. մայիս-1984թ. գարուն և 1984թ. գարուն-1987թ. 
մարտ, նշանավորվեց իրանյան զորքերի հակահարձակմամբ, որի արդ-
յունքում պատերազմական գործողությունները տեդավախվեցին Իրաքի 
տարածք: Սակայն Իրանին հաջողվեց միայն գրավել Իրաքի հարավում 
մոտ 150 քսա. կմ. և հյուսիս-արևմուտքում 50 քառ. կմ. իրաքյան տա-
րածք17: Պատերազմի երրորդ փուփ ընթացք՛ում Իրաքն առաջին անգամ 
օգտագործեց զարգվածային ոչնչացման քիմիական զենք11: 
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Իրաքա-իրանյան պատերազմը դադարեցնելու հարցը քննարկ-
վեց նաե 1981թ. ԻԿԿ Թաիֆի գագաթնաժողովում, որտեղ Իրաքը հայ-
տարարեց, թե պատրաստ է ետ վերադարձնել Իրանին պատերազմի ըն-
թացքում նրանից գրաված տարածքները, եթե վերջինս կատարի 1975թ. 
Բաղդադի համաձայնագրի պայմանները՛9: Իրանի պատվիրակությունը 
չէր մասնակցել ԻԿԿ հանդիպմանը: 

Պատերազմը դատապարտեց նաև Թուրքիան՜ կոչ անելով վերջ 
տալ եղբայրասպանությանը և չեզոք դիրքորոշում ընդունեց20: Իր չեզո-
քության մասին հայտնեց նաև Պակիստանը, որը սակայն, շարունակում 
էր Սաուդյան Արաբիայում 20 հազարանոց զորք պահել սաուդական 
իշխանություններին հարկ եղած դեպքում օգնություն ցույց տալու նպա-
տակով2' : 

Արաբական աշխարհում առաջնորդ դաոնալու Իրաքի նկրտում-
ները հիմնավորվում էին նաև այն հանգամանքով, որ 1982թ. Իրաքը 
պետք է դառնար չմիացող երկրների շարժման առաջնորդ22: Բացի դրա-
նից 1978-1982թթ. ընթացքում համաձայն որոշ տեղեկությունների, որոնք 
մեր կարծիքով բավականին հակասական են, Իրաքը ԱՍՆ-ից անուղղա-
կի ճանապարհով գնել էր 6,5 մլրդ դոլարի ԽՍՀՄ-հց՝ 1,8 մլրդ դոլարի, 
Արևմուտքից՛ 4,3 մլրդ դոլարի սպառազինություններ : Դեռ 1975թ. մաս-
նագետները նկատում էին, որ Բաղդադը կտրուկ ավելացրել էր սպառա-
զինություններ գնելու համար նախատեսվող գումարը՝ ճ-8 մլրդ դոլարից 
հասցնելով այն տարեկան 16-18 մլրդ դոլարի : 

Պատերազմի պաշտոնական դատապարտությամբ հանդես եկավ 
նաև Եգիպտոսի նախագահ Սադաթը: Եթե 1978 և 1979թթ. հակաեգիպ-
տական Բաղդադի հանդիպումները նախաձեռնվել էին անմիջականո-
րեն Իրաքի կողմից, ապա պատերազմից 10 օր անց, երբ պարզ դարձավ 
իրաքյան զորքերի անկարող լինելը արագ պարտության մատնել Իրա-
նին՝ Սադդամը զենք տրամադրելու խնդրանքով դիմեց Սւսդաթին 5: Ար-
դեն 1980թ. վերջին Իրաք ներմուծվեցին Եգիպտոսից առաքված առաջին 
սպառազինությունը: Նույն թվականի դեկտեմբերին Եգիպտոսի և Իրա-
քի միջև վերականգնվեց քաղաքացիական օդային կապը2 : 

Պատերազմի հանդեպ Եգիպտոսի դիրքորոշման արդյունքում ի 
հայտ եկան եգիպտա-արաբական մերձեցման եզրագծեր: 1981թ.հոկ-
տեմբերի 16-ին Եգիպտոսում գալով իշխանության, Մուհամեդ Հո սնի 
Մղւբարաքը արտաքին քաղաքական հայեցակարգում առաջ քաշեց ա-
րաբական աշխարհի հետ հարաբերությունները բարելավելու սկզբուն-
քը2 : Արաբական շատ երկրներ, այդ թվում նաև Սաուդյան Արաբիան, 
շահագրգռված էին «արաբական ընտանիք» Եգիպտոսի շուտավաւյթ 
վերադարձով: Հարկ է նշել, որ իրաքա-իրանյան պատերազմը ամենից 
շատ մտահոգում էր Ծոցի արաբական միապետություններին: Արևելա-
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գետ Ջ-Հոգլենդը նշում է, որ Ստուգական ղեկավարությունը երկյուղում 
էր այն հանգամանքից, որ Իրաքի պարտության դեպքում, անմիջական 
սպառնալիք կստեղծվեր իր գոյությանը2*: Եգիպտոսը շատ հաճախ Ծո-
ցի արաբական երկրների անվտանգության ավանդական երաշխավոր-
ներից մեկն էր", իսկ Իրաքի անհաջող վարձը, ամբողջովին վտխարինել 
նրան, ստիպում էր Էո-Ռիադին վերականգնել երբեմնի հարաբերութ-
յունները Կւսհիրեի հետ: 

1982թ. ամռանը Եգիպտոսը Իրաքին 1 մլրդ դոլարի զենք, ինչպես 
նաև 60 օդաչուներ տրամադրեց՜ : Այն որ Ծոցի նավթ արդյունաբերող 
երկրնհրը չէին ցանկանում Իրաքի պարտությունը, վկայում է նաև այն 
փաստը, որ պատերազմի աոաջին 4 տարիների ընթացքում նրանք Բաղ-
դադին 40 մլրդ դոլարի օգնություն տրամադրեցին : 1983թ. աշնանը Ի-
րաքի կողմում ռազմական գործողություններին մասնակցում էին 12 
հագ. եգիպտական զինվորներ և սպաներ ու ևս հազարավոր զինծառա-
յողներ զինվորական ծառայություն էին անցնում նաև իրաքյան ներքին 
գործերի նախարարությունում : Նույն թվականի դեկտեմբերին Եգիպ-
տոսից Իրսւք ներմուծվող սպառազինությունների արժեքը հասավ 2,7 
մլրդ դոլարի, իսկ Իրաքում կռվող եգիպտական «կամավորների» թիվը 
հասավ 30 հազարի: Իրաքում աշխատալ եգիպտական բանվորների թի-
վը հասել էր 1 մլն.-ի32: 1985թ., երբ Իրաքը ենթարկվեց Իրանի զորքերի 
կողմից ողջ պատերազմի ընթացքում ամենախոշոր հարձակմանը, Մու-
բարաքը Հորդանանի թագավոր Հուսեյնի հետ ժամանեց Իրաք՝ Սադդւս-
մին իր համերաշխությունը հայտնելու նպատակով: Ի պատասխան 
դրան, Սադդամը հայտարարեց, որ «արաբական համերաշխությունը 
երբեք չի փնի փարժեք ստանց Եգիպտոսի»3 : 

Փաստորեն, Եգիպտոսը, նախագահ Մուբարաքի իշխանության 
առաջին շրջանում կարողացավ դե-ֆակաո վերականգնել հարաբերութ-
յունները Ծոցի արաբական երկրների հետ ու այդպիսով սկսել իր դիրքե-
րի վերականգնումը արաբական աշխարհում: 

1984թ. հունվարին տեղի ունեցած ԻԿԿ 4-րդ գագաթնաժողովին 
Սաուդյան Արաբիայի և Իրաքի անմիջական միջնորդությամբ վերա-
կանգնվեց Եգիպտոսի անդամակցությունը մահմեդական աշխարհի այդ 
հեղինակավոր կազմակերպությունում34: 1984-1988թթ. ընթացքում Ե-
գիպտոսի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնե-
ցին Հորդանանը, ՊԱԿ-ը, Ջիբուաին, Արաբական Միացյալ էմիրություն-
ները, Սստւդյան Արաբիան, Քուվեյթը, Բահրեյնը, Կատարը, ԵԺԴՀ-ն, 
Մավրիտանիան, Եմենի Արաբական Հանրապետությունը, Թունիսը, Լի-
բանանը, Լիբիան, Ալժիրը և Իրաքը35: Տարածաշրջանում տեղի ունեցայ 
քաղաքական գործընթացներում Կահիրեի ցուցաբերած աշխուժությու-
նը՝ նպաստեց 1984թ. Եգիպտոսի ՍԱԿ-ի ԱԽ անդամ ընտրվելուն36: 
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1989թ. նոյեմբերին իրաքա-սաուդական միջնորդությամբ Եգիպտոսը վե-
րականգնեց իր անդամակցությունը նաև ԱՊԼ-ում37: Արաբական աշ-
խարհում Եգիպտոսի դիրքերի վերականգնման հարցում մեծ նշանա-
կություն ուներ նաև Սիրիայի դիրքորոշումը: 1989թ. դեկտեմբերի կեսե-
րին վերականգնվեց օդային կապը Կահիրեի և Դամասկոսի միջև, իսկ 
երկու շաբաթ անց վերականգնվեցին նաև դիվանագիտական հարաբե-
րությունները այդ երկու երկրների միջև38: 

Իրաքա-իրանյան պատերազմը ծանր հետևանքներ ունեցավ կող-
մերից երկուսի համար: Պատերազմում Իրանը 250 հազ. զոհ և 500 հազ. 
վիրավոր էր տվել, իսկ Իրաքը' 100 հազ. սպանված և 150 հազ. վիրա-
վոր39: Պատերազմը խորացրեց նաև արաբական աշխարհի ապակայուն 
վիճակը և նպաստեց Իսրայելի կողմից 1982թ. ամռանը Լիբանան ներ-
խուժմանը, նվազեցրեց պաղեստինյան խնդրի հարցում գործադրվող 
ջանքերը և արգելակեց մերձավորարևելյան համընդհանուր կարգավոր-
ման գործընթացը: Օգտվելով Իրաքի պատերազմի մեջ լինելու հանգա-
մանքից, 1981թ. հունիսի 7-ին Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը ռմբակո-
ծեցին Բաղդադի մոտակայքում գտնվող իրաքյան միջուկային հետազո-
տությունների կենտրոնը40: Պատերազմը ծայրաստիճան սրեց նաև մի-
ջազգային դրությունը: 1988թ. հունիսի սկզբին ԱՍՆ-ի, Ֆրանսիայի, 
Անգլիայի, Իտալիայի, Հոլանդիայի, Բելգիայի ռազմական նավերի քա-
նակը Ծոցում հասել էր 80-ի, որից 38-ը պատկանում էր Սիացյալ Նա-
հանգներին4': 

ՍԱԿ-ի ԱԽ-ն իրաքա-իրանյան պատերազմի հանդեպ 1987թ. հու-
1իսի 20-ին ընդունեց 598 բանաձևը42, որը պահանջում էր կողմերին դա-
դարեցնել կյւակը և բանակցությունների միջոցով լուծել երկու երկրների 
միջև եղած հակասությունները: 1988թ. հունվարի 7-9-ը Ալժիրում կայա-
ցած ԱՊԼ արտահերթ գագաթնաժողովի առաջին անգամ արաբական 
բոլոր երկրները, ներառյալ Լիբիան և Սիրիան՝ դատապարտեցին Իրա-
նին հաշտության բանակցություններից խույս տալու մեջ: Եզրափակիչ 
հռչակագրում հանդիպման մասնակիցները նշում էին, որ «արաբական 
որևէ երկրի հանդեպ ագրեսիան կդիտվի որպես ագրեսիա ողջ արաբա-
կան ազգի հանդեպ»43: 

1988 թ. գարնանը իրանյան զորքերի վերջին վարձը՝ պարտության 
մատնել իրաքյան բանակը, ձախողվեց: Իրանի անհաջողությունները 
մարտի դաշտում, երկրի տնտեսական քայքայվածաթյունը, Սիրիայի և 
Լիբիայի որպես դաշնակիցների կորուստը, ինչպես նաև հունիսի 3-ին Ի-
մամ Խոմեյնիի մահը, ստիպեցին Թեհրանին դադարեցնել պատերազմը: 

1988թ. հուլիսի 18-ին Իրանի ղեկավարությունը հայտնեց, որ ըն-
դունում է 598 բանաձևը և պահանջում է, որպեսզի պատերազմում մեղա-
վորը պատասխանատվության առջև կանգնի : Սակայն Իրաքի ան-
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հանդուրժողականության պատճառով պատեզմական գործողություննե-
րը շարունակվեցին, որի հետևանքով իրաքյան բանակի հսկողության 
տակ հայտնվեց 2.600 քստ. կմ. իրանյան տարածքի մի հատված: Կող-
մերի միջև կրակը դադարեցվեց միայն օգոստոսի 20-ին4՝: 

1988թ. օգոստոսի 26-ին սկսվեցին իրաքա-իրանյան հաշտության 
բանակցությունները: Տեղի ունեցան բանակցությունների 15 վաղեր՝ ժն-
ևում և Նյու-Յորքում, սակայն կողմերը համաձայնության չեկան և 
1990թ. օգոստոսին բանակցությունները ընդհատվեցին: Իրաքա-իրան-
յան հակամարտությունը սառեցվեց, իսկ ռազմական գործողությունները 
այլևս չվերսկսեցին : 

Փաստորեն, Արաբական Արևելքում տեղի ունեցող ցանկացած 
գործընթացների և մասնավորապես իրաքա-իրանյան պատերազմի, Լի-
բանանում իսրայելրսն ագրեսիայի և պաղեստինյան հարցի հանդեպ ու-
նեցած գործուն դիրքորոշման արդյունքում, Եգիպտոսը կարողանում էր 
վերականգնել իր դերը արաբական աշխարհում: Այս առումով իրաքւս-ի-
րանյան հակամարտությունում Եգիպտոսի ներգրավումը՝ բացառիկ 
կարևոր նշանակություն ունեցավ Ծոցի նման բարդ տարածաշրջանում 
ուժերի հարաբերակցության պահպանման հարցում, որում շահագրգռ-
ված էին ինչպես Սաոսլյան Արաբիան, այնպես էլ արաբական մյուս 
երկրները: Եգիպտոսի նախագահը, դրսևորելով զգուշություն, չափավո-
րություն, պրագմատիզմ և հետևողականություն՝ կարողացավ վերա-
կանգնել Եգիպտոսի կարևորագույն դերը արաբական աշխարհում և նո-
րովի ներկայացնել իր երկիրը միջազգային հարաբերություններում: 

GOR GEVORGYAN 

EGYPT AND THE IRAQ-IRANIAN WAR (1980-1988) 

For many years the most important country among the Arab countries 
counteracted Israel was Egypt. In September of 1978 Egypfs president Mohamed 
Anwar al-Sadat signed the Camp David's Agreement, then in March of 1979 signed 
the Egypt-Israeli Agreement in consequence of which Cairo lost its leading role in the 
Arab world. 

All the Arab countries, besides Oman, Sudan and Somali, broke their 
diplomatic relations with Egipt. 

In September of 1980 due to its flexible position towards the Iraq-Iranian war, 
some contours were sketched to the Egypt-Arabian reapproach. Supporting Iraq 
during this war Egypt smoothed away to the "Arab family". Beginning with the 
presidency of Mohamed Hosny Moubarak the Egypt-Arabian relations began to 
improve. 
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Due to its effectual positions towards the Iraq-Iranian war and the other 
processes in the region in che end of 1980s Egypt succeeded to retum to the "Arab 
family". 
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ԳՈՀԱՐ ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ 

1959թ. Ի Ր Ա Ն Ա - Ա Ս Ե Ր Ի Կ Ց Ա Ն Ռ Ա Զ Մ Ա Կ Ա Ն 
Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Ը 

Իրանա-ամերիկյան հարաբերությունները թևակոխեցին զարգաց-
ման նոր փուլ հատկապես 1950-ականների վերջերին 1960-ականների 
սկզբին, որով էլ պայմանավորված է հիշյալ ժամանակահատվածի 
նկատմամբ առաջացած խիստ հետաքրքրությունը: Իրանա-ամերիկյան 
հարաբերությունների զարգացմանն են անդրադարձել բազմւսթիվ հհ-
տազոտողներ': 

1958թ. հուլիսի 14-ին' Իրաքի հեղավախությունից հետո, պարզ 
դարձավ, որ խարխլվում են ԱՍՆ-ի ջանքերով ստեղծված Բաղդադի 
պակտի հիմքերը: Սակայն դրա վերջնական փլուզումը չէր կարելի թույլ 
տալ, ինչի համար էլ ձեռնարկվեցին մի շարք միջոցառումներ: Բաղդադի 
պակտից Իրաքի հեռաս ալուց հետո ԱՍՆ-ը վճռեց ռազմական պայմա-
նագրեր կնքել դաշինքի անդամ մյուս երկրների հետ: 1958թ. հուլիսին 
պակտի հռչւսկագրում ակնարկվում էր ԱՍՆ-ի և Բաղդադի պակտի 
արևելյան երկրների միջև նման համագործակցության անհրաժեշտութ-
յան մասին: Այդ ծրագիրը իրականացնելու համար 1958թ. հունվարին 
Թեհրան ժամանեց ԱՍՆ-ի պետքաբտուդաբ Ջ.Ֆ. Դսւլլեսը: Նա Իրանի 
շահին խորհուրդ տվեց վերանայել Իրանի կառավարության քաղաքա-
կանությունը Խորհրդային Միության նկատմամբ2: Պարզ է, որ այւլ բա-
նակցությունների ընթացքում խոսվել է նաև երկկողմ ռազմական պայ-
մանագրի մասին: Դալլեսը, պետական քարտուղարի օգնական 
Ռստւնթրին, ԱՍՆ-ի պաշտպանության նախարար Մակելռոյը, Հենդեր-
սոնը և ուրիշներ 1958թ. վերջին և 1959թ. սկզբին Իրանից բացի այցելե-
ցին նաև Թուրքիա և Պակիստան, որտեղ հանդիպումներ ունեցան այդ 
երկրների կառավարությունների ղեկավարների հետ և ինչպես հետագա-
յում հայտնի դարձավ, համաձայնություն ձեռք բերեցին մոտ ապագա-
յում ԱՍՆ-ի հետ ռազմական պայմանագիր ստորագրելու հարցում : 

ԱՍՆ-ի պաշտպանության նախարար Մակելռոյը 1958թ. շարու-
նակում էր Թեհրանում բանակցություններ վարել իրանա-ամերիկյան 
երկկողմ նոր ռազմական համաձայնագիր կնքելու ուղղությամբ: Բա-
նակցությունները ձգձգվեցին, քանի որ Իրանի կառավարությունը վտր-
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ձում էր ԱՍՆ-ից ռազմական աջակցություն ստանալ երկրին սպառնա-
ցող ցանկացած վտանգի առկայության պարագայում4: Ամերիկացինե-
րը, լինելով առավել շրջահայաց, ձգտում էին խուսափել շահի վարչա-
կազմի պահպանման համար երաշխիք ստանձնելու պարտականությու-
նից: Նրանց նպատակը մեկն էր. զերծ պահել Իրանը խորհրդային կամ 
կոմունիստական վտանգից, ամրապնդել իրենց՝ այլ ոչ թե պահպանել 
շահի դիրքերը: 

Ինչ վերաբերում է շահի վարած արտաքին քաղաքականությանը, 
ապա պետք է նշել, որ նա հիմնականում հակված էր դեպի Սիացյալ 
Նահանգները, իսկ եթե այն փոքր-ինչ չէր բավարարում Իրանին, ապա 
շահը հայտարարում էր, որ բարեկամության ե համագործակցության եզ-
րեր կգտնի Խորհրդային Սիության հետ: ԽՍՀՄ այցելելուց հետո շահը 
բազմիցս նշել է, որ Իրանն իր արտաքին քաղաքականությունը կառու-
ցում է բոլոր երկրների հետ բարիդրացիական սկզբունքներով: 

1958թ. դեկտեմբերին Իրանի կառավարող շրջանները դիմեցին ի-
րենց քաջ հայտնի խուսանավելու քաղաքականությանը Խորհրդային 
Սիության և ԱՍՆ-ի միջև: Իրանի կառավարությունը վարձում էր ցույց 
տալ, թե ջանում է բարելավել հարաբերությունները Խորհրդային Սիութ-
յան հետ, դրանով փորձում էր ճնշում գործադրել ԱՍՆ-ի կառավարութ-
յան վրա՝ առավել զգալի զիջումների հասնելու համար: 

Իրանի կառավարությունը Խորհրդային Սիությանը պաշտոնա-
պես առաջարկեց ստորագրել «Բարեկամության և 20 տարվա չհարձակ-
ման» պայմանագիր: Պայմանագրի տեքստը կազմել էր իրանական 
կողմը և հանձնվել էր Թեհրանում ԽՍՀՄ-ի դեսպանին: 

ԽՍՀՄ-ը, որպես բանակցությունների նախապայման, հայտա-
րարեց, որ Իրանը չպետք է երրորդ երկրի հետ կնքի ռազմական համա-
ձայնագիր: Հասկանալի է, որ Խորհրդային Միությանը հայտնի էին Ի-
րանի կառավարության նպատակներն ու ծրագրերը, և երրորդ երկիր 
ասելով այս պարագայում, հասկանում էին միայն ԱՍՆ-ին: Չնայած 
ձեռք բերված համաձայնությանը, Իրանի ղեկավար այրերը շարունա-
կում էին զուգահեռ բանակցություններ վարել ամերիկյան պատվիրա-
կության հետ: 

Հարկ է նշել, որ 1958թ. դեկտեմբերի 28-ին ԽՍՀՄ-ի դեսպան Պե-
գովը Իրանի կառավարությանն էր հանձնել ԽՍՀՄ-ի հուշագիրը՝ սպաս-
վող երկկողմանի ռազմական պայմանագրի վերաբերյալ: «Խորհրդային 
կառավարությունն անհանգստացած է, շահական Իրանի կառավարութ-
յան կողմից որոշակի ժամանակահատվածում իրականացված արտա-
քին քաղաքական և ռազմական այնպիսի միջոցառումներից, պանք չեն 
կարող գնահատվել այլ կերպ, քան Խորհրդային Սիության դեմ ուղղված 
քաղաքականություն... Դրա մասին է վկայում Իրանի օրավուր մեծացող 
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համագործակցությունը երրորդ պետությունների ագրեսիվ ուժերի հետ. 
որոնք չեն թաքցնում իրենց ձգտումները՛ օգտագործել Իրանը և Իրանի 
տարածքը ընդդեմ Խորհրդային Սիության: Այս պարագայում, անխոս, 
կհաղթեն միայն արտասահմանյան շրջանակները և Իրանից շւստ հեռու 
տերությունները: Առաջին հերթին կտուժի Իրւսնը, որը նման քաղաքա-
կանության պատճառով ռազմական րախման դեպքւււմ, կարող է 
հայտնվել ոչնչացման վտանգի առաջ: Խորհրդային կառավարությունը, 
խոսելով այդ մասին, չի փորձում սպառնալ, ւսյլ արձանւսգրամ t առկա 
փաստերը, որոնց հերքումը կնշանակեր հակասել իրականությանը: 
ԽՍՀՄ-ի կառավարությունն ամենայն անկեղծությամբ ցանկանում է 
նշել որ եթե Խորհրդային Միությունը, որի ուժերը ե հնարավորություն-
ները դժվար է համեմատել Իրանի ուժի և հնարավորության հետ, ան-
հանգստանում է խորհրդա-իրանական հարաբերությունների վատաց-
ման հեռանկարի կապակցությամբ, ապա Իրանն առավել ևս պետք է 
անհանգստանա»5: 

Հակված ենք կարծելու, որ սա իսկապես քաղաքական սպառնա-
յիք էր՛ քողարկված «բարեկամության» սկզբունքներով: Մա էլ դրդեց Ի-
րանին դիմելու իր հայտնի խուսանավելու քաղաքականությանը: Իրւսնը 
ծրագրում էր միաժամանակ բանակցություններ վարել և' ԱՍՆ-ի. և' 
Խորհրււային Սիության հետ: Հասկանափ է, նախընտրելով համաձայ-
նության հասնել Սիացյալ Նահանգների հետ: Սակայն համաձայնութ-
յան չհասնելու դեպքում Իրանը իր հյուսիսային հարևանի հետ գոնե կու-
նենար «Բարեկամության և 20-տարվա չհարձակման» պայմանագիր: 

1959թ. հունվարի 19-ին Իրանի աբտգործնախաբար Հեքմաթը 
խորհրդային դեսպանին հայտնեց, որ Խորհրդային Միության հետ 
չհարձակման պայմանագիր կնքելու դեպքում Իրանը ԱՍՆ-ի հետ չի 
կնքի ռազմական համաձայնագիր6: 

Շուտով ԽՍՀՄ-ի և Իրանի ղեկավարները համաձայնության ե-
կան բանակցությունները առավել բարձր մակարդակով վարելու վերա-
բերյալ: Խորհրդային Սխոթյունը հայտարարեց, որ պայմանագրի 
կնքման վայրը թողնում է Իրանի հայեցողությանը: 1959թ. հունվարի 29-
ին' Բաղդադի պակտի' Կարաչիում տեղի ունեցած նստաշրջանից մեկ օր 
անց, Իրանի կառավարության հրավերով Թեհրան ժամանեց ԽՍՀՄ-ի 
կառավարության պատվիրակությունը՝ փոխարագործնախարար 
Վ.Ա.Սեմյոնովի գլխավորությամբ : 

Խորհրդային կառավարությունն առաջարկում էր, որ կողմերից 
յուրաքանչյուրը պարտավորվի երրորդ պետությանն իրավունք չտալ իր 
տարածքում կառուցելու կամ օգտագործելու արդեն կառուցված ռազմա-
կան բազաներն ու օդանավակայանները, թույլ չտալ իրենց տարածք 
մտցնել որևէ երրորդ պետության ռազմական ուժեր: Խորհրդային Սիութ-
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յունը նախատեսում էր խթանել երկու երկրների միջև տնտեսական, 
առևտրական և մշակութային կապերի հետագա զարգացումը: Սինչդեռ 
իրանական կողմը բանակցությունների ժամանակ հատուկ ուշադրութ-
յուն էր դարձնում'1921թ. սովետա-իրանական պայմանագրի 5-րդ և 6-րդ 
հոդվածների վերացման վրա: Իրանի շահը հայտարարեց, որ 1921թ. 
պայմանագրի հիշյալ հոդվածների՝ հատկապես 6-րդ հոդվածի վերացու-
մը, որը նախատեսում էր որոշակի իրավիճակներում խորհրդային զորքի 
մուտքի իրավունք Իրանի տարածք, կնպաստի ԽՍՀՄ-ի և Իրանի միջև 
վստահության և բարեկամության հիմքերի ամրապնդմանը8: 

1959թ. հունվարի 30-ին խորհրդային պատվիրակության հետ ա-
ռաջին հանդիպման ժամանակ Իրանի շահը հայտարարեց, որ 
խորհրդա-իրանական պայմանագրի ստորագրումն իսկապես շրջադար-
ձային կւինի ԽՍՀՄ-ի և Իրանի միջև հարաբերությունների բարելավման 
գործում և ընդհանրապես կնպաստի Սերձավոր և Սիջին Արևելքում լար-
վածության թուլացմանը: 

Աակայն 1959թ. փետրվարի 10-ին, երբ շահը չընդունեց սովետա-
կան պատվիրակությանը, պատճառաբանելով թե հիվանդ է ու փոխաբե-
նը ընդունեց ամերիկյան ներկայացուցիչներին՝ ծովակալ Ռեդֆորդին և 
Մակգին, պարզ դարձավ, որ շահական կառավարությունն առավել 
նպատակահարմար է գտել բանակցելու ամերիկյան կողմի հետ9: 

Խորհրդա-իրանական բանակցությունների տապալման մեջ Ի-
րանի շահը մեղադրում է խորհրդային պատվիրակությանը: Դա նա 
պատճառաբանում է հետևյալ կերպ. «Ռուսները թույլ տվեցին մի սխալ: 
Նրանց պատվիրակությունն ուշացավ երկու շաբաթով, որի ընթացքում 
ԱՍՆ ֊ ի հետ երկկողմանի նախնական պայմանագիրը համապատաս-
խանեց մեր պահանջներին և ցանկություններին: Հասնելով Իրան՝ ռու-
սական պատվիրակությունը գործեց մեկ այլ սխալ ևս. բանակցություն-
ներն սկսելու համար մեզանից պահանջեց հրաժարվել Բաղդադի պակ-
տի անդամակցությունից: Հանդիպելով մեր խիստ հակազդեցությանը՝ 
նրանք հրաժարվեցին իրենց այդ պայմանից, սակայն այս անգամ էլ 
սկսեցին պնդել, որ ԱՄՆ-ի հետ չպետք է ստորագրենք երկկողմանի 
պայմանագիր: Վերոհիշյալ պատճառներով իրանա-խորհրդային պայ-
մանագիրը չստորագրվեց, իսկ պատվիրակությունն առանց մեզ տեղե-
կացնելու հեռացավ Իրանից»,-գրում է Մոհամմադ Ռեզա Փահլավին10: 

Ի դեպ, Իրանի շահի հայտարարությունը, թե պատվիրակությունը 
ժամանել է երկու շաբաթ ուշացումով, չի համապատասխանում իրակա-
նությանը: 

Խորհրդա-իրանական անհաջող բանակցություններին հակառակ՝ 
ակտիվորեն ընթանում էր իրանա-ամերիկյան երկկողմանի ռազմական 
պայմանագրի ստորագրման գործընթացը: 
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Իրանը գանում էր, որ երկկողմանի ռազմական պայմանագրի կա-
րիքն ամենից առաջ զգում են իրենք, քանզի այդպես ստւսվել պաշտ-
պանված կլինեն իրենց դիրքերը: Ինչ վերաբերում էր Թուրքիային և Պա-
կիստանին, ապա նրանցից մեկը գտնվում էր ՆԱՏՕ-ի, իսկ մյուսը՝ ՍԵԱ-
ՏՕ-ի հովանու ներքո, որոնք ապահովում էին նյւանց անվտանգությունը: 

Երկկողմանի համաձայնագիրը նախատեսում էր Իրանի, Թուր-
քիայի, Պակիսաանի կառավարությունների ե ԱՄՆ-ի կառավարության 
ռազմավարական համատեղ միջոցառումների իրականացում: 

Երկկողմանի ռազմական պայմանագրով է՛լ ավելի էին սերտա-
նում Բաղդադի պակտի Միջին Արևելքի երկրների և ԱՄՆ-ի հարաբե-
րությունները՝ մի կողմ մղելով պակտի մյուս անդամ Անգլիւսյին: 

Հետաքրքրական է նաև այն փաստը, որ ամերիկա-իրանական 
ռազմական համաձայնագրի բանակցությունների ընթացքում ամերիկ-
յան կողմը հայտարարեց, որ իրանական զորքը պետք է զբաղվի երկրի 
ներքին գործերով, իսկ ինչ վերաբերում է Խուզիսթանի և Պարսից ծոցի 
նավթային շրջանների պաշտպանությանը, ապա այդ խնդիրները կիրա-
կանանացնեն ամերիկյան զորքերը, քանզի իրանական զորքը ի զորու չէ 
լուծելու նման խնդիրներ11: 

Խորհրդա-իրանական համաձայնագրի տապալումը խիստ վա-
տացրեց երկու կողմերի հարաբերությունները: Խորհրդային կառավա-
րությունը դիմեց մի շարք միջոցների՝ իրանա-ամերիկյան ռազմական 
պայմանագրի կնքմանը խոչընդոտելու համար: Սակայն իրանա-ւսմե-
րիկյան պայմանագիրը ստորագրվեց Անկարայում 1959թ. մարտի 5-ին: 
Այս համաձայնագրով ԱՄՆ-ին իրավունք տրվեց զորքեր մտցնելու Իրա-
նի տարածք՝ «ցանկացած ագրեսիայի» դրսևորման դեպքում՛՜: 

Ռազմական երկկողմանի պայմանագրեր կնքվեցին նաև ԱՄՆ-ի 
և Թուրքիայի, ԱՄՆ-ի և Պակիսաանի միջև: Թուրքիայի կողմից պայմա-
նագիրը ստորագրեց արտգործնախարար Ֆ.Ռ.Զորլուն, Իրանի կողմից՝ 
Անկարայում Իրանի դեսպան Հասան Արֆան, Պակիսաանի կալմից' 
Անկարայում Պակիստանի դեսպան Հասանը, իսկ ԱՍՆ-ի կողմից՝ Թուր-
քիայում ԱՄՆ-ի դեսպան Ֆլետչեր Ոարենը: Պայմանագրի ստորագր-
ման ժամանակ ներկա էր նաև Անգլիայի դեսպան Բհրնարդ Բարրոուսը: 
1959թ. մարտի 5-ի համաձայնագիրը պաշտոնապես կոչվեց «Համագոր-
ծակցության համաձայնագիր»: Պայմանագրի տեքստը բաղկացած էր 
ներածականից և վեց հոդվածներից: 

Հարկ ենք համարում ներկայացնել հիշյալ համաձայնագրի առա-
վել կարևոր կետերը. 

1. Իրանի շահնշահական կառավարությունը լի է վճռականութ-
յամբ՝ պայքարել ընդդեմ ագրեսիայի: Իրանի դեմ ագրեսիայի իրակա-
նացման դեպքում ԱՄՆ-ը՝ համաձայն Սիացյալ Նահանգների սահմա-
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ն tu դրության, անհրաժեշտ միջոցներ կձեռնարկի, ներառյալ ռազմական 
աժ կօգտագործի, երկու կողմերի համաձայնությամբ... Իրանի կառա-
վարության օգնության խնդրանքի դեպքում: 

2. ԱՄՆ-ի կառավարությունը համաձայն 1954թ. վտխադարձ անվ-
տանգության օրենքի..., համաձայն համապատասխան պայմանագրե-
րի, որոնք արդեն կնքվել են կամ կկնքվեն ԱՄՆ-ի և Իրանի կառավա-
րությունների միջև, կրկին անգամ հաստատում է, որ այն շարունակելու t 
ռազմական և տնտեսական օգնություն ցուցաբերել, որի շուրջ համա-
ձայնություն ձեոք կբերվի ԱՄՆ-ի և Իրանի կառավարությունների կող-
մից, նպաստել Իրանի կառավարության՝ ազգային անկախության պահ-
պանման, տարածքային ամբողջականության և երկրի տնտեսության 
արդյունավետ զարգացման գործին: 

3. Իրանի շահնշահական կառավարությունը պարտավորվում է 
ԱՄՆ-ի կառավարության կողմից հատկացրած ռազմական և տնտեսա-
կան օգնությունը օգտագործել համաձայն 1958թ. հողիսի 28-ի լոնդոն-
յան կոմյունիկեով կառավարությունների կողմից սահմանված նպա-
տակների և խնդիրների վրա, ինչպես նաև Իրանի տնտեսության արդյու-
նավետ զարգացման նպատակով ստեղծել միջոցներ և պահպանել Իրա-
նի անկախությունը և տարածքային ամբողջականությունը13: 

Մեր կարծիքով Իրանի ներգրավվումը ՄԵՆՏՕ-ի պակտի մեջ և 
ԱՄՆ-ի ու Իրանի միջև երկկողմանի ռազմական համաձայնագրի 
կնքումն ամենակարևոր իրադարձությունն էր իրանա-ամերիկյան հա-
րաբերությունների այս ժամանակահատվածի պատմության մեջ: 

1959թ. մարտի 13-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Էյզեն-
հաուերը, բարձր գնահատելով Իրանի դերը, հանգես եկավ ուղերձով. 
«Եթե Բաղդադի բլոկը ամերիկյան կառավարող շրջանակների կողմից 
դիտվում է որպես ՆԱՏՕ-ի և ԱԵԱՏՕ-ի միջև կապող օղակ, ապա Իրանը 
իր աշխարհագրական դիրքով ԱՄՆ-ի աչքում դիտվում է որպես այդ 
շղթայի մի մասը, առանց որի իրենց ռազմական ծրագրերը չէին իրակա-
նանա»14: 

1950-60-ակւսններին ԱՄՆ-ն Իրանի հետ կնքեց մի շարք նոր 
եյւկկողմանի պայմանագրեր: Երկարաձգվեցին, ինչպես նաև կնքվեցին 
նոր համաձայ նագրեր Իրանի ռազմական ուժերում, ոստիկանությու-
նում և ժանդարմերիայում ամերիկյան ռազմական և քաղաքացիական 
խորհրդականների, մասնագետների և խորհրդատուների գործունեութ-
յան մասին: 

1959թ. օգոստոսին Բաղդադի պակտի հիման վրա ստեղծվեց 
Կենտրոնական դաշինքի կազմակերպությունը (ԱԵՆՏՕ), որի կազմի 
մեջ մտան պակտի մեջ մնացած երկրները՝ Թուրքիան, Իրանը, Պակիս-
տանը և Անգլիան: Միացյալ Նահանգներն էլ իր հերթին, ինչպես Իրսւ-
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նին, այնպես էլ անդամ մյուս պետություններին, հատկացնում էր ֆի-
նանսական ե ռազմական օժանդակություն: 1959թ. մայիսին Վերակա-
ռուցման ե զարգացման միջազգային բանկը Իրանի պլանային կազմա-
կերպությանը 72 մլն դոլար փոխառություն հատկացրեց ճանապարհա-
շինության Ա վերակառուցման նպատակով: 1959թ. սկզբներին ԱՍՆ-ը 
նույն կազմակերպությանը 47,5 մլն դոլարի վարկ հատկացրեց, որը նա-
խատեսվում էր հիմնականում հաղորդակցության կայանների, նավա-
հանգիստների և օդակայանների կառուցման համար: Այդ փոխառութ-
յունը հատկացվեց 1959թ. անվտանգության համատեղ ապահովման 
ծրագրի շրջանակներում15: 

Իրանին հատկացված ամերիկյան տնտեսական օգնությունը 
1959թ. կազմեց 46,9 մլն դոլար, ռազմական օգնությունը՝ 99,3 մլն դոլար, 
1960թ.՝ համապատասխանաբար 42,7 մլն դոլար և 45,8 մլն դոլար16: 
1959թ. հոկտեմբերին համաձայնագիր ստորագ]ո|եց Իրանին 25 մլն դո-
լար ընդհանուր գումարով նոր վտխառություն հատկացնելու՝ ճանա-
պարհներ կառուցելու նպատակով: 

1959թ. հոկտեմբերի 7-9-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցավ ՍԵՆ-
ՏՕ-ի առաջին նստաշրջանը: Այն կայացավ երկկողմանի ռազմական 
պայմանագիրը կյանքի կոչելու նպատակով: Հաստատվեց համատեղ 
ծրագիր, որի արդյունքում Թուրքիայի և Իրանի միջև պետք է կառուց-
վեին խճուղային ճանապարհներ: 

Խորհրդային գրականության մեջ հաճախ հանդիպում ենք Իրա-
նին ուղղված քննադատական գնահատականների՝ Բաղդադի պակտին, 
ՍԵՆՏՕ-ին անդամակցելու համար: Սակայն հարկ ենք համարում նշել, 
որ բացասական բոլոր ազգեցություննելավ հանդերձ, անդամակցելով 
այդ դաշինքներին, Իրանը կարճ ժամանակահատվածում կարողացավ 
հզորացնել իր ռազմական ներուժը, ԱՍՆ-ի աջակցությամբ սկսեց շինա-
րարական լայնածավալ աշխատանքներ կատարել ինչպես ճանապար-
հաշինության, այնպես էլ օդանավակայանների կառուցման բնագավա-
ռում ե հեոահաղորդակցության ոլորտում: ճիշտ է, Իրանն այս ամենին 
կարող էր հասնել ե՛ իր ուժերով, սակայն հայտնի չէ, թե դրա համար որ-
քան ժամանակ ե գումար կպահանջվեր: 

Դրա լավագույն ապացույցը հետևյալ տվյալներն են. 1953-60թթ. 
Իրանի բանակի թիվը 120,000-ից աճեց և հասավ 190,000-ի, օդուժը 
կրկնապատկվեց՝ հասնելով 8,000 միավորի, իսկ ծովային ուժերի թիվը 
հասավ 4,000-ի1* 

1953-60թթ. ԱՍՆ-ը Իրանին հատկացրեց 567մլն դոլարի տնտե-
սական և 450 մլն դոլարի ռազմական օգնություն18: 

1959թ. նոյեմբերի կեսերին Թեհրանում բանակցություններ էին 
ընթանում Իրանի շահ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավիի, Պակիսաանի նա-
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խագսւհ Այուբ-խանի և Թուրքիայի վարչապետ Ադնան Մենդերեսի 
միջև: Դեկտեմբերին տեղի ունեցավ ՍԵՆՏՕ-ի անդամ երկրների պետա-
կան այրերի հանդիպումը ԱՍՆ-ի նախագահ Էյզենհաուերի հետ: 1960թ. 
սկզբներին Լահորում տեղի ունեցավ ՍԵՆՏՕ-ի անդամ երկրների կող-
մից կազմակերպված սեմինար, որի աշխատանքներին մասնակցեցին 
ՍԵՆՏՕ-ի կազմի 3 պետությունների ղեկավարները: Աշխատանքի հիմ-
նական նպատակն էր մեծացնել ՍԵՆՏՕ-ի ռազմական հնարավորութ-
յունները և պակտի մեջ ներքաշել նոր անդամներ՝ մասնավորապես Հոր-
դանանին19: 

Հատուկ ուշադրություն էին դարձնում մեկ միասնական հրամա-
նատարության ստեղծմանը' ՍԵՆՏՕ-ի երկրների ռազմական ուժերը ղե-
կավարելու համար: Այն պետք է Իրանի, Թուրքիայի, Պակիսաանի ռազ-
մական ուժերը միավորեր ամերիկյան վերահսկողության ներքո: 

1960թ. փետրվարի 24-ին ՍԵՆՏՕ-ի անդամ երկրները նշում էին ի-
րենց կազմակերպության հնգամյակը: Համաձայն արևմտյան մամուփ՝ 
այդ ժամանակ քննարկվել են հետևյալ հարցերը. 

1. Ստեղծել մուսուլմանական երկրների բլոկ, 
2. Կազմակերպել պակտի անդամ երկրների քաղաքական, ռազ-

մական և տնտեսական միասնական համակարգի պետություն, 
3. Քննարկել ՍԵՆՏՕ-ի անգամ և հարևան երկրների միջև ստկա 

հակասությունների մասին հարցը2 : 
Առաջին հարցի իրականացման համար նախնական բանակցութ-

յուններ վարեցին Աֆղանստանի, Արաբական Միացյալ Հանրապետութ-
յան, Լիբանանի, Սաուդյան Արաբիայի և այլ երկրների հետ: Սակայն 
դրանք դրական արդյունք չտվեցին: 

Երկրորդ հարցի քննարկման ժամանակ ՍԵՆՏՕ-ի անդամ երկր-
ների միջև ի հայտ եկան անհամաձայնություններ, մասնավորապես 
պակտի միացյալ ռազմական հրամանատարության կազմակերպման 
հարցի շուրջ: Թուրքիան դեմ էր հրամանատարության ղեկավարի պաշ-
տոնում տեսնել Իրանի շահին: 

1960թ. մայիսի 14-ին սկսվեցին ՍԵՆՏՕ-ի երկրների զորախաղե-
րը, որին մասնակցում էին Իրանի, Թուրքիայի, Պակիսաանի, Անգփայի 
և ԱՍՆ-ի ռազմական ուժերը: Զորախաղերը տեղի էին ունենում մասնա-
վորապես Իրանի հյուսիսում: 1960թ. մայիսի 14-ին Խորհրդային Սիութ-
յան կառավարությունը բողոքեց այդ միջոցառումների դեմ: Սերտացնե-
լով հարաբերությունները Միջին ԱրԱղքի երկրների հետ՝ ԱՄՆ-ը օրեցօր 
ավելացնում էր խորհրդականների թիվը: 1960թ. սկզբներին Թուրքիա-
յում գրանցվել էր ռազմական առաքելության 4000 ամերիկյան անդամ, 
Պակիստանում՝ 2000 խորհրդականներ: Ամերիկյան ռազմական խորհր-
դականները Իրանում գործում էին ինչպես բանակում և ժանդարմերիա-
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յում, այնպես էլ ռազմական օգնություն հատկացնող առաքելությունում: 
Ամերիկյան սպաները գործում էին ե' կենտրոնական ապարատի գլխա-
վոր շտաբում, և' նույնիսկ յուրաքանչյուր զորամասում: Նրանք ոչ միայն 
խորհուրդներ էին տափս Իրանի զինված ուժերի հրամանատարությանը, 
այլև անմիջականորեն մասնակցում էին Իրանի տարածքում ռազմա-
ստրատեգիական միջոցառումներին: Իրանի բանակում գործում էին 
4500 ամերիկացիներ: Նույնիսկ ամերիկացի հայտնի տեսաբան Ռ. 
Լիպպմանը բացահայտ հայտարարել է. «Իրանը մեզնից չափից ավեփ է 
կախված և չափից ավեփ է համոզված, որ իր ճակատագիրը որոշվում է 
Վաշինգաոնում: Իրանի շատ վայրերում չւսվփց ավեփ շատ ամերիկա-
ցիներ կան»21: 

1961-1962թթ. ԱՄՆ-ը վախեց իր տեսակետը ԽԱՀՄ-ի դեմ հավա-
նական պատերազմի դեպքում Իրանի տարածքի ռազմավարական նշա-
նակության վերաբերյալ: Ամերիկյան ռազմական շրջանակներն արդեն 
մշակում էին Խորհրդային Սիության դեմ հրթիռային պատերազմի 
ծրագրեր՝ առանց ՍԵՆՏՕ-ի անդամ երկրների ռազմական բազաներն 
օգտագործելու: Նրանք նախատեսում էին օգտագործել «Պոլաբիս» տի-
պի հրթիռներ, որոնք տեղադրված կփնեին Միջերկրական ծովում և 
Հնդկական օվկիանոսում գտնվող՝ ամերիկյան նավերի ու սուզանավերի 
վրա: Բավական էր ունենալ 4-5 սուզանավ, յուրաքանչյուրում 16 «Պոլա-
բիս» տիպի հրթիո և Խորհրդային Սիության 80 քաղաքներ ու արդյունա-
բերական կենտրոններ կգտնվեին ատոմային հարվածի մշտական 
սպառնալիքի տակ22: 

1962թ. ՍԵՆՏՕ-ի 10-րդ նստաշրջանի ժամանակ նկատվեցին 
լուրջ տարաձայնություններ մի կողմից՝ Թուրքիայի, Իրանի, Պակիսաա-
նի, մյուս կողմից՝ ԱՍՆ-ի և Անգփայի միջև: Վաշինգստնը և Լոնդոնը հա-
մաձայն չէին մեծացնել ՍԵՆՏՕ-ի անդամ արևելյան երկրների ռազմա-
կան օգնության չափերը: Եվ դա հասկանափ էր, քանզի, ինչպես վերը 
նշեցինք, այս տարածաշրջանի երկրների տարածքները չէին օգտա-
գործվելու Խորհրդային Սիության դեմ հավանական պատերազմի ժա-
մանակ: 

Պակիսաանի նախագահի և Իրանի շահի 1962թ. հանդիպման 
ժամանակ քննարկվեց պակտի հետագա գոյության նպատակահարմա-
րությունը: Շահը և նախագահը հայտարարեցին ՍԵՆՏՕ-ում տիրող 
դրության նկատմամբ իրենց անբավարարվածության մասին23: Իրանը 
հատկապես դժգոհ էր, որ Անգփան և ԱՍՆ-ը չեն աջակցում իր պահանջ-
ներին՝ Պարսից ծոցի շրջանում, հատկապես Բահրեյնի հարցում, որի 
նկատմամբ Թեհրանը փայփայում էր որոշակի հավակնություններ: Ան-
դամակցելով Բաղդադի պակտին, իսկ այնուհետև ՍԵՆՏՕ-ին Իրանը 
հույս ուներ լուծել տարիներ շարունակ քննարկվող այս խնդիրները: 
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Բացի այդ, Իրանի ուժերից վեր էր ռազմական պարտականութ-
յունների կատարումը՝ ռազմական շինությունների կառուցումը, ամերիկ-
յան խորհրդականների խնամակալումը,' որ խիստ վնասեցին երկրի 
տնտեսությանը: 

1960-ական թվականների սկզրներին Իրանի տնտեսությունը 
գտնվում էր ծանր վիճակում: 1963թ. հունվարին Իրանի շահը իրակա-
նացրեց բարեփոխումների ծրագիր, որը հայտնի է «Սպիտակ հեղափո-
խություն» անունով: Ծրագիրը նախատեսում էր իրականացնել հողային 
բարեփոխումներ, կառավարությանը պատկանող արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների վաճառքի միջոցով ֆինանսավորել հողային բարե-
փոխումները, ընդունել նոր ընտրական օրենք, ստեղծել 50 հազար հո-
գուց բաղկացած «լուսավորության կորպուս», արդյունաբերական ձեռ-
նարկությունների աշխատողներին հատկացնել բաժնեթղթերի 20%-ը ե 
այլն: Սի խոսքով «Սպիտակ հեղավտխությունը» կոչված էր արդիակա-
նացնհլ ու արեմտականացնել երկիրը, նպաստել նրա շեշտակի զար-
գացմանը м : 

Քենեդիի վարչակազմը գտնում էր, որ եթե Իրանի վարչապետ 
նշանակվի դոկտոր Ափ Ամինին, ապա նա մինչև վերջ կտանի Իրանի 
քաղաքական և տնտեսական բւսրեվտխումների ծրագիրը : Եվ բնակա-
նաբար այս հայտարարությունից հետո 1961թ. մայիսի 6-ին Իրանի վար-
չապետ նշանակվեց Ափ Ամինին: 

Ամփոփելով վերը շարադրվածը՝ անվերապահորեն հանգում ենք 
այն եզրակացության, որ կնքելով ռազմական երկկողմանի պայմանա-
գիր, Իրանն իրեն առավել ապահովված էր զգում: Անտարակույս այդ 
պայմանագիրը նշանակալիորեն խթանեց իրանական բանակի կազմա-
կերպչական զարգացմանը և մարտական հատկանիշների բարձրացմա-
նը: ԱՍՆ-ի շնորհիվ Իրանի բանակը համալրվեց նորագույն տեխնիկա-
յով, կառուցվեցին բազմաթիվ ռազմավարական օբյեկտներ, որոնց կա-
ռուցումը այդ պահին առանց գրսի օժանդակության Իրանի ուժերից վեր 
կփներ: Սակայն այս ամենի մեջ Սիացյալ Նահանգներն անշուշտ ուներ 
իր շահը: 1964թ. Իրանը ԱՄՆ-ի հետ ստորագրեց «վախըմբոնման հու-
շագիր», ըստ որի՝ Թեհրանն աստիճանաբար պետք է գներ միայն ամե-
րիկյան արտադրության զենք: 70-ականների կեսերին, երբ համաշխար-
հային շուկայում նավթի գների բարձրացման հետևանքով Իրանի ազ-
գային եկամուտը, ի հաշիվ նավթադոլարների, սկսեց մեծանալ, զենքի 
գնումները Սիացյալ Նահանգներից հասան վիթխարի չափերի: Այսպես 
1970-78թթ. շահական վարչակազմը ԱՄՆ-ից միջկառավարական մա-
կարդակով գնեց ավեփ քան 20 մլրդ դոլարի զենք, իսկ 1950-1975թթ. ա-
մերիկյան մասնավոր ընկերություններից՝ 201 մլն դոլարի26: 

75 



Միանգամայն ակնհայա է. որ Միացյալ Նահանգներն իրենց վա-
րած քաղաքականությամբ ագգու ներգործության ունեցավ Իրանի ար-
տաքին քաղաքական կուրսի ձևավորման վրա :': Միացյալ Նահանգնե-
րի այս կամ այն չավավ առճւսկատման մեջ գտնվող երկրների հետ Ի-
րանը հիմնականում վարում էր առավել զուսպ քաղաքականություն: 

ISKANDARYAN GOHAR 

THE 1959 IRANIAN-AMERICAN MILITARY AGREEMENT 

The article deals with the bilateral military agreement signed between the 
United States and Iran in Ankara on March 5, 1959. 

It is noteworthy that before signing the agreement, the Iranian government 
was negotiating with the USSR over signing an agreement on frendship. But the 
USSR declared as a pre-condition for negotiations that Iran mustn't sign any military 
agreement with third country. Though Iranian Foreign Minister agrecd with this pre-
condition of the USSR, but it soon became clear that Iran was simultaneously 
negotiating with both the USA and USSR representalives, expecting to get as much as 
possible. After all, the process of the Soviet-Iranian negotiations was frozen. 

The United States signed bilateral military agreements with Iran, Turkey and 
Pakistan. According to the agreement signed with Iran, the United States were entitled 
to take troops into Iran in case of any expression of agression. Iran belicved that it was 
the Iranian people that needed the military agreement first of all since their positions 
would be more defended then. 
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ԼԻԼԻԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Լ Ի Բ Ա Ն Ա Ն Ը Ֆ Ռ Ւ Ա Դ Շ Ի Հ Ա Բ Ի 
Ի Շ Խ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Տ Ա Ր Ի Ն Ե Ր Ի Ն : 

Շ Ի Հ Ա Բ Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն ( 1 9 5 8 - 1 9 6 4 Թ Թ . ) 

1958թ. մայիսին Լիբանանում բռնկվեց առաջին քաղաքացիական 
պատերազմը, որն ավարտվեց սեպտեմբերի 23-ին, երբ Լիբանանի նոր 
նախագահ ընտրվեց բանակի նախկին գլխավոր հրամանատար գենե-
րալ Ֆուագ Շիհաբը, իսկ վարչապետ նշանակվեց Ռաշիդ Քարւսմեն': 

Երկրի նորընտիր նախագահի և նորանշանակ վարչապետի ւսոջե 
կանգնած էին մի շարք խնդիրներ: Նախ ներքին ասպարեզում անհրա-
ժեշտ էր վարել ճկուն ե խորաթափանց քաղաքականություն, ինչը հնա-
րավորություն կտար հավասարակշռություն պահպանել փբանւսնյան 
բոլոր քաղաքական ուժերի և կրոնական համայնքների միջև, իսկ ար-
տաքին ասպարեզում հավասարակշռել հարաբերությունները մի կողմից' 
արաբական աշխարհի, իսկ մյուս կողմից՝ Արևմուտքի հետ: Դրան զու-
գահեռ Լիբանանը կարիք ուներ լուրջ սոցիալական և տնտեսական բա-
րեփոխումների, որոնք կնպաստեին երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավի-
ճակի բարելավմանը: 

Նոր նախագահս իր կառավարման վեց տարիների ընթացքում 
պատրաստակամորեն համագործակցում էր փբանանյան բոլոր կրոնա-
կան, այդ թվում մահմեդական համայնքների հետ' առավել ակտիվորեն 
ընդգրկելով նրանց վարչական կառույցներում և ընդլայնելով վերջիննե-
րիս ներկայությունը երկրի կառավարման մարմիններում: Ֆուադ Շի-
հաբ-Ռաշիդ Քարամե կառավարությունն առաջ քաշեց երեք հիմնական 
սկզբունքներ, որոնց վրա պետք է հիմնվեր գործող կառավարության 
ներքին քաղաքականությունը. 

1.Վարել ճկուն քաղաքականություն՝ հավասարակշռելով Լիբա-
նանի քրիստոնյա և մահմեդական բոլոր համայնքները; 

2.Լիբանանի առողջացման գործընթացի մեջ ներգրավել փբա-
նանյան մահմեդական, հատկապես ամենաշրջանցված շիական հա-
մայնքն ու սուննի համայնքի անապահով խավերին, ինչը կնպաստեր փ-
բանանյան հասարակության սոցիալական և տնտեսական բևեռացման 
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նվազեցմանը և Լիբանանի ընդհանուր տնտեսական վիճակի բարելավ-
մանը; 

Յ.Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվեր Լիբանանում կրոնա-
կան, տոհմա-կլանային՝ զուամայի (zuama) ինստիտուտի վերացմանը: 
Ֆուադ Շիհաբը գտնում էր, որ Լիբանանը կարող էր հաղթահարել բոլոր 
դժվարությունները, եթե հաղթահարվեր կյտնադավանական, ընտանե-
կան, տոհմային շահերի ստաջնույնությունը և ամրապնդվեր իրական, 
մեկ միասնական լիբանանյան ազգի գիտակցումը2: 

Արտաքին քաղաքականության ասպարեզում Լիբանանը վերա-
դառնում էր դրական չեզոքության և ռազմական դաշինքներին չմիանա-
լու քաղաքականությանը: Ֆուադ Շիհաբը գտնում էր, որ Լիբանանը 
պետք է դառնա այն «նուրբ թելը», որ ընկած էր Արևմուտքի և արաբա-
կան աշխարհի միջև3: Նոր նախագահը մի կողմից սերտացնում էր իր 
հարաբերությունները Արաբական Սիացյալ Հանրապետության (ԱՄՀ) և 
նրա նախագահ Նասերի հետ, հավանության տալով նրա արաբական 
ազգայնական գաղափարներին, իսկ մյուս կողմից կարողանում էր լիբա-
նանյան տնտեսության մեջ ներգրավել հականասերական տրամադ-
րություններ ունեցող արևմտյան երկրներին, Ծոցի արաբական պետութ-
յուններին ե Սաուդյան Արաբիային, վստահեցնելով վերջիններիս, որ 
նրանց շահերն ամբողջությամբ պաշտպանված էին Լիբանանում և, որ 
Լիբանանր պատրաստ էր իր տնտեսական կապերը պահպանել և նույ-
նիսկ ամրապնդել թե' Արևմուտքի և թե' արաբական աշխարհի հետ: Ֆո-
ւադ Շիհաբը բազմիցս հայտարարում էր. «Լիբանանը հյուրընկալ է բո-
լոր գործարարների համար՝ Կափֆոռնիայից մինչև Քուվեյթ» : 

Նոր նախագահի քաղաքականությունը ամրապնդվեց 1960թ. ամ-
ռանը տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններով: Խորհրդա-
րանում մեծամասնություն կազմեցին նոր նախագահի համախոհները, ո-
րոնք կողմնակից էին դրական չեզոքության քաղաքականությանը և ա-
րաբական աշխարհի ու հատկապես՝ ԱՄՀ-ի հետ հարաբերությունների 
սերտացմանը: Սակայն, փբանանյան խորհրդարանում պատգամավո-
րական տեղեր ստացան նաև նախկին նախագահ՝ Քամիլ Շամանի հա-
մախոհները, որոնք ընդդիմություն էին գործող նախագահին և նրա վա-
րած ներքին և արտաքին քաղաքականությանը: Այս շրջանակները հայ-
տարարում էին, որ «Լիբանանը գլուխ է խոնարհում ԱՄՀ-ի և նրա ղեկա-
վար Նասերի առջև»5: 

Ի տարբերություն Շամունի և նրա կողմնակիցների, փբանանյան 
փաղանգներ՝ «Քաթաիբ» կուսակցությունը, որը 1958թ. ապստամբութ-
յան ընթացքում Շամունի հիմնական հենարանն էր, ստանձնել էր նոր 
նախագահի քաղաքական գծի պաշտպանությունը6: 
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Ինչ վերաբերում էր նոր կառավարության կողմից իրականացվող 
անտեսական քաղաքականությանը, ապա ազատ տնտեսության ե 
տնտեսական հարաբերությունների սկզբունքը մնում էր ւսնվափոխ: Ֆո-
ւադ Շիհաբի նախագահության տարիներին իրականացվեցին մի քանի 
միջոցառումներ, որոնք ուղղված էին ազգային տնտեսության զարգաց-
մանը7: 

Նախագահի կողմից իրականացվող ծրագրերի մեջ առաջնային 
տեղ էր հատկացված նաև սոցիալական ոլորտին: Այս ոլորտում Ֆոսսդ 
Շիհաբի ամենազգալի նվաճումը համարվում էր սոցիալական ապահո-
վագրության մասին օրենքի ընդունումը, ինչը շիհաբական թիմի գլխա-
վոր ձեռքբերումն էր: Ամբողջությամբ վերցված, սակայն, Ֆոսսդ Շիհաբի 
կողմից ձեռնարկված սոցիալական ծրագրերն իրագործվում էին շատ 
դանդաղ: Նրանց իրականացումը խոչընդոտվում էր կոռուպցիոն պետա-
կան համակարգում: Այս ուղղությամբ նախագահը ևս ձեռնարկեց մի 
շարք միջոցառումներ, սակայն նրան այդպես էլ չհաջողվեց արմատա-
խիլ անել պետական մարմիններում տիրող կոռուպցիան: 

Ֆուադ Շիհաբն իր նախագահության հենց առաջին տարիներից 
ամեն կերպ վարձում էր ամրապնդել Լիբանանում առանց այդ էլ ամուր 
դիրքեր ունեցող նախագահական ինստիտուտը և որքան հնարավոր էր 
այգ ինստիտուտը հեռու պահել փբանանյան ավանդական կլանսւյին 
քաղաքական գործիչների ազդեցությունից: 

Նախագահի կողմից իրականացվում էին մի շարք միջոցառում-
ներ, որոնք ուղղված էին «փբանանյան պետության մւպեոնիզացմւսնն ու 
ռացիոնալիզացմանը»: Նախագահի այս քաղաքականությունը ստա-
ցավ «շիհաբականություն» անվանումը: Այն արտահայտվեց այսպես 
կոչված «վարչական բարեվտխումներում», որոնք սկսեցին իրականաց-
վել 1959 թվականից8: Բարեփոխման նպատակն էր զտել պետական ւս-
պարատը «ոչ պիտանի, կոռումպացված» մարդկանցից: Ատեւլծվեցին 
կառավարական հանձնաժողովներ: Այդ թվում նաև քաղաքական կու-
սակցությունների գործունեությունը վերահսկող և թերթերի եկամուտնե-
րը վերստուգող հանձնաժողովներ: Դրա հետ մեկտեղ մշակվեցին քաղա-
քական կուսակցությունների և տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ների գործունեության կանոնակարգը համակարգող օրինագծեր: Համա-
պատասխան օրենքներն ընդունվեցին 1963թ.9: Պետական ապարատի 
զտումը կատարվում էր Շիհաբի նախագահության ողջ ընթացքում: Նա-
խագահը այդ գործում ստիպված էր ցուցաբերել զգոնություն և ճկունութ-
յուն, որպեսզի չխախտեր Լիբանանի կրոնդավանական համակարգն ա 
չսրեր միջհամայնքային հակասություններն ու դժգոհությունները: 

Ֆուադ Շիհաբի իշխանության տարիներին զգափ ակտիվացավ 
փբանանյան բանակի հակահետախուզական վարչության՝ «Երկլարդ 
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գրասենյակի» (Deuxieme Bureau) գործունեությունը: Նախագահի կող-
մից կազմավորվեց այսպես կոչված Սիացյալ մարմին (ալ-Ջիհազ ալ-
Սհւշթարաք), որի մեջ միավորվեցին ներքին անվտանգության ուժերը, 
անվտանգության ՛ընդհանուր ուժերն ու բանակի հակահետախուզա-
կան վարչությունը: Այս ուժերը համախմբվեցին «Երկյտրդ գրասենյա-
կի» ղեկավարության շուրջ: Ներքին անվտանգության խնդիրների լուծ-
ման գործում առաջնային դեր էր հատկացված Զինվորական հետա-
խուզությանը10: 

Ֆուադ Շ]ւհաբի ներքին քաղաքականությունն ընդդիմադիր ուժե-
րի կողմից որակավորվեց որպես ոչ դեմոկրատական միփաարիզմ, որը 
գլխավորապես հիմնված էր փբանանյան բանակի վրա: Ֆուադ Շիհաբի 
քաղաքական համախոհները համախմբվել էին «ան-Նահջ» խմբավոր-
ման մեջ: «Ան-Նահջ»-ում միավորվել էին այն մահմեդական ե քրիստո-
նեական ղեկավարները, որոնք կողմ էին Լիբանանում չափավոր բարե-
փոխումների իրականացմանը, դրական չեզոքության քաղաքականութ-
յանը և արաբական աշխարհի հետ հարաբերությունների սերտացմա-
նը": Ներքաղաքական ասպարեզում «ան-Նսւհջը» կողմնակից էր երկրի 
հասարակական-քաղաքական կյանքում բանակի դերի մեծացմանը և 
վերջինիս կողմից վերահսկողության ուժեղացմանը: Ֆուադ Շիհաբի քա-
ղաքական թիմում տեղ էին գտել խորհրդականներ, որոնք հիմնականում 
փբանանյան բանակի նախկին սպաներ և բարձրաստիճան զինվորա-
կաններ էին: Նախագահի ողջ քաղաքական թիմն ու նրա համախոհները 
ստացել էին «շիհաբականներ> անվանումը: 

Ֆուադ Շիհաբը իր շրջապատից ամեն կերպ վարձում էր հեռու 
պահել քաղաքական այն «վարկաբեկված» ավանդական գործիչներին, 
որոնց նա անվանում էր պանրակեբներ (fromagistes)1 : Դրանք հիմնա-
կանում շամանականների թևին հարող ուժերն էին: Հենց այս քաղաքա-
կան գործիչներն էլ, տեղ չգտնելով շիհաբական իշխանության շրջա-
նակներում, ձևավորեցին հակաշիհաբական ճակատ, որի մեջ մտան Լի-
բանանի նախկին նախագահ Քսւմիլ Շամունը և վերջինիս կողմից ղեկա-
վարվող Ազգային փբերալ կուսակցության անդամները, Ռայմռն էդդեն 
և նրա կողմից ղեկավարվող Ազգային դաշինք կուսակցությունը: Ազգա-
յին դաշինքի և շամանականների միջև համագործակցությունը սկսվեց 
1960թ.: Ի տարբերություն Քամիլ Շամունի, որը ոչ մի կերպ չէր համա-
կերպվում 1958թ. իր կրած պարտության հետ, Ռայմռն էդդեի և Ֆուադ 
Շիհաբի միջև հակասությունները կապված էին նախագահի կողմից 
վարվող քաղաքականության մեթոդների հետ: Ռայմոն էդդեն մեղադ-
րում էր Ֆուադ Շիհաբին «ոչ դեմոկրատական միլիտարիզմի» մեջ: 
Սինչև 1960թ. Ռայմռն էդդեն մշտապես զբաղեցնում էր նախարարական 
պաշտոններ, սակայն 1960թ. սկսած նա անցավ ընդդիմության շարքերը: 
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էդդեն քննադատում էր նախագահի քաղաքականությունը, որը ըստ նրա 
չափից ավեփ էր հիմնվում բանակի ե հատուկ ծառայությունների վրւս: 

Ֆուադ Շիհաբը, իր իշխանությունն ամրապնդելու նպատակով, 
ամուր կապեր էր հաստատել մի քանի սուննի ազդեցիկ քաղաքական 
ղեկավարների հետ, որոնք զգալի դեր էին խաղացել 1958թ. ապստամ-
բության ընթացքում: Մասնավորապես, այդ սուննի ղեկավարները կա-
պեր էին պաշտպանում «Երկրորդ գրասենյակի» հետ. որը համարվում 
էր նախագահի հիմնական հենարանը: «Երկրորդ գրասենյակի» և փբա-
նանյան մի քանի սուննի ղեկավարների միջև որոշակի կապերի առկա-
յությունը նպատակ էր հետապնդում թույլ չտալ սուննի համայնքի նհր-
սում ընդդիմադիր ուժերի համախմբում սուննի ազդեցիկ ղեկավարներից 
մեկի՝ Սաիբ Աալամի շուրջ, որը նույնպես մինչև 1961թ. սերտորեն համա-
գործակցում էր նախագահի հետ, սակայն, 1961թ. հետո նրւս և նախա-
գահի միջև հակասությունները սրվեցին1՝: Մա կապված էր այն հանգա-
մանքի հետ, որ 1961թ. հոկտեմբերին Աւսիբ Աալամը նախագահի կողմից 
հեռացվեց վարչապետի պաշտոնից և նոր կառավարությունը գլխավո-
րեց Ռաշիդ Քարսւմեն, որի կազմում Աաիբ Աալամը այդպես էլ տեղ 
չգտավ: 

Ֆուադ Շիհաբի արտաքին դրական չեզոքության քաղաքակա-
նությունը, որի արդյունքում Լիբանանը բարելավեց իր հարաբերություն-
ները արաբական աշխարհի հետ, մեծ աջակցություն էր գտնում փբա-
նանյան մահմեդականների շրջանում: Ի հակակշիռ պան, փբանանյան 
քրիստոնեական շրջանակներում զգալի դժգոհություններ էին նկատ-
վում, որոնք հիմնականում վերաբերում էին Արևմուտքի հետ հարաբե-
րությունների թուլացմանը, Լիբանանի ռազմական դաշինքներին չմիա-
նալու քաղաքականությանն ու արաբական աշխարհի հետ հարաբե-
րությունների սերտացմանը: 

Դրանով էր բացատրվում այն ճնշումը, որ գործադրում էին փբա-
նանյան ներքին ընդդիմադիր ուժերը և օտարերկրյա պետությունները 
Ֆուադ Շիհաբի իշխանության վրա՝ ձգտելով վտփոխության մտցնել 
նրա կողմից վարվող արտաքին քաղաքականության ոլորտում: Գոյութ-
յուն ունեցող ճնշման լավագույն ապացույցը 1961թ. դեկտեմբերի 31-ին 
Լիբանանում տեղի ունեցած պետական հեղաշյւջման անհաջող փորձն 
էր: Ղովմի սուրի՝ Աիրիական ազգային սոցիալական կուսակցության 
անդամները, համագործակցելով փբանանյան բանակի վտքրաթիվ ուժե-
րի հետ, վարձեցին գրավել պաշտպանության նախարարության շենքը, 
ռադիոն, հեռահաղորգակցությու ն ն ու մի շարք կաևոր կետեր: Աակայն, 
նրանք ոչ մի հաջողություն չունեցան: Լիբանանյան բանակը հավատա-
րիմ մնաց կառավարությանը և այդ դավադրությունը հեշտությամբ 
ճնշեց14: 
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Այս հեղաշրջման թեկուզ ե անհաջող փորձը ստիպեց նախագահ 
•Նուաղ Շիհաբի ն իր իշխանությունն ամրապնդելու նպատակով սեր-
տացնել իր համագործակցությունն այնպիսի ազդեցիկ ղեկավարների 
հետ, ինչպիսիք էին «Քաթսփբ» կուսակցության ղեկավար Պիեր ժ՜մսւ-
յելը, Առաջադիմական սոցիալիստական կուսակցության ղեկավար 
Քամալ Ջունբլւսթը և Ռաշիդ Քարամեն՝ սուննի ազդեցիկ քաղաքական 
գործիչ, որը պարբերաբար զբաղեցնում էր Լիբանանի վարչապետի 
պաշտոնը: 

Լիբանանյան կառավարություններն ընդհանրապես աչքի էին 
ընկնում իրենց կարճաժամկետ գոյությամբ: Լիբանանին շատ յուրահա-
տուկ էր երկրի մարոնի նախագահի ե սուննի վարչապետի միջև տարա-
ձայնությունների առկայությունը: Սովորաբար փբանանյան կառավա-
րություններն արագ փոփոխվում էին' պահպանվելով միայն 6-8 ամիս: 
Այս տեսանկյունից բացառություն էին կազմում Ռաշիդ Քարամեի գլխա-
վորած կառավարությունները, որոնք համեմատաբար երկար էին գոր-
ծում: Օրինակ՛ վերջինիս կողմից ղեկավարվող կառավարություններից 
մեկը գոյություն ունեցավ 1961թ. հոկտեմբեր 31-ից մինչև 1964թ. փետր-
վարի 20-ը: 

Համաձայն Լիբանանի սահմանադրության 53-րդ հոդվածի15, 
երկրի նախագահը նշանակում է նախարարներին և երկրի վարչապե-
տին, ինչպես նաև հեռացնում նրանց իրենց պաշտոններից: Սակայն, 
նախագահը պետք է կառավարության կազմի վերաբերյալ խորհրդակ-
ցի հիմնական քաղաքական խմբավորումների և հատկապես՝ կրոնա-
կան համայնքների ղեկավարների հետ: Թեև նրանց հետ համաձայ-
նության չգալու դեպքում՝ նախագահը կարող է դիմել համապատաս-
խան ճնշումների: 

Այդպիսի ճնշման ձևերից մեկն էլ նախագահի հրաժարականի 
սպառնալիքն էր: Օրինակ՝ 1960թ. նախագահ Ֆուադ Շիհաբը դիմեց այդ 
քայփն և սպառնաց հրաժարական տալ, որը պայմանավորված էր այն 
հանգամանքով, որ քաղաքական իշխող շրջանակներն երկար ժամա-
նակ չէին կարողանում պայմանավորվել նոր կառավարության կազմի 
վերաբերյալ: Ստեղծված իրավիճակում խորհրդարանի նախագահը դի-
մեց նախագահին և խնդրեց ետ վերցնել իր հրաժարականի դիմումը 6: 
Այս խուսանավումը հնարավորություն տվեց նախագահին էլ ավեփ ամ-
րապնդել իր իշխանությունը: Հետագայում, հակառակ այն բոլոր հակա-
սությունների, որ գոյություն ունեին տարբեր կրոնական համայնքների և 
քաղաքական ուժերի միջև, նախագահի ցուցումները՝ կապված կառա-
վարության ձևավորման և նրա կազմի հետ, արդեն չէին վիճարկվում: 

Լիբանանում մարոնի նախագահի և սուննի վարչապետի միջև 
հաջող համագործակցության օրինակ էր Ֆուադ Շիհաբ և Ռաշիդ Քա-
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րամն համագործակցությունը: Ռաշիդ Քարամեն հարգում էր նախագա-
հի լիազորությունները, բայց և, որպես վարչապետ, լիովին օգտվում էր 
իր բոլոր իրավունքներից, իսկ Ֆուադ Շիհաբը, իր հերթին, պատրաստա-
կամորեն թույլ էր տալիս Քւսրամեին իր գործողություններում ցուցաբե-
յւել որոշակի ազատություն, որի արդյունքում լիբանւսնյան մահմեդա-
կանների շրջանում բարձրանում էր վերջինիս վարկանիշը: Ռաշիդ Քա-
րամեն կարողանում էր իր ազդեցությամբ ե հեղինակությամբ վերահսկո-
ղություն սահմանել երկրի մահմեդական համայնքների փոս և ժամանա-
կին սաստել նրանց դժգոհությունները: 

Շիհաբական «ան-Նսւհջ»-ի կողմից վարվող քաւլւսքւսկւսնության 
ակտիվ մասնակիցներից էր նաե Իփաս Սարգհսը, որը զբաղեցնում էր 
նախագահի գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնը1 : 

Ֆուադ Շիհաբի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը մեծ սւ-
ջակցություն էր գտնում փբանանյան մահմեդականների շրջանում, ին-
չին հակառակ փբանանյան քրիստոնեական, մասնավորապես՝ մւսրո-
նիական շրջանակներում ձևավորվում էր լուրջ ընդդիմություն գործող 
նախագահի հանդեպ: Այս գործընթացի ապացույցն էր այն հանգաման-
քը, որ թեև «Քաթաիբ» կուսակցության ղեկավար Պիեր ժմայելը համա-
գործակցում էր Ֆուադ Շիհաբի հետ, այդուհանդերձ, մեծ թվով փա-
ղանգներ, դժգոհ նախագահի հատկապես արտաքին քաղաքականութ-
յունից՝ արաբական աշխարհի և, մասնավորապես, Եգիպտոսի ու նրա 
նախագահ Նասերի հեա հարաբերությունների մերձեցումից, լքեցին կու-
սակցության շարքերն ու միացան ընդդիմադիր շամանականներին18: 

Լիբանանի համար գնալով ավեփ դժվարանում էր պահպանել 
դրական չեզոքությունն ու չմիանալ որևէ ռազմական դաշինքի: Սա 
կապված էր արտաքին մի շարք գործոնների հետ: 

Տարածաշրջանում գնալով սրվող ամերիկա-խորհրդային հարա-
բերությունների պայմաններում, Խորհրդային Սիությունը բավական 
ակտիվորեն համագործակցում էր փբանանյան ձախ ուժերի հետ: Նա-
սերի արաբական ազգայնական գաղափարները մեծ ժողովրդականութ-
յուն էին վայելում փբանանյան մահմեդականների շրջանում: ԽՍՀՄ-ի և 
Եգիպտոսի միջև հարաբերությունների էլ ավելի սերտացումը զուգորդ-
վում էր ԱՍՆ-ի և Եգիպտոսի միջև արդեն իսկ առկա սառնության մե-
ծացմամբ: Բնական էր, որ այս պայմաններում ի հակակշիռ փբանան-
յան մահմեդականների ազգայնական տրամադրությունների, Լիբանա-
նին հարկավոր էր որևէ արևմտյան պետության հետ հարաբերություննե-
րի սերտացում: Այս պայմաններում նախագահը հրաժարվեց ԱՍՆ-ի 
կամ Անգփայի հետ հարաբերություններին աոաջնայնություն տալուց և 
նախընտրեց Ֆրանսիային, որը համարվում էր փբանանյան քրիստոն-
յաների վաղեմի գործընկերը՛ : Ֆուադ Շիհաբի կարծիքով Ֆրանսիան 
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այն «ոսկե միջինն tp>, որի հետ հարաբերությունների սերտացումը 
տվյալ փուլում անհրաժեշտություն էր Լիբանանի համար : 

Ստեղծված իրավիճակում ԱՍՆ-ը, որը վախենում էր կորցնել 
Մերձավոր Արեելքում իր ռազմավարական հենակետերից մեկը' Լիբա-
նանը, ի հակակշիռ Ֆրանսիայի աճող ազդեցության, որոշեց ակտի-
վացնել իր գործողությունները և վերսկսեց աջակցել և օժանդակություն 
ցույց տալ իր վադեմի դաշնակցին' Քամիլ Շամունին և նրա կողմից ղե-
կավարվող հակաշիհաբական ճակատին, որն իր ձևավորման գործըն-
թացում էր: 

Բավական ակտիվացել էին Նասերի արաբական ազգայնական 
գաղափարներից ոգևորված փբանանյան մահմեդականները: Այս ուղ-
ղությամբ ակտիվորեն աշխատանք էր տանում Բեյրութում Արաբական 
Սիացյալ Հանրապետության դեսպան՝ Աբդ ալ-Համիդ Գանիբը, որը բա-
վական ակտիվորեն միջամտում էր Լիբանանի ներքին գործերին, վար-
ձում իր ազդեցության տակ պահել նասերական տրամադրություններ ու-
նեցայ յիբանանյան մահմեդականներին և ամեն բան անում էր լիբանա-
նա-եգիպտական հարաբերություններն էլ ավեփ սերտացնելու նպատա-
կով21: Այս հանգամանքն անհանգստացնում էր մարոնի վերնախավին, 
որը համախմբվում էր Քամիլ Շամունի և նրա կողմից ղեկավարվող հա-
կաշիհաբական ճակատի շուրջ: 

Այդուհանդերձ, Ֆուադ Շիհաբի նախագահության տարիները, 
հակառակ որոշ բացթողումների, ամենահաջողվածն էին տարբեր կրո-
նական համայնքների միջև Ազգային Դաշինքով հաստատված քաղա-
քական և վարչական հավասարակշռության պահպանման առումով: 

Թեև, Ֆուադ Շիհաբն իր իշխանության աոաջին տարիներին հեր-
քում էր որևէ համագործակացություն «պսւնրակերների» դասին պատ-
կանող քաղաքական ղեկավարների հետ, այդուհանդերձ նախագահութ-
յան վերջին տարիներին, արդեն ձևավորվալ ընդդիմության շարքերում 
որոշակի պառակտում առաջացնելու նպատակով, նախագահը գնաց ո-
րոշ զիջումների: Ավանդական կլանային գործիչների հետ համագոր-
ծակցությունը գրեթե անհնարին էր դարձնում «անկախ և ոչ կոռումպաց-
ված պետություն» ստեղծելու գաղափարը, որը նախագահը համարում 
էր իր հիմնական նպատակը: «Պսւնրակերների»՝ ավանդական կլանա-
յին ղեկավարների հետ հարաբերությունների սերտացման ու համագոր-
ծակցության արդյունքում, շիհաբականների մի մասը՝ հիմնականում բա-
նակային նախկին սպաներ, նույնպես ընդգրկվեցին կլանային տարբեր 
խմբավորումների մեջ, որոնք ակտիվ շվաւմներ ունեին «պսւնրակերնե-
րի» հետ : 

Ֆուադ Շիհաբի իշխանության վերջին տարիներին՝ 1962-1964թթ., 
շիհաբական «ան-Նահջ»-ն աստիճանաբար անկում էր ապրում: Կրկին 
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երկրորդական էին դարձել համազգային և առաջնահերթ՛ կլանային շա-
հերը: Հակառակ նախագահի կողմից ձեռնարկվող բոլոր միջոցառումնե-
րին. լիբանանյան հասարակության լայն շրջանում ի հայտ էին գափս 
լուրջ դժգոհություններ և անբավարարվածության դրսևորումներ: Ֆոսսդ 
Շիհսդփն ընդդիմադիր ճակատը փորձում էր օգտվել այդ գործընթացից: 

1963թ. փբանանյան իշխող շրջանակներում լուրեր էին տարած-
վում, որ նախագահը մտադրություն ուներ փոփոխություն կատարել Լի-
բանանի սահմանադրության մեջ և երկրորդ անգամ ընտրվել նախագա-
հի պաշտոնում: Լիբանում իրավիճակը գնալով շիկանում էր: Իրադար-
ձությունների հետագա նման ընթացքը սպւսոնւււմ էր 195Տթ. դեպքերի 
կրկնությամբ: Միայն այն տարբերությամբ, որ այս անգամ վերընտրվող 
նախագահի կարգավիճակում հանդես էր գւսփս Ֆուադ Շիհաբը, իսկ 
ընդդիմադիր ճակատը գլխավոլտւմ էր Քամիլ Շամունը: Փոխվել էին 
միայն դերակատարների տեղերը: 

Հակաշիհաբական ճակատին միացել էր նաև Աւսիբ Սալամը, որը 
1958թ. Քամիլ Շամունի դեմ ապստամբության ակտիվ մասնակիցներից 
էր: Աակայն, մոռացության տալով իր վաղեմի թշնամանքը, Սալամը հա-
մագործակցում էր Քամիլ Շամունի հետ հակաշիհաբական դաշինքում: 
Այս ճակատին ակտիվ աջակցություն էր ցույց տւսփս նաև «ւսն-Նւս-
հսղւ» փբանանյան օրաթերթի խմբագիր Հասան աթ-Թուայնին, որը հա-
կաշիհաբական ճակատի «իտսավաղն» էր: Դաշինքին իր ուղղակի ւս-
ջակցությունն էր ցույց տափս նաև մարոնի պատրիարք Մեուշին24: Շի-
հաբի նախագահության աոաջին տարիներին Մեուշին աջակցություն և 
օժանդակության էր ցույց տափս նախագահին, սակայն 1961թ. հետո, 
վերջինս բացահայտ քննադատում էր նախագահի և նրա համախոհների 
կալմից իրականացվող քաղաքականաթյունը: Ֆուադ Շիհաբը չէր 
խորհրդակցում Մեուշի հետ, ինչը պարզապես զայրացնում էր մարոնի 
պատրիարքին, որն արդեն կորցրել էր նախագահի վրա ազդելու իր 
լծակները: Լիբանանի նախագահի և մարոնիների պատրիարքի միջև 
հարաբերությունների խզումը զուգորդվում էր սուննի ազդեցիկ ղեկավար 
Աաիբ Աալամի և Սեուշի միջև հարաբերությունների սհրտւսցմամբ՜5: 

Շիհաբի վերընտրման մասին լուրերը ձեռնտա էին Շւսման-էդղե-
Սեուշի դաշինքին և այս փաստը առավելագույնս օգտագործվում էր հա-
կաշիհաբական քարոզչության մեջ: 

1964թ. խորհրդարանական ընտրություններում հակաշիհաբա-
կան դաշինքին հաջողվեց հաւլթանակ տանել մի քանի ընտրատարածք-
ներում: Սակայն, այդ հանգամանքն էականորեն չազդեց ընտլտւթյուն-
ների արդյունքների վրա և շիհաբւսկան թևը հաւլթանակ տարավ' մեծա-
մասնություն կազմելով փբանանյան խորհրդարանում: Այս պայմաննե-
րում, եթե նախագահը որոշեր սահմանադրության մեջ վափոխություն 
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մտցնել և երկրորդ անգամ վերընտրվել, խորհրդարանը պատրաստ էր 
աջակցել նրան: 

Սակայն, Լիբանանում իրավիճակի հետագա սրումը կանխելու և 
1958թ. դեպքերի կրկնությունր թույլ չտալու նպատակով, Ֆուադ Շիհա-
բը, որպես խոհեմ քադաքական գործիչ, նախընտրեց չխախտել սահմա-
նադրությունը, հրաժարվեց երկրորդ անգամ իր թեկնածությունը նախա-
գահի պաշտոնում աոաջադրելուց և որոշեց քաղաքական այլ ճանա-
պարհով նպաստել իր քադաքական հետևորդի նախագահի պաշտոնում 
ընտրմանը, որը կշարունակեր իր քաղաքական գիծը26: 

1964թ. նախագահական ընտրությունների ընթացքում Լիբանա-
նում բախվեցին երկու հակադիր ուժեր: Սի կողմից լիբանանյան աջ 
շրջանակները' հակաշիհաբական ճակատ' Քամիլ Շամունի գլխավո-
րությամբ, որը ձգտում էր, որ նոր նախագահի պաշտոնը զբաղեցներ 
այնպիսի քադաքական գործիչ, որը արմատապես փոխեր Լիբանանի 
արտաքին քաղաքականությունը և վերադառնար այն քաղաքակությա-
նը, որը վարվում էր մինչև 1958թ. քաղաքացիական պատերազմը, իսկ 
մյուս կողմից՝ շիհաբական «ան-Նահջ» ու փբանանյան ձախ շրջանակ-
ներ, որոնք ձգտում էին պահպանել ներքին ասպարեզում այդքան դժվա-
րությամբ հաստատված հավասարակշռությունն ու արտաքին ասպարե-
զում Լիբանանի դրական չեզոքության քաղաքականությունն ու կայան 
հարաբերությունները ինչպես Արևմուտքի, այնպես էլ արաբական աշ-
խարհի հետ: 

Հակաշիհաբական ճակատը, որը վաքրաթիվ ներկայացուցչութ-
յուն ուներ փբանանյան խորհրդարանում, վարձում էր օգտագործել այս 
հանգամանքը և ապահովել իր մսդտնի անդամներից մեկի ընտրությունը 
նախագահի պաշտոնում: Սակայն, շիհաբական թևը խորհրդարանում 
մեծամասնություն էր կազմում և այս տեսանկյունից ոչ' Քամխ Շամունը 
և ոչ' էլ մարոնի մեկ այլ ազդեցիկ ղեկավար Ռայմոն էդդեն որևէ հույս 
չէին կարող ունենալ խորհրդարանում ձայների մեծամասնություն ստա-
նալու և նախագահի պաշտոնում ընտրվելու հարցում: 

Նման պայմաններում նախագահական ընտրություններում առա-
ջադրվեց Շարլ Հելուն, որի թեկնածությունը պաշտպանեց փբանանյան 
ազդեցիկ շրջանակների բացարձակ մեծամասնությունը: 

1964թ. նախագահական ընտրություններում 92 ձայնով՝ ընդդեմ 7-
ի, հանրապետոթյան նախագահ ընտրվեց Շարլ Հելուն27: Նորընտիր 
նախագահը հայտարարեց, որ շարունակելու է իր նախորդի՝ Ֆուադ Շի-
հաբի քաղաքականությունը: 
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LILIT HARUTUNYAN 

LEBANON UNDER FÜAD SHIHAB. S HI HAB IS M (1958-19641 

In 1958 the first civil war in Lebanon had barely ended with the presidcnt 
Shihab's election and his appointment of Rashid Karami as a Prime Minister. Shihab 
understood, as perhaps no man since has. the dilicate nature of Lebanon's position 
between East and West. Only by addressing both Lebanon's Western exterior and its 
Arab soul could the country survive. With this policy, Shihab steered Lebanon out of 
the crisis and into the greatest stability which the Republic of Lebanon ever knew. 

Shihab based his administration on three principles unique. First, he souglit to 
strike a balance beween Lebanon's Christian face and the Arab nationalism that at the 
time was buming its way across the Middle East. Second, he attempted to address the 
great disparities in wealth in Lebanon, understanding that only by pulling the lower-
class Sunnis and the aliented Shiites into Lebanon's prosperity would the country 
avoid the destructivness of wide economic divisions. Last, Fuad Shihab was 
committed to building the power of the president at the expense of Zuama. He 
recognized that Lebanon could endure only by becoming an authentic nation rather 
than continuing as a disjointed piece of territory that greedy tribal chieftains divided 
and redivided among themselves. Shihab had greater success with his first two goa!s 
than with his last. 
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НИКОЛАЙ ОГАНЕСЯН 

ПРИЗНАНИЕ НОВЫХ РЕАЛИЙ- ПУТЬ К РЕШЕНИЮ 
КАРАБАХСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Прошло пятнадцать лет со дня начала национально-освобо-
дительной борьбы армянского народа Арцаха-Карабаха против 
азербайджанского колониального господства, двенадцать лет со дня 
провозглашения Нагорно-Карабахской Республики и девять лет пос-
ле заключения соглашения о прекращении огня. Эти даты являются 
своеобразными и знаменательными вехами на пути становления но-
вых юридических, военных и политических реалий как в развитии 
карабахской проблемы, так и в образовании новой геополитической 
ситуации на Южном Кавказе. 

I. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ 
Арцах ни исторически, ни юридически и ни политически ни-

когда не принадлежал, да и не мог принадлежать Азербайджану, 
хотя бы потому, что до 1918 г. в истории никогда не существовало 
какое-либо государство под названием "Азербайджан". Та террито-
рия, на которой в 1918г. впервые возникло государство Азербайд-
жан, в историческом плане была известна под названиями Кавказс-
кая Албания, Аран, Ширван и т.д.1 

А Арцах существовал испокон веков, как свидетельствуют 
многочисленные античные греческие, римские и другие источники, 
как интегральная часть Армении. Он составлял 10-ю провинцию Ар-
мении. Такой авторитет античного мира, как Страбон, так и пишет, 
что Арцах это провинция Армении. А Плиний, Птолемей, Плутарх и 
другие видные античные историки указывают, что Арцах составляет 
восточную часть Армении. 

Население Арцаха с незапамятных времен составляли армяне 
и его этнический состав существенно не изменился в течение веков. 
Некоторые изменения произошли лишь в XVI-XVIII вв., когда в этот 
район Южного Кавказа проникли тюркские кочевые-племена джи-
ваншир, демирчи-гасанлы, джинлы, шахсеваны и т.д, родиной кото-
рых была Центральная Азия.. Но тем не менее, они не смогли ка-
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ким-либо образом изменить общую демографическую картину Ар-
цаха-Карабаха. Армяне продолжали составлять подавляющее боль-
шинство населения края, точнее в начале XX в. они составляли 95 
процентов населения Карабаха. 

И как пишет Поль Гобл, известный американский политолог, 
занимающийся проблемами Карабаха, автор нашумевшего 'плана 
Гобла", "Армения одна из древнейших наций, которая полностью 
консолидировалась по меньшей мере еще 2300 лет назад. Азер-
баийджанцы не существовали как отдельная нация до этого (XX-
Н.О.) века, до того они просто были частью тюрко-персидского 
мира"2. 

Таким образом, согласно неопровржимым историческим фак-
там, до начала XX века не существовал народ под названием "азер-
байджанцы", и не было государства под именем "Азербайджан". 
Напоминание этих фактов необходимо не только для восстановле-
ния исторической истины, но и для понимания дальнейшего хода со-
бытий. 

В конце мая 1918г. была восстановлена государственность 
Грузии и Армении, а 28 мая 1918 впервые на политической карте 
Южного Кавказа появился Азербайджан как новое независимое го-
сударство. Но, как ни парадоксально, он сразу же предъявил тер-
риториальные претензии к своим соседям, как к Грузии, в отноше-
нии Саингило ( Закатала и Кахи) и, как пишет английский ученый 
Эдмунд Герциг, "в отношении к населенному азербайджанцами ра-
йону Марнеули в Грузии"3, так и к Армении, претендуя на Карабах, 
Нахиджеван и Зангезур. Так на пустом месте вознила проблема Ка-
рабаха. 

Новые, неопытные, но самоуверенные, руководители Азер-
байджана вместе со своими территориальными претензиями к со-
седним государствам, обратились в Лигу Наций с просьбой принять 
Азербайджан в ее члены. Благо, там сидели грамотные люди, знаю-
щие историю. Совет Лиги Наций, именно на основании необоснован-
ных территориальных претензий к соседям-Армении и Грузии, отка-
зал Азербайджану в приеме в Лигу Наций. В решении Лиги Наций 
по этому вопросу сказано буквально следующее: "... трудно опреде-
лить четкие границы территории, подконтрольной правительству 
Азербайджана.Учитывая существующие территориальные споры с 
соседнними государствами, невозможно четко определить нынешние 
границы Азербайджана. В нынешних условиях положения Устава 
Лиги Наций не позволяют членство Азербайджана в Лиге Наций". 

Таким образом, самая авторитетная международная организа-
ция не признала претензии Азербайджана на Карабах и другие тер-
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ритории, принадлежавшие другим государствам, и на основании это-
го отказалась открыть свои двери перед ним. 

Но то, что не удалось мусаватскому правительству Азербайд-
жана, смогло добиться в 1921г. советское, коммунистическое руко-
водство Азербайджана. 

Необходимо вкратце остановиться на освещении этого вопро-
са, так как оно поможет понять каким образом Карабах очутился в 
пределах Азербайджана. 

29 ноября 1920 г. установилась советская власть в Армении, а 
1 декабря 1920г. руководитель Революционного комитета Азербайд-
жана Нариман Нариманов официально заявил, что у Азербайджана 
больше нет никаких территориальных претензий к Армении, и с 
этого момента Азербайджан признает Карабах, Нахиджеван и Зан-
гезур как неотъемлемые части Советской Армении4. Но в дальней-
шем руководство Азербайджана круто изменило свою позицию и 
потребовало присоединить Карабах к Азербайджану, мотивируя из-
менение своей позиции тем, что присоединение Карабаха к Армении 
"может восстановить в Азербайджане антисоветские группы"5. Эта 
мотивировка, конечно, не выдерживает никакой критики. 

4 июля 1921г. Кавказское Бюро Российской коммунистичес-
кой партии большевиков, рассмотрев этот вопрос, тем не менее, ре-
шило Карабах присоединить к Армении. Но на следующий день, 5 
июля, после протестов Нариманова, оно изменилио свое решение и 
постановило присоединить Карабах к Азербайджану, игнорируя про-
тесты руководства Армении. 

Так Карабах был оторван от матери Родины-Армении и очу-
тился под чужеземным, азербайджанским господством. 

С юридической точки зрения решения Кавказского Бюро Рос-
сийской коммунистической партии большевиков как от 4 июля (в 
пользу присоединения Карабаха к Армении), так и от 5 июля (в 
пользу присоединения Карабаха к Аербайджану), являются незакон-
ными, нелегитимными. Мы имеем в виду три обстоятельства. 

Во-первых, в 1921г. Россия, Армения, Азербайджан еще были 
отдельными независимыми государствами. Они не были объедине-
ны в одно единое государство- в СССР. Как известно, Советский 
Союз был образован 30 декабря 1922. Следовательно, вопрос Кара-
баха был решен не самыми Арменией и Азербайджаном, а третьим 
государством, в данном случае под диктовку Советской России, ко-
торая в соответствии с международным правом не имела на это ни-
каких прав и полномочий. 

Упустив из виду этот "маленький" нюанс, в оценке решений 
Кавказского Бюро допускают ошибку как армянские исследователи, 
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которые поддерживают его решение от 4 июля, считая его единст-
венно правильным, так и азербайджанские исследователи, которые 
считают справедливым решение от 5 июля 1921г. 

Во-вторых, решение по территориальному вопросу было при-
нято не законодательным органом, в компетенции которого обычно 
входят рассмотрение этих вопросов, а партийным органом, да еще 
не центральным, а каким-то провинциальным, как Кавказское Бюро 
Российской коммунистической партии. Это неслыханное, беспреце-
дентное явление в мировой практике. 

В-третьих, была полностью игнорирована воля и желание ар-
мянского народа Карабаха. Он, составлявший к тому моменту почти 
95% населения Карабаха, неоднократно четко и твердо проявив 
свою политическую волю, высказывался за присоединение к Арме-
нии и решительно выступал против отделения от матери родины-Ар-
мении. 

Но большевистские партийные бонзы руководствовались ины-
ми критериями, положив в основу своей политики принцип "разде-
ляй и властвуй". 

Решение Кавказского Бюро не только юридически нелегитим-
но, но и поражает своей неграмотностью. Отдача Карабаха Азер-
байджану была "обоснована" следующим образом: "Исходя из 
необходимости национального мира между мусульманами и армяна-
ми... Нагорный Карабах оставить в пределах Аз. ССР"6. Спраши-
вается, почему Карабах в составе Азербайджана означает "нацио-
нальный мир", а в составе Армении это исключается? Ответа на 
этот вопрос вы не найдете в указанном документе. 

Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство. В 
тексте решения буквально написано о небходимости установления 
мира "между мусульманами и армянами". Чем объяснить тот 
факт, что в тексте с одной стороны использован этноним, этничес-
кое название народа-армяне, а с другой стороны- религиозная при-
надлежность-мусульмане. Такую несуразность очевидно можно 
обленить тем, что партнер армян, с кем он должен был сохранять 
национальный мир, не имел четкой национальной принадлежности, 
не имел этнонима, и составители принятого решения не знали как 
назвать его. Этот народ тогда еще не назывался "азербайджанс-
ким", и авторы решения нашли выход из положения в сомнительной 
формулировке "между мусульманами и армянами". 

Период нахождения Карабаха под господством Азербайджа-
на, был одним из тяжелейших в его истории. Если суммировать 
квинт-эссенцию азербайджанской политики в отношении Карабаха, 
то она сводилась к деарменизации Карабаха путем вытеснения ар-
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мян с их Родины, как это им удалось осуществить в Нахиджеване. 
Такая политика представляла смертельную опасность для армян Ка-
рабаха и они, естественно, всячески сопротивлялись ей. 

И прежде чем завершить рассмотрение юридического аспекта 
карабахской проблемы, считаем необходимым остановиться на ос-
вещение одниой из характерных черт карабахского национально-
освободительного движения. 

Карабахское движение с самого начала было поставлено на 
конституционные рельсы, т.е. его лидеры не бросили боевой клич, а 
стремились решать карабахскую проблему в рамках существующей 
советской конституции. Исходя из этого, Чрезвычайная сессия Сове-
та депутатов Нагорно-Карабахской Автотномной Области (ИКАО), 
приняв решение 20 февраля 1988г. о выходе из состава Азербайд-
жана, одновременно обратилась к Президиуму Азербайджанской 
ССР с просьбой удовлетворить их решение о выходе, к Президиуму 
Армянской ССР дать согласие на вхождение в состав Армении, и 
Президиуму Верховного Совета СССР с просьбой принять положи-
тельное решение о трансфере Карабаха из состава Азербайджана в 
состав Армении. 

Непосредственной азербайджанской реакцией на это решение 
и обращение Карабаха были погромы армян в Сумгаите, в городе 
недалеко от Баку, 26-28 февраля 1988, которые по своей жест-
кости и нечеловечностью потрясли весь мир. 

Руководство Советского Союза и Азербайджана отвергли об-
ращение Карабаха, ка^неприемлемое". Что касается Армении, то 
она согласилась на вхождение Карабаха в состав Армении. Однако 
это решение осталось на бумаге. 

Но несмотря на это обстоятельство, и последующие погромы 
армян в Гяндже, Баку и в других городах и местностях Азербайджа-
на, руководство карабахского движения осталось верной политике 
решения карабахской проблемы на коституционной основе. Об этом 
свидетельствует их отношение к закону о правилах выхода союз-
ных республик из состава СССР, подписанный президентом Советс-
кого Союза М.С. Горбачевым 3 апреля 1990г. Это документ истори-
ческого значения, на основе которого бывшие союзные республики 
реализовали свое право на независимость и благодаря чему их не-
зависимость так быстро и с такой легкостью получила международ-
ное признание. 

Президентский закон от 3 апреля 1990г. имел специальную 
статью относительно прав автономных образований в случае выхо-
да из состава Советского Союза. Согласно 3-й статьи указанного за-
кона, выход союзной республики из состава СССР мог бы реализо-
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ван только по итогам всенародного референдума. Но если в составе 
данной союзной республики имеются автономные республики, об-
ласти и округи, то референдум должен быть проведен в каждом из 
автономных образований отдельно. И только народ автономных об-
разований правомочен решать самостоятельно вопрос его дальней-
шего пребывания в составе СССР или выходе из состава союзной 
республики, а также его государственного статуса. 

На основе этого фундаментального закона Азербайджан 30 
августа 1991г. провозгласил свою независимость. 

На основе того же закона, совместная сессия Совтов депута-
тов Нагорно-Карабахской Автономной Области и Шаумянского ра-
йона, 2 сентября 1991г. объявила об отделении от Азербайджана и 
провозглашении Нагорно-Карабахской Республики. Указанное реше-
ние юридически совершенно обоснованно и легитимно. 

Во-первых, оно базировалось на законодательстве все еще 
существовавшего Советского Союз, и на президентский закон от 3 
апреля 1990г., являющимся единственным юридическим докумен-
том, регулирующим порядок выхода из состава как Советского 
Союза, так и из союзной республики. 

Во-вторых, оно находилось в полной гармоии с принципами 
и духом права наций на самоопределение, являющееся одним из 
фундаментальных основ современного международного права. 

В-третьих, Азербайджан по Декларации о независимости от 
30 августа 1991г., рассматривает себя правоприемником не Советс-
кого Азербайджана, в состав которого находилась НКАО с 1921г., 
после произвольного и незаконного решения Кавказского Бюро, а 
первой Азербайджанской Республики, существовавшей в 1918-
1920гг. А Карабах, как известно никогда не был ее частью. 

Таким образом, суть юридических реалий заключается в том, 
что Азербайджан не имеет каких-либо исторических, юридическо-
правовых и моральных прав на Арцах-Карабах. Признание со сторо-
ны азербайджанского руководства юридических реалий послужит 
делу решения карабахской проблемы мирными, политическими и ци-
вилизованными методами. 

II. ВОЕННЫЕ РЕАЛИИ 
Азербайджан не признал правомочность провозглашения На-

горно-Карабахской Республики (НКР) и постановлением от 26 нояб-
ря 1991г. аннулировал автономный статус Карабаха, установив пря-
мое правление. Азербайджанское решение было квалифицировано 
миссией ОБСЕ как "неконституционный акт"7 За ним последовала 
военная акция. Азербайджан развернул настоящую, широкомасш-
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табную войну против Карабаха и его армянского населения. Воен-
ные действия, длившиеся до мая 1994г., стали большой трагедией 
для двух соседних народов. Обе стороны понесли тяжелые потери-
человеческие и материальные. 

В итоге войны Азербайджан потерпел военное поражение. 
Армянский народ Карабаха вышел победителем из войны, сумев 
отстоять свою свободу и независиность молодой Нагорно-Кара-
бахской Республики. 

Победа НКР в корне изменила военную ситуацию в регионе и 
создала новые военные реалии, которые уже не в состоянии игно-
рировать ни Азербайджан, ни другие силы, вовлеченные в карабахс-
кий конфликт. 

Во-первых, именно военные успехи карабахской армии оборо-
ны заставили Азербайджан заключить вместе с представителями 
НКР соглашение о прекращении огня. Азербайджанская сторона 
вынуждена была пойти на этот шаг под угрозой потери новых тер-
риторий. 

Во-вторых, независимо от того, что кому-то это нравится или 
нет, но НКР стала значительным военным фактором, способствовав-
шим возникновению новых военных реалий в пользу НКР. 

В-третьих, по оценке зарубежных авторитетных военных спе-
циалистов, армия обороны НКР совместно с армией Армении счи-
таются самой сильной, организованной, дисциплинированной и хо-
рошо вооруженной армией на Южном Кавказе. Напоминание об 
этом стало необходимым особенно сейчас, поскольку в последнее 
время очень часто звучат из уст не только азербайджанских воен-
ных, но и высокопоставленных государственных чинов из первого 
эшелона, об их намерении добиться решения карабахской пробле-
мы военным путем. Иногда дело доходит до истерии. 

По этому поводу хотелось бы сказать, что в Баку должны 
трезво взвешивать все возможные результаты новой военной аван-
тюры и учитывать, что если они развяжут войну, то вряд ли она 
будет парадным шествием для азербайджанской армии, которая 
еше не оправилась от недавнего военниго поражения. 

Игнорирование итогов войны и требование азербайджанской 
стороны восстановления ее юрисдикции над НКР, означало бы 
предподнести победителем на блюдце Карабах побежденному. Нас-
колько нам известно, в истории еше не зафиксирован подобного ак-
та. Полностью прав бывший директор Национального института де-
мократии США, посол Нельсон Ледски, когда пишет : "Нет сомне-
ния, что армяне добились успеха в этой войне. Необходимо азер-
байджанской стороне признать, что она кое-что потеряла . 
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Следовательно, признание новых военных реалий, как и юри-
дических, создаст новую политическую атмосферу и будет способст-
вовать отказу от иллюзий и принятию реалистических решений по 
карабахской проблеме. 

III. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ 
Нагорно-Карабахская Республика- де факто независимое го-

сударство. В данном случае не имеет значения, что оно еще не по-
лучило международного признания. Оно родилось в борьбе и на ос-
нове права на самоопределение, с применением всех законных и 
юридических механизмов- референдумы, выборы и т.д., принятых в 
современных цивилизованных обществах. Это государство имеет 
свою территорию, население, президента, правительство, парламент 
и другие органы власти, свой герб и флаг, и функционирует нор-
мально, не хуже, чем другие государства, защищая порядок внутри 
страны, права и обязанности своих граждан. 

Появление на политической карте Южного Кавказа НКР, но-
вого, де факто независимого государства, внесло существенное из-
менение в политической композиции и расстановке сил края. Можно 
еще тянуть с международным признанием НКР, но сбросить ее со 
счетов или игнорировать ее как политический фактор, уже нельзя. 
НКР стала органической частью политической структуры Южного 
Кавказа, влияющей на формирование его политического климата. 
Такова политическая реальность. 

Но феномен НКР, как нового политического фактора, не ог-
раничивается рамками Южного Кавказа. Ее существование как вто-
рого армянского государства, оказывает определенное влияние на 
политику соседних стран, в первую очередь Ирана и Турции, каж-
дая из которых имеет свои интересы в регионе, понимает значение 
НКР как военно-политического фактора и учитывает этот фактор в 
своей политике на Кавказе. 

Проблемой Карабаха вплотную занимается Минская группа 
ОБСЕ в составе США, России и Фракции, а также Европейский 
Совет , ООН и т.д. ' 

С НКР контактируют различные международные гуманитар-
ные, здравиоохранительные, культурные, образовательные и иные 
организации. Все это свидетельствует о признании новой политичес-
кой реалии, возникшей с образованием НКР, и о том, что НКР да-
леко не изолирована от внешнего мира. Она уверенно, шаг за ша-
гом идет по пути международного признания, которое рано или 
поздно состоится в полном объеме. 
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И это не может быть отвергнуто под предлогом сохранения 
территориальной целостности Азербайджана. Никто не посягает на 
территориальную целостность Азербайджана. Но при рассмотрении 
этого вопроса, надо учитывать следующие обстоятельства. 

Во-первых, принцип территориальной целостности и право 
на самоопределение являются двумя основополагающими принци-
пами современного международного права. Их протвопоставление 
абсурдно и между ними нет никаких противоречий. Эти два прин-
ципа равносильны и ни один из них не имеет приоритета над дру-
гим, и не может быть подчинен другому, как это зафиксировано 
в Хельсинской декларации. Из этого вытекает , что к решению 
каждого конфликта должен быть проявлен конкретный, индиви-
дуальный подход. 

Во-вторых, Карабах никогда не был частью независимого 
Азербайджана. Он только на короткий отрезок времени насильно 
был поставлен под господство Азербайджана, который не имел и не 
имеет никаких исторических, юридических политических и мораль-
ных прав на это. Следовательно, отделение Карабаха от Азербайд-
жана конституционным путем не означает нарушение его террито-
риальной целостности. Этот принцип должен быть применен там и в 
тех случаях, когда он действительно нарушается. Народ Карабаха 
просто реализовал свое право на самоопределение. 

В-третьих, как показывает мировая практика, принцип сохра-
нения территориальной целостности никогда не был абсолютизиро-
ван. Об этом свидетельствует весь период после второй мировой 
войны, который дает много примеров отделения и образования но-
вых государств, признанных международным сообществом и став-
ших членами ООН. К этой категории принадлежат Бангладеш, Син-
гапур, Эритрея и, совсем свежий пример, Восточный Тимор, кото-
рый станет 190 членом ООН. 

НКР типологически принадлежит к этой категории государств. 
Образование НКР не может рассматриваться как нарушение терри-
ториальной целостности Азербайджана, а ее прием в ООН в качест-
ве ее 191 члена, находится в полной гармонии с международной 
практикой, духом и буквой существующих принципов. 

В заключении, суммируя, можно констатировать, что новые 
исторические условия, новые юридические, военные и политические 
реалии, новая расстановка сил и геополитическая обстановка на 
южнокавказском пространстве, диктуют новый подход к решению 
карабахской проблемы. Он базируется на следующих основопола-
гающих принципах: 
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Во-первых, на отказ от попыток восстановления старого ста-
тус кво, существовавшего до 1988г., и распространения вновь юрис-
дикции Азербайджана на НКР. НКР должна быть вне юрисдикции 
Азербайджана в любой форме. 

Во-вторых, отношения между Азербайджанской Республикой 
и Нагорно-Карабахской Республикой должны быть отношениями как 
равного с равным, без какого-либо элемента субординации. 

В-третьих, изменения в де факто независимом статусе НКР 
может быть только в направлении ее де юре независимости. 

В-четвертых, НКР уже покончила со своим анклавным поло-
жением и больше не может быть поставлена в такую ситуацию. Она 
должна быть постоянно и прямо связана наземными и воздушными 
коммуникациями с Арменией, особенно в том случае, если не будет 
реализован вариант объединения НКР с Арменией. 

В-пятых, к сказанному надо добавить обеспечение безопас-
ности НКР международными гарантиями. 

Все эти вопросы могут быть решены за столом переговоров, и 
НКР должна быть их равноправным участником, так как молодое 
карабахское государство не объект, а субъект переговоров. 

НКР уже состоялась как демократическое государство, пре-
данное европейским идеалам. Ее дальнейшее укрепление означает 
торжество европейских ценностей в одном из государств Южного 
Кавказа, следовательно, на всем южнокавказском геополитическом 
пространстве. 

NIKOLAY HOVHANNISYAN 

RECOGNITION OF NEW REALITIES-THE WAY 
TO THE SOLUTION OF KARABAKH ISSUE 

About 15 years passed since the beginning of the national-liberation struggle 
of the Armenians of Artsakh-Karabakh against the Azerbaijani colonial rule. Düring 
that period it was proclamed the Nagomo-Karabakh Republic and was signed an 
Agreement on cease-fire. Now there is quite different geopolitical Situation and new 
balance of powers in the region, than those of in 1988. Due to these changes a new 
juridica!, military and political realities had been aroused which dictate new approach 
to the soluüon of the Karabakh problem. 

I. Juridical Realities. 
Artsakh neither historically, nor legally and politically had ever belonged to 

Azerbaijan, even couldn't belong to, since tili 1918 there wasn't such State as 
"Azerbaijan" in history. And compliant with indisputable historical sources, tili the 

99 



first quarter of XX Century a nation under the definition "Azerbaijanian" did not exist. 
Meanwhile Artsakh, as an integral рал of Armenia. existed during centuries. 

The Karabakh problem had aroused after formaüon of independent 
Azerbaijan State in 1918, when it represented its territorial Claims to its neichbors-
Georgia and Armenia, including towards Karabakh. It was quite iUegai demand.So 
why the League of Nations' Council rejected the Azerbaijani govemments appeal for 
its membership to the League of Nations. As it was mentioned in its resolution taking 
into consideration the territorial disputes with neighboring ststes, it was impossible to 
neatly clarify the real borders of Azerbaijan and so why the the League of Nations 
Charter did not allow Azerbaijan to be member of that Organization. 

Illegal was also the decision of Caucasian Bureau of the Russian Communist 
party from July 5, 1921, on Karabakh, according to which Karabakh was put under 
the Azeri domination. 

The Armenians of Karabakh, who consisted over 95Tc of the whole Karabakh 
population, could not reconcile with the seperation from native Iand-Annenia. 

In 1988 the Armenian population of Karabakh, starting a movement for 
reunion with Armenia, from the beginning put it on the legal constitutional ground, 
trying to solve the Karabakh issue via and in the frames of the Soviet Constitution and 
the the Decree of the President of USSR M.S. Gorbachev from April 3, 1990 re the 
rules of the Soviet Republics', including autonomous entities. withdrawal from the 
Soviet Union. On th base of these fundamental laws on September 2, 1991, it was 
declared Nagorno-Karabakh Republic. This decision is absolutely legitimate. 

Thus, the essence of legal realities is that Azerbaijan has not any historical, 
legal-lawful and moral rights on Artsakh-Karabakh. Recognition by the Azeri leaders 
these legal and factual realities will allow to соре with the Karabakh conflict ihrough 
peaceful, political and civilized methods. 

П. Military Realities. 
Azerbaijan did not recognize declaration of NKR, and started a war. trying to 
keep Karabakh under its rule. Azeri army was defeated and NKR could 

protect its independence and liberty. The victory of NKR csseniially changed military 
Situation in the region and formed new military realities, which alrcady arc no more 
able to ignore neither by Azerbaijan, nor by other forces, involved in the conflict. The 
Azeri side was obliged to conclude an Agreement on cease-fire, signed in May, 1994. 
NKR became a significant military factor, promoting the appearance of new military 
realities in favor of NKR. 

Now, according to the competent foreign spccilists' assessment, the Army of 
NKR and Army of Armenia together are considered as the strengest, most organized 
and discipHned in the South Caucasus region. 

Consequently, recognition of military realities, as well as legal ones, will 
form a new political atmosphere and promote for deny any kind of illusions and 
adoption of realistic decisions on the Karabakh problem. 
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ГП. Political Realities 
Nagorno-Karabakh Republic is a de-facto independent State. It appeared due 

to the victory in the struggle for existence and liberation and on the basis of the right 
for self-determination'with implementation of all legal and juridical mechanisms, such 
as referendums, elections and so on, adopted within new civilized societies. This State 
has its own territory, population, the President, government, parliament and other 
power bodies, its State Emblem and flag and is capable to protect order within the 
country, rights and dulies of its Citizens. 

The emergence on the political map of the South Cauvasus NKR, fe-facto an 
independent State, caused a significant modification in political strueture of the 
Transcaucasia. International or de-jure recognition of NKR could be still postponed, 
but NKR as a State could not be ignored or politically disregarded as a political factor. 
NKR bccame an organic part of poütical strueture of the South Caucasus, influencing 
upon its political climate. The formation and existence of the second Armenian State 
dcfmitely influences also upon the policy of neighbor countries - Iran, Turkey and 
Georgia. Each of them has its own interests in the region, and understands the 
significance of the NKR as military and political factor. Minsk Group of OSCE within 
Constitution of the USA, Russia and France, as well as EU and UN are entirely 
engaged in the Karabakh issue. 

Various international organizations, such as humanitarian, public, health 
prolecting, cullural, educational, etc. contact with NKR. All these certify the 
recognition of a new political reality emerged with the formation of NKR, and that 
NKR is not at all isolated from the external world. NKR firmly and Step by step goes 
on the way of international recognition that sooner or Iater will be in its füll extent. 

In conclusion it could be ascertain that modifications within de facto 
independent staus of NKR could only be in the direction of its de jure independence. 
So any Azeri attepml to restore old status quo and Azeri domination over NKR must 
be rejected. 
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ՇԱՔՐՈ ՄՀՈՅԱՆ 

ՔՈՒՐԴԻՍ ՏԱՆՈՒՄ ԻՍԼԱՄԻԶՄԻ 
ԱՇԽՈՒԺԱՑՍԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Մինչ Քուրդիստանում արդի փուլում իսլամական գործոնի աշ-
խուժացման հարցի քննարկումը անհրաժեշտ է, թեկուզ հպանցիկ, 
անդրադառնալ քուրդ ժողովրդի պատմական ճակատագրում այս կրո-
նի խաղացած դերին: Հիմքեր կան պնդելու, որ պատմականորեն քուրդ 
ժողովրդի ճակատագրում իսլամի խաղացած դերը գգւսլի չափով տար-
բերվում է մերձավորարեելյան մյուս մեծ էթնոսների՝ թուրքերի, պար-
սիկների, առավել ևս արաբների ճակատագրում ունեցած դերից: Հատ-
կապես արաբների համար իսլամը ճակատագրական դեր խաղաց ին-
տեգրացման (միավորման), պետական կաոուցվածքների ստեղծման 
և մշակութային զարգացման գործընթացում: Քաջ հայտնի է նւսև, որ 
իսլամը հասարակական քաղաքական և ընդհանրապես կյանքի բոլոր 
բնագավառների վերահսկման շնորհիվ դարձավ ինչպես իրանական, 
այնպես էլ թուրքական կայսերական համակարգերի կենսունակության 
կարևոր գործոններից մեկը: Մինչդեռ քրդերի կյանքում իսլամի դերն ու-
նի իր առանձնահատկությունները, որից և բխում է հատուկ մոտեցման 
անհրաժեշտությունը: 

VII դարի 30-ական թվականներին քրդերը առաջիններից մեկը 
ենթարկվեցին արաբաիսլամական էքսպանսիային: Վւսդ միջնադարյան 
ժամանակաշրջանի գրականությունը պարունակում է հարուստ տվյալ-
ներ քրդերի մեջ իսլամի տարածման առավելապես բռնի մեթոդների մա-
սին: Ուշագրավ է այս տեսակետից այն ոչ պատահական փաստը, որ 
չնայած Արաբիայում և հարակից տարածքներում իսլամի արագ տա-
րածմանը քրդերի մեջ նրա զանգվածային տարածման մասին կարելի է 
խոսել միայ ն 10-րդ դարից: 

Իսլամի դրոշի ներքո Արաբիայի միավորումը և արաբաիսլամա-
կան էքսպանսիան հետևեցին մեկը մյուսին, կազմելով մեկ շղթայի երկու 
օղակներ: Ընդամենը քառորդ դարից էլ պակաս ժամանակաշրջանում 
կազմավորվեց մահմեդական կայսրություն՝ խալիֆայություն, որն իր մեջ 
ներառնում էր մի շարք ոչ արաբական երկրներ և ժողովուրդներ: Այսպի-
սով, պետական կրոնի վերածվելու սկզբից ևեթ իսլամի առջև ծառացավ 
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այնպիսի համակարգի ստեղծման անհրաժեշտությունը, որը կրոնական 
և աշխարհիկ գործառույթների միահյուսմամբ կոչված էր ապահովելու 
հսկայածավալ և բազմալեզու տարածքների կառավարումը: 

Այս խնդրի իրականացման կարևորագույն շարժավտկերից մեկը 
դարձավ կյանքի կոչված «ամմայի», այսպես կոչված «իսլամական ազ-
գի» ինստիտուտը կամ գաղափարը: «Ումման» կոչված էր միավորելու 
(միակցելու) տարբեր ժողովուրդներ և էթնիկական խմբեր իսլամադավա-
նության հիմքի վրա: Հիշենք, որ ի տարբերություն քրիստոնեության, որը 
չէր ջնջում (անտեսում) իր հետևորդների էթնիկական սահմանները, իս-
լամի գաղափարախոսությունը հռչակում էր մահմեդականությունը դա-
վանող բոլոր էթնիկական խմբերի «իրավահավասարությունը», որոնք 
այդ հիմամբ կազմում էին մեկ «ամբողջական համայնք»: Այդ գաղափա-
րի և նրա իրականացումը ապահովող լծակների շնորհիվ էթնիկական 
(ազգային) իքնագիտակությունը վտւթաջանորեն վախարինվում էր կրո-
նական (իմա՝ իսլամական) համայնքին պատկանելու գաղափարով: 
Այսպիսով, ի նկատի ունենալով իսլամի կողմից առաջադրված և իրա-
կանացվող գործառույթների բնույթը կարելի է խոսել իսլամի՝ ի սկզբանե 
«քաղաքականացվածության» մասին, քանզի իսլամական գաղափարա-
խոսության ձևավորման գործընթացը միաժամանակ նրա «քաղաքակա-
նացման» գործընթացն է: 

Տարբեր ժողովուրգներին և էթնիկական խմբերին հպատակութ-
յան և հնազանդության մեջ պահելու գործում «ամմայի» արդյունավե-
տությունը պատճառներից մեկն է այն բանի, որ իսլամի այդ հիմնադ-
րույթը և' ձևով, և' բովանդակությամբ գրեթե անփովտխ է մնացել մինչև 
մեր օրերը: Եվ պատահական չէ այն իրողությունը, որ «ումմայի» գաղա-
փարն ընկած է բացառապես իսլամական բոլոր կազմակերպություննե-
րի փաստաթղթերի հիմքում: 1981թ. ազդեցիկ Իսլամական կոնֆերանս 
կազմակերպությունը Մեքքայում կայացած իր գագաթնաժողովում միա-
ձայն ընդունել է «ումմայի» մասին հետևյալ սահմանումը. «Բոլոր մահ-
մեդականները, որոնք թեև տարբերվում են լեզվով, մաշկի գույնով, բնա-
կության վայրով, մի ազգ են, նրանց միավորում է նույն հավատքը, 
նրանք շարժվում են նույն ուղղությամբ, ունեն մշակութային ընդհանուր 
ժառանգություն, աշխարհում ունեն նույն առաքելությունը» : 

Իսլամի ինտեգրացնող ֆունկցիան մեծ դեր խաղաց «ումմայի» 
անդամների «իրավահավասարության» գաղափարի ձևավորման և 
սրբագործման մեջ: Աշխարհիկ և կրոնական ֆունկցիաները իրակա-
նացնող իշխող համակարգը նախանձախնդրորեն իր բոլոր հպա-
տակների գիտակցության մեջ արմատավորում էր էթնիկական ինք-
նագիտակցությունը կրոնականով փոխարինելու գաղափարը, «մահ-
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մեդական» հասկացողությունը ներկայացվում էր որպես ազգային էթ-
նիկական գործոն: 

Եթե իսլամի տարածման նախնական վազում վերը նշված մեխա-
նիզմը նպաստում էր տարբեր ժողովուրդնհրի և տարածքների վրա նվա-
ճողների իշխանության հաստատմանը, ապա հետագայում նրա միսիան 
(առաքելությունը) հանգում էր նվաճված տարբեր, բայց նույնադավան 
ժողովուրդնհրի հնազանդությանը իշխող էթնոսի տիրապետությանը: 
Հարկ է ընդգծել, որ որքան էլ «ումմւսն» հռչակում էր իր կազմի մեջ 
մտնող իսլամադավան տարբեր էթնիկական խմբերի «իրավահավասա-
րությունը», իրականում ոչ մի իրավահավասարության մասին խոսք փ-
նել չէր կարող, քանզի փաստորեն տեղի էր ունենում նվաճող (պետակա-
նատեր) ժողովրդի տիրապետությունը, նրա բոլոր կարգի արժեքների 
պարտադրումը նվաճվածների նկատմամբ: Հիշենք այս առնչությամբ, 
որ արաբական խափֆայության ժամանակաշրջանում «ումմայի» շրջա-
նակներում տեղի ուներ արաբների, օսմանյան կայսրության մեջ' թուր-
քերի, Իրանում՝ պարսիկների տիրապետությունը և այլն: Այստեղից 
հետևում է, որ իսլամի ինտեգրացնող ֆունկցիան, դրան ծսաայալ «ամ-
ման», «թաուհիդը», դրանք լրացնող նորմերը օբյեկտիվորեն ունեին 
տարբեր նշանակություն նույնադավան կառավարող (պհտականատհր) 
ժողովրդի համար մի կողմից, հպատակ ժողովուբդների համար մյուս 
կողմից: Առաջին դեպքում իրականում տեղի ուներ տիրապետող ժո-
ղովրդի պետականության, մշակույթի, Խաւարական, քադաքական և այլ 
մարզերի զարգացում, երկլարդ դեպքում՝ ամեն ազգայինի լուծում, այն 
ամենի սահմանափակում կամ արգելում, որը կարող էր նպաստել նվաճ-
ված ժողովրդի ազգային ինքնատիպության զարգացմանը: Նշված մե-
խանիզմը գործում էր ողջ պատմական անցյալում, որի ընթացքում իսլա-
մական գործոնը օբյեկտիվորեն նպաստում էր արաբական խալիֆա-
յության, իսկ հետագայում թուրքական և պարսկական կայսրություննե-
րի կազմում քրդերի ազգային պատկանելությունը մթագնելուն: Այս հի-
մամբ կարեփ է խոսել քրդերի ազգային ինքնագիտակցության զարգաց-
ման մեջ իսլամի արգելակող դերի մասին: Իսլամադավան ժողովուրդնհ-
րի ազգային ինքնագիտակցության և ինքնորոշման գործընթացում կրո-
նական գործոնի խաղացած դերի առնչությամբ հիշատակության են ար-
ժանի արաբական նահդայի և հետագա ազգային ազատագրական 
պայքարի երկու դրվագ: Քաջ հայտնի է, որ ընդհուպ մինչև առաջին աշ-
խարհամարտը օսմանյան կայսրությունում արաբական ազատագրա-
կան պայքարի պահանջները դուրս չէին գափս այսպես կոչված «Լյւս 
մարքազիյայի» («ապակենտրոնացման») պահանջի շրջանակներից, 
քանզի արաբական լայն զանգվածների պատկեըացմամբ որքան էլ օս-
մանյան կայսրությունը արգելակում էր արաբների ազգային զարգացու-
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մը, այնուհանդերձ դա «մահմեդական պետական համակարգ էր, իսկ 
սու|թանն իրականացնում էր խսդիֆայաթյան ֆունկցիա», սա մեկ, և, 
երկրորդ, աչքի է գարնում այն ուշագրավ երևույթը, որ արաբական նահ-
դայի առաջնեկները և հատագա ազգային ազատագրական պայքարի 
առաջամարտիկները եղել են իսլամական դոգմաներով չկաշկանդված 
քրիստոնեադավան արաբները: 

ժամանակակից Մերձավոր և Միջին Արևելքում ազգայնակա-
նության գաղափարները թափանցում են կյանքի գրեթե բոլոր բնագա-
վառները: Այս գործընթացում գնալով ավեփ է աճում իսլամի դերը, որի 
քաղաքականացումը, ինչպես հայտնի է, նոր թափ առավ հատկապես էկ-
րանում իսմական հեղափոխությունից հետո: Այդ գործընթացի դրսևո-
րումներից մեկը հանդիսանում է այսպես կոչված իսլամականացած ազ-
գայնականությունը, որի դեպքում ազգայնականությունը ներկայացնող 
բոլոր գործոնները ներկայացվում են իսլամական կոնցեպցիայի պրիզ-
մայով: Նշենք, որ ներկայումս գրեթե ամենուրեք ժողովուրդնհրի և երկր-
ների կյանքում դիտվում է կրոնական գործոնի դերի աճ: Տարբեր աշ-
խարհամասերում և երկրներում այդ աշխուժացման մակարդակը տար-
բեր է: Սակայն այդ երևույթի համընդհանուր բնույթը փաստ է: Սիանգա-
մայն ակնհայտ է, որ ասվածը վերաբերում է աոաջին հերթին և ամենից 
շատ իսլամին: Այս երևույթը պատահական բնույթ չի կրում և պայմանա-
վորված է երկու հանգամանքներով. 

1. Համաշխարհային բոլոր կրոնների մեջ իսլամն աոավել քա-
ղաքականացված է և, որպես այդպիսին ավեփ ծավալուն և ակտիվ է 
ներկայացված հասարակական քաղաքական առավել սուր բնույթի գոր-
ծընթացների մեջ: «Իսլամը,- ասում էր այաթոլա Խոմեյնին,- իշխանութ-
յուն ունեցող քաղաքական կրոն է: Իսլամի մեջ քաղաքական պահան-
ջարկներն ավեփ պակաս չեն, քան կրոնականները» . Իսլամական մեկ 
այլ գործչի' Մուհամեդ Նասիմ Մահդիի կարծիքով «իր հիմնադրույթների 
մեջ իսլամական կրոնն իր հավատացյալներին կոչ է անում ստեղծելու 
քաղաքական կառուցվածքներ... Շատերը պնդում են, որ քաղաքակա-
նությունը պետք է զատ փնի կրոնից: Իսլամի համար դա նշանակում է 
սրով այն կտրատել մի քանի մասի: Չքաղաքականացված իսլամն ան-
կենդան և անշարժ է»: Իսլամի և քաղաքականության միահյուսվածութ-
յան առնչությամբ հետաքրքրական է մեկ այլ՝ համեմատական բնույթի 
փարտ: Ոչ միայն նոր և նորագույն ժամանակաշրջանում այլև միջնա-
դարում եվրոպական մի շարք երկրների, այդ թվում և Ռուսաստանի 
պատմությունը տափս է բազում օրինակներ այն բանի, թե ինչպես թա-
գավորական իշխանությունը տարբեր, երբեմն խիստ ու վճռական մի-
ջոցներով քրիստոնյա բարձրաստիճան հոգևորականությանը հեռու է 
պահել պետական կառավարման գործից: Մահմեդական աշխարհում 
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նման կարգի երևույթ երբևէ »ի դիավել և ըսա երևույթին բացասվում էր: 
Իսլամի քաղաքականացված բնույթը մասնագետների ուշադրությունը 
գրավել է շատ վաղուց: Ուշագրավ է այս ստումով ռուս իսլամաբան 
Պյոտր Ցվետկովի դեոևս 1912թ. արտահայտած կարծիքը: «Իսլամը.-
գրում է նա.- սրի ուժով վերածվել է քաղաքական մեծ հավատքի. Արևել-
քը համախմբելով և վերածելով միատարր մի ամբողջության, որն ընդու-
նակ է աշխահին տիրանալու համար մարտահրավեր նետելու նույնիսկ 
քրիստոնեությանը» : 

2. Միջպետական և ազգամիջյան սուր խնդիրների առավելա-
գույն մասը բաժին է ընկնում աշխարհի այն տարածաշրջաններին և 
երկրներին, որտեղ տիրապեւոող կրոնն իսլամն է: Վերջինս իր համախմ-
բող և կարգավորող գործառույթներով անխուսափելիորեն ներգրավվում 
է քաղաքական նպատակների իրագործման մեջ: 

Արդի վաղում իսլամի հետագա քաղւսքականացումը և ակտիվութ-
յունը պայմանավորված է մի շարք նախադրյալներով: Ակնհայտ է, որ 
իսլամի ակտիվացման և դրա հետ կապված իսլամական ծայրահեղա-
կանության գործոններից մեկը հնդիսանում է ազգայնականության ւսփ-
քի վերելքը և զբոբսդ մասշտաբներով ազգամիջյան հարտբելտւթյուննե-
րի սրումը: Այս երևույթն իր հերթին զգալի չափով կապված է գաղութա-
յին համակարգի փլուզման և նյւան հետևած հարաբերություների սրման 
հետ՝ մի կողմից նախկին գաղութների ու կախյալ երկրների, մյուս կող-
մից մետրոպոփայի միջև: Վերջինիս հիմքում ընկած է վերը նշված երկու 
խումբ երկրների գնալով խորացող անջրպետը: 

Հակառակ 60-ական թվականների սկզբին տարածում գտած 
կարծիքներին այն մասին, թե զարգացման մարզում նախկին գաղութնե-
րի ու կիսանկախ երկրների և մետրոպոփայի միջև եդած տարբերությու-
նը կկրճատվի և ժամանակի ընթացքում կվերանա, այն գնալով ավեփ 
խորացավ: Քաղաքականացված իսլամը բարենպաստ հող ստացավ 
հիշյալ գործոնի շահարկման միջււցով «իսլամական աշխարհը» քիըս-
տոնեականին հակադրելու համար: Հատկանշական է, որ մի շարք դեպ-
քերում իսլամականության այս առաքելությունն ուղղակի կամ անոսլղա-
կի քաջալերվում էր նաև «երրորդ աշխարհի» մի շարք երկրների կառա-
վարող շրջանների կողմից, որպես հետգաղութային ժամականաշրջւսնի 
նրանց ձախողված քաղաքականությունից ուշադրությունը շեղելու մի-
ջոց: Մահմեդական մի շարք երկրների հակադրությունը Արևմուտքին 
այնպիսի բարդ ու սուր բնույթ կրեց, որ նրա որոշ դրսևորումներ հիմք 
տվեցին խոսել քաղաքակրթությունների միջև պատերազմի մասին (Սւս-
մուել Հենթինքթոն): 

Ակնհայտ է, որ ԽՄՀՄ-ի փլուզումը հանդիսացավ միութենական 
նախկին պետության տարածքում և նրանից դուրս ծայրահեղ ագգայնա-
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կանությսւն և նրա հետ սերտորեն կապված իսլամականության նոր ալի-
քի առաջացման լրացուցիչ գործոն: Քննարկվող հարցի մեկ այլ ասպեկ-
տը կապված է երրորդ աշխարհի երկրներում մարքսիզմի ե սոցիալիզմի 
գաղափարների ճգնաժամի և կրախի հետ: Հայտնի Է, որ անցյալ դարի 
60-ական թվականների սկզբից երրորդ աշխարհի երկրներում գգափ 
տարածում գտան սոցիափստամետ, մարքսիստական թեքումով գաղա-
փարները: Հիշյալ երկրների հասարակական քաղաքական կյանքում 
նշված կողմնոբոշման կողմնակիցները գրավում Էին կարևոր տեղ, շատ 
հաճախ զբաղեցնելով բարձր պետական դիրքեր: Սոցիալիստական հա-
մակարգի փլուզման և նրա գաղափարական հիմունքների ճգնաժամի 
պայմաններում գոյացավ հասարակական քաղաքական մի տեսակ վա՜-
կում: Մարդկանց համախմբելու և նրանց գործելակերպը կարգավորելու 
իր հայտնի լծակների շնորհիվ իսլամը զգալի չավավ կարողացավ լրաց-
նել այդ բացը: Գլոբալ այս գործընթացում կրոնական գործոնը ամենու-
րեք աշխուժացավ՝ ընդունելով արտահայտված քաղաքական երանգ: 
Ստացվեց այնպես, որ իսլամական գործոնը առկա Էր հասարակական 
քաղաքական կյանքի բոլոր բնագավառներում: 

Ասվածից հեշտ Է եզրակացնել, որ մահմեդական Արևեւքում տեղի 
ունեցող քրդական ազգային շարժումը չէր կարող չդառնալ իսլամական 
համակարգերի ուշադրության առարկա: Նշենք, որ այստեղ խոսքը չի 
գնում իսլամի՝ որպես կլտնի մարդկության կյանքում խաղացած դերին 
այն հիմնարար գնահատականներից դուրս, որոնք վերաբերվում են հա-
մաշխարհային մյուս կրոններին: Հարցը վերաբերում է արդի փուլում իս-
լամի առանձնահատկությանը, որն արտահայտվում է նրա ակնհայտ 
պասիոնարիզմի և վերածննդի մեջ, ինչը էապես ազդում է մահմեդական 
աշխարհի հասարակական-քաղաքական կյանքի վրա4: 

Քուրդիսատնում իսլամի ակտիվացումը կապված է առաջին հեր-
թին այն բախտորոշ իրադարձությունների հետ, որոնք տեղի են ունենում 
վերջին տասնամյակում: Ինչպես հայտնի է, անցյալ դարի 90-ական 
թվականների սկզբին Հարավային (իրաքյան) Քուրդիստանում ինքնա-
վարական շարժումը մտավ զարգացման նոր փուլ: Այստեղ ինքնավա-
րության գործընթացը ընդունեց մշտատևության բնույթ: Դրա հետևանք-
ներից մեկը եղավ այն, որ Քուրդիստանի այս հատվածը դարձավ մի-
ջազգային ուշադրության առարկա: Որպես այդպիսին նա չէր կարող 
քաղաքականացված իսլամի ուշադրությունից դուրս մնալ: Հիշեցնենք, 
որ արժեքնրի իսլամական համակարգը մեծ ազդեցություն է թողնում հա-
սարակական, քադաքական և տնտեսական կառույցների ձևավորման 
վրա: Իսլամիստների յուրաքանչյուր կոչ «դառաւ», չնայած արտաքուստ 
իսլամական կաղապարին խորապես քաղաքականցված է : Սոցիալ-
տնտեսական և ազգային ճնշման ենթարկվող քրդական զանգվածներին 
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իսլամիստները հրամցնում են մատչելի, հասարակ գաղափար՝ իսլամը 
դավանոդ բոլոր ժողովուրդները եղբայրներ են. նրանց միավորում է «ում-
ման»: Գոյություն ունեցող բոլոր խնդիրները կարելի է և պետք է լուծել 
շարիաթի կանոնների համապատասխանությամբ: 

Քրդական ազգային շարժման համար իսլամիզմի վտանգը չի 
սահմանափակվում նրանով, որ շարիաթի ազդեցության տակ գտնվոդ 
քրդհրը անգիտակից են, որ իրենց ազգային սոցիալական ճնշումը տեղի 
ունի ոչ թե ի հակաոակ շարիաթի կանոնների, այլ զգալի չափով նրանց 
օգնությամբ: Այդ վտանգը զգալի է նաև Քուրդիստանի ազգաբնակչութ-
յան բազմերանգ կրոնական կազմի աոչնությամբ: Եթե ի նկատի ունե-
նանք, որ իսլամիսաների հռչակած կարգախոսի նպատակն է շարիաթի 
կանոնների և իսլամիզմի այլ սկզբունքների հիման վրա իսլամական պե-
տական համակարգի ստեղծումը, ապա դա ոչ այլ ինչ է. քան ժողովրդի 
տարանջատման լրացուցիչ ազդակ: Քանզի հայտնի չէ, թե ինչպիսին 
կլինի քրդերի այն մասի կարգավիճակը, որը դավանում է կակաիզմ լի 
դեպ, այս ուղղության հետևորդների թիվը հասնում է մի քանի միլիոնի), 
հգիդիզմ, ափ իլահիզմ, քրիստոնեություն և այլն: Այս կապակցությամբ 
ամենևին էլ պատահական չէ իսլամիսաների խիստ բացասական վերա-
բերմունքը քրդական ազգային ինքնավար իշխանությունների՝ Քուրդիս-
տանի մյուս կրոնական վաքբամասնությունների նկատմամբ վարած 
քաղաքականությանը: Այսպես, եզիդի քրդերը և եզիդիզմը ոչ միայն դա-
դարել են խտրականության առարկա փնելուց: Ազգային զարթոնքի, 
խղճի և հավատքի օրինականացված ազատության պայմաններում ի-
րաքյան Քուրդիաոանում հատուկ նշանակություն է ձեռք բերում գի-
տակցությունն այն մասին, որ եզիդիզմը քրդերի նախաիսլամական 
շրջանի սեփական կրոնն է: Եգիդիների սրբավայյւը՝ Լւսլեշ սկսել են հա-
ճախել մահմեդական քրդերը: Տարածաշրջանի դպրոցներում իսլամի 
հետ զուգահեռ դասավանդվում են եգիդիզմի հիմունքները: Ագատ գոր-
ծունեության նմանատիպ արտոնություններ ստեղծվել են նւսև Քուրդիս-
տանի մյուս կրոնական համայնքների համար, ինչը հակասում է իսլա-
միսաների հայեցակարգին, որի հիմքում ընկած է շարիաթի դոգմաների 
անգիջում տիրապետության գաղավւարը: Արդի վաղում իսլամիսաների 
առաջադրած նպատակները և խնդիրները Քուրդիստանում պայմանա-
կանորեն կարեփ է բաժանել երկու ուղղությունների. 

ա) Համաքրդական պլանով իսլամիսաների ջանքերն ոսլղված են 
այն բանին, որպեսզի թափ առնող քրդական ազգային շարժումը պւսհել 
իսլամական հիմնադրույթների շրջանակներում, շեղել ուշադրությունը 
ազգային-դեմոկրատական խնդիրներից, պահպանել արդի «ստատուս 
քվոն» ե, դրանով իսկ ապահովել «իսլամական ումմայի» անձեոնմխե-
փությունը, որը ձևականորեն հռչակում է իսլամը դավանռղ ժողովուրդնե-
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րի իրավահավասարությունը, իրականում մերժելով քրդերի ազգային 
ինքնորոշման իրավունքը: 

բ) Հարավային Քարդիստսւնում՝ քրդական ազգային շարժման ա-
ոաջնամասում, կասեցնել ազգային իքնորոշման՝ ավաոնոմիզացիայի 
գործընթացը: Այս նպատակի ձեռքբերման համար գործի դնելով պայ-
քարի մի շարք ձևեր և մեթոդներ՝ կրոնական, քաղաքական, ազգամիջ-
յան թշնամանք և, վերջապես, ահաբեկչություն: 

Քուրդիստանում իսլամիսաների ազդեցությունը արմատավորելու 
համար կիրառվում են տարբեր ձևեր և մեթոդներ: Այս առաքելությունն ի-
րականացնում են իսլամական ամսագրերն ու թերթերը, իսլամական գա-
ղափարախոսությունը քարոզող հեռուստատեսային ալիքները, նոր 
մզկիթները, որոնց մի մասի շինարարությունը իրականացվում է օտար 
պետությունների և կազմակերպությունների միջոցներով, ինչպես նաև 
իսլամական այսպես կոչված բարեգործական ընկերությունները և իսլա-
մական ռազմականացված բազաները (օրինակ Հալաբջայի շրջանում): 
Ի հայտ են գափս ստույգ տեղեկություններ այն մասին, որ տխրահռչակ 
«ալ-Կսփդան» իսլամական այսպես կոչված բարեգործական ընկերութ-
յունների միջոցով օգնում է Քուրդիստանի իսլամիստներին: Այդ գործը ի-
րականացնողների թվում հիշատակվում են «ալ-Ակսան» (Գերմանիա), 
«Սիջազհային իսլամական օգնության կազմակերպությունը» (Մեծ Բրի-
տանիա), «Աուրբ երկիր» (ԱՄՆ) և այլն6: Իսլամական այսպես կոչված 
բարեգործական ընկերությունների գործունեության բնույթի առնչութ-
յամբ ուշագրավ է մահմեդական ծայրահեղականների մեկի՝ ֆիփպինցի 
Աբու Անզորի հայտարարությունը: Նա նշում է, որ «Միջազգային իսլա-
մական օգնության կազմակերպության» Մանիլայի մասնաճյռպը 
ստեղծվել է Բեն Լադենի կողմից, ահաբեկչական խմբերի քոդարկաման 
համար: Ի վերջո Քուրդիստանում իսլամիզմի տարածման գործը իրա-
կանացնում են իսլամական կուսակցություննեը և կազմակերպություննե-
րը: Քուրդիստանում գործող իսլամական կուսակցությունների և կազմա-
կերպությունների ծրագրային փաստաթղթերի համար ընդհանուրն այն 
է, որ դրանց մեջ քրդական բոլոր կարգի հիմնահարցերի լուծման «ան-
վախարինեփ միջոց» հայտարարվում են շարիաթի դոգմաները: Ընդ ո-
րում քրդերի աշխարհըմբռնողության մշակման միջոցներից մեկը հա-
մարվում է այսպես կոչված «այլընտրանքային ինքնությունը»: Դրա 
էությունն է այն է, որ որպես քրդերի ինքնության (ինքնադրսևորման) չա-
փանիշ (հիմք) առաջարկվում են ոչ թե քուրդ ժողովուրդը, էթնոսը, ազգը, 
ազգային մշակութային և պատմական ավանդույթները, այլ «իսլամա-
կան ումման, այսինքն՝ իսլամական գլոբալ ընդհանրությունը»7: Իսլա-
միզմի գաղափարախոսների կարծիքով բոլոր իսլամ դավանողները ան-
կախ լեզվից, բնակության վայրից, տնտեսական և այլ կարգի կապերից, 
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կազմում են մեկ ազզ: «Ազգային հարցը.- գրում է իսլամական ւսստվա-
ծաբաններից մեկը.- ժամանակակից տերմինաբանության տեսանկյու-
նից բացակայում է իսլամի մասին ուսմունքում: Այս ուսմունքի համա-
ձայն կրոնը և ազգը նույնական են: Իսլամի ուսմունքի ւսոջե կւս միջազ-
գային միակ իսլամիատ, գոյություն ունի բոլոր ազգությունների եղբայ-
րությունն ու միաբանությունը իսլամի դրոշի ներքո«5՝: Հանդիսանալով 
հավատացյալ քրդերի աշխարըմբոնողության մշակման «վախարենը 
չունեցող» միջոց, իսլամական գործոնը հաճախ քրդերի ուժլւ օգտագոր-
ծում էր այնպիսի նպատակների համար, որոնք չէին համընկնում Քուր-
դիսաանի շահերին: 

Արդի վազում քրդերի ճակատագրի մեջ իսլամի խաղացած դերի 
բնութագրման համար հետաքրքրական է մի կողմից քուրդ ժողովրդի, 
մյուս կողմից՝ իսլամադավան այլ ժողովուրդնհրի պայքարի համեմա-
տական վերլուծությունը: Հայտնի է, որ որպես կանոն իսլամական պե-
տոթյուները և, հատկապես, միջազգային իսլամական կազմակերպութ-
յունները տարբեր ձևերով, մեծ կամ փոքր չափերով օգնություն են ցայց 
լոսդիս կենտրոնական կառավարությունների հետ հակամարտության 
մեջ գտնվող բոլոր իսլամադավան ժողովուրդներին: Այն տեղի ունի ան-
կախ այն բանից, թե ինչպիսի բնույթ են կրում այդ շարժումները՛ ինքնւս-
վարական, անջատողական, բողււքական և այլն: Որպես օրինակ հիշենք 
էրիթրեան, Կոաւվոն, Չեչնիան, Բոսնիան-Հերցոգովինւսն, իսլամական 
«Աբու Աայսւֆ» շարժումը Ֆիլիպիններում: Սրանք բոլորը գտնվում են 
իսլամական պետությունների և կազմակերպությունների «հոգատարութ-
յան» ոլորտում: Վերջիններս այդ շարժումներին օգնում են ֆինանսնե-
րով, զենքով, զինվորական կադրերի, ահաբեկիչների պատրաստմամբ, 
հակամարտության օջախներ մոջահեդներ ուղարկելով և այլն: Սիւսկ իս-
լամադավան ժողովուրդը, որ նման օգնություն չի ստանում և գտնվում է 
«իսլամական համերաշխության» ոլորտից դուրս' քրդերն են: Այս յուրօ-
րինակ բացառությունը «իսլամական համերաշխության» կանոնակար-
գից ունի միանգամայն բացատրելի և աշխարհիկ բնույթ: «Իսլամական 
օգնությունը», «իսլամական համերաշխությանը», ազգային ազատագ-
րության համար պայքարող քրդերի նկատմամբ բւսցառվամ է ւսյն 
պատճառով, որ տվյալ դեպքում տարածաշրջանի երեք խոշոր էթնոսնե-
րի՝ արաբների, թուրքերի և պարսիկների որոշակի շրջանների հսկողութ-
յան տակ գտնվող համակարգերը (ըստ էության «իսլամական գործոնի» 
գաղափարախոսության և ծրագրերի ստեղծողներն ու քաջալերա|ներր) 
գտնվում են տևական և սուր աոճակատման մեջ Մերձավոր ու Սիջին 
Արևեքի չորրորդ մեծ էթնոսի՝ քրդերի հետ: Այլ կերպ ասւսծ տեղի ունի մի 
կողմից թվարկած երեք մեծ էթնոսներ, մյուս կողմից քրդերի' ազգային-
էթնիկական շահերի բախում: Ինչպես դժվար չէ նկատել «իսլամական 
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գործոնը» ըստ էության խաղում է ոչ թե կրոնական, այլ քաղաքական 
գեր: Քանզի "իսլամական համերաշխությունը» հանդես է գալիս որպես 
քաղաքականացված երևույթ, որի շրջանակներում միաժամանակ գործի 
են դրվում արևելյան իսլամական, երբեմն էլ արևմտյան պետությունների 
շահերն արտահայտող խաղաթղթերը: 

Քուրդիստանում նշված հարցադրման տեսանկյունից «իսլամա-
կան գործոնր» ունի միանգամայն այլ առաջադրանք և դրսևորում, ինչ-
պես ձեով, այնպես է|, առավել ևս բովանդակությամբ: Քրդական ազգա-
յին շարժման նպատակներն ու խնդիրները իսլամիստների պլանների 
հետ չեն համընկնում, ինչը և ընկած է նրանց փոխհարաբերությունների 
հիմքում: Ուշագրավ է այն իրողությունը, որ այն ինչ արվում է իսլամա-
կան կազմակերպությունների կողմից Հարավային Քուրդիստանում ինչ-
պես նաե Քուրդիստանի մյուս հատվածներում հավանության է արժա-
նանում և օգնություն է ստանում ոչ միայն թեոկրատիկ ռեժիմների, այլև 
Մերձավոր և միջինարեելյան շահագրգռված աշխարհիկ պետություննե-
րի կողմից: 

Քուրդիստանում իսլամական կուսակցությունների և կազմակեր-
պությունների կապը միջազգային իսլամական կազմակերպությունների 
հետ վերը նշվածի առթիվ բնական է և հաստատվում է բազմապիսի 
փաստերով: Իսլամիստները ստանում են ֆինանսական օգնություն, 
հրահանգներ և, որ կարևոր է, նրանց բոլոր ծրագրային փաստաթղթղերը 
համապատասխանում են միջազգային իսլամական կազմակերպութ-
յունների հիմնադրույթներին: Քրդական հասարակական քաղաքական 
կյանքում իսլամական գործոնի ակտիվացման սկիզբը համընկնում է 
անցյալ դարի 80-ական թվականների սկզբներին, այսինքն՝ Իրանում 
այսպես կոչված իսլամական հեղափոխությունից հետո ընկած ժամա-
նակաշրջանին: Դրանից հետո է, որ Քուրդիստանում հայտնվեցին իսլա-
մական կուսակցություններ և կազմակերպությունների: Դրանցից շատ 
թե քիչ հայտնի են «Քուրդիստանի իսլամական կուսակցությունը», 
«Քուրդ մուսուլման ֆաիփնեբի շարժումը», «Հիզբուլլահը», «Ղորանի 
դպրոցը», «Ջունուդ ալ-իսլամը», «Մուսուլմանական եղբայրությունը», 
«Քրդական իսլամական շարժումը», «Աթ Թաուհիդը», «Անսար ալ-իսլա-
մը»: Որպես կանոն այս կազմակերպությունները ունեն սահմանափակ 
թվով անդամներ: Այնուհանդերձ հասարակական քաղաքական կյան-
քում նրանց ազդեցությունը նկաաեփ է: Հիշյալ պարագան կապված է 
այն բանի հետ, որ նախ, այս կազմակերպություններն ունեն զգափ ֆի-
նանսական և նյութական հնարավորություններ, որոնք հիմնականում 
ստացվում են արտասահմանից, և երկրորդ, նրանց գործունեությանը զո-
րավիգ են կանգնում տարածաշրջանի որոշ պետություններ (Իրան, 
Աաուդյան Արաբիա, Լիբիա, ԱՍԷ և այլն): Հիշյալ կազմակերպություն՛ 
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ների գործունեության նպատակներն արտահայտված են նրանց ծրագ-
րային փաստաթղթերի մեջ: Դրանք բոլորը, որպես կանոն, ներծծված են 
իսլամադավան ժողովուրդնհրի «շահերի ընդհանրության» ոգով: Այգ 
«ընդհանրությունը» սկսվում է ժողովուրդնհրի սուվերենության հիմքը 
կազմող հայրենիքի գաղափարից: «Քուրդիստանի իսլամական կուսակ-
ցության» ծրագրի առաջին հոդվածը հայտարարում է. «Քուրդիստանը 
հանդիսանում է իսլամական հայրենիքի մի մւսսը. որտեղ ապրում է 
քուրդ ժողովուրդը»: Եվ այնուհետև. «Քուրդիստանի իսլամական կու-
սակցությունը հանդիսանում է միջազգային իսլամական շարժման մի 
մասը» (հոդված 2)9: Թվում է թե ծրագրային այս հիմնադրույթները մեկ-
նաբանման կարիք չունեն: Ի նկատի ունենալով Քուրդիստանի իսլա-
միսաների նման հայեցակետը, դժվար չէ եզրակացնել, թե ինչպիսին կլի-
նի նրանց վերաբերմունքը Հարավային Քուրդիստանում ազգային-պե-
տական համակարգի ստեղծման և դեմոկրատական վերւսփոխաթյւսն-
ների նկատմամբ: Նրանք հանդես են գափս այն ամենի դեմ, ինչը չի տե-
ղադրվում շարիաթի կանոնակարգի շրջանակների մեջ: Ծրագրային 
փաստաթուղթը սահմանում է իրեն՝ Քուրդիստանի իսլամական կուսակ-
ցության (ՔԻԿ) գործունեության շրջանակները, որոնց խախտումը 
խստագույնս արգելված է: «ՔԻԿ-ի յուրաքանչյուր խոչհուրդ և պուշում, 
եթե դրանք հակասում են Ղուրանին, տոննային, իրականացման ենթա-
կան չեն և վստահությանը ոչ արժանի»10: Այս հիմնադրույթին հետևում է 
կտրական պահանջն այն մասին, որ «անհրաժեշտ է արգելել շարիաթի 
օրենքին հակասող ամեն մի գործողություն»": Այն մասին, թե միջազգա-
յին իսլամիզմն ինչպիսի վտանգ է նհրկայւսցնամ քրդւսկւսն ազգային 
շարժմանը վկայամ է ՔԻԿ-ի ծրագրի Տ-րդ հոդվածը: «Քուրդիստանի իս-
լամական կառավարությունը և իսլամական ազգերի մյուս կառավարութ-
յունները կարող են կազմել իսլամական միացյալ ազգերի պետութ-
յուն»12: հեշտ է նկատել որ ենթադրվող «իսլամական միացյալ ազգերի 
պետությունը» հակասում է քրդերի ազգային շահերին: Նախ, շարիաթի 
օրենքների վրա հիմնված պետական միավորումը բացառում է ընդհա-
նուր դեմոկրատական սկզբունքների հիմամբ հասարակության կառուց-
վածքը և ազգային սուվերեն պետական համակարգի ստեղծումը, և, երկ-
րորդ, պատմական անցյալում և ներկայումս իսլւսմակւսն պետություննե-
րում և «իսլամական ումմայի» շրջանակներում քրդերի գտնվելու ւիորձը 
աներկբա ցույց է տափս, որ «իսլամական մսանաթյւսն» գործոնս հան-
դիսացել է քրդերի ազգային ինքնորոշումն արգելակող լուրջ գործոն: 

Ասվածի լույսի ներքո պատահական չէ, որ իսլամիսաների պայ-
քարի հարվածային կետը հայտարարված է Հւսրավաին Քարւփստանը: 
Պատճառը պարզ է: Ներկա փալում նա է հանդիսանում քրդական ազ-
գային շարժման գլխավոր ու բախտորոշ ճակատը: Քուրդիստանի այս 

112 



հատվածում տեղի ունեցող դեմոկրատական բարեվախությունները և 
քաղաքացիական հասարակության ստեղծման ճանապարհին ձեռք 
բերված հաջողությունները հանդիսանում են հակաքրդական ուժերի 
լուրջ մտահոգության առարկան: Իսլամիստները վճռական պատերազմ 
են հայտարարել այդ վերափոխություններին: Բերենք մի տիպիկ մեջբե-
րում «Ջունուդ ալ-իսլամ» («իսլամի q]tfh|npObp>) կազմակերպության՝ 
քրդերին ուղղված կոչից (1. IX. 2001թ.). «Ձեր եղբայր մուսուլմանները 
արդեն երկար տարիներ ի վեր զբաղված են սրբազան պատերազմի նա-
խապատրաստմամբ հանուն մարզի (իմա՝ իրաքյան -Քուրդիստան Շ.Մ.) 
բարոյական ե հոգևոր մաքրման»1 : 

Իսլամիսաների կողմից Քուրդիստանի դեմոկրատական կուսակ-
ցության, Քուրդիստանի հայրենասիրական միության, դեմոկրատական 
մյուս կազմակերպությունների և ազգային պետական իշխանություննե-
րի դեմ հայտարարված պայքարը արդարացվում է նրանով, որ իբր «իս-
լամին և իսլամական արժեքներին վտանգ է սպսանում, ինչը իսլամը դա-
վանող բոլոր մարդկանց պարտավորեց նամ է համախմբվել սրբազան 
պատերազմի դրոշի ներքո ընդդեմ անաստվածների և իսլամի թշնամի-
ների» : Մարդիկ պետք է հասկանան,- նշվում է այնուհետև կոփ մեջ,-
որ տարածաշրջանը (Քուրդիստան - Շ.Մ.) կարիք ունի ամեն գնով զո-
րավիգ կանգնելու իսլամի պահպանմանը և մաքրությանը: «Մենք պետք 
է սկսենք անողոք և սրբազան պատերազմ ընդդեմ աստվածապղծու-
թյան, որը քարոզվում է քաղաքական, սոցիալական և մշակութային 
մարմինների կողմից, որոնք ձգտում են ճնշել Քուրդիստանի մուսուլման-
ներին ու շնորհիվ դրա անմաքույւ հրեաներն ու քրիստոնյաները վար-
ձում են խարխլել իսլամի հիմքերը Քուրդիստանում»15: Ծայրահեղական 
իսլամական կազմակերպությունները Քուրդիստանում, ինչպիսիք են՝ 
«Մուսուլմանական եղբայրությունը», «Քրդական իսլամական շարժու-
մը», «Աթ-Թաուհիդը» և ուրիշներ, իրենց քարոզչական գործունեությունը 
ուղեկցում են իսլամական ֆունդամհնաափզմի գաղափարների պրոպա-
գանդայով: Այս գործի իրականացման հաճար նրանք օժանդակում են 
միմյանց և օգնություն ստանում դբսից: Այսպես ի հայտ եկան տեղեկութ-
յուններ «Ջունուդ ալ-իսլամ»-ին տրված 600 հազար դոլարի «օգնութ-
յան» մասին «ԱլՔաիդայի» կողմից: 

Ուշագրավ է, որ իսլամիստները բացահայտ պայքար են մղում 
Քուրդիստանի ոչ միայն առաջատար դեմոկրատական կուսակցություն-
ների ու կազմակերպությունների, այլև իսլամական այն կազմակերպութ-
յունների դեմ, որոնք չեն բաժանում նրանց առաջադրած նպատակները 
և պայքարի տակտիկան: Քրդական ինքնավար տարածաշրջանում 
փարժեք պայմաններ են ստեղծվել կրոնական ազատությունների բնա-
գավառում, լայն հնարավորություններ ընձեռելով ինչպես քրդերի, սւյն-
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պես էլ ազգային վաքրամասնաթյունների մշակույթի զարգացման հա-
մար: Իսլամիստները վիճարկում են այս գործընթացի օրինականությու-
նը, նրանք չեն ճանաչում քրդական ազգային - ինքնավարական համա-
կարգը: Այդ խնդրում նրանք գտնվում են մեկ լծասարքի մեջ ոչ միայն 
Բաղդադի, այլև քրդական հարցում հատուկ շահագրգռություններ անե-
ցող հարևան մի քանի երկրների հետ: Ի հաստատումն իրենց հիմնւսդ-
րույթների, ժամանակավորապես իրենց կողմից վերահսկվող մի քանի 
շրջաններում իսլամիստները հաստատեցին շարիաթի նորմերի խստւս-
գույն ոեժիմ: Նշված կանոնակարգի խախտողները պատժվում էին շա-
րիաթի օրենքների ալջ խստությամբ: Տեղի ունեցան ահաբեկչական ակ-
տեր Հարավային Քուրդիստանի մի քանի այլ շրջւսններւււմ: 2001թ. 
փետրվարին էրբիլում իսլամիսաների կողմից սպանվեց ՔԴԿ-ի ղեկա-
վար գործիչներից մեկը՝ Ֆրանսուա Հարիրին: Որոշ ժամանակ անց 
սպանության գործով մեղադրվող ահաբեկիչներից մեկը ոսլղակի հայ-
տարարեց. «Մենք նրան սպանեցինք, քանզի քրիստոնյան իրավունք չա-
նի ղեկավարելու քրդերին»: 

Իսլամիսա ահաբեկիչները սպանեցին մի քուրդ հայտնի գրողի, ո-
րը համարձակվել էր գրել «Մարւփկ և Ղուրանը» գիրքը: Պայթյուններ 
կազմակերպվեցին ՄԱԿ-ի հումանիտար օգնության գրասենյակներում, 
բազմաթիվ դիվերսիոն ակտեր կազմակերպվեցին արւլ|ունաբերւսկւսն 
ձեռնարկություններում: Տմարդի կերպով գրաստվեցին 25 փեշմերգա-
ներ, մահափորձ կատարվեց ՔՀՄ-ի ւլեկւսվարներից՝ Բահրամ Սալեհի 
դեմ, «Անսար ալ-իսլամի» ահաբեկիչների ձեռքով սպանվեց քրդական 
պառլամենտի դեպուտատ Շավքւսթ Մուշիրը: 

Գնալով նորանոր փաստեր ու տեղեկություններ են ի հւսյտ գալիս 
Քուրդիստանում իսլամական ֆունդամենտալիստների և Բեն Լադենի 
կազմակերպության կապերի մասին: Այսպես, Լոնդււնում լույս տեսնող 
արաբական «Ազ-Զաման» թերթի հաղորդման համաձայն Իրաքի պե-
տանվտանգության (Մուխաբարաթի) բարձրաստիճան աշխատակից 
Ֆարուկ Հիջագին մշտական կապերի մեջ էր Բեն Լադենի հետ քրդերի 
դեմ պայքարը կոորդինացնելու նպատակով : 

Քուրդիստանում իսլամական ծայրահեւլականների վերջին տւս-
րիների գործունեությունը փաստեց նրանց գոյատևությունը պայմանա-
վորող մի կարևոր նախապայման: Քրդական իրականությունր լրացու-
ցիչ փաստերով ապացուցեց այն իրողությունը, որ իսլամական ծայրա-
հեղականությունը սնող կարևոր հանգամանքներն են սոցիալ-տնտեսա-
կան և ազգային քաղաքական չլուծված, առավել ևս խրոնիկ բնույթ կրող 
հիմնահարցերը և հասարակական կյանքի ճգնաժամային այլ երևույթ-
ները: Այսպես, իսլամիսաների գործունեության ակտիվացումր և նրանց 
ազդեցության որոշ աճը վերաբերում է 90-ական թվականների կեսերին, 
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ինչը կապված էր ՔԴԿ-ի և ՔՀՄ-ի միջև ժողովրդականություն չվայելող 
զինված կոնֆփկտի, ինչպես նաև ժողովյւդի սոցիալ-տնտեսական կյան-
քի ծանր պայմանների հետ: Հատկանշական է, որ հետագայում, երբ 
ՔԴԿ-ի ե ՔՀՄ-ի միջև կոնֆլիկտը հարթվեց, պայմաններ ստեղծվեցին 
ազգային ուժերի միասնության ապահովման համար և իրագործվեցին 
մի շարք ծրագրեր ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավ-
ման, կրթության, առողջապահության, մշակույթի հարցերի կարգավոր-
ման ու զարգացման ուղղությամբ իսլամիսաների ազդեցությունը նկա-
տելիորեն նվազեց: Այդ գործընթացի ակնառու վկայությունը հանդիսա-
ցան Հարավային Քուրդիստանում տեղի ունեցած տեղական իշխանութ-
յունների ընտրությունները, որոնց ընթացքում 90-ական թվականներին 
իսլամիստները ստացան ձայների շուրջ 18%-ը, իսկ արդեն 2000-2001թթ. 
այդ տոկոսը իջավ 3-ի: Հարկ է ընդգծել որ իսլամիսաների համար իշ-
խանության մարմիններում ներկայացուցչությունը ամենևին ոչ գլխավոր 
միջոցն է տարածքի հասարակական-քաղաքական կյանքի վրա ներ-
գործելու համար: Որպես արմատական ծայրահեղական հոսանք իսլա-
միստները գործել և գործում են պայքարի իրենց ավանդական ձևերով ու 
մեթոդներով: 

Հարավային Քուրդիստանում քաղաքական անկայուն վիճակ 
ստեղծելու, ահաբեկչության միջոցով դեմոկրատական գործընթացը 
խաթարելու իսլամիսաների քայքայիչ աշխատանքը հակահարված է 
ստանում ազգային-ինքնավարական իշխանությունների կողմից: Աա-
կայն պետք է նկատել, որ ՔԴԿ-ն, ՔՀՄ-ը և նրանց կողմից վերահսկվող 
իշխանության մարմինները իսլամիստներին հակազդող պայքարում ինչ-
որ չափով կաշկանդված են այսպես կոչված քաղաքական չափավորութ-
յամբ (политкорректность): Պատճառը արտաքին քաղաքական այն 
բարդ պայմաններն են, որոնց առկայությամբ գործում են ազգային ինք-
նավարական իշխանությունները: Մի կողմից նրանք գիտակցում են իս-
լամիսաների գործունեությունից սպասվող վտանգը, մյուս կողմից որոշ 
դեպքերում իրենց հակաիսլամիստական պայքարում նրանք կաշկանդ-
ված են տարածաշրջանի մի քանի պետությունների հետ հարաբերութ-
յունները չբարդացնեյու մտահոգությամբ, քանզի դրանք կապեր ունեն 
այդ կազմակերպությունների հետ: 

Ֆեդերատիվ հիմունքներով քրդերի ինքնավարության հիմնահար-
ցը իրաքում նման ձևով ու մակարդակով ազգային հարցի լուծման առա-
ջին փորձն է մահմեդական Արևելքում: Այգ կապակցությամբ պետք է 
նշել որ տարածաշրջանի որոշակի ուժերին (ինչպես աշխարհիկ, այն-
պես էլ կրոնական) խիստ մտահոգում է ոչ միայն և ոչ այնքան քրդերի 
ինքնավարությունը Իրաքում, որը կատարված փաստ է, որքան նրա 
հետևանքների խնդիրը ազգային չլուծված մի շարք հարցեր ունեցող 
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տարածաշրջանի համար: Պատահական չէ. որ առավել մեծ ակտիվութ-
յամբ այդ գործընթացի դեմ և այն խաթարելու ծրագրերով հանդես է գա-
լիս Թուրքիան, ազգային հարցի մարզում իր հին ու նոր ծանր բեռների 
համար հաշվետու լինելու մտահոգությամբ: Ահա թե ինչու Հարավային 
Քուրդիստանում իսլամական ծայրահեղականների գործունեությունը 
պաշտպանում են ոչ միայն թուրքական մահմեդական կղերականությու-
նը, այլե իրենց լաիցիգմի կողմնակիցներ հորջորջող թուրքական իշխա-
նությունները: 

Իսլամիսաների անհանգստության մյուս պւստճաոը կապված է 
այն բանի հետ, որ Հարավային Քուրդիստանի օրինակը կարող է ւսն-
ցանկալի նախադեպ լինել տարածաշրջանում, որտեղ իսլամական գոր-
ծոնը ավանդաբար բարձր է դասվում ազգայինից ե այդ հիմամբ հաջող-
վում էր զսպված պահել ազգային նոր հարցերի երևան գալը: 

Որպիսի°ք են իսլամական գործոնի դերի հեռանկարները Քուր-
դիստանում ընդհանրապես, նրա Հարավային մասում՝ մասնավորապես: 
Վերը քննարկված գործոնների վերլուծությունը հիմք է տափս ենթադրե-
լու, որ հազիվ թե հնարավոր է լիովին ազատվել իսլամական ծայրահե-
ղականության վտանգից: Որպես նման ենթադրության հիմք կարող են 
ծառայել երկու պատճառ: Նախ, իսլամը յուրօրինակ զարթօնք է ապրում 
և որքան էլ հիմնավոր են քրդական ազգային շարժման ընդհանուր գոր-
ծընթացում նրա բացասական գերի մասին եզրակացությունները, իսլա-
մադավան քրդերի հսկողության տակ պահելու նրա հնարավորություն-
ները մեծ են և դրանք դեռևս էական դեր կարող են իսսղալ: Երկրորդ, իս-
լամական ծայրահեղականությունը միջազգային երևույթ է. այն ունի ֆի-
նանսական, քաղաքական և այլ միջոցների բավական մեծ համակարգ, 
որին դժվար է դիմագրավել, առավել ևս այնպիսի թույլ պաշտպանված 
շրջան, ինչպիսին Քուրդիստանն է: Առկա են նաև մի շարք հւսկընդիր 
բնույթի գործոններ, որոնք հիմք են տափս բացառելու Քուրդիստանի 
հասարակական քաղաքական կյանքի համընդհանուր իսլամականա-
ցումը: Այդպիսի ենթադրության հիմք են տափս քրդական սոցիումի անց-
յալն ու ներկան, որը մասնագետների միահամուռ եզրակացությամբ, 
ընդհանուր առմամբ, աչքի է ընկնում կրոնական մոլեռանդության, առա-
վել ևս ֆանատիզմի բացակայությամբ: Այնուհետև, պատմական անց-
յալի փորձը քուրդ ժողովրդի՝ ազգային ինքնորոշման համար պայքարի 
մեջ իսլամի դերի մասին դրական նյութ չի տափս: Ի վերջո ուշագրավ է, 
որ չնայած վերջին տասնամյակներում իսլամական գործոնի դերի 
բարձրացմանը, նրա բազմապիսի դրսևորումներին ու ակտիվությանը, 
այնուհանդերձ շարիաթի նորմերի հիման վրա ընդհանուր քադաքական 
պետական համակարգի ստեղծման վարձերը անհաջողության են 
մատնվում (Աֆղանստանի փորձը, իրանական թեոկրատիկ ռեժիմի զար-
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գւսցումները ե այլն): Այս առումով պատահական չէ, որ Իրանում ե արա-
բական մի շարք երկրներում լուրջ ուժի է վերածվում իսլամական բարե-
վտխաթյունների հոսանքը, որը հակադրվում է իսլամի ծայրահեղական 
ե պահպանողական թևին: 

Հարավային Քուրդիստանում տեղի ունեցած սոցիալ-տնտեսա-
կան ե քաղաքական բարեփությունները, քաղաքացիական հասարա-
կության հիմքերի ստեղծումը այս շրջանում իսլամական արմատակա-
նության և դրա դրսևորումների արմատավորումը բացառող կարևոր գոր-
ծոն է: 

SHAKRO MHOYAN 

ON THE ACTIVIZATION OF ISLAMIC EXTREMISM IN KURDISTAN 

It is widcly acceptcd that Islam has played negative role in historical fate of 
Kurdish pcople. Due to its corporative and regulative functions Islam has kepl Kurds 
in line with interests of Arab Caliphate and Ottoman and Iranian Shah Empires for ü 
long historical period. Thus Islam was slowing down the development of Kurdish 
national self-consciousness. 

Nowadays Islamists arc acting against the process of self-determination of 
Kurdish pcople. "Umma" and Islamic solidarity are the basic ideas of programm 
documents of all Kurdish Islamic Organizations. It is not surprising that they have 
links with international Islamic Organizations. Islamists' proposed religious identity is 
in eontradiction with the national interests of Kurds. The main goal of these 
Organizations is to object the process of self-determination in Kurdistan. 
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Կ Ա Ր Ի Ն Ե Ս Ա Մ Վ Ե Լ Յ Ա Ն 

ՄԱԿ-ը ԵՎ ԻՐԱՔԻ ԴԵՄ ԱՍՆ-ի 
ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԸ 

ՍԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի ընդունած Իրաքին վերաբե-
րաւ փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը ցույց է տափս, որ սկսած 
1991թ.-ից մինչև 2003 թ. ընկած ժամանակահատվածին բնորոշ է խաղա-
ղության հաստատման, տարածաշրջանում անվտանգության ապահով-
ման հետևողական առաքելությունը: 

1991 թ. ստեղծված UNIKOM-ը* ՍԱԿ-ի շրջանակում իր դիտոր-
դական գործունեությամբ բավարար հիմք հանդիսացավ համապատաս-
խան սանկցիաների ընդունման համար: ՍԱԿ-ի 2000թ. ընդունած որո-
շումները աչքի են ընկնում ծրագրերի ժամկետների երկարաձգմամբ': 

1980-1988թթ. իրանա-իրաքյան պատերազմը, 1990թ. օգոստոսին 
Իրաքի ներխուժումը Քուվեյթ թելադրում էին համապատասխան քայլեր 
ուղղված Իրաքի տնտեսության դեմ: Այդ սանկցիաների նպատակը Ի-
րաքին հետագա ռազմական գործողություններից ետ պահելն էր, և որո-
շակի ուժային հավասարակշռության ապահովումը տարածաշրջանում: 

Հատկապես բնութագրական է տնտեսական գործոնի կարևորու-
մը այդ ժամանակահատվածում: Նավթի և նավթամթերքների վաճառքին 
թելադրվող պայմանները, «նավթ պարենի դիմաց» ծրագիրը, Իրաքի ար-
տաքին քաղաքականության դրսևորումներին ի պատասխան, ՄԱԿ-ի 
գործունեության շարունակական մասն էին կազմում2: 

ՍԱԿ-ի անունից գործող սոցիալական և տնտեսական բնագա-
վառի տարածաշրջանային հանձնաժողովներից Արևմտյան Ասիայի 
գործերով հանձնաժողովի կենտրոնը, մինչև 2003թ. պատերազմական ի-
րադարձությունները, գտնվում էր Բադդադում3: 

Չպետք է անտեսել, որ Իրաքի տնտեսությունը լրջորեն տուժել էր 
նախ իրանա-իրաքյան պատերազմից: Խարխլված տնտեսությունը վե-
րականգնեք պահանջում էր առնվազն 230 մլրդ ԱՍՆ դոլար: Անգամ եթե 
յուրաքանչյուր դոլարը հատկացվեր տնտեսության վերակառուցմանը, 
վերականգնողական աշխատանքների նպատակին, դարձյալ կպա-
հանջվեր գրեթե երկու տասնամյակ: Արդեն իրանա-իրաքյան պատե-
րազմական գործողությունների ավարտից մեկ տարի անց Իրաքի նավ-
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թից ստացված 18 մլրդ դոլար շահույթը բավարար չէր անգամ ընթացիկ 
ծախսերը հոգալու համար: Քաղաքացիական ոլորտի ներմուծման ծախ-
սերը 12 մլրդ դոլարի շրջանակում էին, որից 3 մլրդ դոլարը հատկացվում 
էր սննդամթերքին, իսկ ռազմական նպատակով ներմուծվող ապրանք-
ների արժեքը գերազանցում էր 5 մլրդ դոլարը: Ավելացնենք, որ Իրաքի 
պարտքը, որը անհրաժեշտ էր վերադարձնել կազմում էր 5 մլրդ դոլար: 
Արտասահմանյան բանվորներին հատկացումներըը հասնում էին 1 մլրդ 
դոլարի: Սադդամ Հուսեյնի վարչակարգին տարեկան անհրաժեշտ էր ևս 
10 մլյւդ դոլար, ընթացիկ դեֆիցիտը հավասարակշռելու համար4: 

Քուվեյթ ներխուժման առանցքում նույնպես գլխավոր նպատակը 
տնտեսական շարժառիթն էր: 

Հայտնի է, որ OPEC-ի որոշ անդամներ, հատկապես Քուվեյթը և 
Արաբական Միացյալ էմիրությունները, շարունակում էին զգայի կեր-
պով բարձրացնել իրենց քվոտաները, դրանով իջեցնելով նավթի համաշ-
խարհային ընդունված գները5: 

Այդ իրավիճակի և Իրաքի անհանգստությունների ապացույցն է 
նաև այն, որ 1990թ. փետրվարին Քուվեյթ կատարած աշխատանքային 
այցելության ժամանակ Իրաքի նավթային արդյունաբերության նախա-
րար Իսամ Աբդել Ռահիմ ալ Հալաբին փորձում էր համոզել հաշվի առնել 
տարվա սկզբին OPEC-ի սահմանած նավթային նոր քվոտաները: Այդ 
նույն առաքելությամբ նա այցելեց նաև ար-Ռիադ: Իսկ ժնեվում 3 ամիս 
անց, նա կարևորում էր ընդունված՛ օրական 22 մլն բարելի սահմանը 
պահպանելը և ջանում համոզել նավթի գինը բարձրացնել մինչև 18 ԱՄՆ 
դոլար, մեկ բարեփ դիմաց6: Դրա հաստատումն է այն փաստը, որ ար-
դեն Իրաքի հանդեպ պատժամիջոցների ընդունումից հետո ՍԱԿ-ի ան-
դամ պետություններից մի քանիսը, այդ թվում Ֆրանսիան և Ռուսաստա-
նը, հանդես էին գափս այդ սանկցիաների մեղմացման օգտին: Սակայն 
որոշ վերլուծաբանների կարծիքով, ԱՍՆ-ը սանկցիաների հարցում այն 
տեսակետին էր, որ Իրաքի վերադարձը նավթային շուկա բացասաբար 
կանրադառնար Սաուդյան Արաբիայի շահերին: Վերջինիս տնտեսութ-
յունը լրջորեն տուժել էր Իրաքի դեմ ռազմական գործողությունների 
նպատակով 55 մլրդ դոլար տրամադրելու պատճառով : 

Սինչ Իրաքի վարչակարգը զբաղված էր իր երկրի վրա ծանրա-
ցած տնտեսական պատժամիջոցների պայմաններում տեղավորվել 
ստեղծված իրադրության մեջ, գլխավոր շեշտը դնելով ներմուծվող և ար-
տահանվող ապրանքների շրջանակը հնարավորինս լայնացնելու վրա, 
սաստկացավ ճակատագրական մեղադրանքը ԱՍՆ-ի կողմից, այն է՝ 
մարդկությանը սպառնացող զանգվածային բնաջնջման զենքերի ար-
տադրությունը Իրաքին հասցեագրելը: Այս ստումով ուշադրության ար-
ժանի փաստաթուղթ է ՍԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 1999թ. դեկ-
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տեմբհրի 17-ի թիվ 4084 որոշումը8, համաձայն որի ստեղծվեց նոր հանձ-
նաժողով: 39 կետերից բաղկացած այս փաստաթուղթը ընդունվեց միա-
ձայն, ձեռնպահ մնացին Չինաստանը, Ֆրանսիան, Մալա զիան, Ռուսա-
կան դաշնությունը: 

Այս նպատակով հետագայում ստեղծվեցին նոր հանձնախմբեր և 
մարդկության առջև Իրաքը ներկայացվեց, որպես հույժ կասկածեփ և 
վտանգավոր երկիր, քանի որ խոսքը վերաբերվում էր զանգվածային 
բնաջնջման երևակայական զինապահեստներին և այլն: ՄԱԿ-ի տեսուչ-
ների հետ Իրաքի վարչակարգի աշխատանքը ցավոտ և երկարաժամ-
կետ բանակցությունների շղթա է: Այն այդպես էլ իր ավարտին չհասավ: 

Եվ քանի որ, հատկապես ԱՄՆ-ի կողմից գնալով ահագնանում էր 
Իրաքի դեմ ռազմական գործողությունների վտանգը, լարված պայման-
ներում հայտնվեց նաև ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը: ՄԱԿ-ի 
գլխավոր քարտուղար Կոֆի Սնանը ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովում՝ 2002թ. 
սեպտեմբերի 12-ի իր ելույթում հատուկ ընդգծեց, որ միայն ՄԱԿ-ը կա-
րոդ է որոշում ընդունել Իրաքի դեմ ռազմական ուժ գործադրելու վերա-
բերյալ: ԱՄՆ-ի նախագահ Ջորջ Բաշը ՄԱԿ-ի ամբիոնից խոսում էր ան-
գամ իր երկրի ինքնապաշտպանության մասին, և խնդիրը տեղափոխվեց 
բոլորովին այլ դաշտ' ամերիկա-իրաքյան ռազմական կոնֆփկտի հասու-
նացման հեռանկարով: Կոֆի Անանը հավատարիմ մնալով ՄԱԿ-ի կա-
նոնադրությանը, պնդում էր, որ «միջազգային խաղաղությանն և անվ-
տանգությանը սպառնացող վտանգի դեպքում ոչինչ չի կարող վախարի-
նել ՄԱԿ-ի որոշումների օրինականությանը»: Միաժամանակ նա ավե-
լացրեց՝ «եթե որևէ երկիր հաճախ է դիմում միջազգային հաստատութ-
յուններին, հսւրգելով ընդունված արժեքները և իր վրա վերցնելով համա-
պատասխան պարտավորությռւններ, ապա մյուս երկրները նույնպես 
կվստահեն և կհարգեն նրան», քանի որ նույնիսկ ամենահզոր պետութ-
յունները «միջազգային կազմակերպություններում մյուս պետություննե-
րի հետ» պարտավոր են համագործակցեն: Կոֆի Անանը բազմիցս 
պնդում էր, որ «Իրաքի խնդիրը լուծվելու է ՄԱԿ-ի կողմից...»9 և իր աշ-
խատանքը նպատակստւդղել էր, որպեսզի Իրաք վերադառնան ՄԱԿ-ի 
զինվորական տեսուչները, և աշխարհը համոզվի ներկայացված տվյալ-
ների հարցում: 1990թ. Իրաքի Քուվեյթ ներխուժումից հետո ընկած ժա-
մանակահատվածում ՄԱԿ-ը հետևողական կերպով իրականացնում էր 
Իրաքի վրա ռազմական վերահսկողությունը, հանձնախմբերի միջոցով: 

Աակայն ՄԱԿ-ի նշված ժողովից ընդամենը երեք օր անց, ԱՍՆ-ի 
և Մեծ Բրիտանիայի ռազմական օդանավերը հերթական անգամ ռմբա-
կոծեցին Իրաքի հարավը: «Տեղական ժամանակով 9:35-ին ամերիկյան 
և բրիտանական օդանավերը խախտեցին մեր օդային տարածքը: Քու-
վեյթում տեղաբաշխված ռազմակայաններից նրանք 38 թռիչք կատարե-
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ցին», հայտարարեց Իրաքի զինված ուժերի մամլո քարտուղարը երկրի 
պաշտոնական լրատվական գործակալության թղթակցին, նշելով, որ 
«Դխիջւսրի մարզում ռմբակոծվել են քաղաքացիական ե ռազմական շի-
նություններ»: 

Ֆլորիգայի նահանգի Տամպա քաղաքում ԱՄՆ-ի զինված ուժերի 
գլխավոր հրամանատարությունը հաստատեց այգ տեղեկությունները, 
ավելացնելով, թե օդային գրոհները «Իրաքի վերջին գործողությունների 
պատասխանն են»: Թե ինչ «գործողություններ» էին վերագրվում Իրա-
քին այգպես էլ հայտնի չդարձավ, քանի որ այդ շրջանում, հիմնակա-
նում, ՄԱԿ-ի զինվորական տեսուչների Իրաք թողնել-չթողնելու մասին 
խաղաղ բանակցություններ էին տարվում Իրաքի վարչակարգի ե ՄԱԿ-ի 
Անվտանգության խորհրդի միջև: Ըստ Ռոյթեր գործակալության, ամհրի-
կա-բրիտանական ռազմաօդանավեբը ճշգրիտ նշանակության զենք են 
օգտագործել Բադդադից 260 կմ հարավ ընկած Թալիլ քաղաքի հակաօ-
դային պաշտպանության կայանների դեմ10: 

Այս կարգի ռազմական գրոհները Իրաքի վրա ԱՄՆ-ի ե նրա դաշ-
նակիցներից՝ հատկապես Մեծ Բրիտանիայի աջակցությամբ, գնալով 
հաճախակի բնույթ էին կյտւմ, իսկ սեփական վարչակարգից Իրաքն «ա-
զաաագրելու» կոչերը լոզունգներից վեր էին ածվում շրջադարձային 
գործողությունների: Աշխարհի շատ երկրներում, այդ թվում հենց ԱՄՆ-ի 
և Մեծ Բրիտանիայի տարբեր քաղաքներում տեղի ունեցող լայնածավալ 
բողոքի ցույցերն ու ընդվզումները ի զոբու չեղան կասեցնելու նրանց 
ռազմական ծրագրեր իրականացնել Իրաքում: 

2003թ. մարտի 20-ին Մոսկվայի ժամանակով առավոտյան ժամը 
4-ին լրացավ ԱՄՆ-ի կողմից Իրաքի նախագահ Աադդամ Հուսեյնին ա-
ռաջադրված ուլտիմատումի ժամկետը: Ամերիկյան կողմը սանձազերծ-
վող պատերազմը որակեց «Ազատություն Իրաքին» նշանաբանով: Դրա 
նախօրեին, 2003թ. մարտի 19-ին, գիշերը Նյու Յորքում կայացավ ՄԱԿ-
ի Անվտանգության խորհրդի նիստը: Սիջազգային հանրությունը ջանում 
էր ամեն գնով կասեցնել սպասվող պատերազմը Իրաքում, և ետ պահել 
Բուշին իր որոշումից: ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի հինգերորդ նավա-
տորմի հրամանատար Թիմոթի Քիթինգի համոզմամբ «ազատությունն» 
Իրաքում կթևածի «երկու օրվա ընթացքում»11: 

Այդ առիթով ուշագրավ է ֆրանսիական ազդեցիկ շաբաթաթերթի 
«L'Express» 2003թ. մարտի 20-ի համարում տպագրված «խաղաղության 
ամերիկյան տարբերակը անհանգստացնում է Արևելքին» հոդվածը, որի 
հեղինակն է մեկնաբան Վինսեն Գյուժոն12: Ֆրանսիացի մեկնաբանը 
այն կարծիքին է, որ Վաշինգտոնի վարձերը տարածաշրջանի երկրնհ-
րին պարտագրել արևմտյան տարբերակի դեմոկրատիա, որպեսզի իշ-
խանության գան ԱՍՆ-ի նկատմամբ լոյալ քաղաքական ուժեր, հազիվ 
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թե հաջողվեն: «Ագատ և արդար» ընտրությունների արդյունքում իշխա-
նությունը կարող է հայտնվել իսլամական կուսակցությունների ձեռքում: 
Այդ պատճառով էլ ամերիկացիները մինչև այժմ միշտ նախընտրում էին 
դործ ունենալ, ավելի շուտ, լուսավորված բռնակալների հետ, քան ռիս-
կային խաղեր խաղալ ընտրությունների հետ»13: 

Միաժամանակ նշվում է հերթական հարվածների ենթակա երկր-
ների ցանկը՝ «Պատերազմն Իրաքում դեմոկրատիա հաստատելու ընդա-
մենը երկրորդ փուլն է արարա-մահմեդական աշխարհում ԱՄՆ-ի լայ-
նածավալ ծրագրերում: Աոաջինը իրականացվեց Ավղանստանում, հե-
տո հերթը կհասնի Իրանին, ևս մեկ երկրի, որը մտնում է «չարիքի սւ-
ռանցքի մեջ»: Դրանից հետո կհետևեն՝ Աաուդյան Արաբիան, Սիրիան և 
Պաղեստինյան ինքնավարությունը»14: 

Իրաքի դեմ ԱՍՆ-ի և նրա դաշնակիցների կողմից պատերազմի 
հենց աոաջին օրը Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր 
Պուտինը ելույթ ունենալով իր երկրի ուժային նախարարների առջև, դա-
տապարտեց այդ պատերազմը, այն որակելով որպես «քաղաքական 
մեծ սխալ»: Այդ ելույթում նշվեց, որ անպատասխան մնաց այն «կարևոր 
հարցը» թե արդյո՞ք Իրաքը ունի զանգվածային բնաջնջման զենքեր, եթե 
այո, ապա ինչ միջոցների օգնությամբ և ինչ ժամկետներում պետք է 
դրանք վնասազերծել: «Իրաքը մինչև պատերազմը վտանգ չէր ներկա-
յացնում ո՛չ իր հարևանների և ո՛չ էլ տարածաշրջանի համար», նշեց 
Պուտինը, ավելացնելով, որ տասնամյա տնտեսական էմբարգոյի 
հետևանքով, Իրաքը ռազմական և տնտեսական տեսանկյուններից թույլ 
է, և քանի որ փորձագետները հաջողությամբ աշխատեցին, վտանգը ա-
վեփ նվազեց: 

Չի կարելի թույլ տալ «որպեսզի միջազգային իրավունքի փոխա-
րեն բռունցքի իրավունքը գործի, համաձայն որի ուժեղը միշտ իրավացի 
է և կարող է անել ամեն ինչ, իր միջոցները ընարեփս չընդունելով որևէ 
սահմանափակումներ»15: 

Ռուսաստանի դաշնության նախագահի մամլո ծառայության, այգ 
առիթով տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, որ Պուտինը Բա-
շին հայտնեց նաև իր տեսակետը, որ «Սիացյալ Ազգերի կազմակեր-
պությունը և Անվտանգության խորհուրդը ցանկացած իրադրության 
դեպքում պետք է խաղան գլխավոր դերը՝ Երկրագնդի վրա խաղաղութ-
յան պահպանման և կայունության գործում» 6: 

Այդ ստումով բազմիցս հիշատակվում էր,ՄԱԿ-ի Խարտիւս ն և մի-
ջազգային իրավունքը, որոնց նորմերի հետ խորը հակասության մեջ է 
ԱՍՆ-ի վարած քաղաքականությունն Իրաքում: 
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Ընդ որում, նման մտահոգություններով հոդվածներ տպագրեցին 
նաև Գերմանիայում հրատարակվող "Frankfurter Allgemeine Zeitung" և 
"Die Weit" պարբերականները: 

ՍԱԿ-ի կանոնադրությունը արգելում է ուժի սպաոնափքը կամ 
նրա կիրառումը ինչպես ցանկացած պետության տարածքային ան-
ձեռնմխելիության կամ քաղաքական անկախության դեմ, այդպես էլ այլ 
դրսևորումներ, համարելով անհամատեղելի ՄԱԿ-ի նպատակների հետ 
(կետ 4, հոդված 2)17: 

Դրանով ամրացված է պետությունների տարածքային անձեռնմ-
խելիության սկզբունքը, ինչը կարևոր նշանակություն ունի: Առաջին՝ 
ՍԱԿ-ի կանոնադրությունը վերջնականապես և անշբջեւիորեն արգե-
լում է ուժի կիրառումը տարածքային անձեռմխե|իության դեմ: Երկրորդ՝ 
կանոնադրությունը հանդիսանում է ամհնաբագմակողմ միջազգային 
պայմանագիրը և համապատասխանաբար ամրացված է տարածքային 
անձեռնմխելիության սկզբունքը, որպես միջազգային իրավունքի ընւլհւս-
նուր սկզբունք բոլոր պետությունների համար18: 

Ուրեմն, ինչպե՞ս բացատրել, հենց միջազգային իրավունքի նոր-
մերի կոպիտ ոտնահարումը, որի ականատեսը դարձավ մարդկությունը 
2003թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին ի դեմս ԱՍՆ-ի սանձազերծած պատե-
րազմի Իրաքի դեմ: 

«Կարևոր փաստաթուղթ հետպատերազմյան Իրաքի վերակազ-
մավորման և ԱՍՆ-ի քաղաքականության վերաբերյալ» այս վերնագրով 
հոդվածի հեղինակն է պրռֆ. Նիկոլայ Հովհաննիսյանը՛9: Դա «Իրաքում 
ԱՄՆ-ի հետկոնֆփկտյան քաղաքականության ղեկավար սկզբունքնե-
րը» փաստաթուղթն է, որը համատեղ նախապատրաստել են ԱՄՆ-ի 
Ջեյմս Բեյքերի քաղաքականության ինստիտուտը և Արտաքին քաղա-
քականության խորհուրդը, և որը դրվել է պրեզիդենտ Ջորջ Բուշ կրտսե-
րի սեղանի վրա: 

Հոդվածագիրը հիշեցնում է, որ Ջեյմս Բեյքերն ԱՍՆ-ի պետական 
քարտուղարն էր 1988-1992թթ. Ջորջ Բուշ ավագի նախագահության 
շրջանում: Այդ ինստիտուտը ԱՍՆ-ի կարևոր և հեղինակավոր ուղեղային 
կենտրոններից մեկն է, որի անօրենն է էդվարդ Ջերեջյանը: Հոդվածում 
նշված է՝ «փաստաթղթի ծանոթությունը և առանձին հատվածների վեր-
լուծությունը ցույց են տափս, որ դա ընդգրկում է անվտանգության, Իրա-
քի վերակառուցման և կառավարման, տնտեսության վերականգման և 
մեբձավորարևելյան աշխարհաքաղաքական տարածաշրջանի առանց-
քային հիմնախնդիրները, որոնց կիրառումը Բուշի կառավարության 
կողմից պետք է նոր իրադրություն ստեղծի ինչպես Իրաքում, այնպես էլ 
տարածաշրջանում, իսկ ավեփ լայն ստումով աշխարհում»20: 
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Հետաքրքիր փաստ է, որ ամերիկա-իրաքյան հարաբերություննե-
րի հետագա ընթացքը հաստատում է վերը նշված փաստաթղթի որոշ 
հանգուցային սկզբունքների իրականին մոտ փնե]ը: Հողվածում նշված է՝ 
«նախատեսվում է Իրաքի պատերազմից անմիջապես հետո կամ անց-
ման աոաջին շրջանում ստեղծել արտակարգ՝ անցումային կառավա-
րության, որը պետք է ունենա իրաքցի խորհրդականներ: Անցումային 
երկրորդ փուլում պետք է կազմավորվի միջազգայնորեն ե ՄԱԿ-ի կող-
մից վերահսկվող Իրաքի կառավարություն, իսկ երրորդ՝ ավարտական 
վաղում պետք է ստեղծվի ինքնիշխան Իրաքի կառավարություն»21: 

Իրաքյան վարչակարգի տապալումն Իրաքում վերջակետ չի կա-
րող դնել Ամերիկա-իրաքյան կոնֆփկտին: Վերը նշված փաստաթղթի 
կետերը հաջորդաբար ի հայտ են գափս: 

2003թ. ապրիլի 15-ին Ուր քաղաքի մոտակայքում, որը համար-
վում է բիբլիական Աբրահամի ծննդավայրը, տեղի ունեցավ ԱՄՆ-ի և 
նրա դաշնակիցների նշանաբանով հավաք: Իսկ դրա նախօրեին ԱՄՆ-ի 
պետքարտուղար Քոլին Փաուելը հայտարարեց, որ նավթը կծառայի Ի-
րաքի ժողովրդին ե նրա սեփական բարօրությանը: Մոտավորապես 58 
երկրներ արդեն ցանկություն են հայտնել մասնակցելու Իրաքի վհրա-
կանգման ու վերակառուցման աշխատանքներին: Միաժամանակ նշվեց, 
որ ԱՍՆ-ը ձգտում է համագործակցել նաև ՍԱԿ-ի հեա22: 

Եվրամիության Իրաքում գործող հումանիտար առաքելության ղե-
կավար Պոլ Նելսոնը 2003թ. մայիսին հայտարարեց, որ այդ երկրին 
տրվող հումանիտար օգնությունը պետք է գտնվի ՄԱԿ-ի հսկողության 
ներքո, այլ ոչ թե ԱՍՆ-ի: Նա ավարտելով իր երկօրյա այցը Իրաք, 
քննարկեց հումանիտար օգնության առաքման այն հնարավորություն-
ները, որոնց միջոցով կարեփ կփնի շրջանցել ամերիկյան գործակալութ-
յունները: Նրա այցելության ծրագրում բոլորովին տեղ չէր գտել Իրաքում 
ԱՍՆ-ի ժամանակավոր ադմինիստրացիայի ղեկավարի հհա բանակ-
ցություններ վարելու հնարավորությունը: Եվրամիությունը ծրագրում է 
Բադդադում մոտ ժամանակներս բացել հումանիտար առաքելության 
բաժանմունք, որը հիմնականում կզբաղվի առողջապահության և ջրի 
սանիտարական մաքրության հարցերով2 : 

Ուշագրավ են նաև կադրային վավախությունները Բադդադում, Ի-
րաքի ամերիկյան ժամանակավոր վարչակազմում, որոնք կատարում է 
Բուշը: Ամերիկյան զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ 
Վաշինգստն է վերադարձել Բաղդադի «քաղաքապետ» հայտնի դիվա-
նագետ Բարբաբա Բոդինը: Մայիսի 12-ին Բաղդադ է ժամանել Իրաքում 
ԱՍՆ-ի ժամանակավոր վարչակազմի նոր ղեկավար Փոլ Բրեմերը, որը 
վախարինելու է նորանշանակ կառավարիչ, գեներալ Ջեյ Գաբներին: 
Այս պաշսանավախությունների պատճառը Իրաքում տիրող իրադրութ-
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յան վատթարացումն է: Բնականոն կյանքը չի վերականգնվել: Մերթ ընդ 
մերթ տեգի են ունենում փոխհրաձգություններ: Մայրաքաղաքի էլեկտ-
րամատակարարումը կվերականգնվի 2 ամսից ոչ շուտ: Նոր վարչակազ-
մի աշխատանքը ընդամենը երեք շաբաթվա կենսագրություն ունի, սա-
կայն արդեն տեղեկացնում են, որ Բաղդադից հեռանալու են «տեղե-
կատվության նախարար» Մարգարետ Թիթոսսյլերը, «արդյունաբերութ-
յան ե հանքային ռեսուրսների նախարար» Թիմ Քարնին, ինչպես նաև 
ժամանակավոր վարչակազմի երկու ներկայացուցիչներ՝ Դևիդ Դանֆոր-
դը և Ջոն Լիմբերտը : 

Պատահականություն չէ, որ ԱՄՆ-ը զիջումներ է անում Իրաքի 
հարցում: ՍԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի քննարկմանն է դրվել Ի-
րաքին վերաբերվող բանաձևի նոր նախագիծ: ՄԱԿ-ում ԱՄՆ-ի դես-
պան Ջոն Նեգրոպոնտեն Բիբիսիի թղթակցին հայտարարել է, «Մենք 
հնարավոր ամեն ինչ արեցինք, որպեսզի բանաձևի այս նախագծում 
առավելագույնս հաշվի առնվեն ԱԽ անդամ բոլոր երկրների արտա-
հայտած ցանկությունները»: Նա ավելացրել է, որ տվյալ նախագիծը 
«վերջնական տարբերակ» է: Նոր նախագծով նաև առաջարկվում է 6 
ամսով երկարաձգել ՍԱԿ-ի «Նավթ պարենի դիմաց» ծրագիրը, մինչ-
դեռ նախորդ տարբերակում նախատեսվում էր 4 ամսում այն աստիճա-
նաբար կրճատել: 

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակում «օկուպացիոն ուժերի» ներ-
կայության համար նախատեսված էր 12 ամիս, որը կարող է երկարաձգ-
վել եթե ԱԽ-ն այլ որոշում չկայացնի: 

ԱՍՆ-ը նաև համաձայնվում է վերանայել ՄԱԿ-ի տեսուչների 
մանդատը: Ֆրանսիան, Գերմանիան և Ռուսաստանը պնդում են, որ մի-
ջազգային տեսուչները պաշտոնապես հաստատեն Իրաքի զինաթավտւ-
մը՝ նախքան հակաիըաքյան պատժամիջոցների վերացումը: 

Իրաքի պարտքերի հարցը նույնպես լուծում կստանա բազմա-
կողմ այնպիսի կազմակերպությունների շրջանակում, որոնցից է վար-
կատուների Փարիզյան ակումբը25: Այս նոր նախագիծը ընդունվեց, սա-
կայն սրանով բնավ չի ավարտվում ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 
առաքելությունը և դերը Իրաքի հասարակական-քաղաքական և տնտե-
սական բնագավառներում: 

Բավական է նշել որ Իրաքում 2003թ. մայիսի վերջին լուծարվել 
են պաշտպանության նախարարությունը, տեղեկատվության նախարա-
րությունը, երկրի Ազգային գվարդիան: Իսկ ամերիկյան բանակը Իրա-
քում մտադիր է մնալ դեռևս, առնվազն, երկու տարի : 

ՍԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում տեսչական խմբի ղեկավար 
Հանս Բլեքսը 2003թ. հունիսի 5-ին ներկայացրեց իր գլխավորած խմբի 
ստուգումների մասին վերջնական եզրակացությունը՝ «Երեքուկես ամիս 

126 



տևած մեր ստուգումների արդյունքում չենք հայտնաբերել զանգվածա-
յին ոչնչացման որևէ զենք: ... Այսուհանդերձ, չի կարելի ասել, որ Իրա-
քում չկան նման .զենքեր: Կան հարյուրավոր տեղամասեր, որոնք մեր 
կողմից դեոևս ստուգված չեն»27: 

Իրաքում մարդու իրավունքների, երկրի կյանքում կանանց մաս-
նակցության, երեխաների իրավունքների պաշտպանության, մերձակա 
շրջապատի բնապահպանության և այլ խնդիրների հետ մեկտեղ, ՄԱԿ-ը 
ստիպված է լինելու նաև որոշակի վերափոխումներ կատարել իր կազ-
մակերպության ներսում, իրաքյան վերջին իրադարձություններից հետո: 
Իրաքյան ճգնաժամը, իրոք որ, թելադրում է, որոշակի բարեփոխություն 
ՍԱԿ-ի շրջանակում : Հատկանշական է նաև, որ ՄԱԿ-ի դերի կայունա-
ցումը անհրաժեշտ է անդամ պետություններից յուրաքանչյուրին, այդ 
թվում նաև ԱՄՆ-ին: 
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ՄՆԱՑԱԿԱՆ ՍԱՖԱՐՅԱՆ 

ՀԱՅ-ՉԻՆԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՆՈՐ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐՔՈ 

1. Չինաստանը տնտեսական հզորության և քաղաքական 
զարգացման ճանապարհին 

Չինաստանը և չինացիները հայ պատմագրության մեջ հիշա-
տակվում են 5-րգ դարից սկսած: Հիշատակումների մի մասը վերաբե-
րում է Չենք (Սիվնիկա, ճենաստան, Չինումաչին) երկրի աշխւսրահագ-
րությանը (Անանիա Շիբակացի, Ղևոնդ), իսկ մյուսը՝ Մամիկոնյան նա-
խարարական տան առաջացմանը (Փավստոս Բյուզանդ, Մովսես Խորե-
նացի): Եթե Չենք երկրի աշխարհագրական դիրքի վերաբերյալ տեղե-
կությունները հիմնված են բավականին ճշգրիտ ուսումնասիրություննե-
րի վրա, ապա Մամիկոնյանների տան սերման պատմագրական հիշա-
տակումների մեկնաբանության շուրջ ժամանակակից պատմաբանների 
շրջանում գոյություն ունի տարակարծություն: Խուսափելով հակասա-
կան մեկնաբանություններից, նշենք միայն, որ արդեն վաղ միջնադարի 
հայ գիտնականները քաջատեղյակ են եղել Երկնատակի Կայսրության 
գոյությանը ե, անգամ՝ համեմատաբար ստույգ տեղեկություններ են հա-
ղորդել այս հեռավոր երկրի բուսական և կենդանական աշխարհի, ժո-
ղովրդի կենցաղի ու բարքերի, տեղի ապրանքատեսակների և այլնի մա-
սին: Ամենայն հավանականությամբ այս տեղեկությունները ստացվելեն 
Չինաստանից Միջին Արևելք և Եվրոպա տանող առևտրական մայրու-
ղիների երկայնքով գործող քարավանների միջոցով և՝ մեզ հասել չափա-
զանցված շարագրմամբ: 

Չինաստանը հեռավորարևելյան քաղաքակրթության մշակութա-
յին իմպուլսների օրրանն է: Այստեղ են ծնունդ ստել տարածաշրջանի մի 
շարք ժողովուրգների պատմական զարգացումը, մտածելակերպը, կեն-
սագործունեությունը պայմանավորող բազմաթիվ փիլիսոփայական ուղ-
ղություններ, ուսմունքներ ու սովորույթներ, պետական, հասարակական, 
կրթամշակութային կյանքի նորամուծություններ: Ցանցզե և Խուանխե 
գետերի ավազաններում իրար են հաջորդել ցիկլային վերեք և անկում 
ապրող կայսրություններ և թագավորություն ներ: Դրանցից վերջինին՝ 
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Ցինգ կայսրությանը, ժամանակակիցները դասել են աշխարհի ամենա-
գարգացած երկրների շարքին: 1750 թվականին «երրորդ աշխարհի» 
երկրնհրին, որոնց շարքում առանձնանում էին Չինաստանը ե Հնդկաս-
տանը, բաժին էր ընկնում արդյունաբերական արտագրության 73 տոկո-
սը, իսկ Արևմտյան Եվրոպայի երկրնհրին՛ 20 տոկոսը՛: 19-րդ դարի կե-
սերից սկսված անկումը Չինաստանը կարողացել է հաղթահարել մոտ 
մեկ դար տևած պայքարի արդյունքում՝ վերապրելով գաղութացումը, հե-
ղափոխությունները, համաշխարհային ու քաղաքացիական պատե-
րազմները: 

Չինաստանն իր ինքնիշխանությունը վերականգնել է 1949թ.-ին' 
հռչակելով Չինաստանի ժողովրդական Հանրապետությունը: 

Ընդհանուր առմամբ՝ անցած հինգ տասնամյակների ընթացքում 
ՉԺՀ-ն անցել է կայուն զարգացման ճանապարհ: 70-ականների վերջե-
րին Դեն Սյաոպինի հռչակած բարեվտխումնհրի ուղին բռնելուց հետո, 
Չինաստանին մինչ այժմ հաջողվել է պահպանել տնտեսական զար-
գացման աշխարհում առկա ամենադինամիկ ցուցանիշները: 1978-
2001թթ. ընթացքում երկրի ներքին համախառն արտադրանքի /ՆՀԱ/ 
միջին տարեկան աճը կազմել է 9.3 տոկոս: 2002թ. ՆՀԱ աճը կազմել է 8 
տոկոս՝ հասնելով 10 տրիլիոն յուանի2 ընդհանուր ծավալի3: 

Միայն 2002թ. ընթացքում երկրի տնտեսական զարգացման 
տեմպերը մեծապես պայմանավորող օտարերկրյա ուղղակի ներդրում-
ների ընդհանուր ծավալը տնտեսության մեջ կազմեց 50 մլրդ ԱՄՆ դո-
լար: «Ֆորչն» պարբերականի տվյալների համաձայն՝ 2001թ. դրութ-
յամբ աշխարհի 500 առաջատար ընկերությունների 80 տոկոսը ներդ-
րումներ են իրականացրել Չինաստանի ավեփ քան 2000 նեբդրումա-
յին նախագծերում4: 

2001թ. հոկտեմբերի 18-ին ՉԺՀ արտարժույթային պահուստը գե-
րազանցեց 200 մլրդ ԱՄՆ դոլարը5: 2001թ. դեկտեմբերին բազմամյա բա-
նակցություներից հետո՝ ՉԺՀ-ն դարձավ Առևտրի համաշխարհային 
կազմակերպության /ԱՀԿ/ անդամ: 

ՉԺՀ արտաքին քաղաքականության հիմնական աշխարհաքա-
ղաքական վեկտորը տարածվում է Միջինասիական և Ասիական-Խա-
ղաղօվկիանոսյան (ԱԽՏ) տարածաշրջանների տնտեսական ենթակա-
ոուցվածքների հնարավոր միաձուլման ուղիների երկայնքով, ինչը 
բխում է այս տարածքների աշխարհատնտեսական զարգացման օրի-
նաչավտւթյուններից: Տվյալ ենթակստուցվածքային համակարգի ձևա-
վորման հիմքն այս երկու տարածաշրջանների երկրների տնտեսություն-
ների վտխլբացնող բնույթն է՝ էներգակիրներով հարուստ Միջին Ասիայի 
երկրները եւք են ստանում դեպի էներգակիրների մեծ պահաջաբկ և եբ-
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կար ժամանակ աշխարհում առկա տնտեսական զարգացման ամենա-
դինամիկ ցուցանիշները պահպանած տարածաշրջան: 

Վերոհիշյալ ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ՝ Չինաստա-
նը ջանում է լայնածավալ ե երկարաժամկետ համագործակցություն 
սահմանել միջինասիական երկրների ե Ռուսաստանի հետ երկաթուղա-
յին, ավտոմոբիլային, ջրային ե օդային տրանսպպւտի, ինչպես նաև 
նավթի և գազի տեղափոխման խողովակաշարային ենթակաոուցվածք-
ների բնագավառներում: Այս ծրագրերի նպատակն է հասնել տրանս-
պորտային ենթակաոուցվածքների համատեղ և համակարգված օգտա-
գործմանը' ապահովելով անխափան փոխսոլրումներ ԱԽՏ - Միջին U-
սիա - Ռուսաստան - Եվրոպա և հակադիր ուղղություններով: 

Ասիական-Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի պատմամշա-
կութային ժառանգությունը և ներկայիս համաշխարհային տնտեսական 
ինտեգրացիոն գործընթացների գերազգային բնույթը տարածաշրջանի 
երկրների մոտ ձևավորել են յուրահատուկ մոտեցումներ առկա քաղա-
քական խնդիրների լուծման ուղղությամբ, որտեղ մեծ դեր են խաղում 
ԱԽՏ կառավարությունների կողմից տնտեսական ինտեգրացման ա-
ոաջնայնության գիտակցումը, ինչպես նաև մշակութային արժեքների 
ընդհանրությունները՝ հատկապես տարածաշրջանի երկու հգորագույն 
պետությունների՛ Չինաստանի և ճապոնիայի միջև: Այս պատճառով, 
վերջին տասնամյակում Ասիական-Խաղաղօվկիանոսյան այս կամ այն 
ենթատարածքում ընթացող և, որոշ դեպքերում, քաղաքական երանգա-
վորում ստացող տնտեսական ճգնաժամերի հետ մեկտեղ, տարածաշր-
ջանի առանձին եյւկրնեբի կամ տնտեսական խմբավորումների միջև 
առևտրատնտեսական կապերի կայուն զարգացումը շարունակում է թե-
լադրել քաղաքական սուբյեկտների աշխարհաքաղաքական վարքի կա-
նոնները, որով մեծապես պայմանավորվում է ընդգրկումը ռեգիոնի քա-
ղաքական և տնտեսական կյանքի զարգացումներում: 

Միւսժամանակ, Չինաստանի աճալ տնտեսական հզորության 
շուրջ ձևավորվող այս քաղաքատնտեսական տարածքի համեմատա-
կան կայունությունը դրական դեր է խաղում գլոբալ տեղաշարժերի ըն-

՛թացքում իրավիճակի .մեղմացման ուղղությամբ: 
Տարածաշրջանի երկրների տնտեսություններին մեծ վնաս պատ-

ճառած 1997թ.-ի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ընթացքում ցայ-
տուն կերպով դրսևորվեց ճգնաժամի հետևանքների չեզոքացմանը և վե-
րացմանն ռպղված՝ միջազգային միջոցառումների իրականացման գոր-
ծում Չինաստանի տնտեսության և չինական շուկայի կայունացնող դե-
յւը: 1997թ. հուփսից սկսված ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով ւրջո-
րեն վատթարացավ Թայլանդի, Ինդոնեզիայի, Մալազիայի, Հարավա-
յին Կորեայի, Ֆիփպիննհրի, Սինգապուրի տնտեսական վիճակը: Ազ-
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գային դրամների արժեզրկման միջոցով արտահանման խթանմանն 
ադղված' այս երկրների կողմից իրականացված միջոցառումներն ա-
պարդյուն եղան՝ գլխավորապես ճապոնական իենի արժեզրկման պատ-
ճառով: 1998թ. աոաջին եռամսյակում Ինդոնեգիայում, Թայլանդում, 
Սալազիայում, Հարավային Կորեայում գրանցվեց բացասական տնտե-
սական աճ: ճապոնական իենի կտրուկ անկումը բերեց ճապոնական 
արտադրանքի մրցունակության զգայի աճի՝ չեզոքացնելով տարածաշր-
ջանի մյուս երկրների արտահանման բոլոր առավելությունները: 

Չինաստանը՝ ճգնաժամի աոաջին իսկ փուլում հայտարարելով 
ֆինանսական ճգնաժամում հայտնված երկրնհրին օգնելու իր պատ-
րաստակամության մասին, խոստացավ չարժեզրկել չինական յուանը' 
տարածաշրջանում տնտեսական որոշակի կայունություն ապահովելու 
նպատակով: ճգնաժամի ընթացքում Արևելյան Ասիայի երկրների ին-
տենսիվ արտահանումները Չինաստան նպաստեցին դրանց տնտեսութ-
յան վերականգնմանը6: 

Բնականաբար ճգնաժամը զգափ ազդեցություն ունեցավ նաև 
Չինաստանի տնտեսության վրա: Ցուանի կայուն կուրսի պահպանումը 
հանգեցրեց 1-1.5% դեֆլյացիայի: Արտահանման ծավալները 1999թ. ա-
ռաջին կիսամյակում նվազեցին մոտ 2.4 մլրդ ԱՄՆ դոլարով, բազմաթիվ 
մանր և միջին ձեռնարկություններ հայտնվեցին սննկացման եզրին, մոտ 
1.5-2%-ով նվազեցին ընդհանուր տնտեսական աճի տեմպերը: Չնայած 
դրան երկրի տնտեսությունը ընդհանուր առմամբ կարողացավ դիմակա-
յել ճգնաժամին: 

ճգնաժամի հետևանքների վերացման նպատակով ՉԺՀ կառա-
վարությունը 1999-2000թթ. ընթացքում միջոցներ ձեռնարկեց երկրի ընդ-
հանուր տնտեսավարման համակարգում: Ակտիվ հարկա-բյուջետային 
քաղաքականության շնորհիվ հաջողվեց մեծացնել ներքին սպառման 
ծավալները, որը՝ ըստ ՉԺՀ Ազգային վիճակագրական տեսչության, 
2001թ. առաջին կիսամյակին կազմել է՝ 7.9 % ընդհանուր անտեսական 
աճի, 93%-ը: Վերջին երեք տարիների ընթացքում գանձապետարանի 
պարտատոմսերի դիմաց կուտակված գումարները տնտեսական ենթա-
կաոուցվածքների շինարարության ծրագրերին հատկացնելով՝ Չինաս-
տանին հաջողվեց մեծացնել արտաքին և ներքին ներդրումների պա-
հանջարկը: Իր հերթին ներդրումների աճ առաջացրեց նաև ներքին 
սպառման ծավալների մեծացումը: Դրան զուգահեռ՝ 2000թ. ընթացքում 
մշակվեց Չինաստանի հետամնաց արևմտյան շրջանների ենթակառուց-
վածքային և արդյունաբերական շինարարության ծրագիր՝ երկրի ծովա-
մերձ և ներքին տարածքների տնտեսական զարգացման մակարդակնե-
րի միջև գոյություն ունեցող խզվածքը վերացնելու նպատակով: 
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Վերոհիշյալ միջոցառումների իրականացման արդյունքում աճե-
ցին նաե 1997թ. ֆինանսական ճգնաժամից տուժած երկրների՛ Չինաս-
տան արտահանման ծավալները: Ըստ ՉԺՀ մաքսային գերատեսչութ-
յան տվյալների՝ 2000թ.' նախոյւդ տարվա համեմատ, ճապոնիայի, Սա ֊ 
լագիայի, Ֆիյիպինների, Սինգապուրի, Կորեայի Հանյւապետության, 
Թայլանդի և Սյանգանի (Հոնգկոնգ) արտահանման ծավալնեյւը մայյւ-
ցամաքային Չինաստան աճել էին ավեփ քան 20 տոկոսով: 

Միաժամանակ, փն տնտեսագետների կարծիքով Չինաստանի 
գյուղացիական տնտեսությունների (գյուղական բնակչությունը Չինաս-
տանում կազմում է 65-70%) եկամուտները և արտահանման ծավալները 
մոտակա տարիներին կպահպանեն ճգնաժամից հետո առաջացած 
նվագման միտումը, որը կարպ է խոչընդոտել՛ ներքին սպառման ծավալ-
ների մեծացման միջոցով տնտեսական կայուն աճ ապահովելու՝ ՉԺՀ -
կառավարության միջոցառումնեյփն: Սակայն, կարծիքնեյւ կան նաև, որ 
սպառման ոլորտի կայւււնությռւնը, արագ տեմպերով աճող մասնավոր 
ձեռներեցությունը ե' վերջին տարիներին բավականին արղյունավեստ-
րեն իրականացվող, պետական ձեռնարկությունների տնտեսավարման 
վերակառուցումը կլրսւցնեն ընդհանուր տնտեսական աճի այս բացը: 

ճգնաժամի հաղթահայտւմից հետո միջազգային վտրձագետնհ-
րի շրջաննելտւմ կարծիքներ հնչեցվեցին, որ Չինաստանն աստիճա-
նաբար դառնում է սդւտաքին պահանջարկից մեծ կախվածության 
պայմաններում տնտեսական վերակենդանացում ապրող՝ ասիական 
մի շարք երկրների Ա ենթատարածքների սպառման հիմնական շուկա, 
ինչը Չինաստանի համար հնարավորության է ստեղծում Ասիական-
Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում հանդես գալ ավեփ ամուր 
քաղաքական դիրքերից7: Այսպես, արդեն 2001թ. ԱՍԵԱՆ* գումարած 3 
(ճապոնիա, Չինաստան և Հարավային Կորեա) տարեկան հանդիպ-
ման ընթացքում ԱՍԵԱՆԻ երկրների և Չինաստանի միջև համաձայ-
նություն ձեռք բերվեց մինչև 2010 թվականը ստեղծել ազատ առևտրի 
գոտի: Տվյալ նախաձեռնությունը, որը անկասկած խարսխված էր վեր-
ջին տասնամյակի Չինաստանի տնտեսական վերելքին, ճապոնացի 
մի շարք վերլուծաբանների բերեց այն կարծիքի, որ «Ասիայի տնտե-
սության առանցքն աստիճանաբար ճապոնիայից տեղափոխվում է 
Չինաստան»9: 

Չինական կապիտափ կուտակման ներկայիս մակարդակը լուրջ 
նախադրյալներ է ստեղծել բոլոր աշխարհագրական ուղղություններով 
երկրի տնտեսության հետագա ծավալման համար: 

Բնականաբար, այս ուղղություններից մեկը դառնում է միջինա-
սիական ուղղությունը, որտեղ Չինաստանի տնտեսական կայունությու-
նը խթանում է նաև ԽՍՀՄ փլուզումից ի վեր առևտրատնտեսական կա-

133 



պհրի վհրաձևավորման պայմաններում զարգացող Միջին Ասիայի 
երկրների, ինչպես նաև Ռուսաստանի միջին և հեոավոր-արևելյան 

՛շրջանների տնտեսական վերակենդանացման գործընթացները, ինչն 
արտահայտվում է տարածաշրջանից էներգակիրների փոխադրումների 
ծրագրերին ակտիվ մասնակցությամբ, միջինասիական երկրների 
նկատմամբ բարենպաստ առևտրային ռեժիմի պահպանմամբ և այլն: Ա-
վելոբդ չէ նշել, որ միջինասիական տարածաշրջանից էներգակիրների 
փոխադրման վերաբերյալ Չինաստանի պաշտոնական մոտեցումները 
չեն հակադրվում տարածաշրջանում խողովակաշարերի շինարարութ-
յան այլ ծրագրերին: 

ԽՍՀՄ փլուզումը որոշակի աշխարհաքաղաքական գործընթաց-
ների սկիգբ դրեց ոչ միայն «խորհրդային ժառանգության» եվրոպական, 
այլև եվրասիական հատվածում այն տարբերությամբ, որ այստեղ իր 
կարևոր և միանգամայն անկախ դերը ստանձնեց Չինաստանը: Նշված 
աշխարհաքաղաքական գործընթացներին Չինաստանի ներգրավումը՝ 
վերջինիս տնտեսության մեջ որակական և կւսռուցվացքային աճի պայ-
մաններում, զգալիորեն ամրապնդեցին Պեկինի դիրքերը միջազգային 
ասպարեզում: Տեղական նշանակության ուժային կենտրոնից Չինաս-
տանն աստիճանաբար վերածվեց եվրասիական տարածաշրջանում 
կատարվող բոլոր կարևորագույն գործընթացներին հաղորդակից պե-
տության, որը հայտարարում է նոր աշխարհակարգի ստեղծմանը, որ-
պես առանձին բևեո՝ մասնակցելու պատասխանատվություն ստանձնե-
լու իր պատրաստակամության մասին: 

Տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության զար-
գացման և դրա կայունության ապահովման հնթատեքստում՝ ՉԺՀ-ն 90-
ականների կեսերին հանդես եկավ տարածաշրջանային անվտանգութ-
յան համակարգի ստեղծման նախաձեռնությամբ: Այս համակարգի 
անկյունաքարն է ՉԺՀ և ՌԴ միջև «ռազմավարական գործընկերութ-
յան» զարգացման մոտեցումը, որի մասին երկու երկրներն առաջին ան-
գամ հանդես եկան հայտարարությամբ 1996թ.-ի Շանհայի գագաթաժո-
ղովի ընթացքում: Այս ձեռնարկը հետագա տարիների ընթացքում ստա-
ցավ միջինասիական տարածաշրջանի հասարակական-քադաքական 
կյանքում տեղի ունեցող տեղաշարժերով պայմանավորված՝ տրամաբա-
նական զարգացում, որը Աֆղանստանում պարբերաբար սրվող քաղա-
քացիական պատերազմի և այդ երկրռւմ ապաստան գտած զանազան 
տիպի իսլամական ծայրահեղականների կողմից բխող վտանգի առկա-
յության հետևանքն էր: Արդյունքում՝ այս տարվա հունիսին Ռուսաստա-
նի, Չինաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Տաջիկստանի և Ուզ-
բեկսւոանի նախագահների՝ Շանհայում կայացած գագաթաժողովի ըն-
թացքում հայտարարվեց Համագործակցության Շանհայան կազմակեր-
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պության ստեղծման մասին, որը ինստիաուցիոնալ մակարդակի բերեց 
Չինաստանի ներգրավումը հետխորհրդային տարածքի երկրների հետ 
հարաբերություններում: Կազմակերպության ստեղծման հիմնական 
նպատակներն են ՛տարածաշրջանում արմատ գցած իսլամական ֆուն-
դամենտալիզմի առաջխաղացմանը համատեղ ջանքերով դիմակայելը և 
տնտեսական զարգացման խթանումը: 

Կասպիական-միջնիասիական տարածաշրջանի տնտեսական ե 
քաղաքական կառույցների ձեւտխբման ապագայի առմով կարևոր նշա-
նակություն ունենցան՝ 2001թ. հուլիսին կայացած, ՉԺՀ նախագահ Ձյան 
Ձեմինի՝ Ռուսաստան այցի արդյունքները: Այցի ընթացքում ՉԺՀ և Ռ Դ -
միջև ստորագրվեց «Բաբիդրացիության, բարեկամության և համագոր-
ծակցության վերաբերյալ պայմանագիրը»: Պայմանագիրը հանրագու-
մարի է բերեց վերջին տասնամյակի ընթացքում հարաբերությունների 
կանոնավորման և ստրատեգիական գործընկերության հաստատման 
ուղղությամբ երկու երկների կողմից կատարված քայլերը: Սիջազգային 
իրավիճակի առումով պայմանագրում տեղ գտած կարևորագույն կետը 
վերաբերվում է ԱՍՆ-ի կողմից միջմայրցամաքային հակահրթիռային 
գործող կարգի վերանայման միակողմանի քայլերին: Այս կապակցութ-
յամբ կողմերը վճռականորեն հանդես են գափս տվյալ ասպարեզում 
գործող պայմանագրի պահպանման օգտին: Պայմանագրում ամրագր-
ված են նաև երկկողմ համագործակցության ոլորտների ողջ համալիրի 
հետագա զարգացման ուղղությամբ ձեռնարկվելիք քայլերը: Ուշարժան 
է այն փաստը, որ 1950թ. ի վեր երկու երկրների միջև այս մակարդակի 
պայմանագիր չի ստորագրվել: Միւսժամանակ, պայմանագրի տարբեր 
հատվածներում նշվում է, որ ռուս-չինական համագործակցությունն 
ուղղված չէ որևիցէ երրորդ երկրի դեմ: 

2. Հայ-չինական հարաբերությունների բնույթը 
և զարգացման դինամիկան 

Չինաստանում հայկական վտքրաթիվ գաղութներ են հիմնվել 
մոնւլոլական առաջին արշավանքներից հեստ (13-րդ գաբի սկիզբ), երբ 
Հայաստանից գերեվարված հայերի մի մասը բնակեցվել է Չինաստանի 
հյուսիսային շրջաններում: 

Նշմարելի է եղել հայ վաճառականների դերը Չինաստանի 
առևտրռւմ' 17-18-րդ դարերում, երբ նրանք ունեցել են անգփացինհրին 
հավասար իրավունքներ, սեփական նավեր, հիմնել՝ գործարաններ Չի-
նաստանի հարավային ծովափնյա շրջաններում: 
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Հետագայում ամենահայւսշատ գաղութը ձևավորվել է Խւսրբի-
նում, որտեղ 1930թ. ստեղծվել են «Արծիվ» միությունը, Հայ երիտասարդ-
ների միությունը և այլն: 1937թ.-Շանհայում բնակվել է մոտ 200 հայ: 

Հայ համայնքները գգսդիորեն տուժել են Երկրորդ համաշխար-
հային պատերազմի տարիներին: 1950-ական թթ. սկզբին Չինաստանի 
հայերի մեծ մասը գաղթել է Ավստրալիա, ԱՍՆ և Ֆիլիպիններ: 

Պատմության ընթացքում հայ և չին ժողովուրդնհրի միջև շփում-
ների երկարաժամկետ դադարեցումները պայմանավորվել են ինչպես 
աշխարհագրությամբ, այնպես էլ պատմական զարգացման իրողութ-
յամբ: Երկու ժողովուրդներէ միջև ուղղակի կապերի հաստատման և 
միջպետական հարաբերությունների հնարավորություն ստեղծվել է 
ԽՍՀՄփլուզման արդյունքում: 

Հայաստանի անկախացումից անմիջապես հետո հայ-չինական 
հարաբերությունները՝ մի շարք քաւլաքական և մշակութային գործոննե-
րով պայմանավորված, արագ զարգացման միտում ստացան, որը հե-
տագայում իր գործնական իրականացումը գտավ' աստիճանաբար ին-
տենսիվացող փոխայցելությունների, ւիոխանակումների ընթացքում 
տնտեսական և հասարակական կյանքի զանազան ոլորտներում բազ-
մաբնույթ համագործակցության ծավալմամբ ևխորացմամբ: 

Հայ-չինական հարաբերությունները ծավալային ու բովանդակա-
յին առումով առաջնային տեղ են զբաղեցնում Հայաստանի ասիական 
քաղաքականության մեջ: Ի դեմս Չինաստանի այսօր մենք գործ ունենք 
միջազգային ասպարեզում ամրապնդվող այնպիսի գերտերության հետ, 
որի քաղաքական և տնտեսական շահերը համագործակցության հնա-
րավորություն են ստեղծում՝ ինչպես մեր ասիական քաղաքականության 
շրջանակներում, այնպես էլ Հայաստանի համար կենսական նշանա-
կություն ունեցող միջազգային խնդիրների կարգավորման ուղղությամբ: 

Հայ-չինական պետական շփումների սկիզբը դրվել է 1991 թ. դեկ-
տեմբերի 27-ին ՉԺՀ ֊ ի (Չինաստանի ժողովրդական Հանրապետութ-
յուն) կողմից Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական ճանաչու-
մից հետո: Դիվանագիտական հարաբերությունները երկու երկրների 
միջև հաստատվել են 1992 թ. ապրիլի 6-ին: 1992 թ. հուլիսին Երևանում 
սկսել է գործել Չինաստանի դեսպանությունը, իսկ 1993 թ. մարտին՝ 
Երևան ժամանել ՀՀ-ում ՉԺՀ դեսպան Չ ժառ Աիդին: 

Առաջին բարձրաստիճան այցը ՉԺՀ տեղի է ունեցել 1992 թ. հու-
լիսի 2-6-ը, երբ ՉԺՀ պետական խորհրդի (Չինաստանի բարձրագույն 
գործադիր մարմին) նախագահ Լի Պենի հրավերով Չինաստան է այցե-
լել Հայաստանի Հանրապետության կառավարական պատվիրակությու-
նը ՀՀ ւիոխնախագահ, վարչապետ Գագիկ Հարությունյանի գլխավո-
րությամբ: Այցելության ընթացքում ստորագրվել են գիտատեխնիկական 
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համագործակցության, կապիտալ ներդրումների խրախուսման և փո-
խադարձ պաշտպանության, ՉԺՀ կողմից Հայաստանին վարկ տրա-
մադրելու վերաբերյալ համաձայնագրերը: 

1993-1995թթ. պետական շփումների որոշակի պասիվությունը 
արդյունք էր հարավկովկասյան տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի: 

1996 թ. ապրիփն Հայաստան է այցելել ՉԺՀ Պետխորհրդի նա-
խագահի տեղակալ, արտաքին գործերի նախարար Ցիան Ցիչենը: ՀՀ -
ղեկավարների հետ տեղի ունեցած հանդիպումների ընթացքում քննարկ-
վել են միջազգային կազմակերպություններում և մասնավորապես ՄԱԿ-
ում համագործակցությանը վերաբերող խնդիրներ: 

Մի շարք պատվիրակությունների փոխայցելությունների արդ-
յունքում ձեռքբերվսւծ պայմանավորվածությունները և զանազան մի-
ջազգային խնդիրների վերաբերյալ երկու երկրների դիրքոշումները ե 
երկկայմ համագործակցության հետագա զարգացման առումով վտխա-
դարձ մոտեցումներն իրավական հաստատում են ստացել 1996թ. մայի-
սին կայացած՝ ՀՀ Նախագահի՝ ՉԺՀ պաշտոնական այցի ընթացքում: 
Այցի արդյունքում ստորագրվել է ՀՀ ե ՉԺՀ միջև բարեկամական հարա-
բերությունների սկզբունքների վերաբերյալ համատեղ կոմյունիկե, որում 
ամրագրվել է բարձր մակարդակի միջպետական հարաբերությունների 
ծավալման վտխադարձ ձգտումը: Այցի ընթացքում ստորագրվել են նաև 
երկու երկրների կառավարությունների միջև՝ կրկնակի հարկումից խու-
սափելու, օդագնացության բնագավառում, ՀՀ Կենտրոնական բանկի և 
ՉԺՀ Պետական բանկի միջև համագործակցության վերաբերյալ համա-
ձայնէս գրերը: 

1996թ. օգոստոսի 10-ին Պեկինում բացվել է Հայաստանի դեսպա-
նությունը, որն իր բացման առաջին իսկ օրերից ձեռնամուխ է եղել երկու 
պետությունների միջև կապերի ամրապնդման, հասարակական, անտե-
սական և մշակութային կյանքի տարբեր ոլորտներում փոխշահավետ 
համագործակցության հնարավորությունների բացահայտման աշխա-
տանքներին: 

1997թ. գարնանը Հայաստան է այցելել ՉԺՀ ժողովրդական ներ-
կայացուցիչների համաչինսւկան ժողովի (Չինաստանի բարձրագույն օ-
րենսդրական մարմին) Մշտական կոմիտեի փոխնախագահ Վան Բինց-
յանի գլխավորած պատվիրակությունը: Այցի ընթացքում՝ պայմանավոր-
վածություն է ձեռք բերվել ՀՀ Ազգային ժողովում ստեղծել ՉԺՀ-ի հետ 
համագործակցության հանձնաժողով, իսկ ՉԺՀ ժողովրդական ներկա-
յացուցիչների Համաչինսւկան ժողովում Հայաստանի Հանրապետութ-
յան հետ համագործակցության հանձնաժողով: 

Երկու երկրների միջև ծավալված քաղաքական երկխոսությանը 
պատշաճ մակարդակ հաղորդելու, տնտեսության բնագավառում բազ-
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մաթիվ վախլրացնալ հետաքրքրությունների գործնական իրականաց-
ման արղյունավետությունն ապահովելու նպատակով՝ 1997թ. հոկտեմբե-
րին Հայաստանը բարձրացրել է Պեկինում իր դիվանագիտական ներ-
կայացուցչության մակարդակը: Չինաստանում Հայաստանի առաջին 
դեսպան է նշանակվել Ազատ Մարտիրոսյանը: 

1998 թ. հոկտեմբերին տեղի է ունեցել ՀՀ Պաշտպանության նա-
խաբար Վ.Սաբգսյանի գլխավորած պատվիրակության այցը Չինաս-
տան: Բանակցությունների ընթացքում քննարկվել են երկու երկրների 
բանակների միջև համագործակցության ծավալմանն առնչվող հարցեր: 

1999թ. ապրիլին Չինաստան է մեկնել գյուղատնտեսության նա-
խարարության պատվիրակությունը՛ նախարար Վ. Մովսիսյանի գլխա-
վորությամբ: Պաշտոնական հանդիպումներից բացի, պատվիրակությու-
նը այցելել է մեկ տասնյակից ավելի գյուղատնտեսական գիտության և 
արտադրական հիմնարկներ և ձեռնարկություններ, այդ թվում նաե' Չի-
նաստանի Խեբեյ նահանգում ստեղծված հայկական ծիրանենիների այ-
գի Ա հայկական հացահատիկի սերմերի փորձակայան (հիմնադրվել է 
1998թ.): Այս առումով չինական կողմի հետ գոյություն ունի պայմանա-
վորվածություն վարձակայանի հիման վրա հետագայում համատեղ վե-
րամշակման գործարան հիմնել: Այցի ընթացքում Չինական կողմը Հա-
յաստանի Հանրապետությանը մինի տրակտորներ անհատույց տրա-
մադրելու պատբաստակամություն է հայտնել, որի արդյունքում 2000թ. 
սկգբին Հայաստանին տրամադրվել են 78 մինի տրակտորներ: 

1999 ապրիլի 30-ին ՉԺՀ Կունմին քաղաքում իր աշխատանքն է 
սկսել «Մարդը և բնությունը 21-րդ դարի շեմին» միջազգային այգեգոր-
ծական ցուցահանդեսը, պփն 95 այլ երկրների շարքում ներկայացված է 
եղել նաե Հայաստանը: Հայաստանի ցուցասրահը կազմակերպիչների 
կողմից պարգևատրվել է արձաթյա մրցանակով: 

1997-1999թթ. կտրվածքով՝ աճել է հայ-չինական պաշտոնական և 
գործնական շվտւմների ինտենսիվությունը: Մասնավորապես, տնտեսա-
կան և գիտական ոլորտներում փոխանակվող պատվիրակությունների 
այցերի ընթացքում ընդլայնվել են այս բնագավառներում գործնական 
համագործակցության ծավալները, ակտիվացել՝իրականացվելիք կոնկ-
րետ ծրագրերի շրջանակներում համապատասխան գերատեսչություն-
ների, կազմակերպությունների և ընկերությունների միջև ուղղակի կապե-
րը: Դրան զուգահեռ՝շարունակվել է նաև երկկողմ հետաքրքրություն 
ներկայացնող միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրների վերա-
բերյալ կարծիքների փոխանակումը: 

1999 թ. օգոստոսին տեղի է ունեցել ՀՀ արտաքին գործերի նախա-
րար Վարդան Օսկանյանի պաշտոնական այցը ՉԺՀ, որի ընթացքում 
Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հանդիպել է երկրի 
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վարչապետ Չժու ժունցզիի, արտաքին գործերի նախարար Տան Ցզյաս-
յուանի, ՉԺՀ ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինսւկան ժողո-
վի արտաքին կապերի հանձնաժողովի նախագահ Ցզեն Ցգիանհուեյի և 
այլոց հետ: Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են միջազգային 
կազմակերպություններում երկու երկրների միջև համագործակցության 
խորացման, տարածաշրջանային անվտանգության հետ կապված հար-
ցեր, կարծիքներ փոխանակվել՝ երկկողմ տնտեսական համագործակ-
ցության ոլորտների ողջ համափրի վերաբերյալ: 

Ակտիվացող տնտեսական հարաբերությունների խթանման և հա-
մակարգման նպատակով ստեղծվել է հայ-չինական առևտրատնտեսա-
կան միջկառավարական հանձնաժողով, որի առաջին նիստը կայացել է 
Երևանում՜ 1999թ. օգոստոսին: 2000թ. հոկտեմբերին Պեկինում կայացել 
է հանձնաժողովի երկրորդ նիստը, որի ընթացքում քննարկվել են երկ-
կայմ տնտեսական համագործակցության խնդիրները, ձեռք բերվել՝ 
կոնկրետ պայմանավորվածություններ՝ մասնավորապես քիմիական 
արդյունաբերության ոլորտում: Նիստի արդյունքների վերաբերյալ ստո-
րագրված արձանագրությունում կողմերը սահմանել են Հայաստանից 
Չինաստան սինթետիկ կաուչուկի տարեկան արտահանման ժամանա-
կացույց, ամրագրվել են՝ Չինաստանում «Նաիրիտ» ՓԲԸ արտադրան-
քի հայ-չինական համատեղ արտադրության ծրագրի շուրջ ձեռք բեր-
ված պայմանավորվածությունները: Հանձնաժողովի հայկական կողմի 
նախագահ, ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ա.Թումանյանի 
և ՉԺՀ ԱԳ նախարարի օգնական-փոխնախարար Լյու Գուչանի հետ 
միջև կայացած հանդիպման ընթացքում՝ միջկառավարական հանձնա-
ժողովի նիստի արդյունքները քննարկեփս, նրանք մանրամասն անդրա-
դարձել են սինթետիկ կաուչուկի արտադրության հայ-չինական համա-
տեղ ձեռնարկության ստեղծման բանակցություններին: 

2000թ. նոյեմբերին Հայաստան է այցելել Չինաստանի արտաքին 
առևսղւի և համագործակցության նախարարի օգնական-վախնախա-
րար Խե Այաովեյը: ՀՀ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, վարչապետ 
Անդրանիկ Մարգարյանի հետ հանդիպումների ընթացքում քննարկվել 
են երկկողմ տնտեսական հարաբեյտւթյունների, մասնավորապես երկու 
երկրների միջև արտաքին առևտրի խթանման խնդիրները: 

Երկու երկրների միջև ծավալված համագործակցության արդ-
յունքներն ամփոփելու և քննարկվող տնտեսական ծրագրերի շրջանակ-
ներում Չինաստանի ղեկավարության հետ կարծիքներ վախանակելու 
նպատակով 2000թ. դեկտեմբերին աշխատանքային այցով ՉԺՀ է մեկ-
նել ՀՀ վարչապետ Ա.Մարգարյանը: Չինական կողմից հնարավոր 
բարձր մակարդակով կազմակերպված այս այցի ընթացքում՝ ՀՀ վարչա-
պետը հանդիպումներ է ունեցել ՉԺՀ նախագահ Ձյան Ձեմինի, վաբչա-
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պետ Ջու ժունցզիի, ինչպես նաև Շանխայի քաղաքապետ Սյույ Կո-
սս նդիի հետ: Նշենք, որ այցի ամբողջ ընթացքը լուսաբանվել է Չինաս-
տանի բոլոր կենտրոնական լրատվամիջոցներով: Երկու երկրների վար-
չապետների հանդիպման ընթացքում գոհունակություն է արտահայտ-
վել, որ ընդհանուր ջանքերի շնորհիվ՝ երկու երկրների համագործակ-
ցությունը տարբեր ոլորտներում անընդհատ ընդլայնվում է՝ տալով ցան-
կալի արդյունքները: Կարևորվել է մշակույթի, էներգետիկայի, գյու-
ղատնտեսության, քիմիական արդյունաբերության ոլորտներում համա-
գործակցության հետևողական զարգացումը: Առանձնահատուկ ուշադ-
րություն է դարձվել հայկական տեխնոլոգիայով սինթետիկ կաուչուկի 
համատեղ արտադրությունների կազմակերպման և իրականացման աշ-
խատանքներին: 

Չինաստանի ղեկավարության հետ հանդիպումների արդյունք-
ներն ամփոփվել են համատեղ կոմյունիկեում, ուր ամրագրվել են կողմե-
րի մոտեցումները միջազգային հարաբերությունների ծավալման, երկ-
կողմ հարաբերությունների զարգացման և տարածաշրջանային հակա-
մարտությունների կարգավորման վերաբերյալ: Մասնավորպաես, Հա-
յաստանը կրկին հայտարարել է, որ պահպանում է «մեկ Չինաստանի» 
իր սկզբունքային դիրքորոշումը՛ ճանաչելով, որ ՉԺՀ կառավարությունը 
Չինաստանի միակ օրինական կառավարությունն է, իսկ Թայվանը՝ Չի-
նաստանի անքակտեփ մասը: Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի ա-
ռումով կոմյունիկեյում արծարծված հատվածում ասվում է, որ չինական 
կալմը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև ան-
միջական հանդիպումները և միջազգային հանրության ջանքերը հիմնա-
հարցի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ և հույս հայտնում, որ առկա 
բանակցային գործընթացի շրջանակներում որքան հնարավոր է շուտ 
կգտնվի հակամարտության արդար և ռացիոնալ լուծումը՝ համաձայն 
միջազգային ասպարեզում համընդհանուր ճանաչում գտած սկզբունք-
ներին և նորմերին: 

2001թ. փետրվարին Չինաստան է այցելել ՀՀ Ազգային ժողովի 
նախագահ Ա. Խաչատրյանը: ՀՀ Աժ նախագահի մասնակցությամբ տե-
ղի է ունեցել ՀՀ և ՉԺՀ խորհրդարանների հանձնաժողովների ներկայա-
ցուցիչների աշխատանքային հանդիպում, որի ընթացքում քննարկվել են 
երկկողմ համագործակցության բազմաթիվ՝ քաղաքական, տնտեսական 
և մշակութային ասպեկտները: 

Ներկայումս հայ-չինական հարաբերությունների զարգացումն 
ընթանում է բնականոն ճանապարհով: Երկու երկրների բարձրաստի-
ճան ղեկավարության կողմից բազմիցս շեշտվել է հարաբերությունների 
տվյալ վաւլում վտխշահավետ առևտրատնտեսական և գիտատեխնի-
կական համագործակցության զարգացման գերակայությունը: Այս ուղ-
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դությամբ ակտիվ գործունեություն են ծավալել երկու երկրների դիվանա-
գիտական ներկայացուցչությունները, վերոհիշյալ ոլորտներում միջկա-
ռավարական համագործակցության հանձնաժողովները: 

Չինական ընկերությունները հհտքրքրություն են ցուցաբերել 
Հայաստանի արդյունաբերության տարբեր ճյուղերի վերագործարկ-
մանն ուղղված վարկային ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ: Շո-
շափելի արդյունք է գրանցվել էներգետիկայի ոլորտում (Հրագդանի 
ՊՇԷԿ-ի 5-րդ բլոկի գործարկման աշխատանքներն իրականացնում է 
մրցույթում այդ իրավունքը շահած չինական ընկերությունը): Հայաս-
տանի և Չինաստանի միջև տնտեսական կապերի ամրապնդման, հայ-
կական արտադրանքի և գիտական ներուժի՛ չինական, ինչպես նաև ա-
սիական տարածաշրջանի շուկա արտահանման առումով լուրջ նա-
խադրյալներ կստեղծի «Նաիրիտի» արտադրանքի համատեղ ձեռնար-
կության հիմնումը Չինաստանում, որի գործարկման ծրագրի շուրջ 
վարվող բանակցություններն այժմ գտնվում են տեխնիկական խնդիր-
ների լուծման փուլում: 

Հաջող է ընթանում նաև հայ-չինական համագործակցությունը 
կրթամշակութային ոլորտում: Համապատասխան ոլորտներում ստո-
րագրված միջգերատեսչական համաձայնագրերի շրջանակներում ա-
մեն տարի իրականացվում է ուսանողների ւիոխանակում, անցկացվում 
են մշակութային միջոցառումներ: Ուշագրավ է վերջին երկու տարինե-
րին չինացի ուսանողների՝ մասնավոր հիմունքներով ներգրավումը Հա-
յաստանի ԲՈՒՀ-երում (Հայաստանի տարբեր ուսումնական հաստա-
տություններում ուսանում են մոտ 10 չինացիներ): Երկու երկրների 
կրթական գերտեսչությունների միջև գործող ծրագրի շրջանակներում՛ 
Չինաստանում սովորում են թվով 15 հայ ուսանող և հայցվոր: Մշակու-
թային փոխանակումների շյւջանակներում՝ Հայաստան է այցելել չինա-
կան կրկեսը, կագմակեպվել է չինական արվեստի փառատոն: Չինաս-
տանում ելույթներով հանդես է եկել Հայաստանի պարի պետական հա-
մույթը: Այս տարի նախատեսվում են Հայաստանի «Բարեկամություն» 
համույթի ելույթները ՉԺՀ տարբեր քաղաքներում: Ակտիվ համագոր-
ծակցություն է ծավալվել Արտասահմանյան երկրների հետ մշակութա-
յին կապերի հայկական ընկերության (ԱՕԿԱ) և Արտասահմանյան 
երկյւների հետ մշակութային կապերի Չինաստանի ասոցիացիայի միջև: 

ՀՀ և ՉԺՀ միջև արդյունավետ համագործակցության փաստերի 
շարքին կարելի է դասել Պեկինում ՀՀ դեսպանության ջանքերի և չինա-
կան կողմի գործուն աջակցության շնորհիվ, Ուշոփ միջազգային ֆեդե-
րացիայի կողմից ընդունված որոշումը՝ մարզաձևի հերթական միջազգա-
յին առաջնությունը այս տարի հոկտեմբերին Երևանում անցկացնելու 
վերաբերյալ: 
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Փորձենք հիմնավորել ՉԺՀ հետ հարաբերություններին հատու կ 
ուշադրություն ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը՝ Հայաստանի համար 
կարևորություն ներկայացնող մի շարք քաղաքատնտեսական տեղա-
շարժերի ենթաւոեքստում: 

Աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից՝ Չ Ժ Հ հետ հարաբերութ-
յունների կարևորությունը պայմանավորվում է Միջինասիական և U-
սիական-Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանների միջև նրա ունեցած 
աշխարհագրական դիրքով, երկրի հավաքական հզորությամբ, միջազ-
գային հարաբերություններում ստանձնած դերակատարումով և այլն: 

Ի թիվս այլ գործոնների, ՉԺՀ-ի հետ տարբեր բնագավառներում 
համագործակցությունը խորացնելու գրավիչ կողմերից մեկը՝ թերևս -
կարևորագույնը, այն է, որ՝ մշակելով և իրագործելով ներկա դրությամբ 
իր արդունավետությունն ապացուցած՝ սոցիալիստական հասարակար-
գի Ա շուկայական տնտեսության վախլրացնող միաձուլման արդյուն-
քում ստացված քաղաքատնտեսական զարգացման նորույթը, Չինաս-
տանը ներկայումս ստեղծել է երկկողմ և բազմակողմ արտաքին հարա-
բերությունների ծավալման ճկուն համակարգ, որում քաղաքական և 
տնտեսական ուղղությունները՛ թեև որոշ դեպքերում ինչ-որ չավտվ վտխ-
կապակցված, աստիճանաբար ձեռք են բերում միմյանց գոյությունը 
չպայմանավորող, անկախ բնույթ: Միաժամանակ, փորձ է արվում Չի-
նաստանի մասնավոր ձեռներեցներին ներգրավել երկրի ապագայի քա-
ղաքական մոդելի ձևավորման գործընթացում: Մա է վկայում ներկա-
յումս ՉԺՀ պետական շրջաններում քննարկվող՝ Չինաստանի կոմունիս-
տական կուսակցություն (ՉԿԿ) մասնավոր ձեռներեցների ընդունման 
փորձնական ծրագիրը, որի մասին հայտարարվել է այս տարվա հուլի-
սին կայացած՝ ՉԿԿ 80-ամյակի տարեդարձի ընթացքում: 

Չինական անսահմանափակ, ներկայումս դեռևս ձևավորվող, 
շուկայի պահանջները տնտեսական համագործակցության կայուն նա-
խապայման են ստեղծում ոչ միայն բնական ռեսուրսներով հարուստ 
երկրների, այլև օտարերկրյա շուկաներից դուրս մղված խորհրդային 
շրջանում ինդուստրիափզացված երկրների համար: Խոսելով Չինաս-
տանի նեբդրումային հնարավորությունների մասին՝ պետք է նշել որ 
դրանք նույնպես բնութագրվում են որոշակի առանձնահատկություննե-
րով: Չինաստանը իր ներդրումների պաշտպանության համար չի օգտ-
վում միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ծառայութ-
յուններից և իր հիմնական ներդրումները կատարում է ոչ թե ֆինանսա-
կան և բանկային համակարգում, այլ ուղղում է դրանք տնտեսության ի-
րական հատվածը: 

Հարկ է նշել որ վերջին տարիներին Չինաստանի արտաքին 
տնտեսական հարաբերությունները ձեռք են բերել որակական նոր և 
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կարևորագույն հատկանիշ: Աստիճանաբար ավելի նշմարելի է դաոնում 
չինական կապիտալի արտահանումը՛ որը տվյալ պարագայում պայմա-
նավորված է երկրի տնտեսական զարգացումից բիտդ օբյեկտիվ անհ-
րաժեշտությամբ: 

Այս ասպարեզում մյուս կարևոր առանձնահատկությունն այն է, 
որ ի տարբերություն այլ տերությունների, Չինաստանի հետ տնտեսա-
կան համագործակցությունը հնարավորություն է ստեղծում ոչ միայն 
ներդրումների ներգրավման, այլև Չինաստանում՝ տեղական հսկայա-
կան շուկան սպասարկող որոշակի գիտական և տեխնոլոգիական ուղղ-
վածության ներդրումների կատարման ուղղությամբ: Չինաստանի հետ 
համատեղ տնտեսական ծրագրերի իրականացումը ենթադրում է տնտե-
սության մեջ պետության ծրագրավորման և կարգավորման հստակ գոր-
ծառույթների իրականացում: 

Հաշվի առնելով կասպիական-միջինասիական տարածաշրջանի 
քաղտնտեսական զարգացման ընդհանրությունները, Եվրասիական կա-
ռույցների վրա միջազգային իրադրության վավախությունների անդրա-
դարձը՝ հարավ-կովկասյան երկրների և, հատկապես, Հայաստանի հա-
մար, որը Չինաստանի հետ հարաբերություններում բազմաթիվ վախլ-
րացնող բնույթի հետաքրքրություններ ունի՝ Չ Ժ Հ հետ կապերի զարգա-
ցումն ու ամրապնդումը երկարաժամկետ կարևորության խնդիր են դաո-
նում: Չինաստանի իրավահավասար ներգրավումը տաբածտշրջմւնա-
յին գործընթացներին' նվազագույնի կհասցնի տարածաշրջանի տնտե-
սական զարգացման սահմնափակ հնարավորությամբ, միաբևեռ ազդե-
ցության գոտի դառնալու հնարավոր հեռանկարը, ինչպես նաև սառը 
պատերազմի օրինակով քաղաքական և տնտեսական բաժանաբար 
գծերով սահմանափակված երկբևեռության հաստատման վտանգը: 

Այստեղ հարկավոր է նշել որ ի տարբերության միջինասիա-
կան տարածաշրջանի երկրների հանդեպ Չ Ժ Հ կողմից վարվող միա-
տիպ քաղաքականության, հարավ-կովկասյան տարածքում Չինաս-
տանը հնարավորություն ունի կիրառել տարբերակված քաղաքական 
մոտեցումներ: 

Հայ-չինական հարաբերությունների հետագա զարգացումը և խո-
րացումը բխում է երկու ժողովարդների շահերից: 

MNATSAKAN SAFARYAN 

ARMENIAN- CHINESE RELATIONS IN NEW HISTORICAL REALITIES 

This article presents a brief introduction of historical ties between the 
Armenians and the Chinese, some aspects of modern economic and political course of 
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the People's Republic of China (PRC), with the view of present Armenien-Chinese 
relations. 

Düring their long and eventful history the two nations had repeatedly 
established and developed trade and cultural relations, which especially flourished in 
the period of the Great Silk Road. These relations interrupted due to various historical 
proeesses in the period ofmodem history, gained ground in the last decade. 

The rapid)y growing reformed PRC and the newly independent Armenia 
established formal relations, based on fiiedship and mutually bcneficial Cooperation 
right after the disintegration of the USSR in early 1990s, and maitained and developed 
these ties during this period. The Cooperation boosted by bilateral visits and 
exchanges gradually evolved to many spheres of political, social, economic and 
cultura! life. 
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՍՏԵՓԱՆ ՅԱՆ 

ԿԱՆԱՆՑ ՎԻՃԱԿԸ ՌԵԶԱ ՇԱՀ ՓԱՀԼԱՎԻԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 

1920-ական թվականների սկզբին Իրանամ լիարժեք իշխանութ-
յուն հաստատելուց ե երկրի կայունությունն ապահովելուց հետո՝ Ռեզա 
շահ Փահլավին ձեռնամուխ եղավ մի շարք միջոցառումների, որոնք 
ուղղված էին Իրանի արդիականացմանը ե արևմտականացմանը: 

Ռեզա շահի կարծիքով՝ Իրանի արդիականացման ճանապարհին 
առկա էր երեք կսւրեորազույն խնդիր՝ հոգևորականության ավանդական 
ազդեցությունը, բնակչության անգրագիտությունը և կանանց կախյալ 
վիճակը:1 Ուստի բնակչության կրթական մակարդակի բարձրացումը և 
կանանց վիճակի բարելավումը սոսկ ինքնանպատակ չէր, այլ հոգևո-
րականության ազդեցությունը թուլացնելու լավագույն միջոց: 

Իրանի արդիականացումն ու արևմտականացումը իրողություն 
դարձնելու համար անհրաժեշտ էր նախ թուլացնել հոգևորականության 
ազդեցությունը: Ռեզա շահը անհամատեղելի էր համարում շիիզմի ուս-
մունքը երկրի, առաջընթացի հետ, այդուհանդերձ, հատկանշական է, որ 
նա երբևիցե արհամարհական կամ թշնամական վերաբերմունք չի ցու-
ցաբերել կլտնական հավատալիքների հանդեպ:2 Շահը ձգտում էր ոչ թե 
թուլացնել կլտնի հիմքերը, այլ նվազեցնել հոգևորականների ազդեցութ-
յունը, որով նա ցույց էր տալիս ինչպես իր ժողովրդին, այնպես էլ իսլամ 
դավանալ այլ ազգերին, որ շիիզմը ձեռք է բերել ակնհայտ անձնական 
համոզմունքների բնույթ և այլևս չպետք է խառնվի հասարակական և մի-
ջազգային հարաբերություններին: 

Դարեր շարունակ Իրանի կանայք իրենց կյանքն անց են կացրել 
անդարունում, այսինքն՝ հարեմում, այլ օրինական կանանց և հարճերի, 
իրենց երեխաների ու ծառաների հետ: Նրանց կյանքն անցնում էր կեն-
ցաղային պարտականություններ կատարելով և երեխաներին դաստիա-
րակելով, որը սահմանափակում ուներ, քանի որ տղա երեխաները, որո-
շակի տարիքի հասնելով, հեռանում էին անդաբունից՝ ուսում ստանալու 
համար: Իրանի կանայք արական սեռի ներկայացուցիչներից կարող 
էին շփվել միայն իրենց ամուսինների և ամենամոտ ազգականների հետ: 
Կանանց շրջանում տարածված զվարճանքներից էին վախադարձ հյու-
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րընկալությունները ե հասարակական բաղնիքը, ուր նրանք այցելում էին 
որոշակի օրեր: 

Այդ ամենը մատնանշում էր հասարակությունում կանանց մեկու-
սացված լինելու հանգամանքը: Ուստի, եթե շահը ցանկանում էր 
արևմտականացնել Իրանը, ապա նա պետք է վերափոխեր կանանց 
կախյալ վիճակը՝ տալով նրանց օրինական և սոցիալական հավասա-
րության կարգավիճակ: 

Կանանց վիճակը բարելավելու համար Ռեզա շահը կարևորում էր 
աոաջին հերթին նրանց կրթական մակարդակի բարձրացումը, որը կա-
նանց հնարավորություն կտար դաոնալ հասարակության լիարժեք ան-
դամ և կնպաստեր նրանց ինքնագիտակցության բարձրացմանը: 

Չնայած աղջիկների համար աոաջին դպրոցը բացվել էր 1897թ., 
սակայն միայն Ռեզա շահի կառավարման շրջանում էր, որ կրթությունը 
պարտադիր դարձավ նաև աղջիկների համար: Այդուհանդերձ, նրանց 
ուսումնական ծրագրերում կային որոշակի տարբերություններ: Որոշ 
ճշգրիտ առարկաների փոխարեն աղջիկները անցնում էին կարուձև, 
նկարչություն, տնարարություն և երեխաների խնամք:3 

1934թ. կանանց տրվեց բարձրագույն կրթություն ստանալու իրա-
վունք: Նրանք կարող էին ընդունվել Համալսարան, Ուսուցիչների բարձ-
րագույն դպրոց կամ Բուժքույրության տարբեր քոլեջներ: Այդ շրջանում 
գոյություն ուներ նաև երկամյա մի ծրագիր այն աղջիկների համար, ով-
քեր չէին ցանկանում բարձրագույն կրթություն ստանալ: Այն ներառում 
էր ձեռքի աշխատանք, տնային տնտեսություն, երեխաների և առողջութ-
յան խնամք:4 

Իրանում կանայք կարող էին տանից դուրս գալ որոշակի ժամերի 
և չէին կարող այցելել հասարակական վայրեր: Միայն 1928թ. նրանց ի-
բավունք տրվեց հաճախելու կինոթատրոններ և սրճարաններ:3 

1932թ. Թեհրանում կայացավ Արևելքի կանանց համագումար, ո-
րը նախագահում էր շահի ավագ դուստրը, որը 2 տարի անց դարձավ 
Կանանց առաջին ակումբի նախագահ: Ի դեպ, այն առաջինն էր կա-
նանց նմանատիպ ակումբներից և միություններից: 

Իրանի կանանց կախյալ վիճակի չափանիշ էր դարձել նաև չադ-
րան, որը ծածկում էր նրանց ոտքից գլուխ՝ թաքցնելով անհատական 
հատկանիշները և միատեսակ դարձնելով բոլորին: Այն ուներ ոչ միայն 
հագուստի նշանակություն, այլև հանդես էր գափս որպես կնոջ մեկու-
սացման և նրա բացառման խորհրդանիշ հասարակութունից: Հատկան-
շական է, որ կրոնական վաքբամասնությունները չեն ենթարկվել այս 
սահմանափակումներին:6 

Արդեն 1920-ական թթ. նկատվում էին որոշ վտվտխություններ, 
սակայն երբ հարևան Աֆղանստանի Ամանուլլահ թագավորը կտրուկ 
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բարեփոխումների պատճառով կորցրեց իր գահը, Իրանում նոր շարժու-
մը որոշակի նահանջ ապրեց:7 

Սակայն, 1930-ական թթ. արդեն բարձր խավի կանայք տանը 
կրում էին եվրոպական հագուստ, բանակի սպաներին չէր թույլատրվում 
չադրայով կանանց հետ փողոց դուրս գալ, պետական ծառայողների 
կանայք ևս պետք հետևին նորաձևությանը:8 

Կանանց վիճակի բարելավման գործընթացը ակտիվացավ հատ-
կապես 1934թ., երբ Ռեզա շահը այցելեց Թուրքիա, որտեղ Մուստաֆա 
Քհմալ Աթաթյուրքը նմանատիպ քաղաքականություն էր անցկացնում: 
Նույն թվականի աշնանը ուսուցչուհիներին և աշակերտուհիներին ար-
գելվեց չադրա կրելը:9 

Ի վերջո, 1936թ. հունվարի 8-ը Իրանի կանանց կյանքում դարձավ 
շրջադարձային օր, երբ Ռեզա շահը Թեհրանի բարձրագույն դպրոցի 
շրջանավարտներին վկայականներ հանձնելու նպատակով ներկայա-
ցավ իր տիկնոջ և երկու ավագ դստրերի հետ: Ի դեպ, աոաջին անգամ 
էր, որ թագավորական ընտանիքի կանայք ներկայանում էին հասարա-
կությանը առանց չադրա՝ եվրոպական հագուստով: Այդ օրը այդուհետ 
ճանաչվեց ւղւպես Կանանց տոն: 0 

Այդ միջոցառման ժամանակ Ռեզա շահը դիմելով կանանց՝ նշում 
էր, որ չափազանց ուրախ է տեսնել Իրանի կանանց, որոնք ուսման և 
ձեռք բերված գիտելիքների շնււրհիվ կարողացան ճանաչել իրենց իսկա-
կան գիրքը և հասկանալ իրենց իրավունքներն ու արտոնությունները: 
Նա նշում էր, որ Իրանի կանայք հասարակությունից մեկուսացված փ-
նելու պատճառով հնարավորություն չեն ունեցել ցույց տալու իրենց տա-
ղանդը և ունակությունները, ապա ավելացնում էր, որ ավեփ ճիշտ նրանք 
հնարավորություն չեն ունեցել՝ իրականացնելու իրենց պարտականութ-
յունները սիրեփ հայրենիքի և ժողովրդի հանդեպ ու ծառայելու իրենց 
երկրի բարօրությանը այնպես, ինչպես պետք է անեին:11 

Ռեզա շահը շեշտում էր, որ չպետք է անտարբեր մոտենալ այն 
փաստին, որ ազգի կեսը հաշվի չի առնվել, այլ խոսքերով ասած՝ երկրի 
աշխատուժի ուղիղ կեսը պարապուրդի է մատնվել: Իր այդ խոսքերով 
Ռեզա շահը կրկին անգամ ապացուցում էր այն, որ նրա հիմնկան միտ-
քը մարդկային ռեսուրսները հնրավորին չափ երկրի բարօրության հա-
մար օգտագործելն էր: . 

Ռեզա շահը նշում էր, ոը կանայք երբեք մարդահամարի չեն մաս-
նակցել, քանի որ նրանք առանձին համայնք են կազմել և չեն համարվել 
իրանական հասարակության մաս: Միայն մեկ դեպքում են կանանց 
մարդահամարի մեջ ընդգրկել, երբ սննդի պակաս է եղել: Նրանց հաշվի 
են առել, որպեսզի ապահովեն սննդի մատակարարումը: Դիմելով կա-
նանց, Ռեզա շահը նշում էր, որ նրանք պետք է ընդունեն հունվարի 8-ը 
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որպես շրջադարձային օր և օգտագործեն իրենց ընձեոված հնարավո-
րությունը՝ երկրի առաջընթացի համար: Նա դիմում էր կանանց՝ շեշտե-
լով, որ նրանք պետք է դառնան լավ ուսուցիչներ ե դաստիարակեն լավ 
քաղաքացիներ: Նա ավարտել է իր խոսքը՝ նշելով, որ կրթված կանայք, 
այժմ տեղյակ լինելով իրենց իրավունքներին և արտոնություններին, 
կկատարեն իրենց պարտքը հայրենիքի հանդեպ:12 

Այդ օրվանից կանայք իրավահավասար ճանաչվեցին տղամարդ-
կանց: Չադրան արգելվեց: 3 Ոչ մի խանութ չէր սպասարկում չադրա 
կրող կանանց, նրանք չէին կարող հաճախել հասարակական վայրեր ե 
անգամ դուրս գալ փողոց:14 Զարմանալի չէ, որ շատերը չադրայի արգել-
քը համարում էին ոչ թե կանանց իրավունքների հավասարեցում, այլ ոս-
տիկանական ճնշում: 

Չադրայի արգեւքը ֆինանսական խնդիրներ առաջացրեց չունևոր 
խավի կանանց համար, քանի որ այն թույլ էր տափս նրանց չհոգալ հա-
գուստի մասին: Այդ էր պատճառը, որ կառավարությունը չունեոր կա-
նանց 25.000 ֆունտ ստեռլինգ հատկացրեց՝ նոր հագուստ գնելու հա-
մար:15 Սակայն աոաջին արդյունքները բարեհաջող չէին, բարձր խավի 
կանայք կարող էին հագնվել փարիզյան նորաձևությանը համապա-
տասխան, իսկ մնացածը պետք է բավարարվեին նրանով, ինչ կարող 
էին գտնել շուկաներում: Իսկ հնի և նորի խառնուրդը ոչ միայն տգեղ էր, 
այլև ակնհայտ էր դարձնում սոցիալական անհավասարությունը: 

Չադրա կրելու արգելքը ցնցում էր Իրանի հասարակության հա-
մար: Կանայք չգիտեին, թե ինչպես պետք է իրենց պահեն տղամարդ-
կանց շրջապատում, տեղյակ չէին էթիկայի կաննոներին, նորաձևությա-
նը: Իսկ տղամարդիկ զայրանում էին, երբ տեսնում էին իրենց կանանց և 
աղջիկներին առանց չադրա վադոցում զբոսնելիս և առավել ևս երբ նկա-
տում էին հայացքներ նրանց նկատմամբ:16 

Այս նորամուծությունը տարբեր մոտեցումների արժանացավ 
հենց կանանց կողմից: Տարեցների համար դա մի մղձավանջ էր, և 
նրանցից շատերը սկզբում անգամ հրաժարվեցին փողոց դուրս գալ: Ե-
րիտասարդնեբի համար դա կյանքը փոխելու հույս էր, և նրանք ուրա-
խությամբ ընդունեցին իրենց տրված ազատությունը: Դա առաջին սե-
րունդն էր, որը դուրս գալով սւնդարունից, ընկղմվեց ազատության մեջ: 
Դա բավականին դժվար ճանապարհ էր, քանի որ նրանք չունեին 
հետևելու օրինակներ: 

Եվ չնայած, որ այդ քայլը հեդավախական էր և կարող էր հանդի-
պել դիմադրության, այնուամենայնիվ, լուրջ միջադեպեր չեն գրանցվել՝ 
գուցե քարոզչության արդյունավետության շնորհիվ: 

Այգ շրջանում հոգևորականությունը խուսավտւմ էր բացահայտ 
ընդդիմանալ Ռեզա շահի բարեվւոխումներին, և միայն 1941թ. հետո 
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նրանք ակաիվացրեցին իրենց գործունեությանը:17 Հետագայում, Ռեզա 
շահի՝ գահից հրաժարվելուց հետո, հոգևորականության ազդեցության 
հետևանքով նրա որդին՝ Մոհամմհդ Ռեգա շահ Փահլավին փոխեց չադ-
րայի արգելքը՝ ազատ ընտրության հնարավորություն ընձեռելով կա-
նանց: Ցածր խավի կանայք նորից սկսեցին չադրա կրել քանզի այն 
թաքցնում էր նրանց մաշված հագուստը: Անգամ երիտասարդներից 
շատերը, ովքեր նախընտրում էին եվյւոպական հագուստ, որոշ դեպքե-
յտւմ կրում էին չադրա, օրինակ՝ աղոթքի ժամանակ, սուրբ վայրերում 
կամ ավագ սերնդի ներկայացուցիչների ներկայությամբ: 

Չնայած Ռեզա շահի կառավարման շրջանում կատարված ապ-
շեցուցիչ փոփոխություններին՝ սխալ կփներ ենթադրել, թե Շարիաթի՝ 
դարերով սրբագործված գաղափարները, որոնք իրանական հասարա-
կության և մշակույթի հիմքն են կազմում, ամբողջովին անուշադբության 
էին մատնվել կամ փոխարինվել: Աշխարհիկ և Շարիաթի օրենքների 
միջև հնարավոր տաբբերություների խնդիրը կարգավորում էր Հիմնա-
կան օրենքի լբացումո, ըստ որի ոչ մի դեպքում օրենքները չպետք է հա-
կասեին Շարիաթին:1 

Այսպիսով, նոր ընդունված Քաղաքացիական օրենսգիրքը իրենից 
ներկայացնում էր Շարիաթի և արևմտյան աշխարհիկ օրենքների ընդ-
հանրացում: 

Ոչ մի այլ բնագավառում Շարիաթի գաղափարներն այնքան հա-
րատև չէին, որքան ամուսնությանը, ապահարզանին, ընտանեկան հա-
րաբերություններին, և բարոյականության դեմ հանցագործություններին 
վերաբերող օրենքներում: 1926-1940թթ. ընթացքում այդ խնդիրներին 
վերաբերող օրենքները վաւիոխվել են չորս անգամ՝ յուրաքանչյուր ան-
գամ հեռանալով բուն Շարիաթի սկզբունքներից, սակայն նաև պահպա-
նելով նախնական գաղափարների կորիզը:21 

Օրենքով՝ ամուսնությունը դարձավ աշխարհիկ, սակայն ամուս-
նությանը վեոաբեյադ օրենքների մեծ մասը ակնհայտորեն հետևում էին 
Շարիաթին:7 Այդուհանդերձ, ամուսնությանը և ապահարզանը օրինա-
կան չէին համարվում, եթե չէին գրանցվում քաղաքացիական գրասեն-
յակներում: Քաղաքացիական գրասենյակներն էլ ամուսնության վկայա-
կան տափս էին միայն այն դեպքում, եթե կատարվում էին օրենքի բոլոր 
պահանջները: Աակայն այդ օրենքը չէր կարոդ փարժեք գործել քանի որ 
գյուղական տարածքների մեծ մասում քաղաքացիական գրասենյակներ 
չկային:23 

Ըստ Շարիաթի՝ ամուսնական ՚ նախաձեռնությունը և բոլոր իրա-
վունքները պատկանում են ամուսնուն, սակայն, եթե նա ունի ավեփ քան 
մեկ կին, ապա նա բոլոր առումներով հավասարապես լավ պետք վերա-
բերվի նրանցից յուրաքանչյուրին: 4 
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Իրանցիների շրջանում բազմակնության սովորությանը զուգա-
հետ ընդունված էր նաև շիսւկան սիղե հասկացությունը, այսինքն ժամա-
նակավոր ամուսնությունը, որի տևողությունը կարող է լինել մեկ գիշեր-
վանից մինչև ամբողջ կյանքը: Նոր ընդունված Քաղաքացիական օ-
րենսգրքի 1075-77 հոդվածներով պահանջվում էր ժամանակավոր ա-
մուսնությունների գրանցում: Սակայն այդ օրենքները լի էին հակասութ-
յուններով և բացերով՛ սիղեի տևողությունը, նյութական հարցերը և ժա-
ռանգական իրավունքներին վերաբերող խնդիրները որոշելու համար:25 

Սակայն մինչև Ռեզա շահի իշխանության գալն արդեն նկատ-
վում էր միակնության միտում, որը կապված էր տարբեր գործոնների 
հետ' Արևմուտքի ազդեցությունը, ժամանակակից կրթությունը, և վեր-
ջին, սակայն ոչ պակաս կարևորը՝ կենսամակարդակը:26 Ռեզա շահը օ-
րենքով չարգելեց բազմակնությունը, քանի որ դա համարում էր հակա-
ռակ Սուհամմադ մարգարեի օրենքին, որը թույլ էր տալիս 4 օրինական 
կին ունենալ:27 

Ինչ վերաբերում է ապահարզանին, ապա Քաղաքացիական օ-
րենսգրքի 1133 հոդվածը նշում է, որ «ամուսինը կարող է բաժանվել կնո-
ջից ցանկացած ժամանակ, իսկ կնոջը դրա համար որոշակի պատճառ-
ներ են պետք»28, որը ճշգրիտ համապատասխանում է Շարիաթի օրենք-
ներին: Սակայն համաձայն 1931թ. ընդունված նոր օրենքի՝ կնոջը տրվեց 
իրավունք դիմելու ամուսնալուծության, եթե նրա ամուսինը հարսանիքից 
առաջ չի տեղեկացրել կնոջը այլ կանանց մասին, կամ ամուսնացել է 
կրկին առանց նրա համաձայնության:29 

Շարիաթի օրենքին համապատասխան՝ Իրանի Քաղաքացիա-
կան օրենսգիրքը նշում է, որ օրինական երեխաները պատկանում են հո-
րը, և ապահարզանի դեպքում խնամակալությունը հոր իրավունքն է: 
ժառանգության, անունն օգտագործելու և խնամակալության իրավուն-
քին վերաբերող օրենքները նմանապես համապատասխանեցված են 
Շարիաթին:3 

1938թ. նոյեմբերի 24-ին Սեջլիսի ընդունած օրենքի համաձայն՝ ա-
մուսնությունից առաջ բոլոր փեսացուներից և հարսնացուներից բժշկա-
կան վկայական էր պահանջվում:31 Բավականին հակասական է, բայց 
հարսնացուներն ազատված էին սեռական օրգանների հիվանդություն-
ների բացակայության մասին վկայական ցույց տալուց: Սա ակնհայտ 
զիջում էր կանանց խոհեմությանն ու զգայունությանը, որոնք չէին ցան-
կանում զննվել տղամարդ բժշկի կողմից: 

Ըստ քաղաքացիական օրենսգրքի 1041-43 հոդվածների ամուս-
նության համար օրինական տարիք էր սահմանվում տղամարդու հա-
մար՝ 18, իսկ կնոջ համար՝ 16 տարեկանը: Սակայն որոշակի պայմաննե-
րում և ծնողների համաձայնությամբ թույլ էր տրվում համապատասխա-
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նաբար 15 և 13 տարեկանը: 32 Սակայն կրթական մակարդակի բարձ-
րացման շնորհիվ նկատվում էր միակնության և ամուսնական տարիքի 
բարձրացման միտրւմ: 

Սի իրանցի իրավաբան այդ շրջանում նշում էր, որ կանայք իբա-
վահավասար չեն տղամարդկանց միայն 5 կետում: 

1. Տղամարդը կարող է մեկից ավելի կին ունենալ, այն դեպ-
քում, երբ կինը այդ իրավունքը չունի: 

2. Տղամարդը կարոդ է բաժանվել իր կնոջից ցանկացած պա-
հին, այն դեպքում, երբ կինը կարող է դա անել միայն որոշակի պայման-
ներում: 

3. Կինը ունի ավելի քիչ ժառանգական իրավունքներ քան 
տղամարդը, սակայն մյուս կողմից կնոջը ամուսնական օժիտի իրավունք 
է տրվում, և նա կարող է լիարժեք տնօրինել իր ունեցվածքը: 

4. Ամուսինը ընտանիքի գլուխն է և ըստ օրենքի երեխաները 
նրան են պատկանում: 

5. Կանայք չեն կարող քվեարկել կամ իրենց թեկնածություն-
ներն առաջադրել Մեջլիսի ընտրությունների ժամանակ:3 

Սակայն կան նաև այլ տարբերություններ: Օրինակ՛ չնայած Քա-
ղաքացիական օրենսգրքի 1062, 1064,1070 հոդվածներով որպես ամուս-
նության անհրաժեշտ պայման պահանջվում էր երկու կողմերի համա-
ձայնությունը, իրականում այդ պայմանները չէին իրագործվում և հիմ-
նականում չէին էլ կարող իրագործվել: Դրա վառ ապացույց էր այն, որ 
նույն օրենսգրքի 1042-1043 հոդվածներով դստեր ամուսնության համար 
պահանջվում էր հոր թույլտվությունը, իսկ արու զավակների ամուսնութ-
յան դեպքում դա չէր պահանջվում:3 

Քաղաքացիական օրենսգրքի 1060 հոդվածի համաձայն իսլամ 
դավա նող կինը չի կարող ամուսնանալ ոչ մահմեդականի հետ, իսկ մահ-
մեդական տղամարդը կարող է ամուսնանալ ոչ մահմեդական կնոջ հետ, 
եթե նա կռապաշտ չէ:3 

Ըստ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1050, 1051 հոդվածների ար-
գելվում էր բազմամուսնությունը, իսկ 942 և 1046 հոդվածներով տղամար-
դուն թույլ էր տրվում ունենալ 4 մշտական և անսահման քանակությամբ 
ժամանակավոր կին:36 

Ամուսնացած զույգերի իրավունքները և պարտականությունները 
ըստ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1102-1118 հոդվածների բաժանվում 
էին երկու տիպի՝ նյութական և ոչ նյութական: 

Ամուսնու նյութական պարտականությունները և կնոջ իրավունք-
ները սահմանվում էին որպես աջակցություն: Այն ներառում է սնունդ, 
հագուստ և տուն՝ կնոջ կարիքներին համապատասխան: Այնուամենայ-
նիվ միայն մշտական կինը աջակցություն ստանալու իրավունք ունի:37 
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Իսկ կնոջ նյութական պարտականությունները ե ամուսնու իրա-
վունքները սահմանվում էին որպես հնազանդություն: Հնազանդությունը 
լինում է ընդհանուր և հատուկ: Ընդհանուրի իմաստով այն ենթադրում է 
կնոջ բոլոր պարտականությունները, իսկ հատուկ իմաստով այն վերա-
բերում է ամուսինների ինտիմ կյանքին:3 

Ամուսնության ոչ նյութական իրավունքները և պարտականութ-
յունները սահմանվում էին հետևյալ կերպ. «Ընտանիքի ստեղծումը հիմն-
վում է ամուսնու և կնոջ ներդաշնակ գոյակցության վրա» (Քաղաքացիա-
կան օրենսգրքի 1104 հոդված): Սակայն այդ ներդաշնակ գոյակցությու-
նը չի բացառում ամուսնու գերակայող դերը ընտանիքում:39 

Ոգեշնչված իրենց՛ այս օրինական ազատությամբ և ժամանակա-
կից կրթության շնորհիվ՝ Իրանի կանայք ավելի ու ավելի էին ներքաշ-
վում իրենց երկրի կյանքի մեջ: Սկզբում կանանց կարիերայի հնարավոր 
միակ ուղին ուսուցչի մասնագիտությունն էր, սակայն այս դեպքում ևս ն-
րանց աշխատավարձերը կիսով չափ պակաս էին տղամարդկանցից: 
1938թ. ընդունվեց Աշխատանքային նոր օրենսգիրք, որի համաձայն՝ աշ-
խատանքի ոլորտում կանայք տղամարդկանց հավասար իրավունքներ 
ստացան:40 

Հետո նրանց հնարավորություն ընձեռվեց ստանալու բժշկի 
կամ բուժքրոջ, ապա լրագրողի մասնագիտություն, ինչպես նաև ար-
տասահմանում ուսում ստանալու հնարավորություն: 1936 «էմանսի-
պացիայից» հետո կանանց տղամարդկանց հավասար պայմաններով 
սկսեցին ընդունել Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ 
(սակայն նրանք լսարան էին մտնում տղամարդկանցից առաջ և հա-
տուկ մուտքով): 

Անգլո-իրանական նավթային ընկերությունը առաջիններից մեկն 
էր, որ ընդունեց կանանց աշխատանքի որպես մեքենագրուհիներ և քար-
տուղարուհիներ, սակայն շուտով այլ ընկերությունները ևս հետևեցին 
նրանց օրինակին, և կանայք վտխարինեցին տղամարդկանց այս աս-
պարեզում:41 

Այս ամենի շնորհիվ կանանց հնարավորություն ընձեռվեց՝ կիրա-
ռելու ստացած գիտելիքները և օգտագործելու իրենց ներուժը երկրի 
բարգավաճման համար: Կանանց իրավունքների հավասարեցումը ոչ 
միայն Իրանի սոցիալական րարեվախումների ցուցանիշն է, այլև այն 
նշանակում է նահապետական ընտանիքի վեբավախումը և կանանց 
մասնակցությունը երկրի մշակութային և հասարակական կյանքին: 

Հագուստի արևմտականացումը հետապնդում էր ոչ միայն կա-
նանց վիճակի բարելավման, հոգևորականության ազդեցությունը թու-
լացնելու նպատակ, այլ նաև հանդիսանում էր Ռեզա շահի կենտրոնց-
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ման ծրագրի լավագույն ապացույց: Ռեգա շահի կարծիքով միատեսակ 
հագուստը կներշնչեր բնակչությանը նաև միատեսակ մտածելակերպ:42 

Ռեգա շահի կառավարման շրջանի վերջում Արևմուտքի շունչը 
կրաւ օրենքների ազդեցությունը մարդկանց կյանքում զգալի էր, սակայն, 
իհարկե, ոչ այն աստիճանի, որ ներկայացվում է պատմական գրակա-
նության մեջ: Սոցիալական և մշակութային օրինակները վախվում էին 
քաղաքային բնակչության շրջանում, իսկ գյուղերում ավանդույթները 
փոփոխության նշույլ անգամ չունեին:43 Օրենսդրական դաշտի վտվա-
խաթյունները արտահայտում էին Ռեզա շահի ցանկությունը՝ արդիա-
կանացնել և աշխարհիկ աղու վրա դնել Իրանի հասարակությունը՝ Իրա-
նի միջազգային վարկանիշը բարձրացնելու և իր իսկ դիրքերը ամրապն-
դելու համար: 

Այսպիսով, կանանց վիճակը բարելավելու՝ Ռեզա շահի ծրագիրը 
հետապնդում էր առնվազն երեք միմյանց վտխկապակցված առաջնա-
կարգ նպատակ՝ արևմտականացնել Իրանը, թուլացնել հոգևորակա-
նության ազդեցությունը, օգտագործել կանանց ներուժը երկրի զարգաց-
ման ու առաջադիմության գործընթացում: Այս ամենով հանդերձ՝ Ռեզա 
շահը, որոշակի արտոնություններ շնորհելով կանանց, ձգտում էր ի դեմս 
նրանց ձեոք բերել սոցիալական հենարան՝ իր քաղաքականության իրա-
կանացման համար: 

Չնայած բոլոր բարեվտխումներին, Ռեզա շահը չէր կարոդ եվրո-
պական ազդեցությունը առանց Իրանի ավանդույթներին և իրականութ-
յանը հարմարեցնելու տարածել երկրռւմ, քանի որ հասարակությունը չէր 
կարող կտրուկ վերավախվել պատմական այդպիսի կարճ ժամանակշր-
ջանում: 

STEPANYAN LUSINE 

THE STATUS OF WOMEN IN THE PERIOD 
OF REZA SHAH PAHLA VI 

Having undisputed political power, Reza Shah initiated a number of social 
reforms. Three fects, he saw, obstructed the way, Shia religion in its traditional form, 
illiteracy and the status of women. If, then, the Shah wanted to modernize Iran, he had 
to transform the inferiority,՛ which was the women's fate in Muslim countries, into а 
statu; of legal and social equality. 

So one of more spectacular and fundamental changes on the way of 
modemization, possibly was the emancipation of women. From January 8, 1936 а 
great step was taken, and women were regarded in law as being equal with men. The 
veil was strictly forbidden. It was, of course, not the discarding of the veil as an article 
of dress, but the veil as a Symbol of edition of women from society. 
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One of the most important reforms was the new Civil Code, which reflected а 
new outlook in the official attitude towards principlcs pertaining marriage, divorce, 
family relations. Despite the changes of the Reza Shah period, the new Civil Code 
was a perplexing mismatch of the shariah and the western sccular codes. 

Due to the reforms of Reza Shah and inspired by their new lega! frccdom, 
Iranian women were entering more and more into life of their countiy. 

By the end of the reign of Reza Shah the influence of the western-inspired 
reforms upon the lives of the people was considerable. But social and cultura! patterns 
were changing among the urban population but in the village the age-old practices 
showed, no signs of disappearing. 
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ԱՐ ԱՔՍ ՓԱՇԱՅԱՆ 

ՋԻՀԱԴ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ԴՐԱ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Միջազգային հարաբերությունների ժամանակակից փուլում իս-
լամի հարաճուն քաղաքականացման հետևանքով Ջիհսպ տերմինն ա-
վեփ հաճախ է սկսել հայտնվել ինչպես քաղաքագիտական ուսումնասի-
րություններում ու մամուլում, այնպես էլ իսլամական քաղաքական և 
կրոնական ոպղությունների ու հոսանքների հայեցակարգերում: Ջիհսպի 
վերաբերյալ գրվել են բազմաթիվ ուսումնասիրություններ : 

Ջիհադն իսլամական աշխարհընկալման յուրահատուկ ձև է: Իս-
լամական աշխարհի քաղաքական և կրոնական չափավոր ու արմատա-
կան հոսանքները սնվում են Ջիհաղի գրույթներով: Սիևնույն ժամանակ 
այս հայեցակարգը դարձել է աշխարհում ամենադաժան երևույթներից 
մեկի՜ ահաբեկչության, շարժիչ ուժը, դրա գաղափարական հիմքը: 

Ջ]ւհաղ տերմինի նշանակությունը բավական լայն ընդգրկում ու-
նի: Իսլամական շրջանակներում այն տարբեր մեկնաբանություննեբի 
առիթ է դարձել մահմեդական քաղաքական, կրոնական գործիչների ու 
տեսաբանների կողմից: Բազմազան և հակոտնյա են տեսակետները Ջի-
հսւղի իրագործման ուղիների, մեթոդների և նշանակության մասին: 

Ջիհսպ բառը ծագում է արաբերեն./ճժարմատից, որ նշանակում է 
ջանքեր գործաղրեչ, ճիգեր թափել պայքարել. Իրավական-կյանական 
տեսանկյունից Ջիհադը աստծո հավատքի նվիրյալների կողմից գոր-
ծադրվող բազմաթիվ միջոցների համալիր է: Այս առումով ուշագրավ է 
իսլամի սուրբ գրքի՝ Ղուրանի (ալ-Կուրան, արաբերեն՝ ընթերցվածք) 
հետևյալ այաթը. «Դուք հավատում եք Ալլահին և նրա սաաքյափն և 
պայքարելով՝ ընծայաբերում եք հանուն Ալլահի ձեր ունեցվածքն ու 
կյանքը: Դա երջանկություն է, եթե դուք դա երբևէ հասկանում եք»2: 

Ջիհսպ հասկացությունը ձևավորվել է Մուհամմադ մարգարեի քա-
րոզչության շրջանում և կապված էր նոր հավատքի գաղափարախոսութ-
յան հետ: Այն առաջին հերթին նշանակում էր հրաժարվել բազմաստվա-
ծությունից (jjolytheism)՝ հօգուտ միաստվածության (monotheism) գաղա-
փարի: Այսպիսով, իսլամի սկզբնական շրջանում Ջիհսպնառավելապես 
փրկոտյան, քան գործողության հայեցակարգ էր3: 
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Իսլամի հաղթանակից և խալիֆայության4 ստեղծումից հետո Ջի-
հադի սկզբունքը դարձավ պետական գաղափարախոսության ամենա-
կարևոր տարբերից մեկը, որը նորադարձ մահմեդականներին մղում էր 
աշխարհով մեկ տարածել իսլամը և ստեղծել համաշխարհային իսլամա-
կան պետություն: Ակնհայտ է, որ այն արտահայտում էր dar al-lslam-ի, 
այսինք՝ իսլամի աշխարհի (կամ՝ խաղաղության աշխարհի) պաշտպա-
նության գաղափարը ոչ իսլամական ուժերից: Միևնույն ժամանակ Ջի-
հադով էր պայմանավորվելու dar al-barb-ի, այսինքն՝ պատերազմի աշ-
խարհի փոխակերպումը dar al-hlam-\f\ 

Ջիհադն ամրագրված է Ղուրանով և հսւդիսներով6: Ջիհսւդի հայե-
ցակարգն իսլամական իրավական դասական դպրոցների՝ մազհաբների, 
կողմից համակարգվեց խալիֆայության կայացումից հետո: Մշակվեցին 
Ջիհւսդի թե' տեսական և թե' գործնական կողմերը: 

Իսլամական իրավունքի մեջ թույլատրվեց պատերազմի միայն 
մի տեսակ՝ Ջիհադը, որի նպատակը իսլամի առաքելության պաշտ-
պանությունն էր: Դրանում շեշտադրվեց շարունակական պատերազ-
մի սկզբունքը: Իսլամը մարտնչելու էր մինչև աստծո խոսքը երկրի 
վրա հաստատելը: 

Հիմնվելով այս սկզբունքների վրա՝ Ջիհադը օտար՛ մասնավո-
րապես եվրոպական լեզուներով թարգմանվել է սրբազան պատե-
րազմ, որն արտահայտում է տերմինի միայն իրավական-կրոնական 
նշանակությունը: 

Ջիհադն իսլամական համայնքի հիմնական պարտականություն-
ներից մեկն է: Ղուրանում նշված է, որ աստված կների նրանց մեղքերը, 
ովքեր ջանացել են հանուն աստծո (կամ՝ աստծո ճանապարհին ßihaid Л 
sabil Allah]) և կստաջնորդի դրախտ : Հադիսներում նույնպես նշված է, 
որ Ջխւսդի մեջ ներգրավվածները մեծ առավելություններ են ունենալու 
թե' երկրային, թե՛ երկնային կյանքում8: 

Մահմեդական շատ հեղինակներ նշում են, որ Ջիհադը պար-
տադրված չէր հավատացյալներին, այլ թողնված էր նրանց կամքին: 
Մահմեդական իրավագետները Ջիհադը չեն ներգրավել հավատքի՝ իմա-
նի, հինգ սյուների մեջ, քանի որ այն ոչ թե անհատական պարտակա-
նություն (fardh'am) էր, այլ մահմեդական համայնքի՝ ամմայի պարտա-
կանությունը՝ ( fardh al-kifayab)\ Պարտադիր չէ, որ ամմայի բոլոր ան-
դամները ռազմական գործողությունների միջոցով մասնակից դառնային 
Ջիհադին. Դրանից կարող էին ազատվել ֆիզիկապես տկարները10: 

Ջիհադը շարունակական պատերազմի կարգավիճակ է հեթանոս-
ների (musbrikun) և «անհավատների» (kuf la i ) դեմ: Խալիֆայության 
կազմավորումից հետո հեթանոսների համար այլընտրանք չկար: Նրանք 
կա՛մ պետք է ընդունեին իսլամը, կամ՝ կյանքով հատուցեին, քանի որ իս-
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լամը ե բազմաստվածությունը (shirk) անհամատեղելի են: Ուստի մահմե-
դականների աստվածային պարտականությունն էր վերացնել հեթանոս-
ներին 11: Այս մասին հադիսներում կա Մուհամմադ մարգարեի խոսքերը. 
«Ես կպում եմ ձեզ մարտնչել կոաաաշտների դեմ, մինչև որ նրանք ասեն՝ 
«Չկա աստված բացի Ալլահից»»1 : Նմանօրինակ շեշտադրումներ Ղու-
րանում կան նաև «անհավատների» վերաբերյալ՛3: 

Ուշագրավ է Ջիհաղի մոտեցումը խալիֆայության մոնոթեիստնե-
րի. հիմնականում՝ քրիստոնյաների և հրեաների նկատմամբ: Ղուրանում 
նրանք հիշատակված են որպես ahl al-kilab'4, այսինքն՝ Գրոց ժողովուրդ, 
և միջակա տեղ են զբաղեցնում մահմեդականների և հեթանոսների ու 
«անհավատների» միջև: 

Մահմեդական նվաճողական արշավանքների ժամանակ հան-
դուրժողականությունը ahl al-kitab-ի նկատմամբ պայմանավորված էր 
նրանցից աջակցություն ստանալու ակնկալիքով: Խալիֆայության կազ-
մավորումից հետո փոխհարաբերությունները մոնոթեիստների և մահմե-
դականների միջև կարգավորվեցին իսլամական իրավունքի միջոցով: 
Այս մասին Ղուրանում կա համապատասխան նշումը. «Մարտնչե՛ք Գ-
բոց մարդկանց դեմ, որոնք չեն հավատում ո՛չ Ալլահին և ո՛չ էլ դատաս-
տանի օրվան, որոնք պիղծ չեն համարում այն, ինչ պիղծ է համարել Ալ-
լահը և նրա առաքյալը, և ոչ էլ հետևորդն են ճշմարիտ հավաստի, մինչև 
որ նվաստացած, իրենց իսկ ձեռքով չվճարեն ջիզյան»15: 

Այլակրոնության հարկ կամ ամենամյա գփւաեարկ՝ ջիղյա վճա-
րելու դիմաց քրիստոնյաները, հրեաները և մնացած մոնոթեիստները 
մահմեդական համայնքի կողմից ստացան հովանավորյալի հատուկ 
կրոնական կարգավիճակ՝ ahl al-dhimmabX6\ Նրանց թույլատրվեց դա-
վանել սեփական կրոնը, երաշխավորվեց նրանց կյանքը, ազատությու-
նը, ունեցվածքի անձեռնմխելիությունը: Մահմեդականները պարտավոր 
էին հարգանքով վերաբերվել զիմմիներին և իրականացնել նրանց 
նկատմամբ ստանձնած պարտականությունները: Համաձայն ավան-
դույթի՝ մարգարեն մահմեդական հավատացյալներին կոչ է արել չհե-
տապնդել զիմմինեբին՝ Ահեղ դատաստանին չարժանանալու համար 7: 

IX-X դարերում Ջիհաղ հասկացությանը ստացավ նոր բովանդա-
կություն: Ձևավորվեց ՜Ջիհաղի բարձրագույն ձև՝ հոգևոր Ջիհադ {կամ 
մեծ Ջիհազ, ներքին Ջիհսպ) հասկացությունը, որ նշանակում է ներքին 
ինքնակատարելագործում հանուն աստծո18: ХП դարի մահմեդական 
ռացիոնալիստ փիփսոփա, գիտնական և տեսաբան Իբն Ռուշդը (Ավե-
ռոհս) նշում է Ջիհաղի իրականացման չորս եղանակներ՝ սրտով, Լեզվով, 
ձեռքով և սրով: Առաջին դեպքում մարդը պայքարում է սատանայի դեմ՝ 
ձգտելով դիմագրավել ներքին արատները, երկրորդ և երրորդ դեպքերում 
առավելապես պայքար է մղվում ճշմարիտը, լավը յուրացնելու և սխալը 
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գիտակցելու ու դիմագրավելու համար: Չորրորդը «անհավատների» և 
հավատքի թշնամիների դեմ ճակատամարտն է, որի մեջ ներգրավված-
ները՝ որպես վախհատուցում արժանանալու են հավիտենական փաոքի 
և դրախտի19*: 

* * * 

Մահմեդական ժամանակակից հեղինակներից շատերի կարծի-
քով՝ Ջիհադը սրրազան պատերազմ թսւրգմանեա ճիշտ չէ, որ կապված է 
Արևմուտքում իսլամը ոչ ճիշտ ընկալելու հետ : Իսլամը գիտակցվել է 
որպես «սրի կրոն», նսեմացվել է նրա խորքային հոգևոր նշանակությու-
նը, աղճատվել՛ իմաստը: Մահմեդական տեսաբաններից շատերի կար-
ծիքով՝ միջազգային լրատվամիջոցների և քարոզչության միջոցով 
Արևմուտքը ձգտում է իսլամը ներկայացնել որպես մարտնչող և դաժան 
կրոն, իսկ Ջիհադը որպես աշխարհի խաղաղությունը խաթարող հան-
գամանք: Իրականում Ջիհադը լայն հասկացություն է և «խորհրդանշում 
է իսլամի վեհ ուսմունքը»21: 

Մահմեդական տեսաբան Ֆազլուբ Ռահմանի կարծիքով՝ եվրո-
պացիների մեջ տարածված այն տեսակետը, թե «իսլամը տարածվել է 
սրով», կամ «իսլամը սրի կրոն է», ճիշտ չէ: «Այն, ինչ տարածվել է սրով 
ոչ թե իսլամի կրոնն էր, այլ իսլամի քաղաքական տիրապետությունը... 
իրականում զինված Ջիհադը (Ջիհադի ֊ Ա Փ . ) միայն մի տեսակն է»22: 

ժամանակակից հեղինակները, ըստ Ջիհադի մասին իրենց պատ-
կերացումների, բաժանվում են երեք խմբերի՝ ապռլռգյւստներ, նեոկլասի-
ցիստՕեր, մոդեոնիստնեի13-. 

Ապոլոգիստնեբը, որոնք երևան եկան 19-րդ դարի երկրորդ կեսին 
Հնդկաստանում բրիտանական գաղութատիրության շրջանում, խաղա-
ղասիրական մոտեցում ցուցաբերեցին Ջիհադը մեկնաբանեփս: Վկայա-
կոչելով Մուհամմսւդ մարգարեի մղած բոլոր մարտերը՝ նրանք հավաս-
տում էին, որ իսլամն ընդունում է միայն պաշտպանողական պատերազմ 
հասկացությունը: Սեյիդ Ահմադ Խանի (1817-1898)" պնդմամբ՝ քանի 
դեռ բիրտանացիները չէին սահմանափակել մահմեդականների կրոնա-
կան իրավունքները, անընդունե(ի էր նրանց դեմ ջիհւսդ հայտարարելը: 
Նրա կարծիքով՝ Ջիհադն ընդունելի է երկու դեպքում՝ երբ մահմեդական-
ների դեմ ագրեսիա է իրականացվել, սակայն ոչ թե նրանց երկիրը նվա-
ճելու, այլ բացառապես իսլամը վերացնելու նպատակով, և, վերջապես, 
երբ մահմեդականներին արգելում են դավանելիսլամը : 

Նեոկլասիցիստների մոտ Ջիհադը ներկայացված է դասական 
պատկերացման շրջանակներում, սակայն նորացված ձևով: Այս ստու-
մով ուշագրավ է մահմեդական տեսաբան ԱբռւլԱլա Մսապուդիի (1903֊ 
1979)2 «Ջիհադն իսլամում» բազմածավալ մենագրությունը, որտեղ հե-
ղինակը ձգտում է փիլիսոփայորեն հիմնավորել Ջիհադի դասական հա-
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յեցակւսրգը27: Նրա կարծիքով՜ մարդիկ ճշմարիտ ազատություն կարող 
են վայելել և ազատ ընտրության հնարավորություն ունենալ, եթե երկրի 
վրա իշխի իսլամի օրենքը28: 

«Դեպի իսլամի ճանաչումը» գրքում Աբու Ալա Մաուդուդին նշում 
է, որ Ջիհադը բացառապես պաշտպանողական բնույթ ունի, «...ամե-
նօրյա աղոթների ու ծոմի նման Ջիհադը մահմեդականների գլխավոր 
պարտականությունն է»: Հեղինակի կարծիքով՝ եթե որևէ իսլամական 
պետության դեմ ագրեսիա է իրականացվել, և նա ի վիճակի չէ դիմագ-
րավել այն, ուրեմն հարևան իսլամական պետությունների, ինչպես նաև 
ոդջ աշխարհի մահմեդականների պարտքն է աջակցել այդ երկրին, այ-
սինք՜ Ջիհսպ մղել29: 

Ապոլոգիստների նման մոդեռնիստները նույնպես հավատում են, 
որ իսլամը միայն պաշտպանողական պատերազմի կողմնակից է, իսկ 
Ղուրանի պատվիրանները և մարգարեի գործողությունները որևէ կաս-
կած չեն հարուցում, որ իսլամը դատապարտում է ագրեսիան: Եգիպտա-
ցի գիտնականներ Մահմուդ Շալթութը և Աբու Ջահրան հաբում են այս 
մոտեցմանը: 

Շալթութի կարծիքով՝ Ջիհադը թույլ է տալիս կռվել միայն ագրե-
սիան կանխելու, իսլամի առաքելությունը և կրոնի ազատությունը 
պաշտպանելու համար: Ղուրանը ձգտում է խադաղության և հակված չէ 
արյունահեղության: Մոդեռնիստների համար տիպական է Ջիեսպի\ն վե-
րաբերող դրույթները քննարկել ոչ թե առանձնացված, այլ՝ համատեքս-
տում, իսլամական հեռանկարի մեջ: Աբու Ջահրան պատերազմի և խա-
դաղության մասին խոսեփս քննության է առնում իսլամում մարդու ար-
ժանապատվության, մարդկության միասնության, մարդկային հասարա-
կության համագործակցության, ազատության, արդարության, հավասա-
րության, փոխգււբծողությունների մասին հարցերը30: 

Արդյո՞ք Ջխւադը հոգին փրկելու միջոց է, թե՛ պաշտպանվելու և 
ումմայի անււամներին էլ պաշտպանելու միջոց, գրում է իսլամագետ 
Նյուենհյուզը31: ժամանակակից մահմեդական իրավագետները վիճա-
բանում են, թե արդյոք Ջիհադը միակ արդարացված պատերազմն է, որ 
ամրագրված է Շարիաթով1 և պաշտպանական բնույթ ունի: 

Մահմեդական իրավագետների մեծամասնությունը, գրում է իսլա-
մագետ Ռ.Մարտինը, գտնում են, որ ժամանակակից իսլամական ազգ-
պետության33 շրջանակներում Ջիհադն ունի բացառապես պաշտպանա-
կան նշանակություն արտաքին հարձակման և ներքին կործանարար 
գործողությունների դեմ : Իսլամական աշխարհընկալմանը բնորոշ են 
թե՛ պատերազմը և թե՛ խաղաղությունը, որոնք աստվածային հիմքեր ու-
նեն: Պատերազմը հնարավորություն է տափս պաշտպանել ումմայի ան-
դամներին աստվածային ճշմարտության թշնամիներից: Իսլամական ի-
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րավունքի մեջ պատերազմն արդարացված է, որը մահմեդական հավա-
տացյալի կյանական պարտականություններից ( ՚ ibadat) մեկն է: Խաղա-
ղությունը (salam) նույնպես ամրագրված սկզբունք է Ղուրանում: Մահմե-
դականները վերջնական խաղաղության կարող են հասնել, երբ ամման 
հաղթահարի բոլոր ընդդիմադիր երևույթները, երբ պատերազմի աշխար-
հը վախակերպվի խաղաղության աշխարհի, այսինք՝ երբ ողջ մարդկութ-
յունն ընդունի իսլամը Այդ դեպքում Ջիհսպն ակտիվ պատերազմից 
կվերաճի հանդարտ պատերազմի՝. 

ժամանակակից մահմեդականների մեծամասնության կարծիքով, 
գրում է իսլամագհա ԱՄսւյերը, Ջիհադը մահմեդական համայնքի 
պաշտպանության նպատակ է հետապնդում37: Իսլամական և միջազգա-
յին իրավունքի մասնագետ Հասան Մուայնուդդինի կարծիքով՝ Ջիհադն 
արդարացված է, երբ մահմեդականներին վտանգ է սպառնամ: Մահմե-
դականներն իրենք չպետք է դիմեն պատերազմական գործողություններ 
կամ էլ՝ ագրեսիայի 8: Այս կապակցությամբ հաճախ է մեջբերվում Ղու-
րանի հետևյալ այաթը. «Պատերազմե՚ք հանուն աստծո նրանց դեմ, ով-
քեր իրենք են պատերազմում ձեր դեմ, սակայն նախահարձակ մի եղեք: 
Ալլահը չի սիրում ագրեսորներին (mu'atadin)» : 

Իսլամական և միջազգային իրավունքի մասնագետ լիբանանցի 
Սոհբի Մահմասսանիի կարծիքով՝ իսլամական իրավունքի մեջ պատե-
րազմի կանոնը աստիճանաբար ներդաշնակվում է միջազգային իրա-
վունքի նորմերին: Պատերազմը տեսականորեն ճիշտ և թույլատրելի է 
կրոնի ազատությունը, սոցիալական արդարությունը պաշտպանելու, 
ինչպես նաև ագրեսիան հետ մղելու, անարդարությունը կանխելու տե-
սանկյունից 40: 

Ըստ Շալթութի՝ Ղուրանի այաթներն ոպղված են ապահովելու 
խաղաղությունը, վերջ դնելու ագրեսիային նախքան միջազգային կա-
ռույցները դրանով կզբաղվեին: Իսլամում ճակատամարտ (qital) մղելը 
արդարացված է, գրում է նա, միայն ագրեսիան դիմագրավելու, իսլամի 
առաքելությունը և կրոնական ազատությունը պաշտպանելու համար41: 

Մահմեդական տեսաբան Դաադ էլհամիի կարծիքով՝ իսլամա-
կան Ջիհադը էապես տարբերվում է մարդկության պատմությանը հայտ-
նի պատերազմներից, որոնք նյութական նկատառումներ հետապնդելով՝ 
հանգեցրել են ոչ հզոր ազգերի դժբախտությանը: Ըստ այդմ, այն չի հա-
մապատասխանում ժամանակակից պատերազմներին, որոնք անմարդ-
կային նպատակներ են հետապնդում: Իսլամի համար անընդունելի են 
պատերազմները, գաղութատիրությունը և շահագործումը: էլհամիի 
կարծիքով՝ Ջիհադի մարտիկները պայքարում են հասարակական բարո-
յականության և սրբազան երազանքների իրականացման համար, մինչև 
որ աստված գթասրտություն ցուցաբերի 2: 
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* * * 

Զգայի հետաքրքրություն է ներկայացնում Ջիհաղի հոգևոր նշա-
նակության վերհանումը, որը հասկանալու համար նախ պետք է ընկալել 
իսլամում հավասարակշռության գաղափարը, գրում է ժամանակակից 
մահմեդական տեսաբան Սեյիդ Հուսեյն Նասբը4 : Հավասարակշռությա-
նը աստվածային ճշմարտության երկրային արտացոլումն է և խաղա-
ղության անհրաժեշտ նախապայմանը: Այն շարունակական ջանքեր է 
պահանջում, որի կորուստը կհանգեցնի քաոսի թե՛ ումմայի, թե' անհատի 
կյանքում: Մահմեդականները պետք է ջանան կյանքի բոլոր պահերին՝ 
պայքարեյու մարտում թե' ներքին և թե՛ արտաքին ուժերի դեմ44: 

Սեյիդ Հուսեյն Նասրի կարծիքով՝ ներքին Ջիհազն առնչվում է սո-
ցիալ-տնտեսական բնագավառին, որը նկատի է առնում հասարակութ-
յան մեջ արդարության {'adէ) հաստատումը: Արդարության գիտակցութ-
յունը պետք է սկսվի մարդուց: Անհատը պետք է ձգտի պաշտպանել ոչ 
միայն իր և իր ընտանքի, այլ մյուսների պատիվը, վարկը, իրավունքնե-
րը, ինչը կրոնական պարտականություն է և նույնպես՝ Ջիհսպ: Անհատը 
Ջիհաղի միջոցով պետք է հետամուտ փնի նաև սոցիալական արդարութ-
յան հաստատմանը' համաձայն Ղուրանի սկզբունքների՝ ձգտելով վերա-
կանգնել հավասարակշռությունը45: 

Հեղինակի կարծիքով՝ չնայած իսլամական հավատքի հինգ սյու-
նեյւի մեջ Ջիհաղը ներկայացված չէ, սակայն դրանցից յուրաքնա^յուրն 
առնչվում է դլւսւն: Շահսպայի46{shahadah) միջոցով արտահայտվում է ոչ 
միայն ճշմարտության, այլև՝ ներքին Ջիհսպի էությունը: Ամենօրյա ա-
ւլոթքները {salat) նույնպես անվեբջանափ, չընդհատվող Ջիհսպքւ օրի-
նակներ են, որոնք ընդմիջվում են մարդկային գոյի շարունակական ռիթ-
մով, որն իր հերթին ներդաշնակ է տիեզերական ռիթմին: Աղոթքի ժամա-
նակ հավատացյալը հոգևոր պայքար է մղում: Ռամադան ամսի ծոմը 
{տօաո), որի ընթացքում մարդը ներքին մաքրության և մեկուսացվածութ-
յան միջոցով պայքարում է արտաքին աշխարհի կբքեբի և գայթակղութ-
յունների դեմ, պահանջում է ասկետիզմ և ներքին կարգուկանոն: Այս ա-
մենը չի կարող դրսևորվել այլ կերպ, քան Ջիհսպը: Ուխտագնացությունը 
{hajj) Սեքքա չի կարոդ,տեղի ունենալ առանց նախօրոք, երկար նախա-
պատրաստվածության, ջանքեբի և ճիգերի: Այս կապակացությամբ հա-
ճախ է մեջբերվում Մուհամմադ մարգարեի հետևյալ խոսքերը. «Ուխ-
տագնացությունը ամենագեբազանցն է բոլոր տեսակի ջիհսպներից»: Եվ 
վերջապես ողորմածությունը {zakat) նույնպես Ջիհսպի մի տեսակ է, որի 
դեպքում ողորմած մարգը ոչ միայն հոգին է հանգստացնում, այլ վար-
ձում է սոցիալական արդարություն հաստատել հասարակության մեջ: 
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Մահմեդական տեսաբանի կարծիքով՝ հավատքի բոլոր սյուները 
հոգեոր տեսանկյունից կարելի է դիտարկել ներքին Ջիհադի լույսի ներ-
քո, որը մահմեդական հավատացյալի կյանքի կարևորագույն մասն է47: 

Այսպիսով, հոգեոր կյանքում կատարելության բարձրագույն աս-
տիճանին կարելի է հասնել ներքին Ջիհադի միջոցով: Կյանքի արատնե-
րից հեռանալ և աստվածային գոյի անաղարտությանը տրվել կարելի է 
միայն ինտենսիվ Ջիհադի միջոցով: Ներքին անկատարությունը հաղթա-
հարելու համար մարդը պետք է հասնի հաստատուն Ջիհադի: Հոգին 
վատնումից հեռու պահելու և աստվածային խաղաղությանը վերադարձ-
նելու համար պետք է ներքին Ջիհսպ մղել: Ըստ այդմ, հոգևոր և էզոտե-
րիկ տեսանկյունից ներքին Ջիհադը բանալի է՝ հոգևոր աշխարհը հաս-
կանալու համար: Այն ուղի է դեպի իսլամի առաքելությունը: Իսլամական 
ուղին դեպի կատարելություն, որն ուրվագծեց Մուհամմադ մարգարեն, 
իրականացվում է Ջիհադի միջոցով: 11յն կոչված է կենսական ազդակ-
ներ հաղորդել մարդկանց: «Մեր գիտակցական կյանքի բոլոր պահերին 
մենք պետք է ձգտենք կատարելագործել Ջիհադը»4*: 

Ուշագրավ է Ջիհադի հայեցակարգը իսլամական միստիցիզմի՝ 
սուֆիականության տեսանկյունից, որտեղ Ջիհադը պայքար է կրքերի և 
արատների դեմ: Դա մեծ Ջիհադն է: IX դարի սուֆի տեսաբան ալ-Քու-
ֆիի կարծիքով՝ Ջ]ւհադը ներառում է տաս բաժիններ, որոնցից միայն 
մեկն է նշանակում է մարտնչել իսլամի թշնամիների դեմ: Մնացածները 
նկատի են առնում պայքարը սեփական եսի դեմ49: 

* * * 

Հետաքրքրություն են ներկայացնում նաև Ջիհադ{ւ հայեցակարգի 
վերաբերյալ արմատական տեսակետները: 

Սաուդյան Արաբիայի թագավորության Իսլամի, վակֆերի, կոչի և 
կոդմնորոշման նախարարության Իմամների և քարոզիչների ինստիտու-
տի գիտական հանձնախմբի հրատարակած «Շարիաթական և արաբա-
կան գիտությունների50 հետազոտման ծրագեր» գրքում Ջ]ւհադը բացա-
ռապես բնութագրված է որպես զինված պայքարի ձև, որը մահմեդա-
կանների համար պարտադիր է: Այստեղ նշված են նաև Ջիհադի նպա-
տակներն ու շարժիչ ուժերը: Նպատակներից մեկն է' «զինված պայքար 
տանել, որպեսզի Ալլահի խոսքը վեր փնի ամեն ինչից, իսկ կրոնն ամբող-
ջովին ենթակա փնի Ալլահին» : Ջիհադի պայքարն ոսլղված է «անհա-
վատների» և հեթանոսների դեմ, որոնց թվին են դասվում նաև քրիստոն-
յաներն ու հրեաները, ինչպես նաև վահհաբականության տեսանկյունից 
իսլամի դրույթները խախտած մահմեդականները: Ի դեպ, վահհաբակա-
նության որդեգրած ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը՝ թաքֆիրը, «ան-
հավատության» մեջ մեղադրում է նաև մահմեդականների, որոնք առե-
րես նվիրված լինելով իսլամին՝ թաքցնում են իրենց անհավատությունը: 
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Դրանք կարող են փնել իսլամի մեջ նորարարություն ներմուծողները, ո-
րոնց դեմ պեաք է Ջիհսպ մղել՛ սպանել կամ դատապարտել52: 

Այս առումով ուշագրավ է նաև ահաբեկչական գործողություններ 
իրականացրած «Հիգբ ալլահ» կյտնաքաղաքական կազմակերպության 
գիսավոր քարտուղար Սեյիդ Հասան Նասրալլահի ելույթներից մեկի 
հետևյսդ հատվածը. «Սենք նորից ու նորից ենք ընդգծում..., որ արյունը 
կոփում Ւ. սուրը, այն միշտ հաղթել է սրին և ավերել ու կործանել բոլոր 
շդթաներն ու կապանքները...»: «Սենք մեր հարգանքն ու երախտագի-
տությունն ենք հայտնում բոլոր մոջահիդներին, որոնք զոհաբերել են ի-
րենց հոգիները, մաքառել են իրենց ժողովրդի արժանապատվության 
համար, թողել են տսումը, հեռացել են իրենց ընտանիքներից, տներից ու 
իղձերից ե ներդրել են իրենց ծաղկուն երիտասարդությունը պայքարի և 
Ջիհաղի մեջ»53: 

Ռուսաստանի Դաշնության մահմեդականների գերագույն մռւֆ-
տի շեյխ ուլ-իսլամ Թաղլաթ Թաջուդդինի կարծիքով՝ իսլամական ար-
մատականները 4 աղավաղել են Ջիհադի նշանակությունը: Իրականում 
Ջիհադ ասելով նախեառաջ պետք է հասկանալ մեծ Ջիհսպը (al-jihad al-
kabir)՝ այն մեծ ճակատամարտը, որ յուրաքանչյուր մահմեդական պետք 
է մղի իր ներսում, իր արատների ե կրքերի դեմ: Փոքր Ջիհադը պայքար է 
նրա դեմ, ով սերմանւււմ է բռնություն և չարիք, դաժանություն և անհան-
դուրժողականություն, ով մերժում է հավատքն ու ճշմարտությունը: Սինչ-
դեռ մահմեդական մոլեռանդները պատերազմ են հայտարարում նրանց 
դեմ, ովքեր համաձայն չեն իրենց հետ, այսինքն՝ ամբողջ աշխարհի դեմ՝ 
փաստորեն ընդդիմանալով նաև ավանդական իսլամին: Նման անհան-
դուրժողականությունը, ըստ իսլամի հոգևոր առաջնորդի, ի վերջո հան-
գեցնում է ահաբեկչության55: 

Ջխւաղի սկզբունքները ահաբեկչությանը ծառայեցնելը խորաց-
նում են իսլամի դեմ անհանդուրժողականության դրսևորումները: Իսլա-
մական աշխարհի պաշտոնական շրջանակները ահաբեկչական գործո-
ղությունները համարում են «խորթ իսլամի հանդուրժողական աստվա-
ծային էությանը» և քննադատում են ցանկացած փորձ, որ ձգտում է եզ-
րեր փնտրել ահաբեկչության և իսլամի միջև5 : 

* * * 

Այսպիսով, դասական իմաստով Ջիհադ նշանակում է պայքարել 
հանուն իսլամի պաշտպանության և չի ենթադրում ագրեսիա: Սակայն 
շատ դեպքերում Ջիհադի դրույթներն օգտագործվել են ոչ այդ իմաստով 
թե՛ իսլամի վաղ շրջանում, մասնավորապես՝ խարիջիների57* կողմից, թե՝ 
ներկայումս իսլամական կյտնաքաղաքական կազմակերպությունների 
կողմից, որոնք հետամուտ են ահաբեկչական գործողությունները հիմ-
նավորել և արդարացնել Ջիհսպ երևույթով: 
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Փաստ է, որ Ղուրանում բռնության նկատմամբ երկիմաստ դիքո-
րոշում կա: Սի կողից՝ ճնշումը թույլի նկատմամբ դատապարտվում է, 
նշվում է, որ մահմեդականները պետք է կռվեն միայն ինքնապաշտպա-
նության համար58, որ իսլամը չի պարտադրում59: Մյուս կողմից՝ Ղուրանի 
շատ այաթներ արդարացնում են պատերազմ վարելը հնազանդեցնելու 
և իսլամը տարածելու նպատակով60: 

Հարկ է նշել, որ Ջիհադի սկզբունքները լայնորեն օգտագործվել 
են XIX դարի վերջին ե XX կեսերին Ասիայի և Աֆրիկայի իսլամադա-
վան երկրների՝ գաղութատիրության դեմ ազգային-ազատագրական 
պայքարում: 

ժամանակակից վտւլում իսլամական աշխարհում միտում կա Ջի-
հադը մեկնաբանել որպես պաշտպանողական պատերազմ: «...Ջիհադ է 
պատերազմը պետության տարածքային ամբողջականության պաշտ-
պանության համար: Սակայն պատերազմը ծավալապաշտության նպա-
տակով Ջիհադ չէ» 

Հարկ է փաստել, որ ընդհանուր առմամբ քաղաքական, հասա-
րակական, մասամբ նաե գիտական շրջանակներում Ջիհադ հասկա-
ցությունը մեկնաբանվում է թերի կերպով, շեշտադրվում է միայն ոչ 
մահմեդական աշխարհի նկատմամբ պատերազմի ե խաղաղության 
հարցը իսլամի տեսանկյունից: Մինչդեռ Ջիհադի հայեցակարգը շատ 
ավելի տարողունակ է և նշանակում է նաև լուրջ պայքար ինչպես սո-
ցիալական, տնտեսական և մշակութային ամենատարբեր խնդիրների 
լուծման62, այնպես էլ անհատի հոգևոր աշխարհի կատարելագործ-
ման ուղղությամբ: 

ARAKS PASHAYAN 

SOME REMARKS ON JIHAD AND ՈՏ INTERPRETATION 

The paper deals with the concept of Jihad. The word Jihad is derived from the 
Arabic root jhd with the primary meaning "strive" or "exert onself'. It's juridical-
religious (traditional) meaning is the exertion in the "path of Allah", i. e. for the sake 
of God for the spread of the belief of Allab. It should be taken in its widest meaning to 
include sacrifice of life in fighting as well as material support. The formation of 
doctrine of Jihad is connected with the name of Muhammad and the new ideology of 
Islam. Jihad is a required duty imposed upon the Muslim Community. It is а 
continuous status of war against idolaters and "unbelievers" until the whole world 
would be islamized. The hadith emphasizes the great advantages to be gained in this 
life and the life etemal by those who fights for the sake of Allah. Taking into account 
these facts the Jibadusa&Wy is translated into European languages as "holy war". 

The Modem perceptions differ from the traditional in important ways. The 
MusUm thought is convinced that Islam does not at all stand offensive war, defensive 
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war being the only kind allowed and that Islam condones aggression. The Muslim 
ideologists maintain that Jihad's translation into "holy war" combined with the 
erroneous notion of Islam prevalent in the West as the "religion of the sword" which 
has helped to eclipse its inner and spiritual significance and to distort its connotation. 
There are also fundamental approaches on the Jihad whose concept serves as an 
ideological basis for terrorism. 

It is neccssary to maintain that the doctrine of Jihad is interpreted not 
completely in political, public as well as scientific circles. Actually, it is a not only а 
doctrine of war and defense. It means a serious struggle in social, economic and 
cultural fields, as well as a way for perfection of the spiritual values of Muslim 
bclievers. 
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ՀԻՆ ԵՎ № Ջ Ի Ն ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

ՎԱԼԵՐԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

Հ Ա Յ Ո Ց Հ Ի Ն Պ Ա Տ Մ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն 
Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Հ Ա Ր Ց Ե Ր 

Հայոց հին պատմությունը, որը զանազան գրավոր ե բանավոր 
աղբյուրներով հասել է վաղ միջնադարի հայ պատմիչներին, 19-րդ դւսրի 
վերջերից պատմաբանների կողմից անհիմն կերպով մերժվել է: Խեթա-
կան, ասորեսաանյան և ուրարտական սեպագիր արձանագրություննե-
րի ոչ բավարար ուսումնասիրության մակարդակը թույլ չի տվել մասնա-
գետներին հայոց հին պատմության մասին եդած տվյալները բաղդատել 
սեպագիր աղբյուրների ընձեռած փաստերի հետ: 

Եվ քանի որ այժմ նշված աղբյուրները բավականին ուսումնա-
սիրվել են, մենք ձեռնամուխ ենք լինում այստեղ դրանց տվյալների 
հիման վրա ստուգելու հայոց հին պատմության վավերական կամ ոչ 
հավաստի լինելու խնդիրը՝ շեշտը դնելով ժամանակագրական փաս-
տերի վրա: 

Այսպես, Մովսես Խորենացուն հասած հաղորդումների համա-
ձայն հայոց առաջին տիրակալ Հայկ նահապետը իշխել է Հայկական 
լեռնաշխարհի արևմտյան հատվածում: Նա կռվել է Ասորեստանի արքա 
Բեփ՝ Նեբրովթի դեմ, որն իր մեծաթիվ զորքով մուտք էր գործել նշված 
տարածաշրջանը՛: 

Հայ ժամանակագիրների տվյալներով, որոնք ամփոփել ու կա-
յուն հայտարարի է բերել 18-րդ դարի հայ նշանավոր պատմաբան Մի-
քայել Չամչյանը, Հայկ նահապետը իշխել է 246 տարի՝ 166 տարի նա 
գահակալել է Բեփ դեմ կռվելուց ստաջ, 80 տարի դրանից հետո2: 

Բելն Ասորեստանի առաջին թագավորն էր, որը նախքան գահ 
բարձրանալը «ապրել էp> 75 տարի, իսկ աիրել է 126 տարի հին հույն 
մատենագիրներից հայ մատենագիտությանը հասած տվյալների համա-
ձայն3: 

Այսպիսի անհավանական թվացող թվական տվյալների բացատ-
րությունը մենք գտնում ենք Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» 
մեջ: Վերջինս նշում էր, որ հույն պատմիչ Կեփաղիոն վկայում է, թե 
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սկզբից ինքը գրել է իր աշխատության մեջ արքունի դիվանի ազգաբա-
նությանը ամենայն մանրամասնությամբ (խոսքը վերաբերում է Ասորես-
տանի թագավորներին), բայց թագավորից հրաման է ստացել, որ «բաց 
թոդնի թագավորներից աննշաններին ե վատահամբավ մարդկանց»՝ 
նշելով միայն քաջ ե իմաստուն աշխարհակալների մասին : 

Պարզվում է, որ հին հույն պատմիչը գրել է միայն նշանավոր թա-
գավորների մասին: Ուստի բնական է, որ նա աննշան ե վատահամբավ 
տիրակալների իշխանության տարիները վերագրել է մնացածներին: 
Դրանով էլ ստացվում է, որ Ասորեստանի թագավոր Բելը՝ Նեբրովթը, 
սկզբից ապրել է 75 ե ապա իշխել 126 տարի5: 

Ակնհայտ է, որ այդ նույն ձևով են վարվել հայ ժամանակագիրնե-
րը Հայկ նահապետի աոիթով, կրճատելով նրանից աոաջ և հետո Հայս-
տանում իշխած տիրակալների անունները՝ նրանց իշխանության տարի-
ները վերագրելով առաջինին: 

Այժմ անդրադառնանք այն հարցին, թե Բելն Ասորեստանի որ 
նշանավոր թագավորն էր, որին վերագրել են իր նախորդ ե հաջորդ թա-
գավորների տարիները: 

Մ. Չամչյանին հասած Ասորեստանի թագավորների ւսրքայա-
ցանկի տվյալներով Շամիրամ թագուհուց (մ.թ.ա. 810թ.) առաջ մինչև Բե-
]ի հանդես գալը տևել է 537 տարի (Բել՝ 75+126, Բաբ՝ 88, Անեբիս՝ 63, 
Արբել I՝ 40, Քայաղ՝ 55, Արբել II՝ 38, Նինոս՝ 52 տարի, ընդամենը՝ 
537տարի)6: 

է. Բիկերմանի ժամանակագրական ցանկի տվյալներով, որոնք 
հիմնված են միայն սեպագիր աղբյուրների հաղորդումների վրա, Շամի-
րամից առաջ Ասորեստանում հերթականությամբ իշխել են բազմաթիվ 
թագավորներ: Սակայն, ինչպես ընդունում են մասնագետները, Աշշու-
րտբալիթ 1-ի օրոք (մ.թ.ա. 1365-1330թթ.) Ասորեստանի պետությունը 
դեռևս նոր էր ձևավորվում, իսկ Ադադներարի 1-ի ժամանակ (մ.թ.ա. 
1307-1275թթ.) այն սկսում է հզորանալ7: 

Այսպիսով, ժամանակակից մասնագետները դժվարանում են 
որևէ որոշակի թվական որոշել Ասորեստանի պետության հանդես գալու 
առիթով: 

Նշենք, որ դա դժվար է. այն ձևավորվել է աստիճանաբար: 
Սակայն հին հույն ժամանակագիրները այդ տարեթիվը դրել են: 

ՆրայՏք աննշան թագավորների անունները հանել են ցուցակից և նրանց 
տարիները ավելացրել նշանավորների վրա՝ վախելով վերջիններիս ա-
նունները8: Բհլից սկսած մինչև Շամիրամ իշխած արքաների տարիների 
գումարը կազմում է 537: 

Եթե մենք նկատի ունենանք, որ հին ժամանակագիրները նշում 
էին միայն թագավորների իշխած տարիների քանակը, ապա դրանք գու-
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մարելիս ամեն մեկի համար մեկական միավոր ավել կսաացվի, քանի որ 
ամեն բաժանարար մի տարի և նախորդի, ե հաջորդի համար հաշվվում 
է: Ուստի քանի միավոր պիտի կրճատել 537 տարվանից, որ սաացվի 
ճշգրիտ արդյունք: Մեր կարծիքով 29-ով կրճատելիս կդառնա 508: 

Եթե նկատի ունենաք, որ Շամիրամը դարձել է թագուհի (իշխել է 
իր մանկահասակ պպի Ադադներար Ш-ի փոխարեն) մ.թ.ա. 810թ., ապա 
նա պետք է այդ թվականը բաժաներ իր նախորդի՝ ամուսնու հետ: Վեր-
ջինիս էլ վերագրելով մեկ տարի 508-ը կդառնա 509: 

ճիշտ այդքան տարի առաջ Ասորեստանում մ.թ.ա. 1319թ. գահը 
ժառանգել է Արիկդենիփն: Այս բոլոր մեր եզրահանգումները հաստատ-
վում են նրանով, որ նշված թվականից մինչև Շամիրամ թագուհին՝ 
մ.թ.ա. 810թ., ըստ է. Բիկերմանի ժամանակագրական ցուցակի, իշխել 
են 29 արքաներ: Այդքան միավորով մենք կրճատեցինք 537-ը: Ուրեմն 
հին հայոց ժամանակագիրները Ասորեստանի պետության սկիզբը հա-
մարում են մ.թ.ա. 1319 թվականը: 

Այժմ անդրադառնանք այն հարցին, թե Բեփ գահ բարձրանալուց 
առաջ՝ 75 տարվա ընթացքում ովքեր են իշխել Ասորեստանում, որոնց ա-
նունները հին հույն մատենագիրները հանել են ցուցակից և նրանց տա-
րիները վերագրելԲեփն: Դրանք են՝ Արիկդենիփն (մ.թ.ա. 1319-1308թթ.), 
Ադադնիբարի 1-ը (մ.թ.ա. 1303-1275թթ.)ևԱալմանասար1-ը(մ.թ.ա. 1274-
1245թթ.), որոնք հաջորդաբար իշխել են 74 տարի: Եթե նկատի ունե-
նանք, որ վերջինիս հաջորդ Թուքուլթի-Նինուրթա 1-ը (մ.թ.ա. 1244թ.) իր 
սկզբի տարին բաժանած կարող էր փնել նախորդի հեա, ապա մեկ միա-
վոր հաշվելով այդ թվականից նախորդի վրա, կսաացվի 75 տաբի, որը և 
վերագրվել է Բելին: 

Այս առաջարկից պարզվում է, որ Բելը՝ Նեբրովթը, Թուքուլթի-Նի-
նուրթա 1-ն է, որը մ.թ.ա. 1244թ. գարնանը գահ բարձրանալով, առաջինը 
իր նախորդների մեջ, ձեռնարկում է արշավանք դեպի Հայկական լեռ-
նաշխարհ և մուտք գործում Արածանի գետի ավազան: 

Այդ ժամանակ Հայկական լեռնաշխարհի արևմտյան հատվա-
ծում ըստ խեթական տեքստերի գոյություն ուներ Հայասա թագավորութ-
յունը, որին Թուքուլթի-Նինուրթա 1-ը հիշատակում է «Նաիրի 
անունով: Դրանց նույնական փնելու մասին վաղուց բերել ենք բազմա-
թիվ փաստեր9: 

Ուրեմն, Հայկ նահապետը այդ ժամանակ Հայասայի՝ Հայքի թա-
գավոր է եղել: Հայասան խեթական տեքստերի տվյալներով ընդգրկել է 
լեռնաշխարհի արևմտյան հատվածը՝ Վանա լճի, Հայկական Տավրոս 
լեռների, Եփրատ գետի և Մև ծովի միջև ընկած տարածքները10: Ավեփն, 
նշված տարածաշրջանի տեղանունների և անձնանունների մեծ մասը 
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կազմված են հին հայերենի արմատներից11: Դա ցույց է տափս, որ իրոք 
Հայքը (խեթ. Հայասա, սասար. Նաիրի) բնակեցված էր հայերով: 

Հայ ժամանակագիրների տվյալներով, ինչպես վերը նշվեց, Հայկ 
նահապետը Բելի' Թուքուլթի-Նինուրթա 1-ի դեմ կռվելուց առաջ «ապրել 
է» 166, իսկ դրանից հետո՝ 80 տարի: 

Մ.թ.ա. 1244 թվականից 166 տարի առաջ հաշվարկեփս ստացվում 
է, որ 1410թ. համարվել է Հայասայի՝ Հայքի պետականության սկիզբ: Ի-
րոք, այդ ժամանակ խեթական թագավոր Թադխալիյաս Ш-ի օրոք Հա-
յասայում տիրակալ էր Մարիյան, որի անունը, որպես առաջին արքայի, 
դառնում է տիտղոս իր հաջորդների համար՛ : Իսկ մ.թ.ա. 1244 թվից 80 
տարի հետո (մ.թ.ա. 1165թ.), հայ ժամանակագիրները գտնում են, որ 
Հայքի պետականությունը կործանվել է: Դա ճշգրտապես համընկնում է 
Ասորեստանի թագավոր Թիգլաթպալասար 1-ի այն հաղորդման հետ, ո-
րի համաձայն նրա գահ բարձրանալուց (մ.թ.ա. 1115թ.) ուղիղ 50 տարի 
առաջ մուշկերը (թրակավտյուգիական ցեղերը) մուտք էին գործել Հայ-
կական լեռնաշխարհ՛ : 

Ուրեմն հայ պետականությունը սկզբնավորվել է մ.թ.ա. 1410 թվին 
ե կործանվել մ.թ.ա. 1165թ. մուշկերի հարձակման հետևանքով: 

Այժմ անդրադառնանք այն հարցին, թե ով էր Հայկ նահապետը: 
Չէ ոռ նրա անունը տիտղոս է՝ կազմված հայ էթնոնիմից -(ի)կ մասնի-
կ ո վ * 

Խեթական թագավոր Առնուվանդաս Ш-ը, մ.թ.ա. 1232թ. գահ 
բարձրանալով, արշավանք է ձեռնարկում դեպի Հայասա, նվաճում նրա 
Իսուվա (Ծոփք), Պաիտւվա, «Բարձր երկիp> (Բարձր Հայք) նահանգնե-
րը: Դրանց իշխաններին կալանավորում, տանում է Խատտի և պայմա-
նագիր կնքում Արխիտայի (Ազի՝ ճորոխի ավազան) տիրակալ Աիսիյա-
յի հետ: Նա իր այդ դաշնագրում բազմիցս է հիշատակում Պախուվա 
նահանգի (այն ընդգրկել է Դերսիմից մինչև Բյուրակնի լեոների 
արևմտյան շրջանները) առաջնորդ Սիաայի մասին, որը նվաճել էր 
նշված նահանգները և չէր ենթարկվել Խատտի պետությանը: Սակայն 
տեքստի հաղորդումների համաձայն նա կենդանի չի եղել Առնուվանդա-
սի այդ արշավանքի (մ.թ.ա. 1232թ.) ժամանակ: Պախուվայի առաջնորդը 
նրա որդի Ուսապան էր, որը Խատտիի թագավորի կողմից դեռ կալանա-
վորված չէր՛5: 

Նկատի ունենալով, որ մ.թ.ա. 1232թ., մ.թ.ա. 1244 թվից, երբ Հայկ 
նահապետը կռվել է Բեփ դեմ, բաժանված է ընդամենը 12 տարով, կար-
ծում ենք, թե Հայկ նահապետը այդ նույն Միտան է: Նախ, Սիաա անու-
նը, ինչպես գտնում է Գ.Բ. Ջահուկյանը, հին հայ. միա-ф) արմատն է16: 
Ավելին, Սիաայի նստավայրը Պախուվայում է եղել, որի սահմաններում 
է գտնվել հետագայի Հարք գավառը՝ որտեղ Հայկ նահապետը իշխում 
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էր: Հայ ժամանակագիրները Հայքի Մարիյա, Կարանի, Խուկանա, Անի-
յա, Աիսիյա ե այլ մեզ անհայտ թագավորների անունները դարձյալ հա-
նել և նրանց աարինեյւը վերագրել են Հայկ նահապետին՝ Սիտային: 

Նույն Առնուվանդաս 111-ը Իսուվա, Պախուվա, Ծուխմա, «Բարձր 
երկիր» նահանգների իշխաններին համարում է Աիսիայի (Հայասա երկ-
րի թագավորական տան) տոհմակիցներ : 

Այսինքն, ժամանակին Հայասայի թագավորական տոհմը իր ան-
դամներից նախարարներ է նշանակել տվյալ տարածքներում: Իսկ վեր-
ջիններից ամեն մեկն էլ, ինչպես ցույց են տափս հայոց պատմության 
տվյալները, կարող էր իրեն հռչակել որպես թագավոր: 

Ինչպես տեսանք, մ.թ.ա. 1165թ. Հայք պետությունը կործանվել է: 
Մուշկերը սկզբից վերացրել են Խաւոտի թագավորությունը և ապա՝ Հա-
յասա ն: Թիգլաթպալասարի 1-ի տարեգրության մեջ գյւված է, որ նրանց 
ոչ մի թագավոր չէր կարողացել դիմակայել: 

Դա նշանակում է, որ Արմենակը Հայկի անմիջական հաջորդը չէր 
կարող փնել: Աակայն հայ պատմիչները այդպես են ներկայացնում: Իսկ 
երբ է սկսել իշխել Արմենակը, որը հայոց գահը տեգավախել է արևմուտ-
քից արևելք՝ Արարատյան դաշտ: Դա պարզելու համար դիմենք նորից 
ասուրական ժամանակագրական տվյալներին: 

Նշված հայոց արքայից հետո Արմավիրում հերթականությամբ 
տիրել են Արամայիս, Գեղամ, Հաբմա, Արամ, Արա գեղեցիկ, Արայան Ա-
րա կամ Կարդոս և Անուշավան արքաները: Արա Գեղեցիկը ըստ հայ 
պատմիչների հաղորդումների զոհվել է Ասորեստանի թագուհի Շամիրա-
մի դեմ պատեբազմեփս: Վերջինս Ասորեստանում իշխել է մ.թ.ա. 810-
806թթ. իր դեռահաս որդի Ադադներարի Ш-ի վտխարեն: Այդ ժամանակ 
Ասորեստանի և Ուրարտոփ միջև ոչ մի հակամարտություն չի փաս-
տագրված սեպագիր աղբյուրներում: Բաղդատելով դա հայ պատմիչնե-
րին հասած տեղեկությունների հետ, ըստ որոնց Շամիրամը նստում էր 
Վանում, այստեղ մեծ կառույցներ է արել և ջրանցք անցկացրել, պարզ է 
դառնում, որ վերջինս օգնել է Ուրարտոփ թագավոր Մենուային զանա-
զան ամրոցներ և շինություններ կառուցելու գործում: Մ.թ.ա. 809թ. Մե-
նուան ձեռնարկում է արշավանք դեպի Արարատյան դաշտ և հատելով 
Արաքս գետը վերադառնում : Կարծում ենք, այդ ժամանակ նրա զորքի 
հետ էր Շամիրամը իր զորախմբով: Ուրեմն տվյալ արշավանքի ընթաց-
քում էլ զոհվել է Արա Գեղեցիկը, որի նստավայրն էր Արմավիր քաղաքը: 

Մենք վերը տեսանք, թե ինչպես ճշգրիտ են հին հույն պատմիչնե-
րի և հայ ժամանակագիրների թվական տվյալները թագավորների իշ-
խանության տարիների և տևողության մասին՝ բաղդատելով դրանք և 
հաստատելով ժամանակակից գիտական եզրահանգումների հետ: Ուս-
տի, ելնելով Արա Գեղեցիկի մ.թ.ա. 809թ. զոհվելու փաստից, ստաջար-
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կում ենք հին հայ թագավորների իշխանության տարիների հետևյալ 
թվագրումը՝ Արմհնակ, տիրել է 46 տարի, մ.թ.ա. 1085-1040թթ, Արամա-
յիս' 40-ը, մ.թ.ա. 1040-1001թթ., Ամասիա՝ 32 տարի, մ.թ.ա. 1001-970թթ., 
Գեղամ՝ 50-ը, մ.թ.ա. 970-921թթ., Հարմա՝ 31, մ.թ.ա. 921-891թթ., Արսւմ՝ 
58 տարի, մ.թ.ա. 891-834թթ., Արա Գեղեցիկ՝ 26 տարի, մ.թ.ա. 834-
809թթ.: 

Մ. Չամչյանի ժամանակագրական ցանկ[ւ համաձայն Արա Գե-
ղեցիկից հետո իշխել է Արայան Արան 18, իսկ նրա հաջորդ Անուշավա-
նը՝ 63 տարի: Մովսես Խորենացուն հասած տեղեկությունների համա-
ձայն Արայան Արան իր հայր Արա Գեղեցիկի զոհվելու տարում 12 տա-
րեկան էր: Նրան Շամիրամը պահում է իր զորախմբի մեջ՝ դարձնելով 
Հայաստանի (արևելյան մասին է խոսքը վերաբերում) վերակացու: Ա-
րայան Արան զոհվում է Շամիրամի հետ: Դա տեղի է ունենում մ.թ.ա. 
806թ.: Ուրեմն Արայան Արան վերակացուի պաշտոնում եղել է մ.թ.ա. 
809-806թթ.: Նրանից հետո Հայստանում կառավարում է Անուշավանը: 
Ինչպես հայտնի է, մ.թ.ա. 782թ. Ուրարտուի թագավոր Արգիշտի 1-ը ա-
ռաջինը իր նախորդների մեջ նվաճում է արևելյան Հայաստանը և ավե-
րում Արմավիր քաղաքը՝ մտցնելով այն իր պետության կազմի մեջ: Դա 
նշանակում է, որ Անուշավանն իշխել է մ.թ.ա. 806-782թթ.: Ուստի և հայ 
ժամանակագիրները այս երկու արքաների հարցում հայրենասիրական 
մղումով նրանց ապրած կյանքի տարիները մեզ ներկայացնում են որ-
պես տիրակալության ժամանակաշրջան: 

Այժմ անդրադառնանք այն հարցին, թե վաղ միջնադարի պատ-
միչներին հասած հնագույն տեղեկություններում կան արդյոք տվյալներ 
Ուրարտուի՝ Վանի թագավորության մասին: 

Ինչպես պարզվել է, ուրարտացիները սկզբնապես ապրելիս են ե-
ղել Ուրուատրի երկրռւմ: Այն գտնվել է Վանա լճից բավական հարավ, 
Ասորեստանի հյուսիսային սահմանին առընթեր (հին հայկական Կոր-
դուքը)՝ արևմուտքում հարևան լինելով Կադմուխի (հայկ- Կադմեա 
տուն), հյուսիսում՝ Խաբխի, իսկ արևեւքում՝ Կումանու (ժմկ. Կոմանեի 
շրջան) երկրների հետ: Դա Մովսես Խորենացու Հայկ նահապետի կա-
պակցությամբ հիշատակած Արարադա երկիրն է Կադմեա տան հարևա-
նությամբ: 

Մ.թ.ա. 890 թվից հետո Ուրուատրին այլևս չի հիշատակվում 
նշված տարածքում: Ուրարտացիները ասսուրական արշավանքների 
ճնշման տակ թողնում են իրենց բնիկ երկիրը և ներգաղթում Վանի նա-
հանգ: Դա հաստատվում է այն փաստով, որ առաջին անգամ իր ձեռ-
նարկած արշավանքի առիթով մ.թ.ա. 859թ. Վանի նահանգում Ասորես-
տանի թագավոր Սալմանասար Ш-ը հիշատակում է Ուբարաու անունով 
մի պետություն, որի թագավորն էր Արամու ուրարտացին: Ուրուատրի 
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երկրանունը (տարր. Ուրատրի, Որաարու) Ուրարտու տերմինի նախորդ 
ձեն է: Դա մատնանշում են բոլոր մասնագետները"1: 

Այդ պետությունը հզորության ժամանակաշրջան Է թևակոխում 
Մենուայի օրոք (մ.թ.ա. 810-784թթ.): Մ.թ.ա. 680 թվականից այն խիստ 
անկում Է ապրում: Իսկ մ.թ.ա. 591թ. կործանվում: 

Մովսես Խորենացին Արայան Արայի և ապա Անուշավանի մասին 
շարադրանքն ավարտելուց հետո գրում Է. «բայց չափազանց շատ կլի-
ներ, եթե այս պատմության մեջ ասենք վերը նշված մարդկանց բոլոր 
արժանահիշատակ գործերը և խոսքերը»'9: Պատմիչը հրաժարվում Է U-
նուշավանից հեստ թվարկված (Պարետից սկսած մինչև Սկայորդի) թա-
գավորների մասին գրելուց՝ բավարարվելով միայն նրանց անունների 
ցուցակով: Այդ արքայացանկի մի ծանոթագրությունում նա գրում Է. 
«Դրանից աոաջ ոչ ըստ ազգի, այլ ըստ այրերի առաջադիմության իշխե-
ցին»20: Ծանոթագրությունը դրված Է Արայան Արայի անվան վրա: Սա-
կայն նրանից առաջ հիշատակված թագավորներին Մովսես Խորենա-
ցին հայ Է համարում: Սեր կարծիքով գրիչները տեքստը արտագրելիս 
ծանոթագրությունը փոխանակ Սկայորդու անվան վրա դնելու շփոթել և 
զետեղել են Արայան Արայի անվան մոտ: Դա հաստատվում Է նրանով, 
որ Ակայորդին սկսել Է իշխել մ.թ.ա. 680 թվից, նրա նստավայրը եղել Է 
Սասանը: Ինչպես ստորև կտեսնենք, Սկայորդու օրոք հայերը ապս-
տամբել են օտարների գերիշխանության դեմ և ազատագրել Հայաստա-
նի մեծ մասը: 

Այլ առիթով Մովսես Խորենացին ավելացնում Է. «Թողենք ինչ 
որ առավել կարևոր չէ, ասենք ինչ որ հարկավոր է: Արանցից հետո, ո-
րոնք ասորեստանցիների ժամանակ թագավոր էին, պանք Շամիրամի 
կամ թե Նինոսի ժամանակներից էին (իշխում), մեր Պարույրի մասին 
կպատմեմ»21: 

Այստեղ խոսքը վերաբերում է «ոչ ըստ ազգի» Հայաստանում իշ-
խած թագավորների մասին, որոնց պատմությունը հայ պատմիչը հրա-
ժարվում է գրել: 

Այգ այլազգի տիրակալները Մովսես Խորհնացու մոտ պահպան-
ված հաղորդման համաձայն Հայաստանում իշխել են Շամիրամի 
(մ.թ.ա. 810-806թթ.) կամ թե Նինոսի՝ Աալմանասար 111-ի (մ.թ.ա. 859-
824թթ.) Ժամանակակից: Այսինքն հայ պատմիչը մի դեպքում նշում է Ու-
րարտոփ հզորագույն ժամանակաշրջանի սկիզբը (մ.թ.ա. 810 թվից), 
մյուս դեպքում՝ պատմական ասպարեզ մտնելու պահը՝ Նինոսի՝ Աալ-
մանասար ա ֊ ի գահակալման հետ կապված (մ.թ.ա. 859թ.): 

Նա շատ լավ է իմացել Ուրարտոփ որպես պետության թե հանդես 
գալու (մ.թ.ա. 859թ.) թե հզորության (մ.թ.ա. 810 թվից) և թե անկում ապ-
րելու (մ.թ.ա. 680թ.) ժամանակը: 
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Մեբեոսի «Պատմության» կազմում բերված «Խոստաբանության» 
մեջ այս իրադարձությունների մասին գրված է. «Այն ժամանակ Շամի-
րամը տիրեց Հայաստանին ե այնուհետև ասորեստանցի (ասորեստա-
նեսւյք) թագավորնեիը տիրեցին մինչև Սենեքերիմի մահը, ապա հայերը 
ապստամբեցին ասորի թագավորների իշխանության դեմ»22: 

Ս".թ.սւ. 809-806թթ. Շամիրամը Հայաստանը դարձրեց (խոսքը վե-
րաբերում է Արևելահայկական թագավորությանը Արմավիր մայրաքա-
ղաքով) Ասորեստանին ենթակա երկիր: Երկրի այդ վիճակը շարունակ-
վեց նաե Անուշավանի օրոք՝ մ.թ.ա. 806-782թթ.: Ապա «ասորեստա-
նեայք» իշխեցին մինչև Սենեքերիմի սպանության տարին՝ մ.թ.ա. 681թ. 
դեկտեմբերը: 

Մ.թ.ա. 782թ. ուրարտացիներն են հանձինս Արգիշտի 1-ի նվաճել 
էտիունի երկիրը (Արևելահայկական թագավորությունը) և մտցրել Ու-
րարտուի կազմի մեջ, որը տևել է մինչև մ.թ.ա. 680թ., երբ այդ պետությու-
նը խիստ անկում է ապրել՝ ամփոփվելով Վանի նահանգի, Արարատյան 
յյաշտի և դրանց մինչև ընկած շրջանների սահմաններում: 

Ուրեմն Սեբեոսը «ասորեստանեայք» ասելով հասկացել է Ասո-
րեստանի կողմից եկածներին՝ ուրարտացիներին: 

Այսպիսով, այս հայ պատմիչը շատ լավ պատկերացում է ունեցել 
ուրարտացիների Հայաստանում լիակատար տիրապետության ժամա-
նակահատվածի մասին: 

Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ պահպանված 
այս հնագույն հաղորդումները հաստատում ու համալրում է ոչ միայն 
Սեբեոսը, այլ նաև IX դարի հայ պատմիչ Հովհաննես Դրասխանակհրտ-
ցին: Նա Հայաստանում «ոչ ըստ ազգի» իշխած թագավորների անուն-
ները (Պարետից մինչև Սկայորդի) թվարկելուց անմիջապես առաջ գրում 
է. «Ուրիշ ոմանք բռնակալներ տիրեցին Թորգոմյան աշխարհին, որոնց 
անուններն այսպիսին են» 3: 

12-րդ դարի հայ պատմիչ Սամվել Անեցին հայոց Պարույր թագա-
վորի կապակցությամբ նշում է. «Սրանից առաջ ոչ ըստ ցեղի, այլ բռնա-
կալ մարդիկ հանդես գալով՝ տիրեցին աշխարհին, և նրանց անուններն 
այսպիսիք են»24: 

Հովհաննես Դրասխանակերտցին Ուրարտուի՝ Վանի թագավո-
րության կործանման վերաբերյալ նշում է հետևյալը. «Այս բոլորից հետո 
Հայկի ցեղից Պարույր անունով (մեկը) այստեղ ոչ ցեղակիցներին հանե-
լով մերժեց և իր ցեղի իշխանությունը հաստատելով ժառանգեց»25: Ու-
րարտռւն կործանվել է մ.թ.ա. 591թ.: Ուրեմն հայ պատմիչը ոչ միայն դա 
գիտեր, այլ նաև տեղյակ էր, որ Պարույր թագավորի գլխավորությամբ 
են հայերը կործանել Վանի թագավորությունը: 
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Այսպխտվ, վաղ միջնադարի նշված հայ պատմիչները շատ լավ 
տեղյակ էին Վանի թագավորության՝ Ուրարտոփ մասին, նույնիսկ գի-
տեին, թե այն երբ է հանդես եկել, հզորացել, անկում ապրել, և կործան-
վել: Ուրարտացիներին նրանք բոլորը օաար են համարում, որոնք բռնի 
կերպով տիրացել էին Հայսաանին: Նրանք Ուրաբստւ անունը չեն հիշա-
տակում, գոնե Արարադ ձևով, ինչպես տվել են Աստվածաշնչի հեղինակ-
ները: Ոչ մի մարդ իր հայրենիքը ներխուժած օտար բռնակալների երկրի 
անունը չի կիրառի իր երկրի համար: Չէ որ Ուրարտու տերմինը Ուրո-
ւատրի երկրսւնվան ձևավախությունն է, որով կոչել են ասորեստանցինե-
րը Վանի թագավորությունը: Ուրարտացիներն իրենց պետությունը ան-
վանել են Վանի գավառի անունով Բիայնիփ: 

Այժմ անդրադառնանք ուրարտական արքայացանկին, որ տրված 
է վերը նշված հայ պատմիչների աշխատություններում: 

18-րդ դարի հայ պատմաբան Միքայել Չամչյանը, ի մի բերելով 
բոլոր հայ պատմիչների մոտ եղած օտար արքայացանկերը, որոշ 
ճշգրտումներով, ներկայացնում է այն ժամանակագրական տվյալներով 
հանդերձ: 

Այսպես, Պարետը իշխել է 50 տարի, Սրբակը՝ 44, Զավանը՝ 37, 
Փառնակը՝ 53, Մուրը՝ 45, Հավանակը՝ 4, Վաշտակը՝ 22, Հայկակը՝ 18, 
Ամպակը՝ 14, Սռնակը՝ 17, Շավարշը՝ 6, Նորայրը՝ 24, Վստամը՝ 14, 
Կարը՝ 4, Հրանտը՝ 25, Ընձակը՝ 14, Գդակը՝ 30, Հորոն՝ 3, Զարմայրը՝ 
22, Պերճ 1-ը՝ 35, Արբունը՝ 27, Պերճ 11-ը՝ 40, Բազուկը՝ 50, Հոյը՝ 44, Հա-
սակը՝ 31, և Կայպակը՝ 45 տարի: 

Բոլոր 26 իշխողների իշխանության ժամանակահատվածների 
գումարը կազմում է 654 տարի: Ուրարտական պետությունը պատմա-
կան ասպարեզ է մտել մոտ մ.թ.ա. 859 թվին ե կործանվել է մ.թ.ա. 591թ.՝ 
ընդգրկելով 269 տարվա մի ժամանակաշրջան: Հետևաբար, տվյալ ցու-
ցակում թվարկված են ոչ միայն Հայաստանի օտար նվաճողների արքա-
ների, այլ նաև նրանց ենթակա նախարարների անունները: Այդ կերպ են 
վարվել հին հույն պատմիչները, որոնք Ասորեստանի թագավորների ա-
նունների աղյուսակում ներկայացրել են նաև նրանց ենթակա Բաբելոնի 
վտխարքա ներին: 

Նման մի ցանկ պահպանվել է խեթական սեպագիր տեքստերում, 
որտեղ ներկայացված են ոչ միայն Խատտի երկրի Հին թագավորության 
ժամանակաշրջանի յոթ տիրակալները, այլ նաև նրանց ենթակա նա-
հանգապետերը, որով և ցուցակը ներկայացնում է 44 անուն: 

Դա փաստարկվում է նաև նրանով, որ Վանի թագավորությունում 
սկսած մ.թ.ա. 859 թվից մինչև մ.թ.ա. 680թ. իշխել են ինը արքաներ՝ Արա-
մե, Սարդարի I, Իշպուինի, Սենուա, Արգիշաի I, Սարդարի П, Ռուսա I, 
Արգիշաի II, Ռուսա П: 
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Ավելին ասենք, հայ պատմիչների նշված արքայացանկում, «Հա-
յոց անձնանունների բառարանում», ինչպես նշել է Հր. Աճաոյանը, բոլոր 
անունները մեծ մասամբ հայերեն են, իսկ մնացածը՝ իրանական: 

Հեղինակը գտնում է, որ այդ անունները Մովսես Խորենացին է հո-
րինել: Սակայն այս առիթով Հր. Աճաոյանը նշում է, որ այլ ժալովուրդնե-
րի անձնանունները հայկական միջավայրում երբեմն օգտագործվում են 
թարգմանաբար (հմմտ. Գրիգոր՝ Արթուն, Մտեփանոս' Պսակ, ե այլն)26: 
Դա ընդունված է եղել նաե այլ ժողովուրդների մոտ: Հին 1տւյն պատմիչ-
ները Ասորեստանի թագավորների անունների մեծ մասը թարգմանել են 
կամ հարմարեցրել իրենց լեզվի օրինաչափություններին, թողնելով այն-
տեղ միայն մի քանիսը նույնությամբ (Շամմուրամաթ՝ Շամիրամ, Սալ-
մանասար՝ Սալմանասար ե այլն): 

Տվյալ արքայացանկը Մար Աբաս Կատինան դուրս է գրել հին 
հունարեն լեզվով շարադրված «Սկիզբն մատենին» աշխատությունից 
ե բերել հայոց արքունիք: Հավանաբար այդ անունները ժամանակին 
թարգմանված են եղել հին հունարենով, իսկ հայոց թագավոր պարսիկ 
Վադարշակի դպիրները, որոնց մեջ պետք է լինեին նաե պարսկերեն 
շատ լավ իմացողներ, բնականաբար դրանք դարձրել են հայերեն 
կամ իրաներեն: Դրա համար օտար բռնակալների՝ ուրարտական 
արքաների իսկական անուները խնդրո առարկա արքայացանկում 
չեն պահպանվել: 

Աո եղծվածը լուծելու համար մենք ընտրում ենք այլ մոտեցում, 
գտնել Սիքայել Չամչյանի ժամանակագրական ցուցակի մեջ հիշատակ-
վող այն արքաներին, որոնց իշխանության տարիների քանակը համընկ-
նում են ուրարտական թագավորների գահակալության ժամանակա-
հատվածների հետ, որը ես, կարծես, մեզ հաջողվել է: 

Այսպես, Վաշտակը իշխել է 22 տարի, դա Սարդուրի 1-ն է, որը 
տիրել է 21 տարի (843-823թթ.), Հայկակը՝ 18, որը Արամեն է՝ 17 (859 ֊ 
843թթ.), Ամպակը՝ 14, նա Իշպուինին է՝ իշխանության 14 տարիներով 
(823-810թթ.), Նորայրը՝ 24 տարի, դա Մենուան է՝ 25 տարի I (մ.թ.ա. 
810-786թթ.), Հրանտը՝ 25 տարի, այն ներկայացնում է Արգիշտի 1-ին՝ 23 
տարի I (մ.թ.ա. 786-764թթ.) Գդակը 30 տարի, Սարդուրի 11-ն է՝ 29 տարի 
(մ.թ.ա. 764-735թթ.), Զարմայրը՝ 22 տարի, Ռուսա 1-ն է՝ 22 տարի (մ.թ.ա. 
735-713թթ.), Արբունը՝ 27 տարի, Արգիշտի 11-ն է՝ 29 տարի (մ.թ.ա. 713-
685թթ.), Պերճ 11-ը՝ 40 տարի, Ռուսա 11-ն է՝ 41 տարի (մ.թ.ա. 685-
645թթ.): 

Ի դեպ, հայկական արքայացանկի համապատասխան տիրակալ-
ներին վերգրված տարիների ընդհանուր գումարը կազմում է 222 տարի, 
իսկ ուրարտական արքաների իշխած տարիների ընդհանուր տոմարը՝ 
221-ը: Դա զետեղվում է մ.թ.ա. 859-645թթ. ժամանակահատվածում: Եթե 
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նկատի ունենանք, որ հայկական արքայացանկի յուրաքանչյուր առաջ-
նորդի համար բաժանարար տարիների մեկ միավորը հաշվվել թե նա-
խորդի ե թե հաջորդի համար, ապա 222 տարին 9 միավորով պակասեց-
նելիս մեկ տարվա տարբերությամբ համընկնում է մ.թ.ա. 859-645թթ. ժա-
մանակահատվածի՝ 213 տարվա հետ: 

Ռուսա 11-ից հետո մինչև Ուբաբտոփ կործանվելը՝ մ.թ.ա. 645-691 
թթ., իշխել են հերթագայությամբ Սարդուրի 111-ը, էրիմհնան, Ռուսւս 111-ը 
և Ռուսա rV-ը: Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ զետեղ-
ված արքայացանկում Պարույրից հետո մինչև Երվանդ Սւսկավակյացը 
թվարկված են վեց արքաների անուններ, որոնց մասին դարձյալ հայ 
պատմիչը ոչինչ չի գրում: Մ. Չամչյանի ժամանակագրական տվյալների 
համաձայն, դրսւնցից Հրաչյան իշխելէ 22 տարի, Փառնավազը՝ 14, Պա-
ճույճը՝ 35, Կոոնակը՝ 8, Փավոսը՝ 17, Մյուս Հայկակը՝ 36 տարի: Կար-
ծում ենք, դրսւնցից պետք է ընտրել այն չորս արքաներին, որոնց տիրած 
տարիների ընդհանուր գումարը տեղավորվի մ.թ.ա. 645-591թթ. սահման-
ներում: 

Այդ դեպքում ըստ երկու ցուցակների հերթականության Աարդուրի 
ա - ը Հրաչյան է, որն իշխել է 22 տարի (մ.թ.ա. 645-624թթ.), էրիմենան 
Փաոնավազն է՝ 14 տարի (մ.թ.ա. 624-611թթ.), Ռուսա 111-ը Կոոնակն է՝ 8 
տարի (մ.թ.ա. 611-604թթ.), իսկ Ռուսա IV-ը՝ Փավոսը՝ 15 տարի (մ.թ.ա. 
604-590թթ.), եթե ընդունենք, որ վերջինիս վերագրված ժէ (17) տարին 
գրիչների վրիպումի արդյունք է և պետք է լինի ժե (15): 

Այսպիսով, հայ պատմիչներին հայտնի են եղել նաև ուրարտա-
կան արքաները հայկական և իրանական անուններով: 

Վանի թագավորությունը մ.թ.ա. 680 թվից խիստ անկում է ապրում 
և, կորցնելով լեռնաշխարհի շատ գավառներ ու նահանգներ, ամփոփ-
վում է Վանի նահանգի, Արարատյան դաշտի և դրանց միջև ընկած տա-
րածքների սահմաններում: 

Մովսես Խորենացու հաղորդումների համաձայն Ասորեստանի 
թագավոր Աենեքերիմի երկու որդիները սպանում են հորը և փախչում 
Հայաստան: Նրանց ընդունում է հայոց թագավոր Ակայորդին: Հայրաս-
պան որդիների մասին գրված է նաև Բաբելական ժամանակագրության 
մեջ, ըստ որի Աինախխերիբին սպանում են նրա որդիները27: Դա տեդի է 
ունեցելմ.թ.ա. 681թ. դեկտեմբեր ամսին: 

Հայ պատմիչի տվյալներով Ակայորդուց հեստ Հայաստանում 
տիրում է Պարույրը, որը Ասորեստանի թագավոր Աարդանապալի (Աշ-
շուրբանապալ, մ.թ .ա. 668-627թթ.) Ժամանակակիցն է և որը հետո դաշ-
նակցել է Մարաստանի տիրակալ Վաբբակեսի հետ Ասորեստանը կոր-
ծանեփս (մ.թ.ա. 606թ.): 
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Ինչպես վերը նշեցինք, Հովհաննես Դրասխանակերտցին նրա 
մասին գրում է. «որ բոլորից հետո Հայկի ցեղից Պարույրը այստեղ (Հա-
յաստանում) ոչ ցեղակիցներին (ուրարտացիներին) հանել է, մերժել ե 
իր ցեղի իշխանությունը հաստատել»: Ուրեմն Պարույրը մ.թ.ա. 591թ. Ու-
րարտուի կործանման գործի գփփն է կանգնած եղել: 

Մ. Չամչյանի ժամանակագրական տվյալների համաձայն Սկա-
յորղին իշխել է 17 տարի (մ.թ.ա. 680-664թթ.), իսկ նրա որղի Պարույրը՝ 
49 տարի: Հոր և որդու գահակալության տարիների գումարը (66 տարի) 
չի համալրում մ.թ.ա. 680-591թթ. ժամանակահատվածին: Ակայորդին 
հայոց առաջնորդ է դարձել մ.թ.ա. 680թ. և իշխել 17 տարի, իսկ նրա որ-
դին Վանի թագավորության կործանման (մ.թ.ա. 591թ.) գործն է ղեկա-
վարել: 

Մ. Չամչյանի տվյալներով Պարույրը սկգրից տիրել է 5, հեստ 
դարձել պսակադիր ե իշխել 44 տարի: Նա, կարծում ենք, պսակադիր և 
հարևանների կողմից ճանաչում զտած պետք է լինի միայն Վանի թագա-
վորությունը կործանելուց հետո՝ ներկայացնելով Հայկական թագավո-
րությունը ալջ լեռնաշխարհի տարածքում: 

Այդ դեպքում, եթե Պարույրը մ.թ.ա. 591 թվից սկսած որպես պսա-
կադիր իշխել է 44 տարի, ապա դա հակատրամաբանական կլիներ, քա-
նի որ մ.թ.ա. 6-րդ դարի առաջին քառորդից, ինչպես հաստատված է, 
Հայաստանում թագավորել են Երվանդը և հեստ նրա որդի Տիգրան 1-ը, 
իսկ հայրը՝ Սկայորդին որդուց՝ Պարույրից, բաժանված կլիներ մոտ 74 
տարով, որը նույնպես անընդունեւի է: 

Հետևաբար պետք է մտածել, այս դեպքում հայ ժամանակա-
գիրները հայրենասիրական մղումով են համարել վերջինիս 44 տա-
րին պսակադիր լինելու ժամանակահատված: Պետք է լրիվ հակառա-
կը լիներ. Պարույրը սկզբից իշխել է 44 տարի (մ.թ.ա. 634-591թթ.), ա-
պա, կործանելով Ուրարտուն, թագավորել է 5 տարի (մ.թ.ա. 591-
587թթ.): Այդ դեպքում հոր և որդու գահակալությունները իրարից բա-
ժանվում են 30 տարիներով: 

Ինչպես պարզվել է, «Սասունցի Դավիթ» էպոսում Սկսւյււրդին 
ներկայացված է Մեծ Ահեր (նա է ընդունել Սանասարին և Բաղդասա-
րին), իսկ Պարույրը՝ Դավիթ անուններով: Իսկ էպոսում նշվում է, որ 
Դավիթը ծնվում է Մեծ Ահերի վախճանվելու ժամանակ: Դրանից հետո 
մինչև նրա հասունանալը Մասունը ղեկավարում էին Ձենով Օհանն ու 
Քեոի Թորոսը28: Այս փաստը հաստատում է վերը մեր առաջարկած ժա-
մանակագրական եզրահանգումները: 

Ամվտփելով բոլոր այս փաստերն ու դրանց տրված գնահատա-
կանները՝ պարզ է դառնում, որ հայկական պետականությունը սկզբնա-
վորվել է մ.թ.ա. 14-րդ գարի վերջերից, այնուհետև ընդմիջումներով շա-
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րունակել է գոյատևել մինչև մ.թ.ա. 7-րդ գարի վերջը: Իսկ Հայաստանը 
զբաղեցրել են հայերը և ոչ՝ ուրարտացիները և իաւրրիները: 

VALERY KHACHATRYAN 

PROBLEMS OF CHRONOLOGY OF THE ARMENIAN ANCIENT HISTORY 

The data of Hittite Assyrian and Urartian sourccs concerning the Annenian 
highland confirm the Information on ancient Annenian history, reported by the early 
Armenien historiographers. They were, evidently, aware of Haiasa-Hayk's ascending 
onto the historical scene and its coHapse, of founding a new State by Armenian kings 
and Urartians, who had taken refuge in the Van region from Uruatri, of the downfall 
and collapse of this State, as well as the years of reign of its kings. 
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ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԿՈՍՏԻԿՅԱՆ 

ՏԱԹԵՎԻ ՎԱՆՔԻ ХУП ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՊԱՐՍԿԱԼԵԶՈՒ 

ՀՐՈՎԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 

Մատենադարանի Կաթողիկոսական դիվանում պահվող պարսկե-
րեն վավերագրերի շարքում մեծ թիվ են կազմում Այունիքի XIII - XIX 
դարերի պատմությանը վերաբերող փաստաթղթերը: Նրանց մեծ մասը 
ուսումնասիրվել և հրատարակվել է Հ. Փափազյանի կողմից աոանձին 
հոդվածներում, «Մատենդարանի պարսկերեն հրովարտակների» երեք 
պրակներում՛ և Արևելյան Հայաստանի XVI-XVII դարերի ագրարային 
հարաբերությունների քննությանը նվիրված մենագրությունում . 

Մատենադարանի Կաթողիկոսական դիվանում պահվող վավե-
րագրերից շուրջ 50-ը վերաբերում են բացառապես Տաթևի վանքի XVII 
դարի երկրորդ կեսի պատմությանը: Դրանց մեծ մասը շահական ու տե-
ղական կառավարիչների հրովարտակներն են, որոնք ձեռք է բերել 
Տաթևի առաջնորդ Հովհաննես եպիսկոպոսը, իսկ երկուսը՝ նրա հաջորդ 
Զաքարիան: Կան նաև կալվածագրեր, համախոսական գրություններ, 
պարսից պաշտոնյաների զեկուցագրեր և շար՛ի դատարանի արձանագ-
րություններ: 

Այդ վավերագրերը որոշակի արժեք ներկայացնող փաստագրա-
կան նոր տվյալներ են պարունակում Սյունյաց թեմի հոգեոր առաջնորդ-
ների գործունեության թե' բնույթի, թե' ժամանակագրական շրջանակնե-
րի և թե' ընդհանրապես Սյունիքում զարգացող դեպքերի վերաբերյալ, ո-
րոնք բացակայում են այլ աղբյուրներում: 

Առաջին հերթին դրանք լրացնում են բավականին երկար ժամա-
նակ Տաթևի թեմի առաջնորդի պաշտոնը զբաղեցրած Հովհաննես եպիս-
կոպոսի կյանքին ու գործունեությանը վերաբերող այն սուղ տվյալները, 
որոնք գտնում ենք հայկական աղբյուրներում: Ղևոնդ Ափշանը նրան 
անվանում է Հովհաննես Շապանօղլի և նշում, որ նա Շինաթաղ գյուղից 
էր3 և, որ նրա կողմից էր կառուցվել Տաթևի վանքի «առաջնորդարանն 
յարեւելակողմն ի բարձրավանդակի գեղահայեաց ի ձորն անդնդա-
խոր»4: Մատենադարանի Կաթողիկոսական դիվանի թղթ. 2ա, վավե-
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p tu գիր 53-ը, հնարավոր է դարձնում ճշգրտել Հովհաննես վարդապետի 
Տաթեի թեմի առաջնորդ դառնալու՛ թվականը: Այդ վավերագիրը իրենից 
ներկայացնում է շահ Արաս Բ-ի 1662թ. հրամանագիրը, որով Տսւթևին 
ենթակա հայկական հոգևոր գործերի ղեկավարությունը հանձնվում է 
Հովհաննես վարդապետին, այսինքն՝ հաստատում է վերջինիս Տաթևի 
թեմի առաջնորդի պաշտոնում: Պետք է նշել, որ 1648 թվականից մինչ 
այդ թվականը ընկած ժամանակահատվածում Տաթևի հոգևոր գործերին 
վերաբերայ, որևէ շահական հրամանագիր Մատենադարանում չկա, այն 
դեպքում, երբ Հովհաննես Շապանօղլի եպիսկոպոսի կողմից 1661թ-ից 
մինչև 1686թ. ընկած ժամանակահատվածում ձեռք են բերվել 40-ից ավե-
փ հրամանագրեր: Այդ թվում կա նաև 1682թ. այդ պաշտոնում նրան վե-
րահաստատող նույն շահի հրովարտակը, որում նշվում են Տաթևի մեջ 
մտնող շրջանները՝ «Գյոքչան, Քաշաթաղը, Արասբարը, Ղափանաթը, 
Բարգուշատը, Ագատ-Ջիբանը ևՂարադաղը»5: 

«Շարակարգութիւն եպիսկոպոսաց Աիւնեաց արարեալ ի միա-
բանից Տաթևոյ վանայ» աշխատությունում, որը հրատարակվել է որ-
պես 1859թ. Փարիզում տպագրված Ատ. Օրբելյանի «Պատմութիւն նա-
հանգին Սիսական» երկի հավելված, նշվում է, որ Հովհաննես եպիսկո-
պոսը յոթ անգամ գնում է Սպահան' շահ Սուլթան Հուսեյնին ներկայա-
նալու և մահանում է Թսւվրիզում՝ իր վերջին այցից վերադառնալու ճա-
նապարհին: Նրա մարմինը տեղափոխվում է Տաթև և թաղվում այն-
տեղ : Այստեղ հարկ է նշել, որ Իրանի շահ Սուլթան Հուսհյնը իշխել է 
1694-1722թթ,, մինչդեռ Հովհաննես վարդապետի կողմից ստացված 
հրովարտակները տրված են շահ Աբաս Բ-ի (1642-1666) և շահ Աուլեյ-
մանի (1666-1693) կողմից: Քանի որ հայտնի չէ Հովհաննես վարդապե-
տի մահվան թվականը, իսկ Մատենադարանում պահվող հրամանագ-
րերից ժամանակագրական առումով վերջինը, որում նշվում է նրա ա-
նունը, տրված է 1687թ., հնարավոր ենք համարում, որ նա հրամանագ-
րեր ձեռք բերած փնի նաև շահ Սողթան Հուսեյնից, որոնց մասին մենք 
տվյալներ չունենք: Հնարավոր է, որ նրա վերջին ճանապարհորդությու-
նը դեպի Սպահան տեղի ունեցած փնի 1694-1697թթ., այսինքն մինչև 
այն թվականը, երբ նրա հաջորդ Զաքարիա վարդապետը Տաթևի վան-
քը պարտատերերի պահանջներից պաշտպանելու նպատակով ձեռք է 
բերում առաջին հրովարտակը8: 

Յոթ անգամ շահի մոտ Սպահան գնացած փնելու հանգամանքը 
բացատրում է այն, թե ինչպես է Հովհաննես եպիսկոպոսին հաջողվել 
այդքան շատ շահական հրամանագրեր ձեռք բերել, ինչպես նաև վկա-
յում է նրա եռանդի ու անկոտրում կամքի մասին, որը չնայած շահական 
կենտրոնական իշխանության թուլացմանն ու տեղական իշխանություն-
ների կամայականություններին, չէր հոգնում ու հուսահատվում տեղա-
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կան պաշտոնյաների, քոչվոր ցեղերի, ինչպես նաե անհնազանդ հայ 
գյուղացիների անօրինական արարքների դեմ պայքար մղելուց: 

Վերոհիշյալ վավերագրերում հստակ արտացոլվել է տվյալ ժա-
մանակաշրջանում Սյունիքի քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական 
ծանր դրությունը անկում ապրաւ Սեֆյան Իրանի կազմում: Կենտրոնա-
ձիգ ուժեղ իշխանության բացակայության մասին է խոսում հենց այն 
հանգամանքը, որ վավերագրերից շատերը կազմված են միևնույն խնդրի 
կապակցությամբ և ունեն գրեթե նույն բովանդակությունը, բայց ուղղված 
են տարբեր անձանց և թվագրված են տարբեր թվականներով, թեև 
խնդրարկուն միևնույն անձն է: Այսինքն բարձրացված հարցը տարիներ 
շարունակ լուծում չի ստացել և հրամանը կամ դատական ատյանների 
որոշումները չեն կատարվել: 

Հովհաննես եպիսկոպոսի կողմից ձեռք բերված հրովարտակների 
հիմնական մասի նպատակը վանքի կալվածքների պաշտպանությունն 
ու նրանցից ստացվող եկամուտների ապւսհովումն էր տեղական իշխա-
նավորների, վաշխառուների ու քոչվոր ցեղերի ոտնձգություններից: 
Նրանցում , ինչպես և նախորդ դարերում Տաթևի վանքին տրված հրո-
վարտակներում, ամրագրվում է 16 գյուղերի (Բնունիս, Թաս, Ղւսրաքիլի-
սա, Դաստակերտ, Գոլյագի, Սվարի, Տաթև, Խուոանան, Հալիձոր, 
Շնհեր, Խոտ, Դաշտ, Աղաքենդ, Տանձատափ, Բորդի ու Կից), որպես 
վակֆային կալվածքների, պատկանելությունը Տաթևի վանքին: Վերը 
նշված ժամանակաշրջանի մի շարք հրովարտակներ հիմնվելով նախկի-
նում այս աոթիվ հրապարակված փաստաթղթերի (միսալներ, ֆաթվա-
ներ, հոքմեր, վակֆնամեներ և այլն) վրա հաստատում են այդ գյուղերի 
Տսւթեի վանքի վակֆը լինելու հանգամանքը և արգելում ամեն տեսակի 
հավակնություններն ու ոտնձգությունները նրանց նկատմամբ: Այս շար-
քում հատկանշական են Սեֆյան շահ Սուլեյմանի 1079, 1082 և 1086 հ. 
թ. հրամանագրերը տրված ի հաստատումն մահմեդական բարձրաստի-
ճան հոգևորականության կողմից հրապարակված միսալների ու ֆաթ-
վաների : 

Նույն ժամանակաշրջանի հրովարտակներից" իմանում ենք, որ 
Տաթևի կալվածքների նկատմամբ շարունակ հավակնություններ էին 
հանդես բերում Ղափասի Դարաբաս գյուղի բուբթեըու համայնքի ներ-
կայացուցիչները, որոնք, լինելով Սյունիքի Օրբելյանների Բարթելյան 
ճյուղի մահմեդականացած ժառանգները, հավանաբար ունեին որոշ 
հիմքեր իրենց պահանջների համար: Ինչպես նշվում է այս վեճի կա-
պակցությամբ Հովհաննես եպիսկոպոսի կողմից ձեռք բերված փաս-
տաթղթերից մեկում, վերոհիշյալ համայնքի ներկայացուցիչները այդ 
շրջանում զբաղեցնում էին Ղափանի ղադիի, քալանթարի ու մելիքի 
պաշտոնները, և օգտվում իրենց դիրքերից իրենց պահանջները առաջ 
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տանելու համար՛2: 1662թ. Հովհաննես եպիսկոպոսի կողմից ձեռք բեր-
ված մի հրամանագրում13, որը ևս տրված է Դարաբաս գյուղի բուբթեյլու 
համայնքի և Տաթևի վանքի միջև ընթացող վեճերի կապակցությամբ, 
մատնանշվում են այղ համայնքի հավակնությունները Սվաբի, Տանձսւ-
ւոափ ու Խոաանան գյուղերի երեքական գանգերի նկատմամբ, ինչպես 
նաև նկարագրվում նրանց կողմից կատարված ոտնձգությունները: Վա-
վերագրում նշվող բուբթեյյու համայնքի ներկայացուցիչների անունների 
շարքում կարելի է գտնել նաև հայերի շրջանում ընդունված անուններ, 
ինչպիսիք են Իւիասը (Եդիասն է), Շահնագաբը: Հովհաննես եպիսկոպո-
սին հաջողվում է ապացուցել վերոհիշյալ կալվածքների պատկանելութ-
յունը Տաթևի վանքին մի փաստաթղթի շնորհիվ, ըստ որի դրանք վակֆ 
էին արվեյ վանքին բուրթեըուների նախնիների կողմից14: Փաստաթղթում 
նշվող այս փաստը հաստատում է այն, որ, իրոք, բուրթեըու համայնքի 
ներկայացուցիչները Սյունիքի Օրբելյաննհրի Բուրթելյան ճյուղի մահմե-
դականացած ժառանգներն էին: Վերոհիշյալ հրամանագրով խնդիրն 
այնուամենայնիվ չի լուծվել, քանի որ կան նաև հետագա տարիներին 
այդ հարցի շուրջ հրապարակված հրամանագրեր ու այլ փաստաթղ-
թեր13: Պայքարն այնքան է սրվում, որ անգամ Հովհաննես եպիսկոպոսի 
դեմ բուրթելլունեբի ու Վաղադնի վանքի վանականների կողմից մի հա-
մախոսական գրություն է կազմվում և ներկայացվում պարսից իշխա-
նություններին, թե իբր Հովհաննես եպիսկոպոսը Վաղադնի վանքի 
ունեցվածքը խլել և իրենց ծնող Ալեքսանոսին սպանել է: Ի պատասխան 
այդ գրության կազմվել է մեկ այլ համախոսական գրություն16, որում 
ստորագրած մի շարք հեղինակավոր անձիք ու տեղական պաշտոնյա-
ներ վկայում են վերը նշված աոաջին համախոսական գրության կեղծ և 
զրպարտություն փնելու մասին17: 

Մեծ թիվ են կազմում պաշտոնյաների չարաշահումների, կամա-
յականությունների ու զանազան այլ անօրինական արարքների դեմ 
ուղղված փաստաթղթերը: Հատուկ այս կարգի արարքների կապակցութ-
յամբ Հովհաննես եպիսկոպոսի ջանքերով ձեռք են բերվել շահ Աուլեյմա-
նի 1668 - 1685 թթ. հրապարակված մի քանի հրովարտակներ18: 

Վավերագրերում նշմարվում է նաև այդ շրջանում զանազան օրի-
նախախտ տարրերի ակտիվացումը: Հովհաննես վարդապետի խնդրան-
քով Շահ Աուլեյմանի կողմից 1668թ. հրապարակված հրովարտակը19 

նպատակ ուներ պաշտպանելու վանքի կալվածքների հարստությունը, 
բերքն ու տեղի բնակիչներին քոչվոր ցեղերի (ջավանշիր, օթուզիքի, քեն-
գերլու, հաջիլու, կարաչոոլու, փուսյան) ոտնձգություններից, որոնք ի-
րենց ամառանոցային ու ձմեռանռցային վայրերը քոչելու ընթացքում 
իջևանում էին վանքին պատկանող վայրերում ու մեծ վնաս հասցնում 
Տաթևի եկամուտներին: Այս կարգի հրովարտակ է հրապարակվել նույն 
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շահի կողմից նաև 1685թ., որտեղ Տաթևի հոգևոր առաջնորդը բողոքում է 
ահմադլու ցեղի կողմից գործված անօրինականությունների դեմ2": 
1687թ. Ղափանի մեջ մանող Գյուլաբերդ գյուղի բնակչության խնդրան-
քով հրապարակված հրովարտակը կոչված էր պաշտպանելու վերոհիշ-
յալ բնակավայրը խալֆանլու ցեղի ոտնձգություններից՜1': 

Վերոհիշյալ ժամանակահատվածում պետական հարկերի շարու-
նակ ծանրանալու հետևանքով հաճախակի էին դառնում նաև Տաթևի 
վանքի պատկանող կալվածքների բնակչության կողմից վանքի նկատ-
մամբ իրենց պարտականությունների չկատարման դեպքերը, պանք 
չնայած վանահոր բողոքներին, բնորոշ են վերոհիշյալ ժամանակաշրջա-
նին և լուծում չստանալով աոիթ էին դառնում կողմերից կաշառքներ 
գանձելու համար22: 

1669-1687թթ. շուրջ մեկ տասնյակ փաստաթղթեր վերաբերում են 
Տաթևի վակֆւսյին կալվածք հանդիսացող Ղարաքիլիսա գյուղի կապակ-
ցությամբ Հովհաննես եպիսկոպոսի և Շեյխ Քյարիմ ադ-Դինի ժառանգ-
ների միջև տարիներ շարունակ ընթացող վեճին: Հովհաննես եպիսկոպո-
սը բողոք է հայանում այդ գյուղից գանձվող հարկերի ապօրինի յուրաց-
ման ու այնտեղի բնակիչների անհնազանդության դեմ, որին ի պատաս-
խան հրապարակված մի շարք շահական հրովարտակներ հաստատում 
են այդ գյուղի վակֆային պատկանելությունը Տաթևի վանքին23: Այս առ-
թիվ 1670թ. հրապարակված տեղական կառավարչի հրամանագիրը 
հրահանգում է 50 թուման գանձել վանքի կողմից 8 տաբի չստացված 
բահրեչեի դիմաց24: Այս գյուղի պատկանելությունը Տաթևի վանքին և 
Հովհաննես վանահոր իրավացիությունը հաստատված է նաև դատա-
կան ատյանի արձանագրություն ներկայացնող մի փաստաթղթով և տե-
ղի հեղինակավոր անձնանց կնիքներով հաստատված 1687թ. մի համա-
խոսական գրությամբ25: Սիևնույն խնդրի կապակցությամբ կազմված 
այս բազմաթիվ փաստաթղթերը մատնանշում են այն Փաստը, որ Իրանի 
Սեֆյան պետության կենտրոնական իշխանության թուլացումը հանգեց-
րել էր տեղական բյուրակյւատիայի քաշքշուկների ու կամայականութ-
յունների ուժեղացմանը և օրինական ճանապարհով հարցեր լուծելու 
անհնարինությանը, որը պետք է առաջ բերեր ինչպես հասարակ բնակ-
չության, այնպես նաև հոգևորականության և տեղի ունևոր խավի դժգո-
հությունը: 

Տաթևի վանքի դեմ գործված անօրինականությունները մանրա-
մասն նկարագրող 2 ծավալուն հրովարտակներ26 հետաքրքիր են նրա-
նով, որ նրանցում մեկ առ մեկ պատկերվում է վակֆային կալվածքներից 
յուրաքանչյուրում տիրող անկարգության բնույթը՝ հիշատւսկելով օրի-
նազանցներին: Նրանցում կաբեփ է գանել նաև տեղեկություններ տվյալ 
ժամանակաշրջանի իշխանավորների ու տեղական պաշտոնյաների, 
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նան Սյունիքի մելիքների, մասնավորապես Անգեղակոթի Սելիք Աաֆռա-
qji մասին: Մատնանշվող օրինախախտ անձանց ու համայնքների մեջ 
նշանակալի տեղ են զբաղեցնում մահմեդական պաշտոնյաները , քոչ-
վոր ցեղերը2՜1 ու նրանց ավագանու ներկայացուցիչները, ինչպիսիք են, օ-
րինակ, Բաբեր Բեկ ու Ղափլան Բեկ Քենգերլուները, Ջհանգիր Ափ Շա-
ղիւլուն, Մուհամմաղ Սալեհ Ղարադաղին, ղազի Իսմայիըւ և այլն29: 

Վերոհիշյալ ժամանակաշրջանում Իրանում ուժեղացել Էր ան-
հանդուրժողականությունը կյւոնական վտքրամասնությունների, այդ 
թվամ նաև հայերի հանդեպ: Այս ամենն իր արտացոլումն Է գտել պար-
սից շահերի կողմից հրապարակված հրամանագրերում: 

Էջմիածնի Հակոբ կաթողիկոսի ձեռք բերած մահմեդական բարձ-
րաստիճան հոգևորականության կողմից հրապարակված ֆաթվաները 
հաստատող հրովարտակների մեծ մասում " արգելվում էին հնազանդ 
զիմմի հանդիսացող իրանահպատակ հայության նկատմամբ բռնութ-
յունները, ու իրավունք տափս հայերին հետևելու իրենց հավատի օրենք-
ներին ու սովորույթներին, վերանորոգելու իրենց եկեղեցիները և այլն: 
Շահ Սուլեյմանի 1668թ. հրովարտակներից մեկում արգելվում էր մահմե-
դական պաշտոնեությանը ապօրինի գումարներ գանձել հայեյփց քեդ-
խուդա նշանակելու, իրենց մեռած ազգականներին թաղելու և վանքերը 
վերանորոգելու թույլտվության համար3 : 

Ընդհանրապես, նշված ժամանակաշրջանում Հայաստանում 
լայն թափ է ստանում եկեղեցական շինարարությունը, որից անմասն չի 
մնում նաև Սյունիքը: 1650թ. կառուցվում է Գհտաթաղ գյուռի եկեղեցին , 
1661թ. կառուցվում է Խնձոոեսկի Ս. Հռիփսիմե եկեղեցին , 1666թ. Լոր 
գյուղի Ս. Գևորգ եկեղեցին 4, 1676թ.՝ Շնհերի Կուսանաց անապատը , 
1681թ. Վայոց ձորի Խաչիկ գյուղի Ս. Աստվածածին եկեղեցին36, 1692թ.՝ 
Վայոց ձորի Օրթաքենդ գյուղի Մ. Հրեշտակապետաց եկեղեցին , 
1671թ. վեււանորոգվում է Գնդեվանքի եկեղեցին38 և այլն: Զանազան 
պատճառներով վնասված ու ավերված եկեղեցիների վերանորոգման, 
նորերի կառուցման համար անհրաժեշտ էր նախ ստանալ շահի, ապա 
նաև տեղական իշխանությունների թույլտվությունը: Այս պատճառով 
պահպանվել են մի շարք շահական հրամանագրեր, որոնք թույլատրում 
են ինչպես ընդհանրապես ԱրևեԱան Հայաստանի տարբեր շրջաննե-
րում (այդ թվում նաև Սյունիքի գավառներում), այնպես էլ զանազան 
վանքերում եկեղեցական շինարարության անցկացումը: Սեֆյան շահ 
Սուլեյմանի 1668թ. մի հրամանագիր39 հաստատում է մահմեդական 
հոգևորականության հրապարակած ֆաթվան, որով թույլատրվում է 
Սյունիքի բնակավայրերում, մասնավորապես Բռնակոթում, Անգեդակո-
թում, Մեղր խոմ և Դարաբասում վերանորոգել վանքերը: Այսպիսի մի 
հրամանագիր էլ հրապարակվել է 1669թ. Վայոց ձորի Շատիկ Անապա-
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տի վերանորոգումը հնարավոր դարձնելու նպատակով40, որը իրակա-
նացվում է վանքի վանահայր Մովսես վարդապետի ջանքերով41: Այնու-
ամենայնիվ Մովսես վարդապետին հեշտ չի հղել այդ Անապատը շենաց-
նելը, որովհետև կա նաև վերջինիս կողմից 1675թ. ձեոք բերված մի հրո-
վարտակ, որով վերջինս խնդրում է պաշտպանել իրեն ու վանքի միաբա-
նությանը նեդիչնեոհց, որոնք խանգարում են նրանց բնակությանը Շա-
տիկ անապատում : 

Պարսից հրովարտակները, ինչպես տեսնում ենք, լիովին արտա-
ցոլում են Այունիքում XVII դարի երկրորդ կեսին ստեղծված անհան-
գիստ դրությունը, որի արդյունքում XVIII դարի սկգբին Սեֆյան Իրանի 
տիրապետության դեմ ժողովրդական շարժումներ են ծավալվում: 

Թարգմանություն 
Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 2ա, վավ. 65, բնագիր, 

մեծ. 48 X 19 սմ, գիր՝ շիքասթե - նասթա՚ւիղ. 

Սեֆյան Շահ Սուլեյմանի կնիքը 

Արքայական հրաման եղավ հետևյալ կապակցությամբ, օրերս 
Ղափանաթի Տաթևի վանքի միաբանության ընտրյալ Հովհաննես քահա-
նան գալով աշխարհի ապավենի պալատ տեղեկացրեց, որ Ղարաբաղի 
ջավանշիր, օթուզիքի43, քենգերլու , շաովանշահլու , հաջիլու , խոջա-
աբու-իսհաղլու, քրդական կարաչոռլու4 , փուսյան48 ու թարաքեմե49 ցե-
ղերը իրենց ամառանոցային ու ձմեռանոցային վայրերը քոչելիս իջևա-
նում են վերոհիշյալ վանքի վակֆային50 մահալներում5 , նրա ցանքսե-
րում արածեցնում իրենց չորքոտանի կենդանիներին ու բերքը ոչնչաց-
նում, նենգորեն ռայաթների52 ձիերը, կովերն ու ոչխարները տանում -
մորթում են, բռնի ու ապօրինի արարքներ գործում: Ռայաթները այսպի-
սի կյանքից փախել, ցաքուցրիվ են եղել, և մահալները ամայացել են: 
Այս պատճառով [Հովհաննեսը] արքայական հրաման խնդրեց: Հետևա-
բար, կարգադրեցինք, որ եթե իրոք այդպես է, ապա այսուհետև թող որ 
ցեղերից որևէ մեկը հրամանին ու կարգին հակառակ այդ մահափ հոդե-
րում կանգ չառնի և վակֆային կալվածքների ռայաթներին ու հողա-
գործներին չնեդի, նրանց ունեցվածքն ու ընտանի կենդանիներին ապօ-
րինաբար չհափշտակի: Իսկ եթե ռայաթների համաձայնությամբ իջևա-
նհն, ապա թող կարգին համաձայն յռւբտանծ53 վճարեն: Այնտեղի բարձ-
րաստիճան բեկլարբեկը54 պարտավոր է օրինավոր օգնություն ցուցաբե-
րել և թույլ չասդ, որպեսզի ցեղերն ու ցեղախմբերը ապօրինաբար նշված 
վայրերում կանգ առնելով, վերոհիշյալ վակֆերի ռայաթներին ու հողա-
գործներին նեղություն պատճառեն: Եթե այդ ցեղերից որևէ մեկը հրա-

192 



մանին ու կարգին հակառակ այդ մահալների ռայաթներից ու հողա-
գործներից որեէ բան հափշաակած ու նրանց բերքին վնաս հասցրած լի-
նի, թոդ ըստ կարգադրության վերականգնեն ոտնահարված իրավունք-
ները: Եվ թող այս ընդունեն որպես խիստ հրաման ու ամեն տարի նոր 
հրամանագիր չպահանջեն: 

Դրվեց 1079թ. ռաբի' առաջին ամսին55: 

Թարգմանություն 
Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 2ա, վավ. 66, բնագիր, 

մեծ. 18.5 X 47.5 սմ, գիր՛ շիքասթե - նասթա՚լիղ 

Սեֆյան շահ Սուլեյմանի կնիքը 

Արքայական հրաման եղավ, քանզի այդ ժամանակ Ղափանաթի 
Տաթևի վանքի նմանների մեջ լավագույն Հովհաննես քահանան ու միա-
բանները աշխարհի ապավենի պալատը գալով՝ տեղեկացրին, որ այդ 
երկրի կառավարիչներն ու բնակչությունը նրանց հանդեպ բռնություն ու 
չարաշահումներ են թույլ տվել՝ արժանապատիվ շար՛ին 6 ու կարգին 
հակառակ գումար հարկադրաբար գանձելով, այն դեպքում, երբ նման 
պահանջների առթիվ բարձրագույն հրամանագրեր կան: Այս պատճա-
ռով վերստին խնդրեցին արքայական հրամանագիր բարձրաստիճան 
սպնվական, խասսե-ե շարիֆեի57 ծաոա հարկահավաք Սուլեյման բեկի 
անունով, որպեսզի այդ պարտադիր հրամանագրերի բովանդակությանը 
համապատասխամ այդ գանձումները վերցնի ու հետ վերադարձնի: Ուս-
տի կարգադրեցինք, որ վերոհիշյալ բարձրաստիճան ազնվական Սուլեյ-
ման բեկը ամենալուսավոր շար՛ի հանձնակատարների ներկայությամբ 
պարտադիր հրամանագրերի ու սրբազան շարիաթի օրենքին համա-
պատասխան վերոհիշյալ անձանց [Հովհաննեսի ու Տաթևի միաբաննե-
րի] պահանջած օրինական գումարները շար՛ի հաստատումից հեստ 
վերցնեն ու հետ վերադարձնեն: Եվ այնպես անեն որպեսզի արդարութ-
յան հաստատվի, և անօրինական բռնություններ ու չարաշահումներ տե-
ւլի չունենան: Այնտեղի .բարձրաստիճան բեկլարբեկը պարտավոր է վե-
րոհիշյալ հարկահավաքին օրինական օգնություն ցուցաբերել: Եվ այս 
թող խիստ կարգադրություն համարեն ու պատասխանատու լինեն: 

. Գրվեց 1079թ. զիհեջջե ամսին59: 
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KRISTINE KOSTIKYAN 

THE HISTORY TATEV MONASTERY IN THE SECOND HALF OF 17™ 
CENTURY ACCORDING TO PERSIAN DOCUMENTS 

Abouc 50 Persian documents (decrees, deeds of purchase, reports of local 
administrators and etc) of Yerevan Matenadaran refer to the history of Tatev 
Monastery in the second half of 17л Century. The major part of these documents 
being obtained by Hovhannes Episcop, the prior of Tatev Monastery contain 
important information about his activities and various aspects of the Situation in 
Siunik Region under the rule of Safavid Shahs in the decline period of Safavid Power. 
Several decrees were issued on each problem, which show that the Orders were often 
not properly executed. The Persian documents of this period also witness of the 
increase of bribery and abuses among the local administrators and activization of 
various illegal elements in the region in general. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
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Սիսական, հ. Բ, Փարիզ, 1859, էջ 275: 
7. ԱՄ, կաթողիկոսական դիվան, թդթ. 2բ, վավ. 121: 
8. ՄՄ, կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 2բ, վավ. 127: 
9. ՄՄ, կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 2ա, վավ. 68, 85ա; թղթ. 2բ, 114 
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11. ՄՄ, կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 2ա, վավ. 61 ա, 69, 70ա, 
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36. Դ. Ալիշան, Սիսական, էջ 172: 
37. Դ. Ալիշան, Սիսական, էջ 129: 
38. Դ. Ալիշան, Սիսական, էջ 105: 
39. ՄՄ, կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 1բ, 130բ: 
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42. ՄՄ, կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 4, վավ. 114: 
43. Օթոսլիքին 32 քրդական ու թյուրքական մար ցեղերի արհեստական միավո-

րում էր, որի մեջ էր մանում նաև ջևանշիր ցեղը, (տե՛ս И. П. Петрушевский, 
ук. соч., с. 96, 136): 

44. Քենգերլու ցեղը ղզլբաշ ցեղերի թվին պատկանող ուսթաջլու ցեղի ճյու-
ղերից էր, և նրա առաջնորդների ժառանգական օլքան էր Նախիջևանի 
վիլայեթը (տե՛ս И. П. Петрушевский, ук. соч., с. 94, 127): 

45. Շարվանշւսհլու ցեղը մասին նշված է Դևոնդ Ալիշւսնի կողմից (Դ. 
Ալիշան, Սիսական, էջ 99): 
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1852, с. 719): 
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էր ածվում արդի «շրջան»-ի իմաստով և համանիշ էր «նահիա»-ին 
(Մատենադարանի պարսկերեն հրովարտակները, պրակ 1, էջ 113): 

52. Ռայաթ, ճիշտը' ռաիյյաթ - ^ . յ (արաբ.) - Սկզբնաղբյուրներում գործ է 
ածվում հպատակ և հարկատու ժողովրդի, հատկապես նստակյաց, 
հողագործ գյուղացիության իմաստով: Իսկ խաշնարած քոչվորությունը 
կոչվում էր «իլւսթ - ^տս» և ավելի արտոնյալ վիճակում էր գտնվում 
(Մատենադարանի պարսկերեն հրովարտակները, պրակ 1, էջ 118-119): 

53. Հարկ, որ վճարվում էր քոչվոր ցեղերի կողմից իրենց քոչի ընթացքում 
որևէ տեղ կանգ առնելու համար տեղի սեփականատիրոջը: 

54. Բեկլարբեկ - ֊ճևյ յճ!* (թուրք.) - Սեֆյան Իրանի սահմանամերձ 
նահանգներում կամ կուսակալություններում իշխող խաներն ու 
ամիրները կոչվում էին «բեկլարբեկեր: Այս անվան արաբերեն 
համանիշն է «ամիր - ուլ ումարա - i^-Ki^i», պարսկերեն 
արտահայտությամբ՝ «միր-ե միրան - օԼ»-« Սահմանամերձ 
կուսակալություննեը, որոնք անվանվում էին բեկլարբեկություններ 
{ J ^ j L i ) չափազանց նման էին Արշակունյաց Հայաստանի 
բդեշխություններին և կոչված էին վտանգի դեպքում միավորելու 
մերձակա մյուս խանությունների զինվորական ուժերը, իսկ վերջիններս 
իրենց հերթին պարտավոր էին ենթարկվել բեկլարբեկին, որպես 
գլխավոր զինվորական հրամանատարի: 

55. Իրանում ԺԶ - ժ է դարերում կային 13 րեկլարրհկություններ, որոնցից 
հյուսիս-արևմտյան սահմանումն էին գտնվում Ատրպատակսւնի, 
Ղարաբադի (Գանձակի), Շիրվանի և Չուխուր Աաադի կամ երևանի 
բեկլարբհկությունները (Մատենադարանի պարսկերեն հրովարտակները, 
պրակ 1, էջ 106): 

56. 1668/VIII: 
57. Շար' - ձ յ ^ (արաբ.) - Մուսուլմանական գլխավոր, կրոնական, հոգևոր 

օրենսդրաան-դատական խորհուրդ, որին մասնակցում էին տվյալ վայրի 
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բարձրաստիճան հոգևորականները (Մատենադարանի պարսկերեն 
հրովարտակները, պրակ 1, էջ 117): 

58. Խասսե-յե շարիֆե - (արաբ.) ֊ ՛Այսպես էին կոչվում արքունի 
կալվածները, արհեստանոցներն ու գործատները, և առհասարակ, 
շահին ու թագավորական ընտանիքին պատկանող մյուս բոլոր 
հաստատությունները միասին վերցրած: դրանք բոլորն ունեին հատուկ 
գործերի կառավարչություն, որ կոչվում էր «Սարքար-ե խասսե-յե 
շարիֆե» j i s ^ ) (Մատենադարանի պարսկերեն 
հրովարտակները, պրակ 1, էջ 110): 

59. Շարիաթ - սս^ձ (արաբ.) - Մուսուլմանական կրոնական օրենքներ 
հաստատված նորմեր, որոնցով առաջնորդվում էր հոգևորականների 
բարձրագույն կրոնական - դատական ատյանը: Այս հաստատությունը 
հաճախ անվանվում էր հենց այդ օրենքների աունով, սակայն սովորաբար 
այն կոչվում էր «Շար՛»: Շարիաթի կամ Շար՛ի հոգևոր ատյաններում էին 
քննվում մեծ մասամբ տնտեսական հարցերի շուրջը քաղաքացիների միջև 
առաջացած վեճերը: Այդ ատյանին կից կային նաև նոտարւսկան 
ցրասևնյւսկնևր՜ «մահզար»-ներ, որտեղ տեղի էին ունենում կալվածքի 
աոուծաիփ, վարձակալման, փոխատվության, ամուսնության և 
քաղաքացիների սոցիալական դրությանը վերաբերող այլ ակտեր, 
կազմվում էին արձանագրություններ և տրվում էին համապատասխան 
փաստաթղթեր և նոտարական պատճեններ (Մատենադարանի 
պարսկերեն հրովարտակները, պրակ 2, էջ 227): 

60. 1669/V: 

ՄՄ, կաթողիկոսական դիվան, թղթապանակ 2ա, վավ. 65 

J ^lfi J • ՞ Д III " \ • VA •*• ֊"I լյ! ЛЛ I •" J j j fcLtAi ծ.1 I l] ' j l - ձ I ••՛ ծԼւյյ J լ] — 
J L i j j l J J i LSÜ! j J J L ä J ՝ J . й М J յ կ ֊ - J I J ü - i K " " ! 1 J J j ^ 1 J l f ^ J J ' 

j j l ձ » I j j * J i ü l j l ծ1 I iiiVISdJj V j L j J j J ^ . ձճճ1 ձսւ (j^jLajk ( j L a j j 

AS j j JUjLui j (jöjJLJ öJual üLaj^j! fl ̂  սԼճյճյ CiLiLlS > fl InLla սճյ1յ ^jLjLua 

J յ յ_1յճւ£ J I յ յչ in'iljA օԼօԼճւճ.! J CiLüjJI CtX.Laja. 

^ I j l j i C I L A £ I J J J յ և - ս J j J j j ^ . l j 3 jljfkl J j l H-t ml^J 4-Ä.l^a. յ J-LÄ.LO 

«J j j j ^Lij^j-e JLa-® J J J^j««-» J J X ^ ^ լքԿ^֊ J J 

a.l/ilj-fr. JjJa- J I_jljJut IJ ü j j j j a J I -k ո CjVj Л J CjLc j j jjo ՃJj-OJ 

J ; ՛ — J J IJ LJLÜJ Л I fl IIIJ^ Յ Յ Հ J I—L*UL J JLÜTLIIIJJJI JLJ INJ CLJL LLLV Յ ԼՅ1 IN FL'L 

J .V'i л J յՏ-л Լ-ւԼսճճ-ձճԼճս I j l ^ l x j (JmLxa.1 J Jlj-al J J j յ յ յ л J f j յ J 

• « Յ JjJlLs L I x j j л a'ijjl J .L'I'Î J л v l INFT̂ LA. Cil i l" I im 

^jJjdtյ-FI JJJLO j j j j l a j .JCiJյ ո՛ւ cJ^ail »I f Л* ml ULJÜJJ J J J J ^ J А 
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նյյ-?յ~* ClL»Lj*Ä.l J CjL ĵ jji jl լք ձճ.1 JJLJ Jf Lj ծ J^j j^jlj J j j 

JLa_i «-» I j j a j j n'.'i J j j i 4j jJ j^JLa-» յյ-i'j ' j J kjL-^a. J ՀԱւ֊յ 
f l l i l յ J LrL^ ' j J'j-*' J »JJJ>• C j L j ^ O i - ^ j b J W^J 

յ LJ l Г յ j l ՜ յ ' el^ յ-ձ J յ յ յ յՀ ՚ ւ Л"У i u L n ^ i ^ j J l"i j Tjl 
yl '""• J Ü՛ ^J^JJt? »j+t jl .ձձյԼճւ J j j i »J_>Jj^JLa-« 

Xijl ճս —j ^J ^ ո՜ւ ^jLua. jljLal LajJ j l j 1Հ_. i üLa ĴLc s լ'. 
J j j j ծ յ յ յ յ^ JLa-* j j ս>Լս.յ ^ l ^ l ä j ծյ^յյ« öl >1 mi ^ I J ClLuî JI վՃ 

<3՚|1'. յ յ ճՍԼսյյ bj^Aj^ -jLijJj-» ö ^ j ' j J W^J '՜' 1 l>» »Jj-«j 
Öi^j'j J W- Ĵ j ' Lf v՝-1"-3- J l^lä^ »J^jjji i!iL«,jJI jl 

^JdI^ jIjJU ձաև flib'lLulj յԼայէ ClVj Л\ լյ1 * '1՞ •՛ fcjj . j .. П -
JXa-e AJLUJ JA A~I lll'llj լյճ J J k-jLüjjJ djLü 31 я ՜» 1 i l j J j ^ ijLlü 

I*. . 1 Լ՛. 
\. v^ iiu, jjVi ձ^յյ y j 

ՄՄ, կաթողիկոսական դիվան, թղթապանակ 2ա, վավ. 66 

յ ^ յ ^ f+UI ֊ N• VA öl ...l... jjj J »Li »^ij] «Л." »Lb ><-• 
յ LijJI յ ^Ji LSJI յ 3JLOJI J JJLJI J JU^JI յ ÜJUJ.MII J J J V " J »J-11 

[ ^ ^ I j ^ j J l j ^ U l j ^ U I 

jjLuu J 1 շ .nlj-fl-a Jjxijljl ül I inVIä Juj lLJ^ j- J j J jj^a. <ւ£յ1 Jljjj (j^l л A jLo^j 
jl \ л! ..յ յյ^յյլյ 6Juol ծԼձՀյյԼՀ-a. üL^jJlj .'Л 'Л . a i aUUo Հ * Հ 

^ i 11 Л B S J J J ^ I j tjl lüjlj ^J յ և j j ^ l lr> CiJ*̂  Jjl III iZlJC.1 Л-% J Լ̂ճ-Ճ. 
Ü j I j j I j I j j jLiul jl uLiux յ ' ",'J ^jJui^läj 

tLc. JÜLUJI "bjLrk-O ö j J U J Ü L A ,JL .MJL üLJLLa ս և j j A-CL U Л 

J j Jj-AJ AJÖjjjII 4_1ՃՅԼԶ. i \ QI Ո_1 1 III ծԼձյ jjJLa-O J • '•«jj ^ 1 •<•>•> Л\ 
- C J Յ Հ « J U J J J J J ՝ Յ - » L_>JLLUL C J L J I UД A-C.1 U Ո J J Л J J I 

յԼւ^Լս ծևյ ,jJL*-e յ vLjjj JJ-ejj J>Ä-e {jj_>jLlj J ü l a j L c J 
<AÜeVI ^jV j i l յ_օ j ^ j l J J J L ä I յ յ «uJljLi*-s 

j l JLAJ IJ ծ յ ^ յ j ^ r . r l tjjl .11"* J ^Äj-Ju CiLJLla-e (JaiAÄ^ C J A J J - S I j ^ i L i J 

J ^ila 6>Д_ш J a ^Lia-I ^ JyL^j յ f յ I f J j j J ^JJ-^ 

^ ^ J J K J J ÜL ILC. ÖJL^JLJ . J J .M*I ^ J I J J .M Д^LÄ. Y J J L J J Յ ^"I .I» Յ J O J U 

^Յ.I I*I J J J J JE I> ^ L I U K Յ JJJTJ-I ÜULCL Յ JLJLOI ս և JJI J J JJAAJIL 

ձJ^^ յ J ճ I • • • \I. I յ յ ^ լ ^ յ յ յ «JLIiL̂ ij 
. N 4 *l III 11ձ -V -V j l յ ^ ,t| IjJjAJ 
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ՆԻԿՈԼԱՅ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ ԱԵՊԱԳՐԻ kumemuse ԵՎ BE.LI 
ԲԱՌԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

BE.LI-ն ուրարտական արձանագրություններում հանդիպում է 
հաճախ: Սակայն սոսկ երկակի այն հիշատակվում է kumemuäe րառի 
հետ փոխկապակցված: Եվ եթե BE.LI-ն մասնագիտական գրականութ-
յան մեջ վաղուց ի վեր նույնացված է ասորեստանյան belu П-ի հետ1, ա-
պա kumemuse բառիմաստի բացահայտումը տակավին շարունակում է 
մնալ ուրարտերենի բառապաշարի պրոբլեմատիկ խնդիրների շարքում: 

Ի դեպ ուրարտական սեպագիր աղբյուրների փաստական նյութի 
ուսումնասիրությունը վկայում է, որ kumemuäe-ի և BE.LI-ի փոխկա-
պակցված հիշատակվելու իրողությունը բոլորովին էլ պատահական 
երևույթ չէ: Դա կոչված է ըստ ամենայնի բացաեայտելու ոչ միայն 
kumemuäe-ի նշանակությունը, այլև ուրարտերենում առայժմ անհայտ 
այդ բառի և վաղուց հայտնի BE.LI-ի փոխհարաբերությունը: 

Եվ, այսպես, kumemuäe-ն և BE.LI-ն համատեղ հիշատակվում 
են սոսկ Ռուսա 11-ի Արծկե-Ադիլջևագի և Կարմիր-բլուրի պակասավոր 
իդենտիկ արձանագրություններում: Առկա նյութի քննարկման համար 
նպատակահարմար ենք գտնում հենց սկզբից ստորև ներկայացնելու 
հիշյալ սեպագիր տեքստերի kumemuäe և BE.LI բառերի հետ առնչվող 
հատվածների գիտական տառադարձումը: Ի դեպ, դրանց համատեղ 
ցուցադրումը կարևոր է, մի կողմից, տեքստերի պակասավոր հատված-
ների փոխադարձ վերականգնումների, մյուս կողմից, նրանցում առկա 
փաստական նյութի առայժմ աննկատ մնացած որոշ տարբերակների 
քննարկման ընթացքում հետամուտ փնելու համար: Ահա այդ հատ-
վածները: 

1. ...mRu-sa-a-äe a-li a-lu-äe KÜ ku-me-mu-Se BE.LI SIKIL dHal-
di-<ria-ni KÄ ha-u-li> NA4 'a-Jju-li-i-ni a-li-e a-Se su-nu-e i-ru-i-du-l<i ku-
me-mu-äe GI§> a-mu-li-ni KITIM-a qu-ul-di-ni-ni a-li-e KÜ iS-ti-ni ma-nu-l[i 
te-er-du-li-ni Ё?]2 

2. ...mRu-sa-a-Se <a-li a-lu-äe KÜ ku-me-mu>-äe BE.LI SIKIL 
üHal-di-na-ni KÄ ha-ü-li <NA4 'a-lju-li-i-ni a-li-e> a-äe su-nu-e i-ru-i-du-li 
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ku-me-mu-äe GlS ... <a>-mu-li-ni KITOI-a qul-di-ni-ni a-li KÜ <iä-ti-ni ma-
nu-li te-er>-du-li-ni ea-du-nu-si-ni...3 

Նախքան այս տեքստերի քննարկմանը անդրադառնալը, կար-
ծում ենք, արժե հակիրճ երկու խոսք ասել kumemuäe բառի առթիվ նրանց 
աոաջին հրատարակիչների կողմից ցուցաբերված մոտեցումների մա-
սին: Արծկե-Ադիլջևազի պակասավոր արձանագրության հրատարակիչ 
Պետեր Հյուլինը, օրինակ, նույնիսկ այդ բառի կապակցված ընթերցման 
վերաբերյալ վերջնական համոզմունք չի ունեցել, այդ պատճառով էլ ար-
ձանագրության գիտական տառադարձման մեջ այն արտահայտել է 
վանկագրերի տարանջատված ku me mu äe եղանակով4: 

Ինչ վերաբերում է սաղերիս հեղինակին, ապա նա Կարմիր-բլուրի 
խլեն տիկ արձանագրության նախնական հրատարակության ժամանակ 
հիշյալ բառի kumemuäe կապակցված ընթերցման վերաբերյալ ոչ մի 
կասկած չի տածել, քանի որ այն վաբագրված է KÜ գաղափարագրի ե 
BE.LI «զենք» բառի միջև: Սակայն անհրաժեշտ կռվաններ չունենալու 
պատճառով kumemuäe բառիմաստին մենք ստիպված չենք անդրադար-
ձել3: Իսկ հետագայում, մեր նոր դիվանի հրատարակության մեջ, ընդա-
մենը կռահել ենք, որ kumemuäe-ն, ըստ երևույթին, ինչ-որ առարկայի ան-
վանում է, որը հանդես է գալիս արձանագրություններում պաշտամուն-
քային արարողությունների ժամանակ «զենքի» (BE.LI) հետ միասին6: 

Այս հակիրճ նախաբանից հեստ նշենք, որ Արծկեի և Կարմիր-
բլուրի վերոհիշյալ պակասավոր արձանագրությունների ցիտված հատ-
վածները, ցավոք, որոշակի ոչինչ չեն պարունակում ոչ kumemuäe բառի-
մաստի, ոչ էլ BE.LI-ի հետ նրա ունեցած փոխառնչության մասին: Այդ 
արձանագրությունների տվյալների համաձայն, կարծես, մի կողմից 
kumemuäe-ն, BE.LI-ի նման, ինչ-որ առարկա է և դրանց կողոպուտը 
Խալդյան տաճարից ձեռնարկողների նկատմամբ (aluäe KÜ kumemuse 
BE.LI SIKIL d$aldinani KÄ l]aüli) նախատեսվում է պատիժ: Մյուս կող-
մից, ընդհանուր առմամբ նկատել ենք, որ kumemuäe-ն կրում է KÜ, իսկ 
BE.LI-ն՝ SIKIL գաղափարագիր մակդիրները: 

Ի դեպ kumemuäe բառիմաստի բացահայտման պարագայում որո-
շակի առաջընթաց նկատվեց վերջերս, երբ 2001թ. հրատարակվեց Ռու-
սա П-ի Այանիսի նորահայտ ծավալուն արձանագրությունը: Ինչպես 
արդեն հայտնի է, նրա հատվածներից մեկում սակա է Արծկեի և Կար-
միր-բլուրի պակասավոր արձանագրությունների մեզ հետաքրքրող 
տեքստերի տարբերակը: Ահա այգ տեքստը. 

3. ...mRu-sa-a-äe a-li a-lu-äe KÜ TUKLJL BE.LI SIKIL "öal-di-
na-ni KÄ-ni ba-u-li-e NA4 'a-իս-ս-ա a-li a-äe su-nu-e i-ru-i-du-li TUKULM E S 

QjgMES յ/լՀյ iä_ti_n.[i] ma-nu-li te-er-du-li-ni ßa-du-nu-si-ni...7 
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Ռուսա II-ի Այանիսի նորահայտ ե հիանալի պահպանված արձա-
նագրության այս հատվածը, ինչպես դա ըստ ամենայնի ակնառու է, բա-
վական շատ ընդհանրություններ ունի նույն թագավորի Արծկեի КУКН, 
415 և Կարմիր-բլուրի КУКН, 425 պակասավոր արձանագրությունների 
վերոհիշյալ հատվածների հետ: Երկու դեպքերում էլ կրկնվում են BE.LI 
SIKIL-ը ե GlS-ը կամ G l S M E 4 գաղափարագիր GIBIL-ին փոխարինում 
է նրա ուրարտերեն amulini համապատասխանությունը, KITT4,-a^Q՝ ու-
րարտերեն qiura-ն ե այլն: Սակայն, ցնցող նորույթը, այնուամենայնիվ, 
այստեղ հանդիսանում է Այանիսի նոր արձանագրության KÜ TUKUL 
BE.LI SIKIL-ը, որը փոխարինում է Արծկեի ե Կարմիր-բլուրի իդհնտիկ 
պակասավոր տեքստերի KÜ kumemuse BE.LI SIKIL տարբերակին: 
Հետևաբար, այս իդենտիկ արձանագրությունների համապատասխա-
նությունը ամենևին կասկած չի հարուցում, որ Այանիսի արձանագրութ-
յան գաղափարագիր TUKUL-ը (ասորեստանյան kakku-ն) հանդիսա-
նամ է ուրարտերեն kumemuäe անհայտ բառիմաստի բացահայտումը: 

Ասենք, որ ուրարտերեն kumemuäe և շումերերեն TUKUL «զենք» 
համադրությունը մեր ուշադրությունը գրավել է դեռևս Այանիսի նորա-
հայտ արձանագրության հրատարակությանը 2001թ. ծանոթանալու 
պահին: Սակայն КУКН, 415 և КУКН, 425 արձանագրությունների 
kumemuäe (resp. TUKUL) և BE.LI զենքերի կողք-կողքի հիշատակվելու և 
մանավանդ նրանց KÜ և SIKIL զանազան մակդիրներ կրելու իրողութ-
յունը մեզ երկար ու ձիգ մտորելու տեղիք է տվել: Իսկ Սիրյո Սալվինին 
Այանիսի նորահայտ արձանագրության հրատարակության պահին այդ 
հարցին ամենևին չի անդրադարձել, այն դեպքում, երբ վերջերս 
kumemuäe-ն, TUKUL-ը և BE.LI-ն միանշանակ «զենք» (aima) է անվա-
նում8: Այդ դեպքում ինքնին հարց է ծագում, թե եթե այդ զենքերի միջև ի-
րոք գոյություն չունի որևէ տարբերակում, ապա ի՞նչպես են նրանք 
կրկնակի հիշատակվում տեքստերում կողք-կողքի, կամ էլ ի՞նչու են 
կրում զանազան մակդիրներ՝ KU TUKUL կամ KÜ kumemuäe, բայց 
BE.LI SIKIL: 

Հետևաբար, արժե այժմ անդրադառնալ, մի կողմից, TUKUL-ի 
կամ ուրարտական kumemuäe-ի KÜ և, մյուս կողմից, BE.LI-ի՝ SIKIL 
մակդիրների քննարկմանը: 

Այսպես, շումերական TUKUL-ի կամ ուրարտական kumemuäe-ի 
KÜ գաղափարագիր մակդիրը, որպես կանոն, շումերերենում մեկնա-
բանվում է «անմեղ»9: Իսկ շումերական TUKUL-ը, ինչպես հայտնի է, 
համապատասխանում է ակկադերեն kakku-ին, որը եթե Ռիկլե Բորգերը 
միանշանակ համարում է «զենք», ապա Վ, Ֆոն Զոդենը այդ բառի ա-
ռաջնային նշանակությունը համարում է «գավազանը», «ցուպը» և 
միայն երկրորդայինը՝ «զենքը»10: 
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Սակայն, եթե այս կամ այն չափով պարզ է KÜ kumemuse -
TUKUL-ի հարցը, ապա շատ ավելի անորոշ և վիճելի է մնում առայժմ 
BE.LI SIKIL-ի խնդիրը: Ընդ որում, այդ անորոշությունը կապված է ոչ թե 
BE.LI-ի, այլ նրա SIKIL մակդիրի հետ: Վաղուց ի վեր հայտնի է, որ ու-
րարտական արձանագրությունների BE.LI-ին դա ասորեստանյան belu 
П-ն է և, TUKUL-ի ու kumemuSe-ի նման, զարմւսնալ1տրեն նույնպես 
«զենք» է նշանակում11: Այդ դեպքում ինքնին հարց է ծագում, թե ի՞նչով 
են տարբերվում իրարից միևնույն տեքստերում կողք-կողքի հիշատւսկ-
վող այդ TUKUL-kumemuSe և BE.LI-belu II զենքերը: 

Ի դեպ, եթե նկատի ունենանք, որ kumemuse-TUKUL զենքը, KÜ -
մակդիրի համաձայն, «անմեղ զենք» է, ապա այդ դեպքում BE.LI զենքի 
առանձնահատկությունը, թվում է, թե պետք է լուծի նրա SIKIL մակդիրը: 
Սակայն այստեղ խնդիրը ծայր աստիճանի բարդանում է այն հանգա-
մանքով, որ ակկադերենի բառարանները փաստորեն անկարող են որո-
շակի պատասխան տալու այդ առեղծվածին: Ռ. Բոբգերի բառարանում, 
օրինակ, ստկա է երկու տեսակ SIKIL՝ իրենց Ü (§AM) և NA4 դետերմի-
նատիվներով, որոնք, հիշյալ դետեբմինատիվների համաձայն, համա-
պատասխանաբար անորոշ մեկնաբանվում են «ինչ-որ բույս» և «ինչ-որ 
քարատեսակ»1 : Հետևաբար, պարզորոշ երեում է, որ այս SIKIL-ները ոչ 
մի առնչություն չունեն մեզ հետաքրքրող BE.LI «զենք» SIKIL-ի հետ: 

Դժբախտաբար, շատ ավելի առեղծվածային է SIKIL-ի բացա-
հայտման խնդիրը Վ Ֆոն Զոդենի ակկադերենի եռահատոր բառարանի 
I հատորում, որտեղ մեզ հետաքրքրող SIKIL-ը, չգիտես ինչու, նույնաց-
վում է KÜ-ի հետ13: Հետևաբար, հայտնվում ենք այնպիսի անելանելի 
վիճակում, թե իբր մեզ հետաքրքրող երկու զենքերն էլ (և՛ kumemuäe-
TUKUL-ը, և՛ BE.LI-ն) հավասարապես անմեղ զենքեր են: Այն դեպքում, 
երբ դա, համարձակ կարող ենք պնդել, ըստ ամենայնի բացառվում է: 

Ինչպես հայտնի է, բոլոր նման կարգի առԽլծվածային հանգա-
մանքներում, որպես կանոն, օգնության են հասնում ուրարտերենի ան-
հայտ բառապաշարի շումերական գաղափարագիր տարբերակների 
բացահայտումը: Հեռու չգնանք, հենց խնդրո առարկա ուրարտերեն 
kumemuSe բառիմաստի բացահայտումը, ինչպես այդ մասին հիշատակ-
վեց վերևում, տեղի է ունեցել սոսկ վերջերս՝ նրա շումերերեն TUKUL 
«զենք» տարբերակի առկայության շնորհիվ: Սակայն, ցավոք, շումերա-
կան SIKIL մակդիրը, տվյալ դեպքում հնարավորություն չի ընձեռում բսւ-
ցահայաելու BE.LI-belu П զենքի առանձնահատկությունը: 

Այնինչ kumemuSe-TUKUL-ի «անմեղ զենք» (KÜ kumemuse կամ 
KÜ TUKUL) լինելու հանգամանքը, որը սեպագիր տեքստում փաստորեն 
հակադրվում է BE.LI SIKIL զենքին, ակամայից ի սկզբանե մեզ մղել է 
այն մտքին, որ վերջինս երեի ինչ-որ տեղ եղել է «մեղավոր)), այսինքն՝ 
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ռազմական գործողությունների ժամանակ գործադրվող զենք: Եվ այդ 
ուղղությամբ ձեռնարկված մեր երկարատև ու համառ պրպտումներից 
հետո, բարեբախտաբար, ի վերջո վրա է հասնում նվիրական արդյունքը, 
հայտնաբերվում է ուրարտական սեպագիր աղբյուրներում, սոսկ մի ան-
գամ Սարդուրյան տարեգրության եզրափակիչ սյունակում հիշատակ-
ված, BE.LI SIKIL-ի ուրարտական տարբերակը՝ BE.LI m e S gunuäiniei 
«զենքեր մարտական»14: Իսկ դա, կարծում ենք, նշանակում է որ այս բա-
ցառիկ և ըստ ամենայնի ցնցող փաստի հիման վրա ակկսւդերենի բա-
ռարաններում երևի հետագայում հարկ փնի շումերական SIKIL-ը ու-
րարտերենի gunuäiniei նրա տարբերակի հիման վրա համարձակորեն 
ստուգաբանելու որպես «մարտական»: 

Ի դեպ հատկանշական է, որ «մարտական զենքը» (BE.LI 
gunuäiniei), ի տարբերություն «անմեղ զենքի» (KÜ kumemuäe), ուրար-
տական պաշտամունքային բնույթի արձանագրություններում հանդի-
պում է հաճախ, ըստ որում, կամ ամենուրեք փառաբանվում է, կամ էլ ու-
րարտական աստվածնեբի և տաճարների հետ միասին, նրա պատվին 
ձեռնարկվում են խոշոր ու մանր եղջերավոր անասունների զոհաբերութ-
յուններ: Այսպես, Իշպուինիի և Մենուայի Քելիշինի КУКН, 30 երկլեզվ-
յան արձանագրության ասորեստանյան տեքստում BE.LI-ն կրում է շու-
մերական SIGj «հիանալի» մակդիրը և Խալդյան տաճարին մատուցված 
առարկաների և կենդանիների թվարկման մեջ գրավում է առաջին տեղը: 
Ուրարտական BE.LI զենքը «հիանալի» մակդիրով է հռչակվում նաև, 
այս անգամ արդեն ուրարտերեն gazuli բստով, Ռուսա П-ի Արծկեի 
КУКН, 415, Կարմիր-բլուրի КУКН, 425 և Այանիսի նորահայտ (Ayanis I, 
սեկցիա III) արձանագրություններում: 

Այնուհետև, համատարած երևույթ է ուրարտական պաշտամուն-
քային բնույթի արձանագրություններում կենդանիների զոհաբերություն-
ները Խալդյան զենքերի (dHaldinaue BE.LIM F ) պատվին: Այսպես, Իշ-
պուինիի և Մենուայի Աշոտակերաի КУКН, 36 արձանագրության 
կրկնվող երկու տեքստերում էլ նորակառույց տաճարում (qudulani 
äuhina§i) գերագույն աստված Խալդիի, նրա կնոջ Վարուբանիի և Խալդ-
յան տաճարի պատվին զոհաբերվելիք կենդանիների արարողության 
ժամանակ նույնքան մեծ պատիվ է մատուցվում նաև Խալդյան զենքե-
րին: Նույնը պետք է ասհլ Իշպուինիի և Մենուայի Ահերի դռան КУКН, 
38 արձանագրության մասին, որում Խալդյան զենքերին ևս զոհաբեր-
վում են խոշոր և մանր եղջերավոր անասուններ: Ի դեպ հատկանշական 
է, որ այստեղ Խալդյան զենքերը ^galdinaue BE.LI ) հիշատակվում են 
ուրարտական աստվածների թվարկման նույնիսկ սկզբնական հատվա-
ծում15, այն դեպքում, երբ Խալդյան զորքերին (dHaldinaue l u A.SI m e S ) մա-
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առլցվելիք կենդանիների զոհաբերությունները նշվում են սոսկ աստված-
ների շարքը ավարտվելուց հեսա: 

Համարյա նույնը կարելի է ասել Ռուսա 11-ի Կարմիր-բլուրի 
КУКН, 424 ծավալուն արձանագրության մասին, որում կենդանիների 
զոհաբերությունների ժամանակ Խալդյան զենքերը անմիջապես հաջոր-
դում են գերագույն աստվածներ Խալդիին, Թեյշեբային, Շիվինիին, գե-
րագույն դիցուհի Վարուբանիին ե մանավանդ նախորդում են Խալդյան 
տաճարին C'galdinaue KÄ): Ի դեպ, Խալդյան զենքերը նախորդում են 
Խալդյան տաճարին նաև ուրարտական այլ սեպագիր տեքստերում16: 

Մյուս կողմից հայտնի է, որ ուրարտական արձանագրություննե-
րում BE.LI-ին երբեմն վախարինում է GI§ II-ը: Օրինակ՝ Ռուսա 11-ի 
Արծկեի КУКН, 415 ե Կարմիր-բլուրի КУКН, 425 պակասավոր արձա-
նագրություններում առկա է մերթ kumemuse BE.LI, մերթ էլ kumemuse 
GL§ , իսկ Այանիսի նորահայտ արձանագրության մեջ մի դեպքում՝ 
TUKUL BE.LI, մյուս դեպքում՝ T U K U L 1 * 0 G I § m e S : Դա, անկասկած, ինք-
նին վկայում է, որ GLS 11-ը Փաստորեն նույն BE.LI-ն է: Ի դեպ երկու 
դեպքում էլ GI§ II-ները սեպագիր տեքստերում փորագրված են տողա-
վերջին: Իսկ դա նշանակում է, որ տողավերջի ազատ մնացած աննշան 
հատվածը հնարավորություն է ընձեռել վւորագրելու BE.LI-ի սոսկ 
«կարճ» տարբերակը՝ GI§ П-ը: Որոշ դեպքերում էլ հիշյալ տեքստերում 
նույիսկ KÜ kumemuäe-ն, այսինքն՝ «անմեղ զենքը» ամբողջական 
կրկնելու փոխարեն առկա է սոսկ նրա KÜ «անմեղ» մակդիրը: Նույնը 
կրկնվում է Ռուսա 11-ի Այանիսի իդենտիկ արձանագրության մեջ Ю1 
kumemuSe-ի շումերական տարբերակի դեպքում՝ Ktf TUKUL, «անմեղ 
զենք»-ի վախարեն՝ պարզապես KÜ ՝ «անմեղ»18: 

Այսպիսով, ինչպես բացահայտվեց վերևում, շումերական TUKUL 
և ակկադակւսն kakku «անմեղ զենքի» ուրարտական՛ համապատասխա-
նությունը հանդիսանում է kumemuse-ն: Այդ դեպքում, բնականաբար, 
հարց է ծագում, թե ունի, արդյո՞ք, իր ուրարտերեն համապատասխա-
նությունը նաև շումերական GlS II և ակկադական BE.LI ((GlS)be-le) 
«մարտական զենքը»: Կարծում ենք, որ այդ հարցին համարձակորեն 
կարելի է տալ դրական պատասխան: Ելնելով ուրարտական արձանագ-
րությունների այդ առթիվ մատուցած հարուստ փաստական նյութից, 
հազիվ թե կասկած հարուցի, որ BE.LI-ի և GlS II-ի ուրարտերեն համա-
պատասխանությունը եղել է հենց ամենուրեք հայտնի (0ւՏ)Տսո-ն: Դա 
նույնն է, ինչ խուրրիերեն sauri-ն19 և հայերեն «սուր»-ը20: 

Ակկադա-ուրարտական BE.LI gunusiniei նման, ուրարտական 
օւՏՏաւ-ի մարտական զենք լինելու համոզիչ վկայություն կարելի է համա-
րել այն փաստը, որ այդ զենքով են, իբրև նախերգանք, սկսում ուրար-
տական տարեգրությունները յուրաքանչյուր տարվա ռազմական սւբշա-
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վսւնքները, bpp գերագույն աստված Խալդին իր զենքին (masinie GlSäurie) 
ամեն անգամ հպատակեցնում է բազում անհնազանդ երկրներ: Հենց 
այդպես t Խալդին ուժեղ, Խալդյան զենքը ուժեղ ( $aldi kuiuni dHaldini 
ն1' Suri kuruni)21: Այդ զենքի առջև է նաե պատերազմների ժամանակ ար-
շավանքի օբյեկտ դարձած երկրների սարսափահար բնակչությունը 
փախուստի դիմում դեպի բարձրադիր լեոները ( ÜKU surgini-kaim 
kuluarSibi Satuni ÄAUÖUSkiani ^ B a m n i ) 2 2 : Դա բավական նման է Խալդ-
յան այն զենքերին (dHaldinaue BE.LI*®5), որոնց պատվին պաշտամուն-
քային արարողությունների ժամանակ, աստվածների հետ միասին, կա-
տարվում են խոշոր ե մանր եղջերավոր անասունների համատարած զո-
հաբերություններ: 

Ինչ վերաբերում է K Ü kumemuse կամ KÜ TUKUL M E ä «անմեղ 
զենքերին», ապա նրանք պաշտամունքային արարողությունների ժա-
մանակ սոսկ հազվադեպ հիշատակվում են մարտական զենքերի կող-
քին, երբեք չեն առնչվում գերագույն աստված Խալդիի անվան հետ, 
նրանց պատվին չեն մատուցվում կենդանիների զոհաբերություններ: Սի 
խոսքով, նրանք չեն հանդիսանում պաշտամունքի ե ուշադրության հա-
տուկ առարկա: Հետևաբար, ելնելով դրանից և նրանց հղված K Ü «ան-
մեղ» մակդիրից, կարելի է ենթադրել, որ անմեղ զենքերը, ի տարբերութ-
յուն BE.LI gunusiniei-0 suri մարտական զենքերի, հավանաբար հանդի-
սացել են արվեստի և զարդարանքի առարկաներ: Ուստի նրանց տակ, 
ըստ երևույթին, ենթադրվում են զինագործության հետ առնչվող բարձ-
րարվեստ այնպիսի առարկաներ, ինչպիսիք իրավամբ եղել են Մուսասի-
րի ուրարտական տաճարից մ.թ.ա. 714թ. ասորեստանցիների կողմից կո-
ղոպտված ոսկե և փղոսկրե սրերն ու դաշույնները, արծաթե նիզակները 
և աղեղները23, հնագիտական պեղումներում հայտնաբերված բրոնզե նե-
տասլաքները՝ սեպագիր մակագրություններով2 և այլն: 

NICOLAY HAROUTHIOUNYAN 

THE ETHIMOLOGY OF THE WORDS OF KUMEMUSE AND BE.LI 
OF THE URARTIAN CUNEIFORM 

Based on the use of the substantive kumemuse with the sumerographical 
epithet KÜ, the author identifies KÜ kumemuSe with the sumerogram ICÜ.TUKUL, 
attested in Urartian inscriptions and suggests for it the translation 'innocent weapon'.. 

On the other hand, on the basis of the Urartian epithet gunuSinei of the 
akkadogram BE.LI. 'weapon', which is considered to correspond to Urartian GlS Suri, 
BE.LI gunuSinei \s interpreted as 'battle weapon'. It is also suggested, that the latter 
should be identified with the akkado-sumerographical writing BE.LI SIKIL and, 
hence, SIKIL should be regarded the sumerogram of Urartian gunuSinei' of battle'. 
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ՀԱՍՄԻԿ ՀՄԱՅԱԿՅԱՆ 

Հ Ե Բ Ա Տ Ա Ս Տ Վ Ա Ծ Ո Ւ Հ Ի Ն Հ Ա Յ Կ Ա Կ Ա Ն Ե Վ 
Հ Ո Ւ Ն Ա Կ Ա Ն Դ Ի Տ Ա Ր Ա Ն Ն Ե Ր Ո Ւ Մ 

Հեբաւո (d0ebat, ЦеЬа, Hipa) դիցուհին (պաշտամունքային կենտ-
րոնը Խալպա' այժմ Հալեպ) խաոի-միտաննիական և խեթական դիցւս-
րանի գլխավոր աստվածուհին է և Թեշուբի՝ կայծակի ե ամպրոպի 
աստծո կինը: Նրա անունը աոաջին անգամ հիշատակվում է էբլայի դի-
ցարանում dba-a-ba-du ձևով: 

Սեպագիր աղբյուրներում այն ի հայտ է գափս մ.թ.ա.1 հազ.' dha-
ba-tu, dhi-pa-tu ձևերով: Իսկ Օրփեոսյան հիմներում նա Hipta ձևով ներ-
կայանում է որպես Դիոնիսոսի դայակը: Սկսած մ.թ.ա.11 հազ. Հեբատի 
անունը՝ բառավերջին սեմական իգականության է ցուցիչի անկումով 
հանդիսանում է անձնանունների բաղկացուցիչ մաս. օրինակ, Պուդուհե-
պա (Puduhepa) և այլն: Մ.թ.ա.1 հազ., ըստ Ֆ.Հսւագի, Հեբաթը և Թեշուբը 
համարվում էին հյուսիսսիրիական և փոքրասիական մի շարք դիցաբան-
ների (Ալալախ, Հալեպ, Խաթթուսա, Կումմաննի, Թարխունտասսա) 
գլխավոր աստվածային զույգը : Խեթական դիցարւսնում Հեբատի պաշ-
տամունքը վկայված է Նոր թագավորության շրջանում (մ.թ.ա.1400-
1200), որին բնորոշ էր կրոնական սինկրետիզմը: 

Խեթական դիցաբանության հնագույն շերտը ձևավորել են խա-
թերը, որոնց գլխավոր աստվածնեբն էին էստանը և Արիննա քաղաքի 
Արևի աստվածուհին՝ Վուրուսեմուն: Այնուհետեև, Նոր թագավորության 
շրջանում Հեբատը՝ Նինվեի Շավուշկայի կամ Իշտարի և Թեշուբի հետ 
կազմում են եռմիասնություն: Այգ մասին են վկայում խեթական արքա-
ների կնքած միջպետական պայմանագրերը, որտեղ Հեբատը հիշա-
տակվում է դրանց կնքմանը վկա խեթական աստվածների շարքում: 0 -
րինակ, Սուպպիլիլիումաս 1-ի և Սիտաննիի արքա Շատտիվազայի2, 
Սուպպիլուլիումասի և Հայասայի արքա Խուկկանայի3, Մուվատաըիս II-
ի (1295-1272) և Վիլուսայի արքա Ալակսանդոաի միջև կնքված պայմա-
նագրերը4: Այս տեքստերում Հեբատը բնութագրվում է որպես երկնքի 
տիրուհի, Հալեպի Հեբատ, Կիցուվանտայի Հեբաա5: 

Խաթթուսիլի 111-ի ժամանակներից սկսած, հատկապես նրա կնոջ՝ 
Իշտար աստվածուհու տաճարի քրմուհի Պուդուհեպայի կանոնակար-
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գումների արդյունքում խեթական և խոաիական աստվածությունների 
միջև ստեղծվեց որոշակի սինկրետիզմ: Դրսւ արդեն հետագա արտա-
հայտությունը մենք տեսնում ենք Արիննայի Արևի աստվածուհուն ուղղ-
ված նրա աղոթքի տողերում. «Նա ասում է, - Խաթթի երկրռւմ դու կրում 
ես Արիննայի Արևի աստվածուհու անունը, բայց այն երկյտւմ, որ դու 
դարձրել ես մայրիների երկիր, դու կրում ես Հեբաւո անունը»6: Հայտնի է 
նաև, որ հրացում տեսնելով Հեբատ աստվածուհուն, Պուդուհեպան խոս-
տանում է կանգնեցնել նրա ոսկյա արձանը: Հեբատին վերագրվող մի 
ոսկե այւձանիկ գտնվել է և պահվում է Շիմմելի մասնավոր հավաքածո-
ւում: Ֆրանսիացի ուսումնասիրող Մ-Կ. Տրեմոփլը, անդրադառնալով Հե-
բատի պատկերագրությանը գրում է, որ աստվածուհու արձանը նկա-
րագրող մի տեքստ է պահպանվել, որտեղ այն նկարագրվում է ոսկուց 
պատրաստված աչքերով, փայտե գավազանով, կոշիկներ և գուլպաներ 
հագած7: Այստեղից պարզվում է արձանների պատրաստման եղանա-
կը՝ փայտե՝ վրայից արծաթազօծ կամ ոսկեզօծ: Հեբատի պատկերը 
պահպանվել է նաև Բողազքյոյում. Յազըլըքայայի բարձրաքանդակնե-
րից մեկի վրւս Հեբատը պատկերված է հովազի վրա կանգնած, գլխին 
կլոր գլխարկ և երկար հագուստով: Խեթական տեքստերը Հեբատին բնո-
րոշում են որպես «Երկնքի տիրուհի», «Երկնքի թագուհի»: Նա ունեցել է 
նաև գ]]սավոր մայր դիցուհուն բնորոշ գծեր: 

Հեբատ աստվածուհու խոաիական ծագումը կասկածի տակ են 
առել մի շարք գիտնականներ, ինչպես նաև Ի. Գելբը, որը մի շարք մեկ-
նաբանություններից հետո բերում է այն փաստը, որ dHi-pa-tu կամ dQa-
pa-tu ձևերով Հեբատի անվան վկայությունը խեթական հիերոգլիֆիկ ար-
ձանագրություններում և Մեոնիայից գտնված երկու հունական արձա-
նագրություններում կասկածի տակ են սանում այն հանգամանքը, որ նա 
եղել է խուռիական աստվածուհի8: 

Գ.Ղափանցյանը իր աշխատություններում անդարադարձել է այս 
աստվածուհու պաշտամունքին և նրա կարծիքով Հեբատը իր բնորոշ 
գծերով պահպանվել է հայերենի բաոապաշարի (հպիտ, հտպիտ, 
հպտիմ, հպտանք, խտպտանք և այլ) բառերում, որոնք բացի «միմոս, 
խեղկատակ, ծաղրածու» իմաստներից, նշանակում են նաև «պչրանք, 
պաճուճանք, խենեշ, մեղկ, պաճուճիւ, զարդարուիլ, շփանալ, մեղկութ-
յուն, զարդք, սեթևեթք»9: Հարկ է նշել, որ վերոհիշյալ «հպիտ, հտպիտ...» 
բառերի ծագումնաբանությունը հստակ չէ, անգամ Հր. Աճաոյանը չի 
ստուգաբանում դրանք: Գ. Ջահուկյանը, հատուկ անունների ղափանց-
յանական մեկնությունները քննարկելիս, չի անդրադառնում վերոհիշյալ 
մեկնաբանությանը: 

Բազմաթիվ են օրինակները, երբ դիցանռւնը իր բնորոշ հատկա-
նիշներով վերածվում Է հասարակ անվան, կամ այլ անուն ստանալով 
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պահպանում է իր էությունը՝ կերպարային ստումով: Դրա վկայութ-
յունն է թերևս Ղավւանցյանի վերոհիշյալ տեսակետը (Hebat՝ հայերեն 
հպիտ, խըպտիտ անցումը): Բացի այդ, Գ. Ղափանցյւսնը կարծում էր. 
որ Հեբատը իր հիմնական գծերով համադրելի է հայկական դիցաբանի 
Անահիտ աստվածուհուն, որ չնայած իր իրանական անվանը, շարու-
նակել է պահպանել սատկածների մոր կերպարը և ունեցել է Իշտարին 
բնորոշ գծեր10: 

Անահիտի պաշտամունքը իր հիմնական գօերով մ.թ.ւս.11 հազ. կեսե-
րին արդեն ձևավորված է եղել Հայկական լեռնաշխարհում": Մեր կարծի-
քով, եթե Հեբատ աստվածուհին պաշտվել է Հայասայում և Շուբրիայում 
(երկրներ, պանք մեծ դեր են ունեցել հայերի ծագումնաբանության գործըն-
թացում), հնարավոր չէ, որ հետագայում Հայասայի և Շուբրիայի միջոցով 
Հեբատի, ինչպես նաև Թեշուբի պաշտամունքները չտարածվեին Հայկա-
կան լեռնաշխարհի մյուս մասերում: Եվ հետո միայն իրանական ազդե-
ցության շրջանում նրանք համապատասխանաբար ստացել են Անահիտ՛2 

և Վահագն անունները: Այս մասին է վկայում նաև այն հանգամանքը, որ 
հեթանոսական Հայաստանի գլխավոր պաշտամունքային կենտրոնները 
մեծ մասամբ տեղադրված էին նախկին Հայասայի տարածքում: Պատա-
հական չէ նաև, որ Անահիտ, Վահագն և Աստղիկ աստվածությունների մեհ-
յանները գտնվում էին կողք կողքի: 

Անահիտ աստվածուհին հայ հեթանոսական դիցարւսնսւմ պտղա-
բերության, արգասավորության, ծննդաբերության աստվածուհին է, որի 
պաշտամունքի հետ է կապված նաև կրոնական հետերիզմը, երևույթ, որ 
լայնորեն տարածված էր ողջ հին աշխարհի մայրության կւսմ սիրո 
աստվածուհիների տաճարներում: Անահիտի գլխավոր պաշտամունքա-
յին կենտրոններն էին Բարձր Հայքի Եկեղյաց գավառի Երիզա ավանը 
(ամբողջ գավառը կոչվել է Անահտական), Աշտիշատը, Արմավիրը: Գ. 
Ղափանցյանը առաջինն է արձանագրել, որ Սյունիքի շրջանի Անւստա 
ձորը ևս կապված է Անահիտի պաշտամունքի հետ՛ : Նրա պաշտամուն-
քը առնչվում է նաև բուսականության, բուժիչ հատկությունների հետ 
(երևույթ, որ բնորոշ է Հեբատին և Կիբելեին), ինչպես նաև նա ունեցել է 
ռազմի աստվածուհու հատկանիշներ: 

Որոշ ուսումնասիրողների կարծիքով Անահիտ և Աստղիկ դիցու-
հիների պաշտամունքը նախապես միասնական է եղել, իսկ այնուհետև 
երկփեղկվել է: 

Այս առումով հետաքրքրական է, որ Նուզիի շրջակայքում որպես 
Թեշուբի կին ընկալվում էր ոչ թե Հեբատը, այլՆինվեի Իշտարը: 

Հայտնի է, որ հայկական դիցարանում Իշտարին համապատաս-
խանում է Աստղիկը, որը հայ հեթանոսական դիցաբանի երկրորդ 
կարևոր աստվածուհին էր: Նրա անվան մասին Գ. Ջահուկյանը գրում է, 
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որ «Աստղիկ և Աստղ հիմքը գալիս է հայերեն «աստղից»: Աստվածուհի-
ներ են նշանակում նաև աստղ նշանակող հնդեվրոպական բառերի սե-
մական զուգահեռները՝ աքքադերեն Istar. փյունիկերեն Աստարտա 
են» : Նա համարվել է սիրո և ջրի աստվածուհի: Գ-լխւսվոր մեհյանը 
գտնվել t Աշտիշատում, Վահագնի ե Անահիտի մեհյանների կողքին ե 
կոչվել է Վահագնի սենյակ, որը հին հայերենում ունի նաև «հարս» նշա-
նակությունը: Հետաքրքրական է, որ Ուրի երկրորդ դինաստիայի ժամա-
նակաշրջանից Oi.p.ui.XXhi..) պահպանվել է Ինաննային (խոաիական 
Շավուշկա) նվիրված մի հիմն, որտեղ Ինաննան որպես շողացող աստ-
ղիկ երևացել է առավոտյան աստղի ձևով և որպես պատերազմի աստ-
վածուհի նրա պատվին խաղեր և երթեր են կազմակերպվել, որի ժամա-
նակ դուրս են բերել ռազմագերիներին, իսկ կանայք հետերաների 
զգեստներ են կրել: Հայտնի է նաև, որ հայկական դիցարանում թե 
Աստղիկ և թե Անահիտ աստվածուհիները ունեցել են նաև ռազմի աստ-
վածուհիների հատկանիշներ: 

Բազմաթիվ են օրինակները, երբ աստվածության պաշտամունքը, 
անցնելով այլ ժողովուրդնեբի, կորցնում է իր հատկանիշների մի մասը 
կամ ստանում նորերը՝ պահպանելով, սակայն, մի շարք բնորոշ գծեր: 
Հայտնի է, որ որոշ գիտնականների կողմից Հեբատ աստվածուհու անու-
նը համադրվել է ամազոնուհիների թագուհի Հիպպոլիտեի, թրակյան 
Meter-Hipta^ և հունական Հեբե աստվածուհիների հետ15: Հունական 
դիցաբանի Հեբե աստվածուհին Զևսի և Հերայի դուստրն է, որը Հեբակ-
լեսի աստվածանալուց հետո դառնում է նրա երկնային կինը: Հեբեին 
բնորոշ հատկանիշներն էին հավերժ երիտասարդությունը, կենսախն-
դությունը, պատանեկությունը, նա պատկերվել է աղջնակի տեսքով, 
ծաղկեպսակով, գինու բաժակը ձեռքին: Օփմպոսում նա աստվածներին 
նեկտար էր մատուցում: Պավսիանասի վկայությամբ Հեբեի տաճար 
մտնող ստրուկը ազատություն էր ստանում՛ : 

Հետաքրքական զուգահեռ այս վերջին փաստի հետ կարելի է 
տեսնել նաև Շուբրիայի հավատալիքներում, որտեղ գլխավոր աստվածն 
էր Թեշուբը: Շուբրիայի տիրակալին հղված Ասորեստանի արքա Ասաբ-
հադդոնի նամակներից, մեկում նշվում է մեծ տիկնոջ տաճարում փախս-
տականների ներում ստանալու և հետ ուղարկելու պահանջի մասին17: 
Մեծ տիկինը՝այսինքն Թեշուբի կինը, այստեղ շատ հավանական է, որ 
լիներ Հեբատը: 

Անդրադառնանք վերոհիշյալ աստվածուհիների ամուսիններին, 
որոնք ինչպես կտեսնենք ստորև՝ ոչ միայն լեզվական, այլև կերպարա-
յին ստումներով հաճախ նույնանամ նն: Հեբատ աստվածուհու ամու-
սինն էր Թեշուբը (պաշտամունքային կենտրոնը՝ Կամենա), որը ամպրո-
պի, կայծակի խոտի-միտաննիական և խեթական աստվածություն էր: 
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Ուրարտական դիցարւսնում Թեշուբը նույնանում է Թեյ շ եբ ւսյ ի հետ և 
երկրպագվել է նաե Շուբրիայում: Թեշուբի անունը համադրվել է 
ԹեսԱսի , իսկ կերպարը՝ Հերակլեսի հետ: Այդ մասին է գրում ՄԱսթու-
րը, որը գտնում է, որ Պավսիանասի վկայած թհսպիական Հելսսկլեսի 
արձանը իր բնույթով խիստ տարբերվում է հերոսի մյուս արձաններից: 
Այն ավելի նման է Ուգաբիտից քաջ հայտնի Բւսալի պատկերով բարձ-
րաքանդակին և հյուսիսսիրիական բրոնզյա Թեշուբի արձանին, որ 
պահվում է Գլազգոյի թանգարանում'՝': Ի. Գելբը կասկածի տակ է առ-
նում Թեշուբ աստծո խոաիական լինելու փաստը, հայտնելով այն միտ-
քը, որ հնարավոր է, նա վերցված փնի մեկ այլ էթնիկ խմբի դիցաբա-
նից20: Այս տեսակետի օգտին են խոսում թերևս, նաև Ս. Հմայակյանի 
կողմից Թեշուբի և Հայկ նահապետի կերպարային առնչությունների մա-
սին դիտարկումները: Նա գրում է. »Կարծում եմ հայերը Հայկին երբեք 
չեն անվանել Թեշուբ կամ Թեյշեբա, սակայն այդ կարող էին անել 
հարևանները, Հայկին կոչելով ավելի հանրահայտ Թեշուբի անունով»21: 

Ինչ վերաբերում է Հեբակլեսին (Հեբեի ամուսնուն), ապա նա հու-
նական աշխարհի ամենաժողովրդական հերոսն է՝ Զևսի և Ալկմենեի որ-
դին, որը ծնվել էր Թեբեում: Նա իր մեջ կրում է արևելյան արեգակնային 
աստվածության տարրեր: Այդ են վկայում մի շարք փաստեր, ինչպես 
նաև հիսուն թվի սիմվոլիկայի առկայությունը նրա կերպարում: Հեբակլե-
սը մեկ գիշերվա մեջ հղիացնում է Թեսպիեսի հիսուն աղջիկներին: Այս 
հիսուն թվի սիմվոլիկան ըստ Մ. Ասթուրի ունի արևելյան ծագում, որ 
բնորոշ է բաբելացիներին և աբևմտասեմական ժոդովուրդներին22: Հե-
րակլեսի պատվին կատարում էին տոներ Թհբեում, Կոս կղզում: Նրան 
էին ձոնված բուժիչ և տաք աղբյուրները: Հեբակլեսին բնորոշում էր ան-
սահման քաջությունը, ռազմունակությունը՝ հատկանիշներ, այդ թվում 
նաև արևային պաշտամունքի հետ կապը, որոնք թույլ են տվել դեռևս 5-
րդ դարի հայ պատմիչներիս նրան նույնացնելու Վահագնի հետ (օրի-
նակ, Մովսես Խորենացի): 

Վահագնը հայկական դիցարւսնում պաշտվել է որպես արևի, ինչ-
պես նաև կայծակի աստված: Նրա գլխավոր մեհյանը գտնվել է Աշտի-
շատում, պաշտամունքային կենտրոններ է ունեցել Վասպուրականամ, 
Բարձր Հայքում, Դերջան գավառում: Վահագնին նվիրված հատուկ տո-
ներ կային, որ կոչվում էին Վահունիք և նշվում էին մեծ շուքով: Կարծիք 
կա, որ Վահագնը իր մեջ է ներառել նաև շուբրիական Թեշուբին բնորոշ 
գծեր (ԱՀմսւյակյան, ԱՊետրոսյան): 

Ի մի բերելով վերը նշվածը կարելի է եզրակացնել. 

1. Գ.Ղափանցյանի այն տեսակետը, որ Հեբաա աստվածու-
հին հայերենին անցել է որպես հասարակ անուն (հպիտ, հտպիտ, 
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հպտիմ, հպտանք, խտպտանք և այլ բառերում), ամենայն հավանակա-
նությամբ համապատասխանում է իրականությանը: 

2. Հաշվի առնելով այն փաստը, որ մայր աստվածուհու պաշ-
տամունքը իր հիմնական գծերով մ.թ.ա. II հագ. կեսերին արդեն ձևավոր-
ված Է եղել Հայկական լեռնաշխարհում, ինչպես նաև այն, որ Հայասւս-
յում և Շուբբիայում տարածված Է եղել այդ պաշտամունքը, և այն վերո-
հիշյսղ կարծիքները, որ Հեբատ աստվածուհին հնարավոր Է ունենա 
հնդեվրոպական ծագում, կարելի Է ենթադրել, որ Անահիտ, մասամբ էլ, 
Աստղիկ աստվածուհիների պաշտամունքը իրենց բնորոշ գծերով հա-
մրնկել են Հեբատի հետ: 

3. Հունական դիցարանում Հեբատը, ամենայն հավանակա-
նությամբ, կորցնելով իր հատկանիշների մի մասը՝ իր հնչեղությամբ և ո-
րոշ գծերով պահպանվել է հունական Հեբե աստվածուհու կերպարում: 

4. Համադրեփ են և հնդեվրոպական ծագում ունեն նաև Հե-
բատ, Հեբե, ինչպես նաև Աստղիկ-Անահիտ (հաշվի առնելով, որ Անա-
հիտ և Աստղիկ աստվածուհիների պաշտամունքը սկզբնապես միասնա-
կան Է եդե]) աստվածուհիների ամուսինները: Նրանք բոլորն Էլ եղել են 
ամպրոպի, կայծակի աստվածնեբ կամ կապված են այդ երևույթների 
պաշտամունքի հետ և լեզվա-կերպարային ընդհանրություններ ունեն 
(Թեշուբ, Հերակլես, Վահագն): 

5. Հետաքրքրական Է նաև, որ հայոց լեզվում պահպանված 
(հպիտ, հտպիտ, հպտիմ, հպտանք, խտպտանք) հասկացությունները, 
ըստ Էության, համադրելի են հունական Հեբե դիցուհու կերպարի հետ: 

HASMIK HMAYAKYAN 

THE GODDESS HEBAT IN ARMENIAN AND GREEK PANTHEONS 

1. f'yebat, Heba, Hipa) with the worshipping center Halpa, now Aleppo is the 
most important goddcss of Khurrian-Mittanian and Hittite pantheon and husband 
of Tcsub - the god of thunder and lightning. 

2. Grigor Ghapantsian's opinion that the name of goddess Hebat transfcrred into 
Armenien Ianguage as a common noun (Arm. hpit, htptim, bptim, hptank 
xtptank՝ etc) meaning coquette, molly-coddle) is the most probably correct. 

3. Taking into consideration that the mother-goddess cult with its main features 
was already well-established in the second millenium ВС in the Armenian 
Plateau and that this goddess was worshipped in Hayasa and Shubria as well as 
opinions that Hebat could have been of Indo-European descent, it is possible to 
assume that cults of goddesses Anahit and partially Astghik have important 
common features with cult of Hebat 

4. To all probability, Hebat loosing some of her peculiarities, preserved her name 
and some features in the Greek pantheon in the character of goddess Hebe. 
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5. Husbands of goddesses Hebat, Hebe as well as Astghik-Anahit (.taking into 
consideration unity of cults of Anahit and Astghik initially) are comparable and 
have Indo-European descent. They all were gods of thunder, lightening eithcr 
they are related to worshipping of these phenomena and had common character 
(Tesub, Heracles, Vahagn). 

6. It is interesting that meaning of words hpit. htptim. hptim, hptank'. xtptank' 
preserved in Armenien are comparable with character of the Greek goddess 
Hebe in essence. 
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ԱՐԹՈԻՐ ՄԱԹԵՎՈՍՑԱՆ 

«ՀԱՅՐ ՄԵՐ» ԱՂՈԹՔԻ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆՆ 
ԸՍՏ ԵՂԻՇԵԻ ԵՎ ՀՈՎՀԱՆ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆԻ 

Տերունական կոչվող «Հայր մեր» աղոթքը աոանձնաեատուկ տեղ 
է գրավում քրիստոնեական հոգևոր ավանդույթի մեջ: Այն ոչ միայն 
գւխավոր և ամենակատարյալ աղոթքն է համարվում, այլև պարունակում 
t քրիստոնեական աստվածաբանության և բարոյախոսության խտացու-
մը, ինչի շնորհիվ սույն աղոթքը միշտ գտնվել է քրիստոնեական աստվա-
ծաբանների ուշադրության կենտրոնում: Այս առումով մեծ հետաքրք-
րություն են ներկայացնում տերունական աղոթքի Եղիշեին և Հովհան 
Ոսկեբերանին պատկանող մեկնությունները: Դրանց համեմատական 
վերլուծությունը կարող է լրացուցիչ լույս սփռել հայ և բյուգանդական 
աստվածաբանական ավանդույթների փոխհարաբերությունների վրա: 

Մեկնելով աղոթքի սկիզբը. «Հայր ՜ մեր, որ երկնքում ես, թող սուրբ 
փնի Քո անունը», Եղիշեն գրում է. « Այս աղոթքը բնույթով պարզ է և 
խոսքի առավել վեհություն ունի, դեպի վեր հայել տվեց և Աստծուն Հայր 
անվանել սովորեցրեց բոլորին, որդիներին անձկալի գութի համար ստի-
պում է դիմել Հորը, և կարոտության կամքը Հորը մղում է կարոտության 
գութի»': Եղիշեն համարում է, որ Աստծո կողմից մարդկանց արված մե-
ծագույն պարգևը Նրան Հայր անվանելու իրավունքն է: Անգամ հրեշ-
տակները, մարդուց անչափ հզոր և հոգևոր լինելով հանդերձ, չունեն այդ 
իրավունքը, քանի որ նրանք սպասավորներ են և ոչ՝ որդիներ: Այս հան-
գամանքը մարդուն պարտադրում է միշտ բարձր պահել երկնավոր Հոր 
պատիվը, իր անարատ առաքինությամբ փստք տալով Նրա սուրբ ան-
վանը: Եղիշեն պնդում՜է, որ, ի տարբելաւթյուն միակ ճշմարիտ Աստծո, 
բազում հեթանոսական չաստվածների անունները սուրբ չեն, և այն մար-
դիկ, որոնք երկրպագում են նրանց, չեն կարող համարվել Աստծո ճշմա-
րիտ Որդիներ: 

Ոսկեբերանը այս խոսքերը մեկնում Է հետևյալ կերպ. «Հայր 
մեր՜: Ով, ինչ արտակարգ մարդասիրություն: Ով՜, ինչ սքանչելի պա-
տիվ: Որ" խոսքն ի զորու Է լինելու շնորհակալություն հայտնել Նրան, 
Ով մեզ նման բարիքներ է շնորհում: Տես, ով՜ սիրելի, թե որչափ Է 
նվաստացած իմ և քո բնությունը, գիտակցիր, որ նա ազգակից է այս 
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հալին, փոշուն, կեղտին, կավին, մոխրին, քանզի մենք հողից ենք 
ստեղծված, և վերստին տարրալուծվելով, ի վերջո հող ենք դառնում: 
Պատկերացնելով դա, զարմացիր մեր նկատմամբ Աստծո ունեցած մեծ 
բարության անքննելի հարստությանը, որի համաձայն քեզ պատվիր-
ված է Նրան Հայր հորջորջել»2: Ոսկեբերանը համարում է. որ այս խսս-
քերում նաև եղբայրասիրության կոչ է արվում, քանի որ պիտի ւսսել ոչ 
թե «Հայր իմ», այլ «Հայր iShp>: Դրանով իսկ Աստված պատվիրում է 
մեզ աղոթել համայն մարդկության և մերձավորների շահերի համար, 
մոռանալով սեփական շահերի մասին: Մարդասեր Աստծուն չի կարող 
Հայր անվանել Նա, ով գազանանման է ե տմալսփ բնավորություն ու-
նի, քանի որ նա զուրկ է երկնավոր Հորը բնորոշ բարությունից: Միայն 
նա, ով հեզ է ե գթասիրտ, ու քեն չի պա1աւմ իր անձի դեմ մեղք գործած-
ների նկատմամբ, կարող է մաքուր խղճով Աստծուն Հայր անվանել: 
Խոսելով Աստծո անվան սրբության մասին, Ոսկեբերանը նշում է, որ 
շնորհով Աստծո կողմից որդեգրվածը, աղոթելիս, նախ ե առաջ պիտի 
հայցի երկնավոր Հոր փառքը: Չի կարելի մտածել, որ Աստծո անունը 
սուրբ անվանելով, մենք Նրան սրբություն ենք ավելացնում, քանզի 
ըստ Եսայի մարգարեի, «Սուրբ, սուրբ, սուրբ է Զորությունների Տերը, և 
ամբողջ երկիրը լի է Նրա փառքով»: 

Հենց սկզբից կարելի է նկատել, որ այս երկու մեկնություններն ու-
նեն ինչպես ընդհանրություններ, այնպես էլ տարբերություններ: Եվ Եղի-
շեն, ե Ոսկեբերանը ձգտում են մեկնել Մ. Գիրքը, հիմնականում ուշադ-
րություն դարձնելով նրա բարոյախրատական իմաստի վրա, ե խուսա-
փում եճ այլաբանական մեկնություններից: Աակայն նրանց միջև կան 
նաև էական տարբերություններ: Եղիշեի մեկնությունը որոշակի ջատա-
գովական երանգավորում ունի: Զգացվում է, որ վերջինս ուղղված է այն 
մարդկանց, որոնք քաջածանոթ չէին քրիստոնեական վարդապետութ-
յան հիմնական դրույթներին, ուստի նա շեշտը դնում է հենց այս դրույթ-
ների վրա, հռչակելով միակ ճշմարիտ Աստծո գոյությունը և մարդու 
բարձր գոյաբանական կարգավիճակը: Սինչդեռ Ոսկեբերանը մեկնում է 
աղոթքի խոսքերը բարոյախոսական տեսանկյունից, շրջանցելով վար-
դապետական դրույթները, քանի որ դրանք, հավանաբար, քաջ հայտնի 
էին նրա ունկնդիրներին: 

Աղոթքի շարունակությունը. «Թող գա Քո արքայությունը, թոդ Քո 
կամքը փնի ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա», Եղիշեն մեկնում է 
հետևյալ կերպ. "Ինքը՛ Արքայությունը, սովորեցնում է Իր մասին խոսել. 
« Աշխարհի մեջ էր, և աշխարհը Նրանով եղավ և աշխարհը Նրան չճա-
նաչեց» (Հովհ. Ա 10)3: Այսպիսով, Եղիշեն միանշանակ կերպով նույնաց-
նում է Արքայությունը Քրիստոսի Անձի հետ: Այս նույնացումն Իր մեջ 
խորին հոգևոր իմաստ է պարունակում: Ըստ քրիստոնեական իմաստա-
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սիրության, Քրիստոս, որպես Ս. Երրորդության 2-րդ Անձ, Հայր-Աստծո 
պատկերը փնե|ով, Իր մեջ է պարփակում հոգևոր մի տիեզերք, որ Ավե-
տարանում Երկնքի Արքայություն է կոչվում: Այս Արքայության մեջ բո-
լոր հոգիները անբաժանելի միություն են կազմում, իսկ նրանց գիտակ-
ցությունները ներթափանցում են միմյանց մեջ, ինչը, սակայն, բնավ չի 
խախտում աոանձին հոգիների անկրկնելի ինքնությունը: Դա համայն 
գոյի անխառն և էակից միություն Է, որին բնորոշ են հավերժական և կա-
տարյաւ անդորրն ու ներդաշնակությունը: Ինչ վերաբերում Է Աստծո 
կամքին, ապա Եղիշեն այն նույնացնում է մարդու սրբության հետ, վեր-
ջինիս ւավագույն գրավականը համարելով նահատակությունը: Նրա 
խոսքերով, նահատակները «Նահատակադիրին նայեցին ու նահատակ-
վեցին: Խոսքով նրանց գովաբանող լինենք և գործով մեր անձերը նույն 
նահատակությամբ ավարտենք»4: Ոսկեբերանը այս խոսքերը մեկնում է 
հետևյալ կերպ. "Մենք սովոր ենք ասել աղոթքում. «Թող գա Քո արքա-
յությունը», քանզի բռնություն կրելով մարմնական կրքերի պատճառով 
ու անթիվ գայթակղությունների ենթարկվելով, մենք Աստծո Արքայութ-
յան կարիքն ունենք...Թող Քո կամքը փնի ինչպես երկնքում, այնպես էլ 
երկրի վրա»: Տեսնում ես" գեղեցիկ կապը: Նա նախ հրամայեց փափա-
գել գալիքը և ձգտել դեպի իր հայրենիքը, բայց մինչև որ դա չփնի, այս-
տեղ ապրողները պիտի ջանան այնպիսի կյանք վարել, որ բնորոշ է երկ-
նաբնակներին: Քանզի պիտի բադձալ-ասում է Նա - երկինքն ու երկնա-
վորը, սակայն երկինքը հասնելուց առաջ երկիրը պետք է երկինք դսւրձ-
նե], որպեսզի ապրելով նրա վրա, այնպես վարվենք և խոսենք, կարծես 
թե երկնքում ենք, և աղոթենք այդ մասին Տիրոջը: Քանզի այն, որ ապ-
րում ենք երկրի վրա, բնավ չի խանգարում մեզ հասնելու երկնային զո-
րությունների կատարելությանը: Հնարավոր է, այստեղ ապրելով, ամեն 
ինչ անել այնպես, ինչպես անում են երկնքում»5: 

Այստեղ նույնպես զգալի տարբերություն է նկատվում Եղիշեի և 
Ոսկեբերանի միջև: Եղիշեն հատուկ ուշադրություն է դարձնում Տերունա-
կան աղոթքում առկա և քրիստոնեական դավանանքի հիմքը կազմող 
բնազանցական գաղափարների վրա, նպատակ ունենալով իր ընթեր-
ցողներին ծանոթացնելու այդ գաղափարների հետ: Խիստ հատկանշա-
կան է նաև այն, որ Եղիշեն քրիստոնյայի սրբությունը նույնացնում է ոչ 
թե բարոյական կատարելության, այլ նահատակության հետ: Դա վկա-
յում է հայ աստվածաբանի մեկնության գործնական ուղղվածության 
մասին, քանզի սրբության այս ոչ տիպիկ ըմբռնումը, անշուշտ, պայմա-
նավորված է Վարդանանց պատերազմի ժամանակ Հայաստանում իշ-
խող բարոյական մթնոլորտով, երբ վասն հավասա և հայրենյաց նահա-
տակությունը քրիստոնեական առաքինության կարևորագույն չափա-
նիշն էր դարձել: 
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Ոսկեբերանի քարոզած բարոյականությունն ունի այլ երանգավո-
րում: Նա մտադիր չէ իր ունկնդիրներին ծանոթացնելու քրիստոնեութ-
յան հիմնական գաղափարների հետ, ե նրա քարոզը զուրկ է քաղաքա-
կան ենթաւոեքստից: Նրա բարոյախոսությունն ունի ընդգծված խորհր-
դապաշական ոպղվածություն, քւսնգի նա համարում է, որ ապրելով երկ-
րի վրա, մարդը կարող է իր հոգևոր կատարելությամբ հավասարվել երկ-
նային զորություններին, իմա' հրեշտակներին: Հետևաբար, նրւս համար 
քրիստոնեությունը նախ և առաջ մի հոգևոր ճանապարհ է. որ հավա-
տացյալին տանում է դեպի Երկնքի Արքայություն: 

"Մեր հանապագորյա հացը տուր մեզ այսօր՛': Ըստ Եղիշեի, այս 
խոսքբն անմիջականորեն վերաբերում են Աստծո Որդուն: «Այս է ճշմա-
րիտ հացը, որ երկնքից է իջնում, ով որ այս Հացից ուտի, հավիտյան չի 
մեռնի»: (Տես Հովհ.6, 50 ) "Այս Հացի մասին է աղոթքի մեջ սովորեցնում 
հանապազ խնդրել Աստծուց: Եթե լավ խորհես, կհամոզվես, որ նա, ով 
այս Հացը սրբությամբ է ուտում և սրան արժանի կերպով է պատրաս-
տում իր անձը, նա անկարոտ է այս երկրավոր արքայությանը»6: Եղիշեն 
նշում է, որ Քրիստոս, մի օր հացանալով Վերնատանը, հետայսու հանա-
պազ հաց անում է Եկեղեցում՝ սուրբ Սեղանի վրա: Նախապես ճաշակե-
լով Ինքն Իրեն, Նա մեզ ճաշակակից դարձրեց Իր չարչարանքներին, 
վերացնելով մեր չարչարանքները Իր անչարչարելի Աստվածությամբ: 

Ոսկեբերանն այս խոսքերը մեկնում է հետևյալ կերպ. «Փրկիչը 
հրամայեց աղոթել ոչ թե հարստության, վայելքների, բազմերանգ հան-
դերձների, կամ որևէ այլ նման բաների, այլ լոկ հացի, այն էլ օրվա հացի 
համար, որպեսզի մենք չհոգանք վաղվա հացի համար: Հենց դրա հա-
մար նա ավելացրեց հանապազօրյա բառը, սակայն դրանով էլ չբավա-
րարվեց, ավելացնելով՝ տուր մեզ այսօր, որպեսզի մենք չտանջվենք գա-
յիք օրվա հոգսից» : Ըստ Ոսկեբերանի, նման հոգսերն անհեթեթ են, 
քանզի ոչ ոք չի կարոդ վստահ լինել՝ տեսնելու է" արդյոք վաղվա օրը և 
կարողանալու" է վայելել իր աշխատանքի պտուղները թե ոչ: Ուստի 
մարդը պիտի ապավինի բարեգութ Աստծո ողորմածությանը, որպեսզի 
Նա հոգա Իր ծառաների ապագայի մասին: 

Վերստին կարելի է նկատել, որ Եղիշեն և Ոսկեբերանը տարբեր 
կերպ են մեկնում այս խոսքերը: Եղիշեն այլաբանորեն է հասկանում հա-
նապագորյա հացի իմաստը, նույնացնելով այն Ս. Հաղորդության ժա-
մանակ ճաշակվող Քրիստոսի խորհրդավոր մարմնի հետ, մինչդեռ բյու-
զանդացի մեծ աստվածաբանը խուսափում է այլաբանական մեկնութ-
յունից և տեսնում է Տերունական աղոթքի սույն խոսքերում առօրյա 1ագ-
սերից և հոգեմաշ մտատանջություններից ազատվելու մի հորդոր: 

«Ներիր մեր պարտքերը, ինչպես որ մենք ենք ներում մեր պար-
տապաններին»: Եղիշեն գրում է . «Այս է ճշմարիտ, բանական և գործ-
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նակսւն աղոթքը, երբ դու պարտքդ չես պահանջում ընկերոջից, այնժամ 
Աստված Ւ.ւ քո բո]որ պարտքերը քեզ է շնորհում, որ անմեդ փնես: Ա-
կանջ' դիր Պետրոսին, թե ինչպես սովորեց Տիրոջից, նա յոթ անգամ կա-
մեցավ ներել եղբոր հանցանքը, իսկ մեր Տերը յոթանասուն անգամ յոթ 
ասաց: Պետրոսն իբրև մարդ սահման դրեց, իսկ մեր Տերը սահման չդրեց 
Իր Աստվածության մարդասեր բարերարությանը: Հանապազ մեղան-
չում ենք մեր խոսքերով ու գործերով, և Աստված տեսնում է ու զանց առ-
նում, որպեսզի Իր համբերությամբ մեզ ապաշխարհության հորդորի»8: 

Ոսկեբերանն այս տողը մեկնում է հետևյալ կերպ. «Փրկիչը քեզ, 
մեղավորին, քո իսկ դատավորն է դարձնում, ու կարծես թե ասում է. 
Ինչպես դու ինքդ դատելու ես քեզ, այնպես էլ ես եմ դատելու քեզ: Եթե 
ներես Քո եղբորը, Ինձնից նույնպես բարեգործություն կստանաս, թև 
վերջինն առաջինից շատ ավելի կարևոր է: Դու ներում ես ուրիշին, ո-
րովհետե ինքդ ներման կարիք ունես, իսկ Աստված ներում է, ոչնչի կա-
րիքը չունենալով: Դու ներում ես եղբորը, իսկ Աստված՝ ծառային, Քո 
մեղքերն անթիվ են, իսկ Աստված մեղսական չէ»9: Ոսկեբերանն ասում 
է, որ այս խոսքերը մեզ նաև մարդասիրություն են սովորեցնում: Աստ-
ված մեզ հորդորում է լինել հեզ, ներողամիտ մեր դեմ հանցանք գոր-
ծածների նկատմամբ: Թողնելով մերձավորներին նրանց մեղքերը, 
մենք ինքներս հնարավորություն ենք ձեռք բերում Աստծուց թողություն 
ակնկալելու, քանի որ աղերսում ենք Նրան շնորհել մեզ այդքան, որ-
քան մենք ինքներս տալիս ենք մերձավորին, և հայցում ենք մեզ համար 
նույն թողությունը, որ տալիս ենք մեր պարտապաններին: Ինչպես 
դժվար չէր նկատել, այստեղ Եղիշեի և Ոսկեբերանի մեկնությունները 
շատ մոտ են իրար: Երկուսն էլ ներողամտության և անհիշաչարության 
կոչ են անռւմ, համարելով դա Աստծուց մեղքերի թողություն ստանալու 
անհրաժեշտ նախադրյալը: 

«Սի տար մեզ վտրձության, այլ փրկիր մեզ չարից»: Ըստ Եղիշեի, 
Աստված չի կամենում մարդուն վտրձության տանել, այլ՝ ազատել վար-
ձությունից և փրկել մահվանից: Քանզի Նա, Ով Իր Որդուն չխնայեց, այլ 
մեր բոլորի համար մահվան մատնեց, Նրանով շնորհում է ամեն տեսակ 
բարիքներ բոլոր նրանց, ովքեր խնդրում են Իրենից»10: Եղիշեն կոչ է ա-
նում հանուն փրկության փութաջան լինել Աստծո պատվիրանները պա-
հելու և գործելու մեջ: 

• Այստեղ մի տրամաբանական հարց է ծագում: Եթե Աստված չի 
կամենում մարդուն վտրձության տանել, ապա ինչու" Նա աշխարհում 
թողեց չարին՝ Սատանային, որը վտրձության սկզբնապատճառն է: Ոս-
կեբերանն այս հարցին պատասխանում է հետևյալ կերպ. «...Աստված 
թողեց նրան հատկապես այն բանի համար, որպեսզի մենք, հորդորվե-
լով երկյուղով և սպասելով ոսոխի հարձակումները, հանապազ զգոն և 
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արթուն լինենք, պարգևների հույսով և այն մշտնջենավոր և ւսնճաո բա-
րիքների սպասումով հեշտացնելով առաքինության աշխատանքը: Եվ 
ինչու" ես զարմանում, որ Աստված, մեր Փրկության մասին հոգ տանելու 
պատճառով թողեց Սատանային, որպեսզի արթնացնի մեր ավագությու-
նը, և մեզ առիթ տւս պսակներ ստանալու համար»11: 

Այս երկու մեկնությունների բաղդատումը բավարար հիմքեր է 
տալիս որոշակի եզրակացությունների հանգելու համար: Հայագիտութ-
յան մեջ բյուգանդական և հայ եկեղեցիների փոխհարաբերությունների 
պատմությունը վաղուց ի վեր համարվել է կարևոր գիտական հիմնւսխն-
դիրնեբից մեկը: Սակայն հիմնականում ուշադրություն էր դարձվում 
միաբնակների ու երկաբնակների դավանաբանական վեճերի և նրանց 
քաղաքական հետևանքների վրա: Պակաս ուշադրության է արժանացել 
այն չափազանց մեծ ու դրական ազդեցությունը, որ բյուգանդական 
հայբաբւսնությունը գործել է հայ աստվածաբանական մտքի զւսրգաց-
ման վրա: (Այս թեմային նվիրված սակավաթիվ ուսումնասիրությունների 
շարքում հարկ է հիշատակել Կիմ Մուրադյանի աշխատությունները:) Եվ 
գրեթե չեն ուսումնասիրվել բյուգանդական և հայ աստվածաբանական 
մտքի այն առանձնահատկությունները, որոնք պայմանավորված էին 
բյուզանդացիների և հայերի մտածելակերպին բնորոշ տարբերություն-
ներով, և հենց այս տեսակետից սույն մեկնությունների մեզ ընձեռած 
նյութը խիստ արժեքավոր է և ուշագրավ: Համեմատական վերլուծությու-
նից ակներև է դառնում, որ միևնույն արևլաքրիստոնեական հոգեոր ա-
վանդույթի շրջանակներում գոյություն են ունեցել երկու տարբեր կրոնա-
կան իդեալներ: Եղիշեն ըմբռնում է քրիստոնեությունը նախ և առաջ որ-
պես ազգային գաղափարախոսության հիմք, որպես հոգևոր զենք իր դա-
րաշրջանի թեժ քաղաքական և գաղափարական պայքարում: Բնավ 
կասկածի տակ չառնելով նրա ջերմեռանդ հավատքն ու անկեղծ բարե-
պաշտությունը, պիտի նշենք, որ Եղիշեն, թերևս ենթագիտակցաբար, 
ծառայեցնում էր կրոնը ազգային ինքնահաստաւոման նպատակին: Այդ 
մասին են վկայում և ջատագովական նպատակներ հետապնդող դավա-
նաբանական խնդիրների արծարծումը, և նահատակության ու սրբութ-
յան նույնացումը, և բուն ճգնակեցության քարոզի բացակայությունը: 
Խստակրոնությունը նրա կողմից չի ժխտվում, սակայն ծառայեցվում է 
աշխարհիկ, և առաջին հերթին՝ ազգային նպատակներին: 

Ոսկեբերանի կրոնական իդեալն այլ է: Թեև նա հայտնի է հասա-
րակական բարքերի արատները մերկացնող իր հրաշունչ քարոզներով, 
քրիստոնեությունը նրա համար մի ինքնաբավ հոգեոր արժեք է, որ չի 
կարող ծառայեցվել աշխարհիկ նպատակներին: Դա դեպի հոգու 
փրկություն և Երկնքի արքայություն տանող հոգևոր մի ճանապարհ է, և 
նրա մեկնությունը ոչ այլ ինչ է քան այս ճանապարհի որոշ առանձնա-
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հատկությունների լուսաբանում: Ոսկեբերանի համար ճշմարիտ քրիս-
տոնեությանն անբաժանելի է ներհայեցական ճանաչողությունից և 
խորհրդապաշտական փորձից, մինչդեռ Եղիշեի մեկնության մեջ չի 
զգացվում փոքրիշատե նշանակալի հետաքրքրություն խորհրդազգա-
ցության նկատմամբ: Այս առումով Եղիշեի ե Հովհան Ոսկբերանի մոտե-
ցումները շատ տիպիկ են հայ և բյուգանդական աստվածաբանական ա-
վւսնդայթների համար, որոնցից առաջինը, բնավ չմերժելով քրիստո-
նեության համամարդկային կրոն լինելու իրողությունը, այնուամենայ-
նիվ դիտում էր քրիստոնեությունը նախ և առաջ ազգային հոգևոր ար-
ժեքների համատեքստում, շեշտը դնելով ոչ այնքան քրիստոնեության 
խորհրդապաշտական ոգու, որքան նրա գործնական բարոյականության 
վրա, մինչդեռ երկրորդը, զուրկ չլինելով հասարակական ու քաղաքական 
հետաքրքրություններից, հակված էր ընդգծելու, որ քրիստոնեությունը իր 
էությամբ ընդհանրական հոգևոր վարդապետություն է, և համարում էր, 
որ ճգնակեցությունն ու խորհրդազգացությունը դեպի փրկություն և 
հոգևոր կատարելություն տանող ամենաաղիդ ճանապարհն է: Նման եզ-
րակացության համար, անտարակույս, կան լուրջ հիմքեր: Դրա, թերևս, 
լավագույն ապացույցը այն փաստն է, որ եթե Բյուզանդիայում ստեղծ-
վել է ճգնավորական պրակտիկայի մանրամասն և հանգամանալից լու-
սաբանմանը նվիրված "Ֆիլոկալիա"(հայ. Գեղասիրություն ) բազմահա-
տոր և ստվարածավալ ժողովածուն, ապա Հայաստանում, չհաշված 
Հովհան Մանդականուն, Խոսբով Անձևացուն, Անանիա Նարեկացուն և 
Գրիգոր Վկայասերին պատկանող մի քանի վտքրածավալ գրվածքնե-
րի, նման գրականություն չի ստեղծվել: Հայտնի է, որ օրթոդոքս վանա-
կանները մշակել և կատարլության բարձր աստիճանի են հասցրել այդ-
պես կոչված իմանսղի աղոթքի արվեստը, որի շնորհիվ հնարավոր է 
դառնում Աստծո անեղ լույսի անմիջական հայեցողությունը: 14-րդ դա-
րում Բյուզանդիայում այդ հայեցողության էության շուրջ բոան աստվա-
ծաբանական վեճեր են ծավալվեի որոնց արդյունքում աստվածային ա-
նեդ ներգործության մասին նոր դավանանք է ընդունվել: Նման որևէ բան 
Հայաստանում չի եղել: Դա, անշուշտ, չի նշանակում, որ Հայաստանում 
ճգնավորներ չեն եղել:.եղել են, այն էլ բազմաթիվ: Սակայն նրանց մե-
ծամասնությունը չէր ձգտում հասնելու հոգևոր ճանաչողության և աստ-
վածային լույսի հայեցողության, և պարզապես միտում էր ճգնության ու 
զղջման միջոցով քավել մեղքերը և փրկվել: Հայկական քբիսսանությու-
նը, ի տարբրություն բյուգանդականի, իր բնույթով գերազանցապես 
գործնական է, այլ ոչ թե հայեցողական, և հենց դրա մասին է վկայում 
Տերունական աղոթքի Եղիշեին և Հովհան Ոսկեբերանին պատկանող 
մեկնությունների համամատական վերլուծությունը: 
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ARTHUR MATEVOSYAN 

THE COMMENTARY ON "PATER NOSTER" ACCORDING 
TO ELISHE AND ST. JOHN CHRYSOSTOM 

The mutual relations of the Armenian and Bvzantian Churches traditionally 
was one of the most actual scientific problems. yet the main attention was paid lo the 
elucidation of polemic and doginatic struggle between monophysites and diophysitcs. 
Usually one emphasized the negative role of the diophysitism in Armenia. whereas 
the enormous and undobtedly positive influence, exerted by B>zantian Fathets of 
Church on forming of the Armenian theological thought was obviously 
underestimated. The characteristics of mentality of the Armeniens and Byzantians. 
which were the essential cause of the distinctions between the theological conceptions 
of two Churches, were not researched at all. In this connexion the comparative 
analysis of commentaries of "Pater noster" according to Elishe and St. John 
Chrysostom is of considerable interest. It shows, that within the bounds of samc 
eastern Christian tradition there were two essentially different religious ideals. For 
Elishe the christianity is, first of all, the basis of national ideology, the powerful 
weapon in political and ideological struggle, taking place in Armenia in the S-th 
Century. Not denying the sincerity of bis piety, one should recognize, that he, perhaps 
subconsciously, considered christianity as a means of the national self-assertion. It is 
testified by the apologetic tendency of his dogmatic wordings, by identification of 
martyrdom and sanetity, and by the absence of propagation of the asceticism. The 
latter is not denied, but is subjected to the national-politica! aims. 

The religious ideal of St. John Chrysostom is another one. Though hc is 
known by his ardent sermons, directed at the accusation of comipted public morals. 
the Christian faith for him is a self-sufficing spiritual value, and it can not be 
subordinated to any secular goal. First of all, hc pereeives the christianity as the 
spiritual path leading to the salvation of soul in the Kingdom of Heaven; and his 
commentatary on "Pater noster" is actually an explanation of soine peculiaritics of 
this path. The approaches of Elishe and of St. John Chrysostom are typical for 
Armeniao and Byzantian theological traditions. The former, not rejccling the 
universal character of christianity, nevertheless always considered it in a contcxt о Г 
the system of national spiritual values, and accentuated not a mystical spirit of the 
christianity, but the practica! ethics of the Gospel. The latter, not ignoring the social 
problematics, underlined the universal spiritual essencc of a christianity, and 
considered it as a direct way leading to salvation reaching of the spiritua! pcrfection. 
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ՏԻԳ-ՐՄՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 

ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ 
ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ ՄԱՐՏՈՒՆՈՒՑ 

Հայ ֊իտալական միացյալ հնագիտական արշավաիտւմբը (ղեկա-
վարներ՝ Ս. Հմայակյւսն, Ռ. Բիշոնե) 1994 թ-ին Գեղարքունիքի մարգի 
Մարստւնի քաղաքում հայտնաբերել է միջնադարյան մահմեդական եր-
կու տապանաքար1: 

2002 թ. ամռանը, այցելելով Մարաունի, մենք տեղում գտանք 
միայն մեկ տապանաքար: 

Տապանաքարը գտնվում է «Մուշ» կինոթատրոնի դիմւսց, երկու 
տնամերձների միջե ընկած վաքրիկ հողակտորի վրա, այն օրորոցաձե է 
ե միջին չափեր ունի: 

Տապանանքարի հարավային նիստը (Նկ. 1) ունի հյուսածո զսւր-
դահրիզ, որի մեջ, կենտրոնական մասում, պատկերված է խորհրդանշա-
կան միհրաբի քանդակ, նրա աջ կալմում պատկերված է առյուծի ե վի-
շապի մարտի տեսարան, որի ստորին մասում գլուխը դեպի վեր պար-
գած գալարվող վիշապն է, իսկ վերին մասում, թաթերով վիշապի փոս 
կանգնած ե ճանկերը նրա մարմնի մեջ մխրճած առյուծն է, որը հոշո-
տում է օձին: Տեսարանի վերին մասում հավերժության նշանն է: 

Միհրաբից ձախ նույնպես ներկայացված է մարտի տեսաբան, 
ուր պատկերված է ցուփն հոշոտող առյուծը, որը ստջևի թաթերով ե երա-
խով բռնել է ցուփն: Ցուփց վերև պատկերված է սափոր՝ ծորակով, 
վարդյակով և օղակաձև նստուկով: 

Տեսարանի ձախ անկյունում կա այծի փոքրիկ մի քանդակ: 
Տապանանքարի հյուսիսային նիստը (Նկ. 2) նույնպես ունի հյու-

սածո զարդերիզ: Նրա մակերևույթի ձախ մասում պատկերված է թամ-
բով, սանձով, ասպանդակը վրան ձիու քանդակ, որից վերև պատյանով 
և ւիոկերով կեռ թուր է, իսկ կողքին՝ աղեղ և նետերով փ կապարճ: 

Տապանաքարի այս նիստի աջ մասում փորագրված է յոթ տալից 
բաղկացած արաբերեն արձանագրություն՝ կոպիտ նասխ գրատեսակով: 
Այն տեղ-տեղ խիստ հողմնահարված է, սակայն մեզ հաջողվեց 
վերծանել: Ստորև ներկայացնում ենք արաբերեն արձանագրությունը, 
ինչպես այն պահպանվել է տապանաքարի վրա. 
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Նկ. 1. Տապանաքարի հարավային նիստը 
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Նկ. 2. Տապանաքարի հյուսիսային նիստը 
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1) Ii ^jl X » I -u> Ls> 

2) [ ] p j J J i ^ J i [ ] 

3) [..] 11 ] 

4) [ ] VI «jus. էձձյ ^ j J I Ii 

5) Li VI 4- l i Հք* Լյձյ j j -k*»uVյ (bfii» Լ* յ i^OjI 

6) [ ] « i > _ V j [ 

7) p J « J I [ ] 

Արձանագրությունը վերականգնվում Է հետևյալ կերպ (քառակու-
սի փակագծերում նշում ենք հալմնահարության պատճառով արձանագ-
րության եղծված հատվածները). 

1) I i Jla> I Ад» L ? 

2) [{ j j V J ü - »Jb. ե V] ГЛ1Л О VI J l V JJI] 

3) [,>•] . ^ j V I у 

4) և |*l«j] Հյ՚ձկ VI »jllc չՍկ (jJJI Ii 

5) Li L j VI Լյձյ j j J a ^ a u V j և _յ (bfcJül 

6) [l .< h H »i j j V յ O j V I յ o l j ^ J I ] ^ / 

7 ) ^ 1 [ J b J l y b j ] 

Արձանագրությունը բաղկացած Է երկու մասից: Առաջին հատվա-
ծը հայտնում Է հանգուցյալի անունը, իսկ երկրորդը՝ մահմեդական տա-
պանաքարերի վրա հաճախ վաբագրվող մի հատված Է Ղուրանից2: 

1). Սրա տերն Է Ահմադ իբն Կասիմը 
2). [Ալլահը, չկա այլ աստվածություն Նրանից բացի,] կենդանի, 

գոյություն ունեցող, [չի տիրում Նրան ոչ նինջը և ոչ քունը] 
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3). [Նրան է պատկանում ամենայնը, որ երկնքի և] երկրի վրա Է. [Ո՞վ] 
4). կարող Է բարեխոսել նրա առջև, ոչ այլ կերպ, քան նրա 

թայրովությամբ [Նա գիտի ինչ որ եղել Է] 
5). մինչև նրանց և'ինչ կլինի նրանցից հետո, իսկ նրանց հասանելի չէ 

Նրա իմացությունից ոչինչ, [բացի այն, ինչ որ Նա կամենում է] 
6). Նրա գահը [ընդգրկում է երկինքը և երկիրը և ] դժվար [չէ] [Նրա 

համար նրանց պահպանությունը],-
7). [իրավամբ, Նա բարձրյալ է,] վեհ է: 

Տապանաքարի արևելյան ճակատը հարթ է, զարկ է որևէ պատկերից: 
Արևմտյան նիստին պատկերված է միհբաբի քանդակը, որի վրա 

թևատարած աոծիվ է (Նկ. 3): 
Տապանաքարը վերին մասը պսակվում է երկթեք վերջավորութ-

յամբ, որի երկու կողմերում կիսագլանաձև մեկական գոտիներ են: 
Տապանաքարը իր ձևով և քանդակներով հար և նման է Հայաս-

տանի և մասնավորապես Գեղարքունիքի XVI-XVII դդ. օբորոցաձև նույ-
նատիպ հուշակոթողներին և անտարակույս պատրաստված է հայ վար-
պետի ձեռքով3: 

Նմանատիպ մի տապանաքար, օրինակ, գտնվում է Մարստւնու 
ենթատարածքի Գեղհովիտ գյուղի, նախկինում Վերին Ղաբանլուխ (Վե-
րին Կգնուտ) գյուղամիջի եկեղեցու բակի գերեզմանատան արևմտյան 
մասում4: Այն նույնպես օբորոցաձև է, պատկելտւմ է ննջեցյալին, գավա-
զան, նմանատիպ սափոր ծորակով և օղակով: 

Գեղհովիտի տապանաքարի նույնպես ունի հյուսածո զարդերիզ: 
Այն ունի հետևյալ արձանագրությունը. 

Ա5Ս է ՀԱՆԳԻՍՏ ՊԱՐԽՈՒԴԱՐԻՆ, 
Ո Ր Դ Ի Ղ Զ Ի Ն . Թ Վ :ՌԺԲ (1563)5 

Նմանատիպ մեկ այլ, անթվական տապանանքար, կա հենց նույն 
տեղում: Այն դարձյալ օբորոցաձև է, պարունակում է Մարստւնու մահմե-
դական տապանաքարի վրա փոլւագրված միևնույն հյուսածո զարդերիզ 
և նմանատիպ սավար: Այն ևս պատկելտւմ է մարտի տեսարան՝ թամբած 
ձին իր ոտքերի տակ է առել գալարվող վիշապին, որը գլուխը մոտեցել է 
ձիու վգին: Տապանաքարը չի տալիս ննջեցյալի անունը, անթվական է, 
սակայն հաղորդում է կազմողի անունը՝ ԱԿՈԲ ՆԿԱՐՈՂ6: 

Սեգրակ Բարխուդարյանի Դիվանից տեղեկանում ենք, որ Ակոբ 
նշանավոր կազմողից հայտնի են մեկ տասնյակից ավելի խաչքարեր և 
տապանաքարեր, որոնք, ըստ հեղինակի, պատրաստված են մեծ վար-
պետությամբ և գտնվում են Մարտոնու և Վարդենիսի շրջանի գյուղե-
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րում: Ակոբի կերտած տապանաքարերը թվագրվում են 1540-1575 թվա-
կաններով: 

Նմանատիպ օրորոոցաձե տապանաքարեր հանդիպում են նւսե 
Մարտունու ենթատարածքի Աստղաձոր գյոպ]ւ ս. Պողոս-Պետրոս հ-
կհղեցու բակում, օրինակ նրա արևելյան պատի մոտ գտնվող Տրունի 
տապանաքարը՛, որի վրա այլ առարկաների շարքում պատկերված 
են թամբած ձի ե վարդյակով սափոր: Տապանաքարի արձանագրութ-
յունը չի թվագրում այն, սակայն Դիվանի հեղինակը համարում է այն 
XVI դ. գործ: 

Այսպիսով, հաշվի առնելով Մարստւնու տապանաքարի արտա-
քին ե ոճական նմանությունը Գեղարքունիքի հայկական նույնատիպ 
տապանաքարերին, ինչպես նաե համեմատվող տապանաքարերի 
պատկերների ընդհանրությունը (վարդյակով և օղակաձև նստուկով սա-
փոր և հյուսածո զարդերիզ), Մարստւնու տապանանքարը կարելի է 
թվագրել XVI —XVII դդ., սակայն ավելի ստույգ XVI դ. կեսերից մինչև 
նույն դարի վերջը և այն հավանաբար պատրաստված է Ակոբ կազմողի 
կամ նրա ժամանակակից հայ վարպետի կողմից: 

Անդրադառնալով հանգուցյալին, նշենք, որ նրա ինքնությունը 
պարզ չէ: Հայտնի է, որ XVI դ-ի սկգբներին Սևանա լճի մոտ 
հաստատվել էին թուրքմենական Կարա-կոյունլու ցեղախմբից սերող 
Բսւհարլու վաչկատուն ցեղը8: 

TIGRAN MIKAYELYAN 

NEWLY FOUND MEDIEVAL 
TOMBSTONE FROM MARTUNI 

The Armenian-Italian Archaeological Expedition discovered a mediveal 
Muslim tombstone in town of Martuni, Gegharkunik Region. 

The southem side of the tombstone depicts a symbolic mihrab, scenes of 
fightings between a lion and a snake, a Hon and a bull and a small goat. The northern 
side of the tombstone depicts a saddled horse and contains a seven row Arabic 
insription made in rough naskh. The westem side of the tombstone depicts an eaglc 
and symbolic mihrab. The southem and the northern sides edges of the tombstone 
have weaving pattem. 

As the insription informs the name of the deceased is Ahmad ibn Qasim. The 
second part quotes Quran (2/256 (255) often met on Muslim tombstones). The 
tombstone is undated. 

The Muslim tombstone with its shape and form as well as some its dctails (jug 
with rosette and the weaving pattem is similar to Armcnian tombstones of the same 
type widespread in Armenia and particularly in Gegharkunik Region. This kind of 
tombstones containing jugs with rosette and weaving patterns date back to 16-17լհ 
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centuries. Many of such Lomb&tones in Martuni and Vardenis Regions are carved by 
Master Akob (his tombsiones date 1540-1575). Taking into consideration the 
aforememioned, we suppose that the Martuni tomb'stone is carved during the 16-17 
centuries and more precisely dates from middle to the end of the 16й1 Century. The 
Martuni tombslone was probably carved by Master Akob or a contemprorary 
Armenien master. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Այս մասին մեզ տեղեկացրեց արշավախմբի համաղհկավար, հնագետ 
Սիմոն Հմայակյանը: 

2. Ղուրան 2/256 (255J, թարգմանությունը մերն է: 
3. Տապանաքարի թվագրման վերաբերյալ մեզ գրականություն հուշեց 

հայագետ Հուսիկ ՄեԱՅոնյւսնը: 
4. Դիվան հայ վիմագրության, IV, պրակ 4, Գեղարքունիք, Կսւմոյի, 

Մարտունու ե Վարդենիսի շրջաններ, կազմեց Ա. Բարխուդարյան, Երևան, 
1978, էջ 217: 

5. Նույն տեղում: 
6. Դիվան հայ վիմագրության, IV, էջ 216: 
7. Դիվան հայ վիմագրության, IV, էջ 176: 
8. И.П. Петрушевский, Очерки по истории феодальных отношений в 

Азербайджане и Армении в XVI - начале XIX вв., Ленинград, 1949, էջ 91: 
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ԱՐՏԱԿ ՍՈՎՍԻՍՅՄե 

«ՌՈՒՍԱ / ՈՒՐՍԱ» ԱՐՔԱՅԱՆՎԱՆ ԳՐՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՍԱՍԻՆ 

Վանի թագավորության սեպագիր համակարգի վերծանության ե 
ուսումնասիրության առավել խոցելի կողմը մնում է ընթերցումների 
հնչյունային ճշգրտման խնդիրը՛: Դա պայմանավորված է բիայնական 
սեպագրերը -Ք.Ա1. X-IX դարերի ասուբա-րաբելոնյան սեպագյտւթյան 
հնչյունային արժեքներով ընթերցմամբ, ինչը քննադատելի է առնվազն 
երկու պատճառով: Նախ, ինչպես ցույց է տալիս Վանի թագավորության 
կավե սալիկների վերծանությունը, բիայնական արագագիր ոճի մի քանի 
նշաններ իրենց արխայիկ ձևերով կապվում են հին աքադական (Ք.ւս. III 
հազ.) կամ վերջինից ծագող միտանիական ու խեթական գրչության 
դպրոցներից (Ք.ա. II հազարամյակ), ուստի եզրակացվում է, որ բիայ-
նական արագագիր ոճը պետք է ստեղծված լինի Ք.ա. XIV-XIII դարե-
րից ոչ ուշ : Եվ երկրորդ՝ եթե անգամ վերջնական համարենք, որ բիայ-
նական կոթողային ոճը ծագում է Ք.ա. X-IX դարերի ասուրա-բաբելոն-
յան սեպագրությունից, ապա պետք է չմոռանանք, որ կատարվել է ոչ թե 
պարզ ընդօրինակում, այլ գբային ընդգրկուն բարեփոխում3, ինչի արդ-
յունքում, տրամաբանական է, որ գրային համակարգը հարմարեցվեր 
տեղի լեզվանյութին: Օրինակ՝ Հայկական լեռնաշխարհի տեղանուննե-
րում առատորեն հանդիպում են «օ» և «վ» հնչյունները, մինչդեռ բիայ-
նական սեպագրում, ըստ այսօրվա ընթերցումների, դյւանք բացակայում 
են՝ հաճախ փոխարինվելով «ու»-ով (բացի այդ, «վ»-ն հանդես է գափս 
նաև «բ»-ի տեսքով): «Ու»-ն, իբրև առանձին հնչյուն, ունի երկու սեպան-
շան և հանդես է գափս նաև բաղաձայնների հետ բազմաթիվ այլ վան-
կանշաններում. ո՞ր վանկի դեպքում «ու»-ն պետք է կայպալ «օ», ո՛ր 
դեպքում՝ «վ» կամ «ու», հստակեցված չէ: Նման օրինակները շատ են. 
ակներև է, որ պետք է շարունակել Վանի սեպագրության հնչյունային 
ճշգրտման աշխատանքները: 

Հնչյունային ճշգրտման խնդիրն առկա է ոչ միայն բիայնական 
սեպագրության, այլև Հայկական լեռնաշխարհի մասին այլ սեպագիր 
աղբյուրներում պահպանված տեղեկությունների ուսումնասիրության 
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պարագայում: Ներկա հրապարակման մեջ կանդրադառնանք դրանցից 
մեկին: 

Վադաց ուշադրություն է դարձվել, որ «Ռուսա / Ուրսա» արքայա-
նանք սկզբնաղբյուրներում ունի ոչ միատեսակ գրություն: Ասուրական 
աղբյուրներում (բացառությամբ մի դեպքի) այն հանդիպում է «Ուրսա» 
տարբերակով4, իսկ Վանի թագավորության սեպագիր արձանագրութ-
յուններում արքայանունը հանդիպում է «Ռուսա» տարբերակովս Այ-
սինքն արքայանվան առաջին վանկի գրությունը միանշանակ չէ, ինչից 
կարեւի է եզրակացնել, որ այն ունեցել է այնպիսի հնչողություն, որի հա-
ղորդումր որոշակի դժվարություն է ներկայացրել սեպագիր համակար-
գերի համար: 

Я 
J * 
41 

Т ^ 

Л $ 

« Л + 
Նկ. 1 Կարճիր բլուրի բրոնզե դասերից մեկի գրությունը.: 

Սեպագրով գրված է՝ «(սասայի փոքր քաղաքի»: 
Մեհենագրով արված է նայն ճակագքաքյանը՝ 

«Օ-ասայի քաղաք փոքր» 

*MHtt 
՞Նկ. 2 Ռասախինիփճայրաքսպաքիճեասպե կնիքներից 

Սեկը որի կայքիս և հաասյլկին ճեեենանշասնեյավ գրված է. 
«Ո՚ուսսՀյի) քաղաք» 
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ժ՜ամանակին «Ռուսա» արքայանվան համար մասնագիտական 
գրականության մեջ առաջարկվել են մի քանի մեկնաբանություննհր: 
Նշենք մի քանիսը: Ռ. Այպերն առաջարկում էր այն մեկնաբանել հունա-
րենով՝ բխեցնելով Pod'CTGC^ <Лцщн^р> հիմքից6: Գր. Ղափանցյանը 
հակված էր այդ արքայանվան հետ կապել Երվանդական շրջանից 
հայտնի «Եբուազ» անունը7 (քրմապետ, Երվանդ արքայի եղբայրը՝ 
սպանված Ք.ա. 201 թվականին): Վերջին տասնամյակներին առաջ 
քաշվեց «Հրաչյա» անվան հետ քննարկվող արքայանունը նույնացնելու 
տեսակետը («Ռուշա» կամ «Հռոշա» տեսքով)8: Առաջարկվել է արքայա-
նունը բխեցնել հնդեվրոպական *rudhya «կարմիր մետաղ, պղինձ» նա-
խաձևից9 և այլն: Որպես օրինաչափություն, բոլոր այդ փորձերն արվել 
են' ելնելով միայն արքայանվան այս կամ այն լեզվի որևէ բառի հետ ու-
նեցած հնչյունային նմանությունից: 

Վանի թագավորության մեհենագիր արձանագրությունների վեր-
ծանության առաջին արդյունքները քննարկվող արքայանվան գրության 
և հնարավոր նշանակության մասին մատուցեցին անակնկալ արդյունք: 
Սի շարք բնագրերում (նկ. 1-2) «Ռուսա / Ուրսա» արքայանունը ներկա-
յացված էր ձիու գլուխ պատկերող գաղափարանշանով10: Դրանից 
պետք է եզրակացնել, որ տվյալ արքայանունը նշանակել է «ձի, նժույգ» 
(սրբազան կենդանիների անուններով մարդկանց անվանակոչումը չա-
փազանց տարածված երևույթ է Հին աշխարհում): Դա նաև նշանակում 
է, որ Վանի տիրակալների մայրենի լեզվում այդ կենդանու անվանումը 
եղել է երկվանկ, ընդ որում, երկրորդ վանկը եղել է «սա», իսկ առաջինի 
հիմնային բաղաձայնը՝ «բ / ռ»: Այդ անվան որոնումը մեզ տանում է 
հնդեվրոպական աշխայւհ (անգլ. horse «ձի», գեբմ. Ross «ձի», անգլ.-
սաքս. hros «ձի», պարսկ. res(a) «հասնել», հուն. РОУОЦОН «արշավել, 
սուրալ», ռուս, рысак «վարգաձի», рысать «վարգել»'1): 

Վերջերս Հ. Հ. Կարագյոգյանն առաջարկեց մի տեսակետ, ըստ ո-
րի հին հայերենում ձին պետք է կոչված փնի «(հ)ոբս»՝ համադրելով այն 
անգլերենի horse «ձի» բառի հետ: Դրա հնարավոր վկայությունն, ըստ 
հեղինակի, կարեփ է համարել Գողթան երգերից հայտնի «Եթե դու յորս 
հեծցիս յԱզատն ի վեր ի Մասիս...» հատվածը: «Հորս» բառը հեղինակն 
առաջարկում է թարգմանել «ձի»: Միաժամանակ Հ. Հ. Կարագյոգյանն 
առաջարկում է մի քանի հայերեն բառեր ևս մեկնաբանել ելնելով առա-
ջարկված հնարավոր բացատյտւթյունից'2: 

Եթե հաստատվի այդ տեսակետը'3, կարեփ է եզրակացնել, որ 
քննարկվող արքայանունը հնչել է «Հպւս(ա)» և նշանակել «ձի, նժույգ»՝ 
կապված սլացիկ և արևի պաշտամունքին նվիրված սրբազան կենդանու 
հետ: Հարցի նման լուծումը միանգամայն բացատրելի կարող է դարձնել 
նաև ասուրական և Վանի թագավորության սեպագիր աբձանագրութ-
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յուններում ւսրքայանվւսն բազմազան գբտթյունը, ինչն իսկապես կապ-
վում է նշված սեպագիր համակարգերի անկատարաթյան հետ: Դրան-
ցամ բացակայում էին «1ւ» և «օ» հնչյունները, որոնցից առաջինը սովո-
րաբար բաց էր թողնվում կամ հոդորգվում «խ»-ով, իսկ երկյտյպը, որպես 
օրինաչափություն, ներկայացվում էր «ու»-ով14: 

Անկախ նշված տեսակետի հաստատումից, մեծ հավանականութ-
յւսմբ կարելի է ւսսել, որ քննարկվող անունը նշանակել է «ձի, նժույգ» ե 
կապվել է արևի պաշտամունքի հետ աոնչվռղ, ռազմական գործում ա-
ռաջնային ղեր ունեցող կենդանու հետ15, ինչում կարող էին արտահայտ-
վել նաև տոտեմական պատկերացումները: 

ARTAK MOVSISYAN 

ON THE WRITING AND THE POSSIBLE MEANING 
OF THE KING NAME "RUSA / URSA" 

After deciphennent of the hieroglyphic writing of Van kingdom (Urartu) it 
was clear that the king naine "Rusa / Ursa" was written by the hieroglyph with the 
firgure of a horee. 

According to the H. H. Karagyozyan's new Version one of the horee names in 
oldest Armenian was the word "höre". If it is true, it is very possible that the king 
name "Rusa / Ursa" had had the meaning of "horee" and the pronunciation of 
"Horea". 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. 

Լ Այդ մասին մասնագիտական գրականության մեջ կան բազմաթիվ 
նշումներ, տե՛ս, օրինակ, Меликишвили Г. А., Урартские клинообразные 
надписи, М., 1960, էջ 45: 

2. Дьяконов И. М., Урартские письма и документы. Л., 1963, էջ 19-20: 
3. Բիայնական գրային բարեփոխման մասին տե՛ս, օրինակ, Աճաոյան Հր., 

Հայոց գրերը, Ե., 1984, էջ 399-406 (հեղինակի բնոբոշմամբ՝ այդ 
բարեփոխման շնորհիվ սեպագրի բարդությունները կրճատվեցին 95 
տոկոսով); Меликишвили Г. А., նշվ. աշխ., էջ 33-45: 

4. Дьяконов И. М., Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту, 
ВДИ, 1951, N 2-4, NN 46, 49, 50, 76: Ելնելով այն հանգամանքից, որ 
բիայնական սեպագրության լեզվում ոչ փոխառյալ բառերը չեն սկսում 
«ր/ռ» հնչյունով, առաջ է քաշվել տեսակետ, ըստ որի ասուրական 
աղբյուրների «Ուրսա» ձևը համապատասխանում է անվան ճշգրիտ 
հնչողությւսնը (Дьяконов И. М., Языкы древней Передней Азии, М., 
1967, էջ 128; Хачикян М. Л., Хуритский и урартский языки, Е., 1985; էջ 
143): 
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5. Меликишвили Г. А., նշվ. աշխ., էջ 328-334, 341-253; Арутюнян Н. В., 
Корпус урартских клинообразных надписей, Е., 2001, էջ 289-311, 330-
359, 370-374, 375-77: 

6. Lehmann-Haupt С. F., Armenien Einst und Jetzt, II-2, Berlin und Leipzig, 1931, 
էջ 902: 

7. Ղափանցյան Գր., Արա Գեղեցիկի պաշտամունքը, Երևան, 1944, էջ 98: 
8. Տե՛ս, օրինակ, Իշխանյան Ո-., Պատկերազարդ պատմություն հւսյոց, դիրք 

U, Երևան, 1990, էջ 75, 91; Հակոբյան Ո-., Հրաչյա՜ որդի Արամի 
(Արարատյան թագավորության վերջին տարիների ժամանակագրության 
մասին), «Գարուն», 1992, N 5, էջ 78-81 (Ռ. Բւսդալյանը քննարկվող 
արքայանունը համեմատելով պարթևական «Արշակ» և սանսկրիտի 
«Ռաջա» անունների հետ՝ ենթադրում է, որ այն կարող էր նշանւսկել 
«արքա»): 

9. Պետրոսյան Ա., Արամի աոասպեյը հնդեվրոպական սաաադելաբանաթյան 
համատեքստում ե հայոց ազգածագման խնդիրը, Ե., 1997, էջ 100: 

10. Սովսիսյան Ա. Ե., Վանի թագավորության (Բիւսյնիփ, Ուրւսրտու, 
Արարատ) մեհենագրությանը, Ե., 1998, էջ 38-40: 

11. Նշված բառերի հետ կարող է աոնչվել նաև հայերեն «հրոսակ» բաոը, որը 
Հր. Աճաոյանը չի ստուգաբանուս (Աճաոյան Հր., Հայերեն արմատական 
բառարան, հ. III, Երևան, 1977, էջ 136-137): 

12. Կարագյոգյան Հ. Հ., Սեպագիր տեղանուններ (Այրարատում եւ հարակից 
նահանգներում), Հայկական լեռնաշխարհը սեպագիր աղբյուրներում, 
հատոր I, գիրք 1, Ե., 1998, էջ 60-62: 

13. Այս հարցում վերջնական խոսքը պատկանում է լեզվաբանությանը: 
Տեսակետը կարելի է վերջնականապես հաստատված ու ընդունելի 
համարվել, երբ ցույց տրվի, որ հնդեվրոպական մայր լեզվի այն արմատը, 
որից առաջացել են դուստր լեզուների վերոնշյալ բառերը, նախալեզվից 
հայերենին անցման արդյունքում կարող է հնչել «(հ)որս»: 

14. Նշենք, որ ներկայացված տեսակետին հանգելուց հետո փորձեցինք Վանի 
թագավորության սեպագիր բոլոր արձանագրություններում «աււ» 
վանկանշանն ընթերցել «(հ)որ» և որևէ հակասություն չգտանք: 

15. Չենք բացառում նաև, որ ձիու գլխի պատկերի տակ կարող էր թաքնված 
լինել ոչ թե հենց «ձի, նժույգ» նշանակող, այլ վերջինիս հետ իմաստով 
սերտորեն առնչվող որևէ բառ: 
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մԱՄՎԵԼ ՍՈԻՐԱԴՅԱՆ 

XVI Դ. ՕՍՄԱՆԵՐԵՆ ՄԻ ՎԱՎԵՐԱԳԻՐ 

Ֆրանսիացի արևելագետ Ժ.Լ.Բսւկե-Գրամոյի կողմից Ստամբա-
լի Մինիստրների իարհրդի արխիվում (Ba§bakanhk Argivi), Ֆեքետի ֆոն-
ւրսմ 134 համարի տակ պահվող վոսստաթդթի հրատարակմամբ գիտա-
կան շրջանառության մեջ դրվեց XVI ղ. աոաջին կեսի Սամցխեի աթա-
բեկությանը (Սաաթւսբագո) վերաբերող պատմական մի վավերագիր, 
ուր, մասնավորապես, շրջագծվում են աթաբեկ Ղուարղուարե 111-ի 
(Գուրգուրայի) իշխանապետության կազմ ընդգրկված տարածքների 
սահմաններն ու տրվում տեղի ավատատիրական տների ազգակցական 
կապերի համառոտ պատկերը՛: 

Վավերագիրը հետագայում ևս շարունակեց մնալ հետազոտողնե-
րի ուշադրության կենտրոնում և համանման ւսյլ նյութերի հետ մեկտեղ 
դարձավ առանձին քննության առարկա2: 

Փաստաթղթում առկա հաղորդումների հետ ծանոթությունը ցույց է 
տափս, որ ւսյն առանձնակի կարևորություն ունի նաև հայագիտության 
համար, քանի որ ներկայացնում է Դիարբեքիրից ճւսպաղջուրի, Մուշի, 
Բասեանի հովտի, Թորթումի, Օլթիի (Ուղթիք), Մամուրվանի, Բանակի և 
Արդահանի անցումով մինչև Ախալցիխե և հարակից շրջաններ տանող 
հիմնական ճանապարհներն ու ուղիները, տափս Այրարատի, Տայքի և 
Գուգարքի առանձին բնակատեղերի ու վայրերի աշխարհագրական-
տեղագրական նկարագրությունը, ինչպես նաև պաշտպանական կա-
ռույցների՝ ամրոցների և բերդերի դիրքերը, հնարավոր կամ սպասեփ դի-
մադրության կազմակերպման աստիճանը, բնակչության խտության 
պատկերը և այլն: 

1 J.L:Bacqu£-Grammont. Etudes turco-safavides,IV. Une description ottomane du 
Saatabago vers 1520, "Bedi Kartlisa" vol. XXXVI, Paris, 1978, pp. 149-166. 

: «XVI դարի առաջին քառորդի թուրքական աղբյուրները Սւսմցխե-
Սաաթաբագոյի պատմության վերաբերյալ», թուրքական վավերագրերը 
վրացերեն թարգմանությամբ, ուսումնասիրությամբ ու ծանոթագրություններով 
հրատարակեց Ցիսանա Աբուլաձեն, Թբիփսի, 1983 (վրացերեն): 
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Վավերագրի աղբյուրագիտական քննությամբ պարզ է դաոնում, 
որ այն Ղուարղուարե Ш-ի իշխանության տարիներին (1516-1535), սուլ-
թան Սելիմի մահից հետո (1520) կազմված և Օսմանյան կայսրության 
կենտրոնական իշխանություններին հասցեագրված մի զեկուցագիր է, 
որտեղ նախանշվում է Դիարբեքիրից Սամցխե-Սաաթաբագո կատարե-
լիք զոբարշավի ժամանակ բանակի երթի հիմնական ռպին: Հիշյալ ժա-
մանակաշրջանում աթաբեկությունը վերածվել էր թուրք-պարսկական 
հակամարտության գոսաւ, ե նրանցից յուրաքանչյուրը ձգտում էր հաս-
տատել իր գերիշխանությունը: 

1515թ. սուլթան Սելիմ Ահեղի՛ դեպի Պարսկաստան կազմակեր-
պած արշավանքի ե Չալդրանի մոտ տաբած հաղթանակի հետևանքով 
շահ Իսմայիւի հետ կնքված զինադադարի համաձայն Օսմանյան կայս-
րության տիրապետության տակ անցան նոր տարածքներ՝ ներառյալ 
Կարինը: Արևելյան սահմանների ընդլայնմամբ Թուրքիան ընդհուպ մո-
տեցավ Սաաթաբագոյի տիրույթներին և սկսեց գոբծնականորեն միջամ-
տել աթաբեկության ներքին խնդիրներին: Այլևայլ պատճաոնելտվ ու 
նկատառումներով վրաց իշխանավորների մի մասը հակվեց դեպի 
Սեֆևյան Պարսկաստան, մյուսը՝ Օսմանյան Թուրքիա: 

Պատմական այսպիսի իրավիճակում, 1516թ. թուրքական կողմնո-
րոշում նախապատվող աթաբեկ Մզեճաբուկի մահից հեստ, Սամցխեի 
աթաբեկ կարգվեց նրա եղբորորդի Ղուարղուարե Ш-ը, որը հակառակ 
նախորդի, գերազանցապես ապավինում էր պարսկական ուժերին3: 
Ղուարղուաբեի վարած իբանամետ քաղաքականությունը պատճառ 
դարձավ նրա հակառակորդ, մյուս հորեդրոր՝ Մանուչարի ապստամբութ-
յան համար, ինչից անմիջապես վարձեց օգտվել Օսմանյան կայսրութ-
յունը՝ շտապեց միջամտել Աամցխեի առավել ազդեցիկ Ջաղելի-Ցիխիսջ-
վարելի ավատական տան ներսում ծագած երկպառակությանն ու Բա-
բերդի սանջակի կառավարիչ Կըգըէ Ահմեդ օղլու Միրզա բեյի գլխավո-
րությամբ, Մանուչարին օգնություն ցույց տալու նպատակով, աթաբե-
կության վրա մի զորախումբ ուղարկեց4: Ձեռնարկված հարձակումը, սա-

3 Ֆ.Քըրզըօղլուի ներկայւսցմամբ Մզեճաբուկի մահից հետո աթաբեկ կարգվեց 
Մանուչարը, որը ոչ թե նրա եղբայրն էր, այլ՝ որդին, մինչդեռ Մզեճաբուկի 
եղբայրը Ղոսսրղուարհն էր: Տե՛ս M.Fahrettin Kirzioglu, Osmanhlar'in Kafkas-
Ellen'ni fethi (1451-1590), Ankara, 1993, s. 116. ճշգրտված տոհմածառը տե՛ս 
Ցիսանա Աբուլաձե, նշվ.աշխ., էջ 43: 
4 Ֆ.Քըրզըօղլուն դեպքերի զարգացումն այլ կերպ է պատկերում. 1516թ. 
Ղուարղաարեն, պարտվելով իր և աթաբեկ Մանուչարի միջև տեղի ունեցող 
պայքարում, օգնության խնդրանքով գալիս է այդ ժամանակ Նախիջևանում 
գտնվող շահ Իսմայիլի մոտ, որը և իր զորավարներից մի քանիսին հրամայում է 
հարձակում գործել Սաաթաբագոյի վրա: Հակառակորդի թվական 
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կւսյն, հաջողություն չունեցավ, ե Թուրքիան միառժամանակ ստիպված 
ևղավ ւլււպստ աւսլ կւսյպւաթյան արևելյան սահմանները դեպի Անդրկով-
կաս ընդլայնելու ձգտումներին: 

Թեև XVI դ. 20-3Օ-ական թվականներին Օսմանյան կայսրութ-
յունն աթաբեկության նվաճման համար այդպես էլ ռազմական ակտիվ 
գործողություններ չծավալեց, ինչից, ի դեպ, խուսափում էր նաև Պարս-
կաստանը, ներկայացվող զեկուցագիրը վկայում է այդ տարիներին 
Բարձր Դռան կողմից մշակվող լուրջ ծրագրերի մասին: 

Վավերագրում Դիարբեքիրից մինչև Սաաթաբագոյի շրջաններ 
տանող հիմնական ճանապարհի նկարագրումն անշուշտ փաստում է 
Դիարբեքիրի' իբրև բանակի մեկնակետ լինելու հանգամանքը, աստի 
ենթադրելի է, թե արշավանքի կազմակերպումը տեղի կառավարչին էր 
հանձնարարված: եվ, հիրավի, աղբյուրներից մեկի վկայմամբ 1525թ. 
սուլթան Սուլեյման Կանունու կողմից Դիարբեքիրի վալի Խյուսրև փա-
շային Պարսկաստանի դեմ զորարշավ կազմակերպելու նման հանձնա-
րարականներ իրոք տրվել են՛: Նախապատրաստվող արշավանքի ա-
ռւսվել հավանական ժամկետները, սակայն XVI դ. 30-ական թվական-
ներն են: Բացի այն հանգամանքից, որ 1534թ. թուրք-պարսկական հեր-
թական պատերազմի ընթացքում (1531-1535) Հսղեպում գտնվալ Իբրա-
հիմ փաշան խոստացել էր Դխսրբեքիր ժամանելուն պես հարձակում 
գործել Սաաթաբագոյի վրւս2, փաստաթղթում հիշատակվող Բասեանի 
արևելյան շրջանների տիրակալ Քանթուրալըն այդ նույն տարեթվերի 
գործող անձ է յ : 

Ի տարբերություն նկարագրվող ճանապարհի սկզբնամասի, վեր-
ջին հատվածը' աթաբեկության տւսրածքը, ճանապարհները, միմյանց 
սահմանակից շրջանները, բերդաքաղաքների ու ամրոցների գտնվելու 
վայրերը և այլն առավել հանգամսւնալի է ներկայացված: Սաաթաբագո-
յի տեղանքի այսչափ լավ իմացությունն ու ճանաչումը հիմք է տափս 
կարծելու, որ հեղինակը կարող է տարածաշրջանում Օսմանյան կայս-

գերակշոուրյունը տեսնելով, Սանուչւսրը նախ թաքնվում է Վել գյուղում, ապա՝ 
փախչում Օսմանյան կայսրություն: Սիայն հաջորդ տարի՝ ձմոանը, երբ շահ 
Իսմայիւը վերստին հաստատվեց Նախիջևանում, իսկ սուլթան Սուլեյմանը 
Եգիպտոսի արշավանքում էր, Սանուչարը Կըզըլ Ահմեդ օղլուի զորքերի 
օգնուրյւսմբ վերահաստատման փորձ կատարեց: Տե՛ս M.Fahrettin Kirzioglu. 
նշվ.աշխ„ էջ 115: 
1 Feridün Beg. Münseätü's-Selätfn, I, Istanbul, 1274/1858, pp. 543-544, Տե՛ս 
J.L.BacQu6-Grammont. նշփաշխ., էջ 150: 
2 Տե՛ս նույն տեղում: 
3 Տե՛ս M.Fahrettin Kirzioglu. նշվ.աշխ., էջ 233: Ց.Աբուլաձեն վկայակոչում է 30-
ական թվականներ թելադրող այլ աղբյուրներ ևս (տե՛ս նշվ.աշխ., էջ 29-30): 
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րության գերիշխանության հասաաւոումը ողջունող տեղացի ազնվա-
կաններից մեկը լինել: Քաղաքական պայքարի ոլորտ ներքաշվելով, տե-
ղի իշխանատենչ ավատական ավագանին, սեփական նկատառումնե-
րով, հաճախ էր համագործակցում կամ Օսմանյան կայսրության, կամ էլ 
շահական Պարսկաստանի հետ, պարբերաբար տեղեկություններ հա-
ղորդում երկրի ներսսւմ իշխող տրամադրությունների ե ընդհանուր ի-
բադրության, տեղի ունեցող անցուդարձերի, նախապատրաստվող ձեռ-
նարկումների ե այլ պարագաների վերաբերյալ, փաստորեն վերաճում 
տվյալ պետության գործակալի4: 

Ստորև ներկայացնում ենք օսմաներեն այդ վավերագրի թարգմա-
նությունը՛ ձեռքի տակ ունենալով Ժ.Լ.Բակե-Գրսւմոյի և Ց.Աբուլաձեի 
զույգ վերծանություններն ու ծանոթագրությունները, ինչպես նաև վավե-
րագրի նմանահանությունը: Տեղանուններն ու անձնանունները տրվում 
են բնագրային տեսքով, հայերենի ընտանի հնչումը բերում ծանոթագ-
րություններում: Քարտեզը կազմել ենք աոկա հայագիտական, վրացա-
գիտական և թուրքագիտական գրականությունն աչքի առաջ ունենալով: 

Նա 

Կարա Ամիդից' և Չափակչուրից2 [Աստուծով] պւսհպանյալ ճա-
նապարհը [հասնում է] մինչև Մուշաբադի3 ձախ կողմում ընկած Բինգյոլ 
կոչվող լեոնարոաը4: Հաղթական բանակի մարտական երթի դեպքում 
նրանց միջև ընկած տարածությունը միայն տասնհինգ օրվա անցնելու 
ճանապարհ է5: Բինգյոլ կոչվող լեոնարոտից դեպի Վրասաան [ճանա-
պարհն] անցնում է Փասունի դաշտավայրի6 միջով, Ավնուկ7 կոչվող ամ-
րոցի ձախ կողմով, Չոբանի կամրջի մոտով, թերևս անգամ Չոբանի 
կամրջի վրայով: 

Վրաստան երկիր9 ոտք դնելիս, աջ կողմում անցնում է Ղուրղու-
րա10 կոչվող անհավաա ազնավուրներից Քանթուրալը11 կոչեցյալի սահ-
մանը: Այդ տարածքները նրա կալվածքն են: Քուբ կոչվող ամրոցից 
մինչև Սափնիկ կոչվող վայրը երկու հարյուր գյուղ կա: Ինչ վերաբերում 
է Քուբին, ապա այն փոքր ամրոց է: Տեղանքի մի հատվածը զգալի թե-
քության վրա է, սակայն այն չի կարող դիմւսդրելլուրջ հարվածի: Նրանց 
միջև ընկած գյուղերը մեծ մասամբ պատկանում են Քանթուրալը կոչվող 
անհավատին, իսկ մյուս մասը՝ Ազուն օղուըար անվամբ հայտնի ազնա-
վուրներինն է, մի քանիսն էլ Ղուրղուրայի խասերն են: Քանթուրաըւ կոչ-
վող անհավատը միայնակ չէ, [նա] պետք է որ մի քանի եղբայր ունենա: 

4 Տե՛ս Ց-Առռսաձէ. (եվ.ափյ.. էջ 73: 
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Վրաստան երկիր մատք գործելիս, հիշատակված Փասունի շրջա-
նի աջ կողմում որոշ տարածքներ են ընկած: Սրանից ավելի աջ Ղզլբաշ-
ների երկիրն է, Կյաղըզման' անվամբ հայտնի վայրի դեմ հանդիման է: 
Ազատ տարածքը ձախ կողմում է: Իսկ եթե այնտեղից ցանկություն ունե-
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նաս մուտք գործելու, կանցնես Թավելի1՜' կոչվող գավառի ծայր սահմա-
նը: Այս Թւսվելի գավառը նույնպես բազմւսմարղ և ընդարձակ երկիր է: 
Թսւվելիի տարածք մուտք գործելիս սկզբում գտնվում է Շեքերլու կոչ-
վող հայտնի վայրը, որը Մամուրվան ամրոցի17 կալմեւաւմ է: [Այստեղ] 
խոտն ու ջուրն առատ են, լեռնարոտնհրը՝ կանաչաշատ, որսատեղերը՛ 
բազում ե [ընդհանրապես] գեղեցիկ վայրեր են: Հիշատակված Մամուր-
վանի ամրոցը մի վտքրիկ ամրոց է՛8: Ամրոցի պարիսպը սարի լանջով 
բարձրանում է մինչև գագաթը: Շեքերլու կոչվող նսւհիեից հոսող գետը1" 
նրա մոտով է անցնում: Հիշատակված Մամուրվանի ամրոցը Ղուրղուրա 
բեյի խասն է, սակայն ժամանակավորապես հանձնված է իր կառավար-
չին՝ Ներիման կոչվող ազնավուրին: Նրան աջ կողմից հարակից Հիմյա-
ղար20 անվամբ հայտնի նահիեն և ամրոցը այս Ներիմանի երկիրն է: Հի-
շատակված Ներիմանի երկիրը [բաղկացած է] քառասուն-հիսուն գյու-
ղից: Այսպիսով, վերի կւպմում գտնվող, Ղուրղուրայի տիրույթ Վրաստա-
նի երկբները սրանք են, որոնք և հիշատակվեցին: 

Այս հիշատակված եբկրներից դեպի ձախ, մեկ անգամ իջևանելու 
հեռավորության վրա Թոբթումի ամրոցն է21: Այդ շրջանն անվանվում է 
Խաիտյի22 կիրճ: Շատ գեղեցիկ տեղեր են: Սրանից բացի՝ մի քանի 
փոքր բերդեր էլ կան: Մեկը կոչվում է Ադչա-կալե 3: Այս Թորթումի սւմրո-
ցը սկզբնապես Ղուրղուրայինն էր, բայց ժամանակավորապես Քորեսե-
նի ձեռքն է անցել: Քոբհսենի հիմնական հին բերդն Աղչա-կալեն էր: Հի-
շատակված այս ամրոցները ներկայիս գտնվում են Ռուստեմ անվամբ 
մի անհավատ ազնավուրի ձեռքում: Այս Խախոյի շրջանը հայտնի է նաև 
Իշխանլաբ24 անվամբ: Այստեղ մոտավորապես հարյուր գյուղ կա, 
նրանց թվում քսան-եբեսուն մանր ազնավուրներ կան՝ անկախ անհա-
վատներ: 

Հիշատակված շրջաններ մուտք գործելու վայրերն են՝ Օվաջիկի25, 
Իսպիրի և Վեսիրիկի2 կողմերը: Սրանք՝ սկզբից մինչև հիմա հիշա-
տակված [տարածքները], Վրաստան երկրի սահմաններն են: Վբաստա-
նի երկիր մուտք գործելիս բանակը պետք է անցնի այս հիշատակված 
տարածքներով: Սրանք այստեղ ավարտվեցին: 

Քիչ վերևում հիշված Մամուրվամի ամրոցի ստորոտից դեպի 0]թի 
կոչվող բերդը 8 մի գետ է հոսում29: Օլթիի բերդ հասնելիս վայր ես իջնում: 
Այս Մամուրվան բերդից մինչև Օլթի բանակի համար մեկ օրվա անցնե-
լու ճանապարհ է Ե՛վ այս Օլթիի բերդը, ե՛վ Մամուրվանի բերդը Ղուր-
ղուրայի խասերն են: Հիշատակված Օլթիի բերդը նախկինում Թսւվելիի 
քաղաքն էր: Այս Օլթի բերդը գտնվում է Թսւվելիի կազմում: Այս Թավե-
փն [խիտ] բնակեցված ու բարգավաճ է' մոտավորապես երկու հարյուր 
գյուղ կա: Տեղանքն ուղիղ է և հարթ: Այս շրջանի լեոներն ու հարթավայ-
րերը հույժ բարեկարգ են: 
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Սրանից հետո, Վրաստանի Ախշքայի31 ուղղությամբ, Փենեք32 

կոչվող մի տեղանք էլ կա: Այնտեղից մինչև Փենեք երկու անգամ կայւս-
նհլով կհասնես: Այս Փենեք գյուղի՜3 մեջ մի եկեղեցի կա34, այն վզի պես 
երկարւսծիգ ձև ունի: Այն ևս պատկանում է Թավելիին: 

Սրա և սրանից այն կայմ գտնվող Արղւսհան կոչվող երկրի35 միջև 
հսկւս մի զառիվեր կա36 վստահաբար մեկ օրվա անցնելու ճանապարհ է: 
Դւսղար առնելու հարմար տեղ է: Այնտեղից անցնելիս Աբդահան կոչվող 
երկիր կիջնես: Արդահանի հարթավայրը Վրաստան երկրի գեղատեսիլ 
վայրն է: Մինչև Թյումուկի ամրոց37 երեք հարյուր գյուղ կա: Փառավորա-
պես շեն է և բնակեցված՝ կանաչածածկ, ջրառատ և մարգագետիներով 
հարուստ տեղեր են: 

Արդահանի ձախ կողմում գտնվում են Շսւվշաթն38 ու Արդւսնա-
ջը39: Արդանուջի բերդը40 փոքր է: Մոտ անցյալում Ղուրղուրան այն խլեց 
իր հորեղբոր որդու՝ Հուվանա բեյի" ձեռքից: Նրանից այն կողմ, Չորուխ 
գետի երկու կողմերում՝ ստորին հատվածում, Աջարա43 և Մարղուփ44 

շրջաններն են: Այդ ստորին հոսանք կհասնես, և ճանապարհն էլ ա-
վարտվում է: 

Դեպի ետ՝ վերնւսմասում Արդահանն է, որ արդեն հիշատակվեց: 
Այստեղ տանող մի ճանապարհ ևս կա, որով նախկինում Յաղուբ փադի-
շահը45 Աղշղայի վրա սուրբ պատերազմի էր գնում: Այս ճանապարհով 
կմտնես [և] դուրս կգաս: Սա Ղումլուջա կոչվող հայտնի ճանապարհն է: 
Սրանից բացի, այս Արդահանի հարթավայրով [անցնող] մի ճանապարհ 
էլ կա, որը հասնում է Թյումուկ կոչվող բերդը: Այս Թյումուկի բերդը ևս Վ-
րաստան երկրի հայտնի և ամուր բերդերից է: Սրա վերևի կողմում, Թյու-
մուկ գետի վրա, լայնարձակ մի ամրություն կա: Նախկինում, սոււթան 
Սէլիմ46 խանի օրոք, Ղըզըլ Ահմեդ օղլու էմիրզա բեյի47 Վրաստան ար-
շավելու ժամանակ, Սուրխան անունով անհավատը, որը Ղուրղուրայի 
աներն էր, իր գերդաստանով և ժողովրդի հետ [այս] քարանձավում էր: 
Քորեսենի ընտանիքն ու ժողովուրդը ևս նրա հետ էին: [էմիրզա բեյը] մի 
քանի ազնավուրներ գերելով՝ նրանց այնտեղից դուրս է հանել: Քորեսե-
նի երջանկության շեմը48 գալու հիմնական պատճառը այգ քարանձա-
վից [նրա] ընտանիքի ու ժողովրդի դուրս բերումն ու առանց իրեն տեղ-
յակ պահելու Երջանկության շեմն ուղարկելն էր: Քիչ անց՝ ինքն էլ իր որ-
դիներով հանդերձ ուղարկվեց: 

Դարձյալ Թյումուկ գետի վերևի կողմում Քիլիշսւ49 անվամբ մի ա-
նաոիկ բերդ ևս կա: Այն նույնպես պատկանում է Թյումուկի նահիեին: 
Թյումուկ բերդի տիրոջ անունը Ռզբւսր է. [նա] Ղուրղուրայի աներ Սուր-
խանի եղբորորդին է և [այդ] Ղուրղուրա կոչվող անհավատի չափազանց 
հույժ ազնավուրներից է: 
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Այս Թյումուկի նահիեից Ղըզըլբաշի երկրի ուղղությամբ50 Ջևա-
հաղ51 կոչվող մի երկիր է: Հարթավայրոտ և դաշտաշատ ւոեղանք է, խիտ 
բնակեցված գյուղերով: Արդահանի երկիրը Վրաստանի առավել ընտիր 
վայրերից է: Այս գյուղերի հետ մեկտեղ, [այն] մի երկիր է. որտեղ 
գտնվում է Ագղուր կոչվող մի մեծ եկեղեցի52: Սինչև նրան հասնելդ մո-
տավորապես երկու հարյուր գյուղ կա: 

Դեպի այս Ագղուր կոչվող եկեղեցին հոսող գետի53 վերին մասում, 
Վրաստանի մայրաքաղաք Ախըշխա կոչվող քաղաքն է: Նրա շրջակայ-
քում երկու հարյուր գյուղ կա: 

Վրաստանի հայտնի և ճանաչված վայրերն ու երկբներն այս 
հիշատակված տեղերն են: Սրանից բացի, բազմաթիվ են նաև քիչ թե 
շատ նշանակալի այլ շրջաններն ու վայրերը, որոնք սակայն չհիշա-
տակվեցին: 

Այս Ղուրղուրա կոչվող անհավատի ազգականներից և հպատակ-
ներից մեկը նրա հորեղբայր Մինուչիրն54 է, որն այժմ քաշված է եկեղեցի-
ներից մեկում: Նրա (Ղուրղուրայի) հորեդբոր որդու անունը Ցուվան բեյ 
է: Ցուվան բեյը մի եղբայր ունի, որի անունը Քեյխյուսրեվ է: Մանր բեյե-
րի անունները սրանք են, որոնք և հիշատակվեցին: 

Նախ, Ղուրղուրայի կնոջ եղբայրներն են Սուբխանի որդիները, ո-
րոնք հինգ եղբայր են: Նրանցից հրեցի անունը Ղութնա է, մյուս հորեդ-
բոր որդու անունը Ռզբար է: Ռզբարը Հունամ անունով եղբայր ունի: 
Սրանք իրենց հիմնական ծառայություններն իրականացնելուց բացի, 
շուրջ քստասունական-հիսունական ազնավուրներ ունեն: Սուրխանը ևս 
մի եղբայր ունի՝ անունը Բյուկնկ: Նա նույնպես մի քանի ոբդի ունի: 
Սրանից բացի, Ասդրդուզ անվամբ մի անհավատ էլ կա: Նա վերոհիշյալ-
ներին հակառակորդ անձնավորություն է: Բոլոր [նրանք] եղբայրներ ու 
որդիներ են և գուցե ավելին ևս: Այս հիշատակվածները միասին են: Ան-
դարման անունով մի ազնավուր էլ կա, որին պատկանում է Ուղ55 կոչվող 
շրջանը: Նա ևս նրանց հետ միասին է: Քանթուրալը անվամբ ազնավու-
րը իր եղբայրներով հանդերձ և ամլախորը հայտնի տոհմից են: Նրա 
(ամլախորի) անունը Քյուար է: [Նա] շատ եղբայրներ ունի: Սրանք էլ 
բավական բազմանդամ համայնք են կազմում: Սրանց մեջ նա հայտնի 
անձնավորություն է: Նրա երկիրը տարածուն է՝ ընկած է հիշատակված 
վիլայեթից ներս և դուրս: Մեկն էլ Շմզան օղլուն է: Իր ազգականներով ու 
ընդձեռն մարդկանցով նա ևս մյուսներին համազոր է: Նրա երկիրը Ջե-
վահադ կոչվող տարածքն է: 

Ղուրղուրային հպատակվողները գերազանցապես նրանք էին, 
ովքեր հիշատակվեցին վերևում: Սրանից այն կողմ, Ագղուր կոչվող ե-
կհղհցու մոտից դեպի Վրասաան երկրի կողմը գետ է հոսում : Սա 
Վախտանգ Մելիքի երկիրն է, որը էմիրզա Ջաբուկի57 քրոջ որդին էր: 
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[Նա] մահացած որդիներ էլ ուներ: Նրանք տիրում էին իրենց նախնի-
ների երկրին: 

Նրանից այն կողմ Թիֆլիսի իշխանությունն է, իսկ ավելի հեռու՝ 
Շեքիի բեյ՝ Լեվենդ բեյինը5*: Նրանից ներքև, ծովի ուղղությամբ Քութա-
թիսի թագավորն է'՝9: Այստեղ սուլթան Սելիմ խանը սուրբ պատերազմ էր 
վարում: Այս Գուրգուրա կոչվողն անհավատների իշխանապետ էր: 

Նրանից ավելի ներքև Դյուրելն է որը սահմանակից է Տբաբզո-
նին: Նրանից այն կողմ մինչև Սուխում կոչվող [քաղաքը], որտեղ հնա-
գույն ժամանակներից սկսած նավահանգիստ կար, և մինչև էւբրուս լե-
ռան ստորոտը Դադյանի տարածքն է: Այն կողմ Աբխազիայի երկիրն է: 
Սաների հետևում, մինչև Դեմիր Քավտւ [ընկած են] Չերքեզների երկր-
ներն ու Լեկեզիստանը: Սրա հարավային կողմում Շիրվսւնի երկիրն է: 

Վերջ 

SAMVEL MURADYAN 

AN OTTOMAN DOCUMENT OF THE XVI CENTURY 

By Publishing a document, which was Kept in the archives оГ the Council of 
Ministers in Slambul (Feket found, N 134) J.L.Bacque-Grammont, a French 
Orientalist put into circulalion an historical document conceming to the Samtskhe 
principality (Saatabago). 

The sourceal examination of the document makes clear that it is a report, 
which was writtcn in the pcriod of ruling of Khuarkhuare 1П, after the death of sultan 
Selim, in 1520. It indicates the basic way and route of the turkish army, which had to 
pass from Diarbekir to Saatabago, through Tchapakdjour, Mush, Basen Valley, 
Tortum, Olti, Mamurvan, Banak and Ardahan, describes the separate Settlements, 
defcnces, Castles positions, gives the density of population etc. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Կաբա Ամիդը այժմյան Դիարբեքիր քաղաքն է: 
2. ճապաղջաբը (Չափակչուր, Չեբաքջուբ, ճապաղճուր, ճաբաքջուր) 

նույնացվում է ներկայիս Բինգյոլ քաղաքի հետ: Տե՛ս J.L.Bacqug-Grammont. 
նշվ.ւսշխ., էջ 155: Գտնվում է Արածանու և ճապադջուր գետի (Գինեկի) 
միախառնման վայրից հյուսիս՝ աջ կողմում: էվլիւս Չելեբու վկայմամբ 
ճապաղջուրի ամրոցի կառուցման ավանդությունը կապվում է Ալեքսանդր 
Անծի հետ: Տե՛ս էմւհւս Չեւեոհ. Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, 
հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների մասին, հատ. Գ, 
Թարգմանություն բնագրից, առաջաբան և ծանոթագրություններ 
Ա.Խ.Սաֆրւսստյանի, Երևան, 1967, էջ 165-167: 

3. Խոսքը Աուշի մասին է: 
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4. ճապաղջուր (Գինեկ) գետի ե Արածանու միախաոնմաԱ վայրի 
ավազանում, Մշո դաշտից արևմուտք տարածվող ճապաղջուրի դաշտն է: 
Ըսկած է Բյուրակն-Մնձուրյան լեոնաշխթայի և Հայկական Տավրոսի միջև: 

5. Վավերագրի հեղինակը, հավանարւսր, նկատի ունի Ամիդից մինչև 
Սամցխե-Սաաթաբագոյի սահմաններն ընկած տարածությանը, քանի որ 
Դիարրհքիրից Բինգյոլ տանող ճանապարհը (շուրջ 270 կմ) հեշտ 
հաղթահարելի է և այդչափ ժամանակ չի պահանջում: 

6. էրզրումից արևելք, Արաքս գետի հոսքի ուղղությամբ ձգվող Բասեանի 
դաշտն է: 

7. Ավնիկի ամրոցը գտնվում է Վերին Բասեան գավառի հարավային 
սահմանագւխին: 1054թ. սելջուկների կողմից «անաո ամրոցն որ կոչի 
Աւնիկ» գրավման ու ավերման մասին վկայում է ԼԼրիստակես 
Լաստիվերցին: Տե՛ս Պատմութիւն Արիստւսկիսի Լաստիվերտցւոյ, 
աշխատասիրությամբ Կ.Ն.Ցւուցաս7ւանհ. երևան, 1963, էջ 89: 

8. Այսօրւիս •Քյոփրուքյոյից ոչ հեոու գտնվող և «աւելի քան զ700' 
յերկայնաթիւն և իբր 30' ի լայնութիւն» ունեցող Չոբանդեդե կոչվող 
կամուրջն է, որի ճարտարապետական կերպի, կւսոուցման, հետագա 
վերանորոգումների և հարակից շինությունների վերաբերյալ կարևոր 
տեղեկություններն ի մի է հավաքել Ղ-Ալիշանը: Տե՛ս Հ.Ղ.ԱւԽան. 
Այրարատ, Վենետիկ, 1890, էջ 24: Կամրջի մասին հիշատակություններ 
ունեն նաև Է.Չելհբին (տե՛ս Է.Չելեբի, նշփաշխ., էջ 67) և Քեաթիբ Չելեբին 
(տե՛ս «Թուրքական աղբյուրները...», կազմեց Ա.Խ.Սաֆրաստյան, հ. Բ, 
երևան, 1964, էջ 26): 

9. Բնագրում օգտագործված է j L i jli—»յլյՏ՜ (Gürcistän diyäri) անվանաձևը: 

10. Սաաթաբագոյի կառավարիչ Ղուարղուարե III է (1516-1535): 
11. Բասեանի ւսրևելյան և հյուսիս-արևելյան շրջաններում իշխող 

սիփահիներից էր Արըզ Բաթրի որդին: 
12. Քուբ կոչվող ամրոցը պետք է գտնվելիս փնի Չոբանի կամրջից արևելք: 

Հնարավոր է, որ այն Ղուբնուկ (այժմյան Խոպիկ) ամրոցի հետ է 
նույնանում: 

13. Սափնիկը, ամենայն հավանականությամբ, նույն Թորթում գետի վերին 
հոսանքի ավազանում գտնվող Շիպեկ կոչվող բնակավայրն է: 

14. Կաղզվանի մասին տե՛ս Հ.Ղևոնո Է1ւհ7ւսն. նշվ.աշխ., էջ 45; Ա.Տ.Եոեմւան. 
Հայաստանը ըստ «Աշխարհւսցոյց»-ի, Երևան, 1963; Հ.Ս.Էւհոհեհւսն. 
Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, հ. 2, Վենետիկ, 1907, էջ 263; 
Հ.Նեոսես Սաոսհսեան. Տեղագրութիւնք ի Փոքր եւ ի Մեծ Հայս, Վենետիկ, 
1864, էջ 216-217: 

15. Թուրքական աղբյուրներում Թավելի (Dav (Tav) - Eli) ձևով հիշատակվող 
երկիրը ճոր ոխի միջին հոսանքի և նրա աջակողմյան վտակների 
ավազաններում տարածվող Տայք աշխարհն է: Տե՛ս M.Fahrettin Kirzioglu. 
նշվ.աշխ., էջ 45, նաև' Ց.Աբուլաձհ, նշվ-աշխ., էջ 34-40: 

16. Բնագրում օգտագործված է ոչ թե Շեքերլու, այլ Շեքեզլու ձևը: Տե՛ս 
J.L.Bacqug-Grammont. նշվ. աշխ., էջ 158: 
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17. էրգրումից դեպի հյուսիս-արևելք, Օլթու գետի ձախ կողմում գտնվող 
ներկայիս Նարման գյուղաքաղաքն է: Աղբյուրներում հիշատակվում է 
Մամրվւսն, Մամարւսն, Նամրսսն, Նարիման, Մւսմերվան և մի այլ ձևերով: 
Տե՛ս Հ.6.Տւս71ւսն. Տայք, Դրացիք եւ Խոտորջուր, հ. Ա, Վիեննա, 1973, էջ 
181: 

18. Ըստ Է.Չեւեբու Մամուրվւսնի ամրոցը կաոուցվելէ մի վրացի բեյի կողմից և 
գերազանցապես եղել մահմեդաբնւսկ: Տե՛ս Է.Չեւհոհ. նշփաշխ., էջ 114, 
նաև' Ղ.Ինճհճհւսն. Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի, մաս Ա, 
Վենետիկ, 1806, էջ 126: Այս բնակավայրի հիշատակությանն ենք 
հանդիպում «Դաւթի և Տիրիճանի վկայաբանութեան» տեքստում (տե՛ս 
«Բանբեր Սւստենւսդւսրանի», 9.12,1977թ., էջ 185): 

19. Օլրու գետի ւ[տւսկներից մեկն է: 
20. Է.Չելեբին Արղահանի մոտ եղած բերդերը թվարկեփս հիշատակում է 

Հեմագար կոչվող բերդը (տե՛ս նշփաշխ., էջ 113): Այն պետք է որ 
Հիմյւսղարի հետ նույնը փնի: 

2!. Թորթումի ւսմրոցը (Տւսյքի Ոքաղե գավառ) համանուն գյուղաքաղաքի 
հյուսիսային կողմում, գետի ձախ ափին գտնվող փոքրիկ մի բերդ է: Տե՛ս 
ԳԻնճհճհւսն. նշվ.աշխ., էջ 93-94: Է.Չելեբու մոտ պահպանվել է բերդի 
մանրամասն նկարագրությունը: Տե՛ս Է.Չեւեոհ. նշվ.աշխ., էջ 128: 

22. Հեղինակը նկատի ունի Թուրթումի շրջանում, համանուն գետի 
ձախակողմյան հւստվածում մինչև Օլթու գետի հետ միախառնման վայրն 
ընկած տւսրւսծքը: Այստեղ է գտնվել Խւսխո (Խախու, էսախու]) կոչվող 
գյուղը: 

23. Թորթումի շրջանի աոավել հայտնի բերդերից Է, գտնվում Է Թորթումի 
ւսրևելւան կողմում: Ըստ Է.Չելեբու Աղչա-կալեն (Ընկույզի բերդ) Ուլամե 
փւսշայի կողմից կառուցված և 600 տնից բաղկացած մի ամրոց էր: Տե՛ս 
Է.Չեւեոհ. նշվ.աշխ., էջ 125: Ֆ.Քըրգըօղլուն իրավացիորեն այն 
նույնացնում է ներկայիս Ունգյուզեկի (Ընկյուգեկ) կամ Ունգեգեկի հետ: 
Տես M.Fahrettin Kirzioelu. նշվ.աշխ., էջ 200: 

24. Ժ.Լ.Բակե-Գրւսմոյի գրադարձած տեքստում օգտագործված է Իշխանալ 
(Ijhänal) ձևը: Տե՛ս J.L.BacQue-Grammont. նշվ. աշխ., էջ 152: Օլթու գետի 
հոսանքի վերին ձախւսկողմյան հատվածում գտնվում էր Իշխանաց գյուղը, 
որից էլ հւսվւսնաբար գալիս էր ւսյդ շրջանի անվանումը: Գյուղի մասին 
տե՛ս Ղ-Ինճհճեւսն. նշվ.աշխ., էջ 130: 

25. էրզրումից դեպի հյուսիս-արևմուտք, Ապեր գավառի հարավ-արևելյան 
մասում գտնվող, արևմուտքից հյուսիս ձգվող դաշտաոատ փոքրիկ մի 
գավաո է: Թ֊Հակոբյանը Օվաջիկի դաշտը, հետևաբար նաև՝ շրջանը, 
նույնացնում է Շաղագոմքի հետ: Տե՛ս Թ.Խ.Հաեոուան. Հայաստանի 
պատմական աշխարհագրություն, Երևան, 1968, էջ 493: 

26. ճորոխ գետի միջին հոսւսնքի շրջանում տարածվող Ապեր գավառն է: 
Հեղինակը, հավանաբար, նկատի ունի ոչ այնքան գետի աջ ափին գտնվող 
Ապեր (ներկայիս՝ Իսպիր) քաղաքը, որքան շրջանը: 

27. Վեսիրիկը, ըստ ամենայնի, Թորթումից դեպի արևմուտք գտնվող Քեսիրիկ 
կամ Քասիրեկն է: 
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28. Oipni էլետի միջին հոսանքի շրջանում գտնվող Օլթի բերդաքաղաքն Է: 
Բերդը նկարագրում և նրա մասին որոշակի տեղեկություններ Է հաղորդում 
Ք.Քոխը: Տե՛ս Karl Koch. Wanderungen im Oriente während der Jahre 1843 
und 1844, II, Reise im pontischen Gebirge und türkischen Armenien, Weimar, 
1846, s. 248. 

29. Նարիմանի աջ կողմով հոսող Օւթու գետն Է: 
30. Նրանց միջև ներկայիս գործող ճանապարհն ունի 34 կմ երկարություն: 
31. Խոսքն Ախաւցիխհի մասին Է: Տեղի հայության միջավայրում 

կենցաղավարող Ախսխա և Աիւցխսւ հնչումները գափս են թուրքական 
արտասանական ձևից: 

32. Փենեկ (Բանակ, Ֆենեք, Փանակ) գավաոը տարածվում Է Օւթու գետի 
աջակողմյան համանուն վտակի միջին հոսանքի ավազանում: 

33. Գյուղն ընկած Է Օլթի բերդաքաղաքից մոտավորապես 30 կմ դեպի հյուսիս-
արևելք: ժամանակին այն եղել Է եպիսկոպոսանիստ կենտրոն: Տե՛ս 
Հ.Յ.Տա?եան. նշվ.աշխ., Էջ 45: 

34. Բանակի նշանավոր եկեղեցին մինչև 1789թ. կանգուն Է եղել: Եկեղեցու 
մասին որոշակի տեղեկություններ Է հաղորդում ՔՔոխը: Տե՛ս Karl Koch. 
նշվ.աշխ., Էջ 243: 

35. Արդահանի շրջանը (պասւմ. Գուգարաց աշխարհ) տարածվում Է Կուր 
գետի ակունքների շրջանում, արևելյան կողմում սահմանակից Է 
Ջավախքին: Գավառն այսօր կազմում Է Կարսի մարզի հյուսիս-արևմտյան 
հատվածը: 

36. Այս շրջանները միմյանցից բաժանված են հարավից հյուսիս ձգվող 
Արսիանի-Աեծբանց (Աողանլուղի) լհոնաշխթայով: 

37. Թումուկը (Թմուկ, վրաց. Թմոգվի) Կուր գետի ձախ ափին (Գազարաց 
աշխարհի Ջավախք գավաո) գտնվող, XII դարից հայտնի Թմկաբերդն Է: 

38. Շավշեթը (Շևշատ) ընկած Է Գուգարքի համանուն գավաոի և գետի վերին 
հոսանքի ավազանում, Արսիանիի լեոներից ձախ: Շավշեթ քաղաքը 
ներկայիս Ցենիքյոյն Է: 

39. Արդանուջը գտնվում Է ճորոխ գետի աջակողմյան համանուն վտակի միջին 
հոսանքի ավազանում (պատմ. Գուգարքի Կղարջք գավաոի 
կենտրոնամասում): Ներկայիս Ադակալհն Է: 

40. Քաղաքի վրա իշխող բարձր քարաժայռին V-VI դդ. կառուցված ամրոց Է: 
Բերդի նկարագրությունը տե՛ս Հ.ԷՎահնհսւն. նշվ.աշխ., հ.1, էջ 317: 

41. Իվսւնհ բեյն է Հւ\յյ 

42. Հայտնի ճորոխ գետն է: 
43. ճորոխ գետի ստորին հոսանքի աջ կողմում, Զեդա (= Վերին) Շավշեթի և 

Մեսխհթի լեոնաշխթաների միջև ընկած Աջարիայի շրջանն է: 
44. Մուրղուլիի շրջանը տարածվում է ճորոխ գետի ստորին հոսանքի ձախ 

կողմում՝ Արդվին քաղաքից դեպի հյուսիս-արևմուտք: 
45. Ակկոյունլունհրի Յակուբ սուլթանն է (1478-1490): 
46. Սուլթան Աելիմ I (Ահեղ, 1512-1520): 
47. Բաբհրդի, Երզնկայի և Դերջանի սանջակների կառավարիչ Ղըզըլ Ահմհդ 

օդլու Միրզա բեյն էր, որին սուլթան Սելիմ 1-ը 1515թ. Սամցխեի աթաբեկ 
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Մզհճաբուկի մահից հետո, Ղուարղուարե Ш-ի ե նրա հորեղբայր 
Սանուչարի միջև առաջացած հակամարտությունը հօգուտ վերջինիս 
լուծելու նպատակով ուղարկել էր Վրաստան: 

48. Բնագրում օգտ՛ագործված է col*— AjU-J (astane-i sa'Sdet): Սիջնադարում 

այն Կ.Պոլսի մեծարական անվանման ձևերից մեկն էր: 
49. Օգտագործված գրականության մեջ այս ամրոցի վերաբերյալ որևէ 

տեղեկություն չենք գտել: 
50. Հեղինակը նկատի ունի Պարսկաստանի ուղղությունը: 
51. Խոսքը Դադարաց աշխարհի Ջավախք գավաոի մասին է: 
52 Ագդուրը (Ածղոր, Սսկուրեթ) գտնվում է Ախալցիխեից հյուսիս-ւսրեելք: 

Եկեղեցու մասին կան բազմաթիվ վկայություններ: 
53. Հիշատակվող գետը Կուրն է: 
54. Ղուարղուարե 111-ի ղեմ մղած պայքարում Սանուչարի հիմնական սատարը 

Օսմանյան Թուրքիան էր, մինչդեռ նրա եղբորորդին ապավինում էր 
Սեֆևյան Պարսկաստանին: 

55. Ուդ կամ Ուդե կոչվող շրջանն Ախալցիխեին սահմանակից է արևմտյան 
կողմից, ընկած է Կուր գետի համանուն վտակի ավագանում: Կաթողիկե 
ղւսվանաթյւսնը հւսրւսծ նրա հայ բնւսկչությունը ւսստիճանաբար կորցրեց 
ազգւսյին նկարագիրը և վրացիացավ: 

56. Խոսքը Կուր գետին է վերաբերում: 
57. 1502-1515թթ. Սամցխեի աթաբեկ Սիրգաճաբուկն է: 1512թ. էրզրումի 

սերւսսքյւսրի գլխավորությամբ աթաբեկության սահմաններ ներխուժած 
թարքւսկան բանակին սիրալիր ընդունելություն ցուցաբերելով և 
հպատակություն հայտնելու միջոցով նա կարողացավ շրջանը զերծ պահել 
թւսլւսնից ու ավերումներից: Տե՛ս M.Fahrettin KirzioSlu. նշվ.աշխ., էջ 88: 

58. Կախերի Լևւսն թւսգավորն է (1520-1574): 1521թ. նա արշավել և գրավել էր 
Շւսքին, ուստի վավերագրում հիշւստակւլում է իբրև Շաքիի բեյ: 

59. Քութաիսի (Իմերեթիայի) թւսգավոր Բագրատ II է (1510-1548): 
60. Ո-իոն գետի ստորին հոսանքի ձախ կողմում ընկած Գուրիայի շրջանն է: 
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ԱՐԱՍ՛ ՔՈՍՅԱՆ 

ՆՈՐ ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ ԽԵԹԱԿԱՆ 
ԱԵՊԱԳԻՐ ՏԵՔՍՏԵՐՈՒՄ 

Վերջին երկու տասնամյակներում հրատարակված (գերազան-
ցապես՜ ինքնագիր եղանակով) խեթական սեպագիր տեքստերում վկայ-
ված են Հայկական լեռնաշխարհի արևմտյան հատվածում կամ դրա 
անմիջական հարևանությամբ տեղադրվող զգալի քանակությամբ տե-
ղանուններ, որոնք առայժմ տեղ չեն գտել հայագիտական հրատարա-
կություններում: Որոշ քանակությամբ տեղանուններ են պարունակում 
ավելի վաղ հրատարակված տեքստերը, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով 
վրիպել են մեր մասնագետների ուշադրությունից : Այս տեղանունների ու-
սումնասիրությունը անշուշտ կնպաստի հայոց պատմության վաղնջա-
կան վտւլի հարցերի հետագա լուսաբանմանը: Նկատի ունենալով սույն 
հանգամանքը, ստորև կներկայացվեն այդ նյութերը՝ համապատասխան 
բնագրային հղումներով և մոտավոր տեղադրության մասին համառոտ 
նկատառումներով1: 

1) KUR ^ A m b / p a r a (Ամբ/պաբա) 
1) KUR Am-ba-ra (КВо XVI20 , 6') 
2 ) U R U Am-ba-ra (KUB X L 80 ԴԿ 12)* 
3) URUAm-pa-ra (КВо XVIII50 ԴԿ 7,8) 

RGTC 6.1, S.13; Ertem, 1973, p.9**. 
Տեքստեր. 
1) КВо XVI 20 - Առայժմ անհայտ պատկանելության պատմա-

կան բնույթի տեքստի բեկոր2: 
2) KUB X L 80 - «Դատական պրոցես» պայմանական անվանումը 

կրող տեքստերից3: Հիշատակվում են Իսուվայի թագուհի Կիլուշխեպան 
և ոմն Ալի-շարրուման (վերջինս, հավանաբար, Իսուվայի արքա Արի-
շարրուման է (տես Singer, 1991, բ.328): 

3) КВо XVIII 50 - Խեթական պաշտոնատար անձի նամակը' ա-
ոաքված արքային4. Հիշատակվում է Ամբսւրա քաղաքից բնակչության 
տեղահանության մասին: Թվագրվում է Մուվատաըիս П-ի կամ Խաթթու-
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սիլի III-ի շրջանով (մ.թ.ա.ճ111դ. աոաջին կես) (Hagenbuchner, 1989, 
Տ.97): 

Տեղադրությունը: 
"՛Ամենայն հավանականությամբ, գտնվել է Իսուվայում, թերևս, 

Եփրատից արևմուտք: 

2) URUArihuwa (Արիխուվա) 
1) URUA-ri-hu-u-wa (КВо XVI42 ՀԿ 9') 
2) URUA-ri-hu-w[a] (KUB XL 90 ՀԿ 14') 

RGTC 6.1, S.31; Ertem, 1973, թ.14 (առկա է սխալ U R UA-ri?-aä ֊ ba 
ընթերցումը). 

Տեքստեր. 
1) КВо XVI 42 - Ըստ հրատարակչ1ւ5, Իսուվայում տիրող իրավի-

ճակը նկարագրող՝ արքային ուղղված խեթական պաշտոնյայի նամակ-
զեկույցը, որտեղ, վնասված ենթաւոեքստում, ի թիվս այլ քաղաքների (ո-
րոնցից տես ստորև՝ Qatima, Manzana, Mezzari, Sinuwa), հիշատակվում 
են Արիխուվայի «ավագները»: 

2) KUB XL 90 - «Դատական պրոցես» անվանումը կրող տեքստե-
րից6, որտեղ ոմն mdI§TAR-Iu-Q ներկայացնում է Արիխուվա քաղաքում 
ինչ-որ մեկի կատարած սև մոգության գործողությունը, որը «Ալիշարրու-
մայի կնոջ»7 մահվան պատճւսռ է դիտվել: 

Տեղադրությունը: 
•Տեղադրությունը Իսուվայում գրեթե հաստատ է: 

3)U R UAr i waS äuhi [?] (Արիվասսուխի) 
URL A-ri-wa-aä-Su-hi[?] (IBoTII 131 ԴԿ 13) 

RGTC 6.1, S.37. 
Տեքստ. 
*IBoT II 131 - Տարբեր բնակավայրելտւմ Պիրվա աստծո պաշ-

տամունքի կենտրոնների գործունեության վերակազմավորմանը նվիր-
ված տեքստ է8: Ասվում է, որ նախկինում Իսուվայի արքան մատուցում-
ներ էր կատարում Տիվալիյա քաղաքի l:ZEN4harpaä կոչվւպ տոնակատա-
րության առթիվ, սակայն այժմ նա դադարել է կատարել իր պարտակա-
նությունները: 

Տեղադրությունը: 
•Իսուվայում տեղագրելու միակ կռվանը այս երկրի արքայի պաշ-

տամունքային գործունեությունն է նշված քաղաքի առնչությամբ: IBoT II 
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131-ում հիշատակվող մյուս բնակավայրերը նույնպես առայժմ չեն տե-
ղադրվում (Saääuna, Ahla, Gaparsatkan, Hamiyara, Hapuäna, Ikkuna, 
Pulantariääa, Gapiliwanta, IJazusra, Himuwa, Iätuna-x, Gak-x-na, Sa-x-ha 
քաղաքները և LihSa լեռը): Սրանցից միայն uiimuwa-ն է համեմատաբար 
լավ վկայված այլ տեքստերում, սակայն բացի վերինեփրատյան գոտու 
հետ առնչակցությունից, կոնկրետ տեղադրման համար կռվան չկւս: 
Պիրվա աստծո պաշտամունքը լայնորեն տարածված էր Խեթական պե-
տությունում դեռ Հին թագավորության վտւլից O^.ui.XVII-XVhpy) և 
դրա պաշտամունքի կենտրոնները գտնվում էին Փոքր Ասիայի տարբեր 
շրջաններում®, այսինքն, վերոհիշյալ բնակավայրերը փնտրել միայն Ի-
սուվայում արդարացված չի փնի: Այնուամենայնիվ, Իսուվայում տե-
ղադրման օգտին կարող է վկայել այն փաստը, որ Աբիվասսուխին հիշա-
տակվում է Տիվափյա քաղաքի և Իսուվայի արքայի հետ միևնույն ենթա-
ւոեքստում: 

4) URÜArtaäuä§a (Աբտասուսսա) 
^Ar-ta-Su-uS-äa (KUB LVI 40 ՀԿ IV 19') 

RGTC 6.1.Տ.13. 
Տեքստ. 
• K U B LVI 40-ը10 պատկանում է խեթական սեպագիր կորպուսում 

լավ վկայված՝ ծիսական ինվենտարը ներկայացնող տեքստերի 
շարքին : Հիշատակվում են Իսուվայի (և այլ շրջանների?) քաղաքների 
աստվածներին տրվող մատուցումները: 

Տեղագրությունը: 
•Տեղադրությունը Իսուվայում հստակ չէ: 

5) URUJJaräalaäa/i (Խարսալասափ) 
URUgar-äa-la-aS-§i (КВо II 1 II 32) 
[URUHa]r-3a-la-Sa-an (KUB XLIX 11 II 4') 

RGTC 6.1, S.32; Ertem, 1973, p.43. 
Տեքստեր. 
1) КВо II 1 - Ինվենտարային տեքստ, որտեղ հիշատակվում է 

huwaSi կոչվող սրբավայրում պահվող ^"^[argalaSSi քաղաքի Ամպրոպի 
աստծո արձանը12: 

2) KUB XLIX 11 - Գուշակային տեքստ, որի նպատակն է պարզել 
Ազգիի դեմ կազմակերպված (կամ կազմակերպվելիք) արշավանքի 
հնարավոր ընթացքը1 : 
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Տեղադրությունը: 
•Չնայած երկու քաղաքների անվանումները գրեթե համընկնում 

են, սակայն դժվար է վստահաբար ընդունել դրանց նույնությունը: 
Համենայնդեպս, KUB XLIX 11-ում հիշատակվող քաղաքը գտնվել է 
Հայասայի Ուրա քաղաքի շրջակայքում կամ դրան հարող խեթական 
տարածքում: 

6) URUtfatima (Խաթիմա) 
URUHa-a-ti-ma (КВо X V I 4 2 ՀԿ 18') 
URUlja-a-[ti-ma] (КВо X V I 4 2 ՀԿ 12') 
[URUfla-a-]ti-ma (КВо X V I 4 2 ՀԿ 28') 

RGTC 6.1, S.101; Ertem, 1973, p.45. 
Տեքստ. 
*KBo X V I 4 2 - Տես վերը՛ Aribuwa.l. 

Տեղադրությունը: 
* Տեղադրությունը Իսուվայում հստակ է: 

7) URUKarduääa (Կաւպուսսա) 
URUKar-du-us-sa (KUB LVI 40 ՀԿ IV 17') 

»RGTC 6.2, Տ.68. 
Տեքստ. 
*Տես վերը՝ Artaäuäga. 

Տեղադրությունը: 
•Տեղադրությունը Իսուվայում հստակ չէ: 

8) URUKuwarpiäa (Կուվարպիսա) 
URUKu-wa-ar-pI-äa (IBoT П 129 ԴԿ 10) 

•RGTC 6.1, Տ.233 (Իսուվայում); Ertem, 1973, p.83 (նշված է որպես 
i,RUKuwarpiSaiawa). ֊ 

Տեքստ. 
•Գուշակային հարցման տեքստ է14, որտեղ ներկայացված են 

Խաթթիի տարբեր բնակավայրերում գտնվող աստվածների տաճարնե-
րին տոնակատարությունների ժամանակ մատուցվող նվիրատվություն-
ների հարցում նախկինում նկատված թերացումների պատճառները: 
Հայտնվում է այն մասին, որ նախկինում աստծուն մատուցումներ էին 
կատարում Իսուվայի Կուվարպիսա քաղաքի բնակիչները, սակայն այժմ 
նրանք թերացել են ե այդ պարտականությունը իր վրա է վերցրել Իսու-
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վայի արքան: Այս տեղեկությունը թույլ է տւսփս Կուվարպիսան վստա-
հորեն համարելու Իսուվայի քաղաք: 

Տեղադրությունը: 
"•Տեղադրությունը Իսուվայում հստակ է: 

9) ш и Ш а (Լիտաա) 
URULi-it-ta (KUB XXVI 62 ՀԿ IV(?) 35') 

RGTC 6.1, Տ.249; Ertem, 1973, p.87. 
Տեքստ. 
•Խեթական տերության հյուսիս-արևելյան շրջաններից (կասկերի 

երկիր) և վերինեփրատյան երկրների առանձին բնակավայրերից 
հավաքագրված պայմանագրային գինծաոայության զինվորների 
ցուցակ15: Տեդանվան սկգբում a-e/i հերթագայությունը լուրջ խոչնդոտ չէ, 
քանի որ ցուցակում էրխիտային ( Erhita = URUArhita) նախորդում է 
Տեմիյա քաղաքը, որը, թերևս, նույնն է, ինչ այլ տեքստերից հայտնի 
URUTimmiya-ü (Տիմմիյա, ժաման. Ջիմին Երգնկայից քիչ հաբավ-
արևեյք)16, որը պիտի գտնվեր Պախխավայի (KUR URUPahhuwa) և 
Արխիտայի (URUAr(}ita) հարևանությամբ17: Պայմանագրի տեքստի՝ մեգ 
հետաքրքրող հատվածը, որ կրկնակի տողանջատիչով բաժանված է 
նախորդ մասից, ներկայացնում է հինգ տեղանուններ հետևյալ 
հաջորդականությամբ՝ URUIJa-x-[ ], URUSa-a-la, URÜE-er-hi-ta, URULi-it-ta, 

I e-mi-ia: 
Տեղադրությունը: 
•Ըստ ենթատեքստի՝ Հայասայում կամ դրա հարևանությամբ: 

10) "^Manzana (Մանցանա) 
URUMa-an-za-na (КВо X V I 4 2 ԴԿ 16', 18', 19', 21', 22') 

RGTC 6.1, Տ.260; Ertem, 1973, p.91. 
Տեքստ. 
•Տես վերը՝ Arijiuwa.l. 

Տեղադրությունը: 
"՛Տեղադրությունը Իսուվայում հստակ է: 

11) ш и М е 2 2 а п (Մեցցարի) 
"""Me-ez-za-ri (КВо X V I 4 2 ՀԿ 14') 
URUMe-ez-z[a-ri] (КВо X V I 4 2 ՀԿ 9') 
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RGTC 6.1, S.274 (= Mizri); Այս սխալ համադրության համար հիմք 
է ծառայել այն, որ խեթական տեքստերում Եգիպտոսի անունը գրվում է 
նույն կերպ: 

Տեքստ. 
•КВо X V I 4 2 - տես վերը՛ Aribuwa. 1. 

Տեղադրությունը: 
•Տեղադրությունը Իսուվայում հստակ է1": 

12) »U R S A GPupara (Պուպարա [լեռնանուն]) 
ÖUR-SMiPu-u-pa-ra-a-a3 (KUB X L V I 2 2 + KUB X L I 3 4 1 3 6 ' ) 
yuRSAtiPu-u-pa-ra-an (KUB XLVI 22 + KUB XLI 34 IV 15) 
[ , ,URSACiPu]-u-pa-a-ra-an (KUB XLVI 22 + KUB XLI 34 IV 2) 
ÖURSAC!Pu-pa-r[a] (KUB LVI 40 ՀԿ IV 9',10') 
l lURSAUPu-u-[pa-ra-...] (KUB XLVI 22 + KUB XLI 34IV 29) 
yuRSAÜP[u-u-pa-ra-...] (KUB XLVI 22 + KUB XLI 34 IV 25) 

RGTC 6.2, S.127f.. 
Տեքստ. 
1) KUB XLVI 22 + KUB XLI 34 - Ծիսական ինվենտարը 

ներկայացնող տեքստերից, հար ե նման KUB LVI 40-ին (տես վերը՝ 
Artaäuääa)": 

2) KUB LVI 40 - տես վերը' Artaäuääa. 
Տեղադրությունը: 
•Տեղադրությունը Իսուվայում հստակ չէ: 

13) tfURSAGSaliti (Սալիտի[լեռնանուն]) 
нимлс§а_и_й ( K B o ր / 4 п 78) 

RGTC 6.1, Տ.335. 
Տեքստ. 
КВо IV 4 - Սուրսիլիս П-ի «Տարեգրությունները»20: 

Տեղադրությունը: 
Ռեֆահիեի հովտում՝ Երգնկայից քիչ հյուսիս-արևմուտք (ASVOA 

4.3):. 
•Հայասայի արևմուտքում կամ հարևանությամբ: 

14) ^ "S inuwa (Սինուվա) 
URUSi-nu-wa (КВо X V I 4 2 ՀԿ 6') 
URUSi-i-nu-wa (КВо IV 13 145') 
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RGTC 6.1, S.358; Ertem, 1973, p.125. 
Տեքստեր. 
1) КВо XVI42 - տես վերը' Aribuwa.l: 

2) КВо IV 13 - AN.TAH.SUM կոչվող ամենամյա գարնանային 
տոնակատարությանը նվիրված տեքստ21: Սինուվայի աստվածների 
(DINGIRMHS Sinuwa) համար խեթական արքան 1 գաո է զոհաբերում 
(հիշատակվում է Խաարա քաղաքից անմիջապես հետո): 

Տեղադրությունը: 
Է.Լարոշը չէր բացառում մեկ այլ՝ Sinuwanda քաղաքի հետ 

նույնացման հնարավորությունը (Laroche, 1961, p.60): Վերջինս 
մասնագետներն առաջարկում են փնտրել Կիլիկյան Տավրոսի 
հյուսիսում՛ ժաման. ՍինաՕտը բնակավայրի տեղում, Իվրիզ քաղաքի 
մոտ (RGTC 6.1, S.358f.): 

•Տեղադրությունը Իսուվայում գրեթե հսաակ է: 

15) шиТаЬ(Ьа)ш§ага (Տտխ(խա)նիսարա) 
URUTah-ba-ni-Sa-ra (KUB XLIX 11 ՀԿ Ш 7) 
URUTah-ni-äa-ra (KUB XLIX 11 ԴԿ П 20') 

RGTC 6.1, S.151. 
Տեքստ. 
•KUB XLIX 11 - տես վերը՝ Baräalaäa.2. 

Տեղադրությունը: 
•Ամենայն հավանականությամբ, Հայասայից արևմուտք՝ 

Խաթթիի տարածքում: 

16) , ,URSAGD/Tarutena (Դ/Տարուտենա [լեռնանուն]) 
u,UR-SAGDa-ar-ü?-te ֊na (ШоТ 133,45) 

RGTC 6.1, Տ.409; Gönnet, 1968, p.114 
•Տեղանվան գրության երկրորդ նշանը Է.Լարոշը հակված էր 

ընթերցելու kit Մ վերականգնելու Tarkittena (Laroche, 1958, p.153). 
Տեքստ. 
•ШоТ I 33 - Գուշակային բնույթի տեքստ, որտեղ ներկայացվում 

են Կումմախա քաղաքում տեղի ունեցած՝ խեթական արքայի անձի և 
պետության ապագայի համար կարևոր նշանակություն ունեցող 
գուշակության արդյունքները22: 
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Տեղադրությունը; 
Կումմախա-Կամախի մոտակա լեոներից մեկը (Gönnet, 1968, 

р. 114). 
•Այս լեոնանվան առաջարկված մոտավոր տեղադրությունը հայկ. 

Կամախի շրջակայքում նաև արտաքնապես որոշակի նմանությունը 
հայկ. Թորդան գավաոանվան հետ, նկատի առնելով IBoT I 33-ի 
համապատասխան ենթաւոեքստում լեոան ծիսա-պաշտամունքային 
կարևոր դերը, կարող են հիմք ստեղծել աշխատանքային վարկածի 
առաջադրման համար: 

17) ^"Tawatena (Տավատենա) 
URUTa-wa-te-na (KUB XLIX 11 Ш 6) 

RGTC 6.2, S.167. 
Տեքստ. 
•KUB XLIX 11 - Տես վերը՝ öarSalaSa.2. 
Տեղադրությունը: 
• Հայ ասա յ ի Ուրա քաղաքի շրջակայքում: 

18) """UtkuniäaQ (Ուտկունիսա) 
URUUt-ku-ni-äa[] (KUB XLIX 11 Ш 24) 

RGTC 6.1, S.182. 
Տեքստ. 

•KUB XLIX 11 - Տես վերը՝ Har§ala§a.2. 

Տեղադրությունը: •Հայասայի Ուրա քաղաքի շրջակայքում: 

19) WUR SAGWanzapanda (Վանցապանդա [լեռնանուն]) 
BURSAGWa-an-za-pa-an-da (KUB LVI40 ՀԿ Ш 5') 

RGTC 6.1, S.186. 
Տեքստ. 
•Տես վերը՝ ArtaäuäSa 
Տեղագրությունը: 
•Տեղադրությունը Իսուվայում հստակ չէ: 
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ARAM KOSYAN 

NEW TOPONYMS IN НГГТ1ТЕ TEXTS 

In a number of recently published Hittite cuneifonn tcxts, as well as in somc 
old ones are preserved 19 place-names (15 towns/settlements and 4 mountains) which 
are not referred to in Armenological literature. These toponyms belong to the area 
where in the II millennium B.C. were known two states - Hayasa and Isuwa; some of 
these may lay along the borders of the above-mentioned state-formations. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

*ԴԿ = Դիմային կողմ, ՀԿ = Հակառակ կողմ: "Խեթական տեքստերում 
հիշատակվող տեղանունների բառարանները: Յուրաքանչյուր 
տեդանվան տեղադրության վերաբերյալ հեղինակի նկատառումները 
նշվում են աստղանիշով: 

1. Այդ հատուկ անունները պարունակող տեքստերի ամբողջական 
գիտական հրատարակությունը կզետեղվի մեր՝ ուսումնասիրության 
պրոցեսում գտնվող «Հայկական լեռնաշխարհը մ.թ.ա. I! հազար-
ամյակում (ըստ խեթական սեպագիր տեքստերի)» աշխատությունում: 
Նախկինում հայտնի տեղանունների նոր վկայությունները բաց են 
թողնված, դրանց լիակատար ցուցակը տեղ կգտնի հրատարակության 
պատրաստվող «Հայկական լեռնաշխարհի տեղանունները խեթական 
տեքստերում» աշխատության մեջ: 

2. CTH 211.25. ըստ Ա.Կւսմմենհուբերի, Աուրսիլիս 11-ի «Տարեգրությունների» 
մասն է կազմում (Kammenhuber, 1970, Տ.550): 

3. CTH 297.11, հատվածական հրատարակությունը՝ den Hout, 1995, Տ.18Տ 
4. CTH 188, հրատ.' Hagenbuchner, 1989, Nr.62, S.96ff. 
5. CTH 214.13, հատվածական հրատարակությունը՝ Klengel, 1976, S.85f.. 
6. CTH 295. դրանց մի մասի հրատարակությունը՝ Werner, 1967: Վերջինիս 

մոտ տեղանունն ընթերցված է URUA-ri?-aä-|ja, սակայն հետագայում 
ճշգրտվել է (RGTC 6.1, Տ.37): 

7. Կիլուշխեպայի' որպես Իսուվայի արքա Արիշարրումւսյի կինը լինելու 
մասին տես Güterbock, 1973, p.l37ff.; նաև Houwink ten Cate, 1996, p.48, 
52f.: Սակայն KUB XL 80-ում որպես «Ալիշարրումայի կնոջ» 
հիշատակությունը որոշ կասկածների տեղիք է տվել (տես Klengel, 1976, 
Տ.88): Կիլուշխեպան Խաթթուսիլի 111-ի և Պուդուխեպայի դուստրն էր 
(Singer, 1991, բ.328) կամ Պուդուխեպայի քույրը (den Hout, 1998, р.12б): 
Կիլուշխեպային հիշատւսկող տեքստերի տեսության համար՝ de Roos, 
1987, p.74ff.: 

8. CTH 518, մասն.հրատ.' Pecchioli-Daddi, 1982, p.18,43; Imparati, 1990, p,168ff. 
9. Otten, 1952, S.67. 
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10. Հրատ.' Քոսյւսն, 2002ա, էջ.315-322. Այս տեքստը նշված չէ Է.Լարոշի և 
Չիկագոյի համալսարանի արևելագիտության ինստիտուտի 
«Կատալոգներում» (վերջինս՝ ինտերնետային), սակայն 
բովանդակությամբ և կառուցվածքով համեմատելի է KUB XXVII 68-ին 
(CTH 673), որը ներկայացնում է պաշտամունքային խոշոր կենտրոն 
Ներիկում երկրպագվող աստվածություններին մատուցվող ծեսերը 
(տեքստի մի հատվածի հրատարակությունը տես մեր վերը հղված 
հոդվածում): 

11. Այս տեքստերը Է.Լարոշի կատալոգում (Laroche, 1971) ցրված են 
տարբեր բաժիններում (CTH 501-530): Դրանց մի մասի 
հրատարակությունը և հետազոտությունը՝ Carter, 1962: 

12. CTH 509. հրատ.' Hrozny, 1919, S.lff.; Carter, 1962, p.51ff. 
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ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

ԱՍԱՆ ԴՐԲՈՅԱՆ 

ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ԳՐԱԿԱՆ 
ՔՐԴԵՐԵՆԻ ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՍԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՄ 

Հայաստանում քրդական գրության սկգրնավորումը աոաջին իսկ 
օրերից ընթացավ երկու ուղղություններով՝ թարգմանական և ոչթարգմա-
նական գրականության ստեղծմամբ: Գրության այս երկու բնագավառ-
ները քրդերեն գրական լեզվի կազմավորման և զարգացման երկու աղբ-
յուրներ են հանդիսացել ե այսօր էլ շարունակում են մնալ այդպիսին: 
Ընդ որում տարբեր ժամանակահատվածներում նրանք ունեցել են տար-
բեր աստիճանի մասնակցություն, դեր ու նշանակություն այս գործում: 
Նրանց գիտական նկարագրության և համակարգային քննության 
խնդրի բարձրացումն ու լուծումը չափազանց կարևոր է ինչպես գրական 
քրդերենի սկզբնավորման և զարգացման պատմության հարցերի լուսա-
բանման առումով, այնպես էլ այգ լեզվի կանոնավորման հարցերի 
մշակման տեսակետից: Սակայն քուրդ լեզվաբանության մեջ նրանք 
դեռևս չեն դիտարկվել և սպասում են իրենց առանձին հատուկ ուսումնա-
սիրությանը: 

Ներկա հոդվածի սահմանափակ շրջանակներում առաջին ան-
գամ փորձ է արվում լուսաբանել թարգմանական գրականության դերը 
գրական քրդերենի սկզբնավորման և զարգացման գործում: 

Հայաստանում քրդական այբուբենի հիմնումը հենարան հանդի-
սացավ քրդական գրության գոյացման համար, որով պայմանավորվեց 
գրական քրդերենի սկզբնավորման հնարավորությունը: 1921-1938թթ. 
Սովետական միությունում քրդերեն լեզվով հրատարակվեց ընդամենը 
238 անուն գիրք, որից 96-ը թարգմանություններ էին, իսկ մնացած 142-ը՝ 
ոչ - թարգմանություններ1: 

Թարգմանական և ոչթարգմանական քրդական գրությունը ավելի 
հաճախակի է երևան գալիս և կատարելագործվում հատկապես 50£դ. 
60-ական թվականներից սկսած: 1939-1945թթ. որոշ ընդմիջումից հետո, 
սկսած 1946թ. վերականգնվում է նրա գոյատևման հնարավորությունը: 
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Շարունակում է լույս տեսնել հանրապետական քրդական «Ռեւս 
Թազա» թերթը, 1946-1990թթ. լույս Է տեսնում շուրջ 180 անուն գիրք2, 
այդ թվում դպրոցական դասագրքեր, որոնցում նշանակալի տեղ Է հատ-
կացվում հայ և ռուս բանաստեղծների և արձակագիրների ստեղծագոր-
ծությունների թարգմանություններին, ինչպես նաև աոանձին թարգմա-
նական դասագրքեր, քուրդ գրողների գործեր և ստեղծագործությունների 
ժողովածուներ, արժեքավոր թարգմանական ստեղծագործություններ 
հայ և ռուս գրականությունից և այլն: 

Քրդական ոչթարգմանական գրությունը իր սկզբնավորման առա-
ջին քսան տարիների ընթացքում հիմնականում ներկայացվում Է 
հետևյալ երեք խոսակցական ոճերով, գրավոր-առօրյա, բարբաոախոս-
վածքային ոճ, գրավոբ-ֆոլկլոբային (բանահյուսական) ոճ և գրավոր 
բարձր կուլտուրական (հարգանքի) ոճ: Նրա գերակշռող մասը՝ մոտ 70 
անուն գիրք դպրոցական ձեռնարկներ են՝ քրդերեն լեզվի և քուրդ գրա-
կանության առաջին դասագրքերը տարբեր դասարանների աշակեր-
տության համար, ինչպես նաև մեթոդական ձեռնարկներ, դասավանդ-
ման ծրագրեր և այլն: Համեմատաբար չնչին քանակ են կազմում, ընդա-
մենը 7 անուն գիրք՝ գեղարվեստական ստեղծագործությունները՝ քրդա-
խոս հայ գրող Նուրիի «Լուսաբացը» (1934), ԱՇսւմիլովի «Քուրդ հովի-
վը» (1935), ւԼՇւսրոյի «Առաջին լուսաբացը» (1935), ՎՆսւդիրի «Նուբա-
րը» և «Կնոջ առևանգումը» (1935), ԱՍիրագիի «Անցած ժամանակները» 
(1935)3: 

Այս վերջին 6 ստեղծագործությունները հանդիսացան աոաջին 
գեղարվեստական գործեր, գրված առաջին քուրդ ստեղծագործոդնե-
րի գրչով: Նրանցում աոկա են վերոհիշյալ երեք խոսակցական ոճերի 
Էլեմենտները, սակայն գերակշռողը առօրյա բարբառախոսացված-
քային ոճն Է: 

Առաջին տարիների ոչթարգմանական գրության մասին խոսելիս 
անհրաժեշտ ենք համարում նշել նաև ժողովրդական բանահյուսության 
գրառումները՝ Հ.Ջնդիի և Ամինե Ավդալի կողմից հրատարակված 
«Քրդական բանահյուսության առաջին գիրքը» խորագրով բանահյու-
սական ժողովածուն (1936), կոմպոզիտոր Կարո Զաքարյանի հրատա-
րակած «Քրդական ժողովրդական երգերը» վերնագրով երգարանը 
(1936), որոնք ֆոլկլորային ոճի փայլուն նմուշներ են հանդիսանում և 
մատչելի հիմնարար նյութ են ծառայում այդ ոճի գիտական ուսումնասի-
րության համար: Դրան պետք Է ավելացնել նաև առօրյա խոսակցական 
ոճով գրված, սակայն մեծ քանակությամբ հրապարակախոսական ոճին 
բնորոշ Էլեմենտներ պարունակող ԱՇսւմիլովի «Լենինի կյանքը» և «Կոլ-
խոզի օգտակարությունը գյուղացիության համար» պատմվածքները 
(1930) և այլն4: 
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Հատկանշական է, որ նոր ձևավորվող ոչթարգմանական գրութ-
յան ստեղծման մասնակիցները՝ հայ և քուրդ ազգությամբ չեն ունեցել 
քրդական կրթություն, քրդագիտական գիտելիքներ և հանդիսացել են լոկ 
կուրմանջի բարբառի իմացողներ: Նրանք ունեցել են հայկական, մա-
սամբ ռուսական կրթություն5 և հայագիտական ու ռուսագիտական գի-
տելիքներ, մի հանգամանք, որը իր կնիքն է թողել նրանց ստեղծագոր-
ծությունների լեզվի վրա և մեծապես նպաստել է ոչթարգմանական 
գրության արագ ձևավորմանը և արդյունավետ զարգացմանը: Սակայն 
քրդական ոչթարգմանական գրության ձևավորումն ու զարգացումը ավե-
|ի շատ խթանվել է մեկ այլ հանգամանքով՝ նրան զուգահեռ ձևավորվող 
և գարգացալ թարգմանական գրությամբ, որը սկզբից ի վեր աոաջին 
քուրդ մտավորական-ստեդ ծա գործողների համար յուրատեսակ ընդօրի-
նակության դպրոց է ծառայել, նրանց հաղորդակից դարձրել գրակա-
նության ստեղծման արվեստին, նրա տարբեր ոճերի միջոցներին և 
խնդիրներին: 

Թարգմանական գրությունը առանձնահատուկ գեր է խաղացել 
քրդերեն լեզվով գրության սկզբնավորման և տարածման, քուրդ գրակա-
նության հիմնման, նրանում խոսքի նոր ոճերի ձևավորման և գոյություն 
ունեցող ոճերի ակտիվացման ասպարեզում, որոնք իր հերթին սկզբուն-
քային նշանակություն են ունեցել աոաջին անգամ Հայաստանում կազ-
մավորվող քրդերեն գրական լեզվի գոյացման ճանապարհին: 

Առաջին արձակ և չափածո գրական գործերի գերակշռող մասը 
քրդերեն լեզվով, առաջին տարբեր թեմաներով հրապարակախոսական 
ոճի ստեղծագործությունները, պաշտոնական, քաղաքական, գիտամաս-
սայական, հասարակական - քաղաքական գրականությունը, ինչպես 
նաև ուսումնական, ուսումնամեթոդական գրականության զգալի մասը 
հանդիսացել են թարգմանությունները հայերեն և ռուսերեն լեզուներից : 
Ընդ որում, ինչպես արդեն վերևում նշվեց, թարգմանական գրությունը ա-
վելի ընդարձակ և ընդգրկուն է հանդիսացել գրական լեզվի սկզբնավոր-
ման առաջին երկու տասնյակ տարիներին և հետագայում, քան ոչթարգ-
մանական գրությունը: Նրանով ներկայացված 96 անուն գրքերը վերա-
բերում են քրդերենի համար բացարձակապես նոր սկզբնավորվող խոս-
քի ոճերին և պարունակում են վերջիններին բնորոշող լեզվական իրո-
ղությունները՝ այդ թվում բառապաշարն ու դարձվածապաշարը և այլն: 

Քրդերենում խոսքի և լեզվի նոր կազմավորվող ոճերի ընդհանուր 
շարքում առաջին հերթին առանձնանում է գեղարվեստական գրակա-
նության ոճը և լեզուն թարգմանված շուրջ երեսուն անուն գեղարվեստա-
կան ստեղծագործություններում, որոնց թվին են պատկանում՝ Լազոյի 
«Ջասմի պատմությունը» պատմվածքը (1931), Հովհանես Թտմանյանի 
«Գիքորը» (1932), «Անուշը» (1934), «Շուն ու կատուն» (1935), «Երկերի 
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ժողովածուն» (1936), «Չարի վերջը» (1937), «Տերն ու ծաոան» (1936), 
«Քաջ Նազարը» (1937) և այլն, Հրաչյա Քոչարի «Խաջե» (1935), Աիրւս-
սի «Լաթիֆա» (1936), «Մամե ե Այշե» (1935), Հովհաննես Շիրւսզի 
«Միամսւնթո ե Խաջեզարե» (1936), Լ.Ն.Տոլսաոյի «Պատմվածքներ կեն-
դանիների մասին» (1935), «Կովկասի գերին» (1937), Ա.Ս.Պուշկինի 
«Բանաստեղծություններ և պաամվածքնhp>, «Հեքիաթ ձկան ե ձկնորսի 
մասին» (1937) և այլն7: 

Թարգմանական գրականության ասպարեզում նշանակալի տեղ 
են գրավում դրամատիկական ոճի ստեղծագործությունները, որոնց 
սկզբնավորման գործում մեծ դեր են խաղացել նախկին Ալագյազի 
շրջանի քրդական թատրոնում տարիներ շարունակ բեմադրվող նախա-
սովետական և սովետական շրջանի հայ թատերագիրների պիեսների 
թարգմանությունները՝ Գ.Սունդուկյանի «Պեպոն», ԱՇիրվանզադեի 
«Նամուսը» և «Չար ոգին», Վբթանես Փափազյանի «ժայռը», Դ.Դե-
միրճյանի «Քաջ Նազարը», ՆԶարյանի «Վրեժը», Ա.Պապյանի «Բարձ-
րունքը», ւԼՇայբոնի «Ալագյազի հովտում», Ա.Գինոսյանի «Հասոն», 
«Միրաքի սոլջիկը», Ա.Արաբատյանի «Ստախոս տիրացուն» (1930), Հ.-
Շալջյանի «Նոր աղին» (1934), «Փաոավոր կյանքի ճանապարհին» 
(1935), պիեսները ե այլն8: 

Դրամատիկական ոճի կայացման գործում մեծ գեր ու նշանա-
կություն ունեցան հատկապես քուրդ հասարակությանը հարազատ 
քրդական վիպհրգերի հայկական պիեսային մշակումների թարգմանութ-
յունները՛ Ս.Տարոնցու «Մամե ու Զինեն», ՄԳինոսյւսնի «Կառ ու Կոզու-
կը», «Խաջե ե Սիաբանդը», «Հերոսը Ջգիր քաղաքից» և այլն9: 

Թարգմանական տարբեր ենթաոճերի գեղարվեստական գրակա-
նությունից ավելի վաղ, դեռևս 1921թ. սկսած, քրդերենով թարգմանական 
գրությունը ներկայացվում է քրդերենի համար բացարձակապես նոր՝ ու-
սումնական, ուսումնամեթոդական ոճի գրականությամբ, որով ըստ էութ-
յան սկիզբ է դրվում գրական քրդերենի ձևավորմանը: Ընդ ոլտւմ այս 
գրականությունը ներկայացնում է տարբեր գխոաոառւմնական բնագա-
վառներ. թվաբանություն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, քիմիա, բնագիտութ-
յուն, բուսաբանություն, աշխարհագրություն, կենսաբանություն, հասա-
րակագիտություն և այլն, որոնք արտացոլվել են մասնավորապես 
հետևյալ դասագրքերում՝ Տ.Չ.,Շ.Ս «Աշխարհագրություն» (1932), Ն.Պո-
պովա «Թվաբանություն» (1933), ԱՇավարշյսւն, Լ.Վարդանյան «Մա-
թեմատիկա» (1933), ՄԶարաֆյան և ՎԱբրահամյան «Բնագիտություն» 
(1934), Բ.Վսհսվյատսկի «Բուսաբանություն» (1935), ՆՊոպովւս «Երկ-
րաչավաւթյտն» (1935), Ա.Կիսելյով «Հանրահաշիվ» (1937) և այլն10: Այս 
բնագավառների բազմազան տերմինաբանության ներհոսքը քրդերենը 
զգսղիորեն հարստացրեց նրա բառային կազմը, ընդհանուր մասնագի-
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սսսկան գիաա-տեխնիկական և արսապրա-տեխնիկական նոմենկլա-
տուրան: 

Թարգմանական գրության շնորհիվ առանձին մենագրություննե-
րի ե քրդական «Ո-եա Թազա» թերթի էջերում տարիների ընթացքում 
հրատարակվող թարգմանական նյութերի տեսքով քրդերենում կազմա-
վորվեց ես մեկ այլ նոր՝ հրապարակախոսական ոճը զանազան թեմանե-
րով: Այդ գրության օրինակ են ծառայում, մասնավորապես՝ Ա.Գազսւր-
յւսնի «Քոսը» (1933), Նուրիի և Ջ.Ջւսլիլի «Կարլ Մարքսի կենսագրությու-
նը» (1934), Վ.Ի.եենինի «1905թ. հեղափոխության մասին» (1933), Անդ-
րեյի «Զրույց պիոներների հետ 1905թ. հեղափոխության մասին» (1933), 
Ա-Նավասարղյանի «Տրախոմը» (1933), Ա.Ալեքսանյանի «Ստամոքսա-
յին տիֆը» (1934), Մաղակյանի «Անասնապահության մասին» (1934), 
Ռ.Մարգարյանի «Կանանց առողջապահությունը» (1934), Գր. Հարութ-
յունյանի «Ինչպես պաշտպանել կոլխոզի անասուններին հիվանդությու-
նից» (1935), Ա.Մեւիքյանի «Սի քանի հիվանդությունների մասին» 
(1936), Խնկո Ապերի «Տրամվայը Երևանում» (1936), Ա.Խանջյանի 
«Պայքարի ե հաղթանակի ուղիով» (1933) և այլն11: Այս ոճին զուգահեռ 
թարգմանական գրականության միջոցով քրդերում սկզբնավորվեց նաև 
քաղաքական, գիտաքաղաքական ոճը, որով պայմանավորվեց լեզվի 
հարստացումը մեծ քանակությամբ քաղաքական, գիտաքաղաքական 
տերմիններով, որոնք իր արտացոլումն են գտել հրատարակված բառա-
րաններում: Այդ գրականությունից են՝ Ի.Վ.Ստւպինի «Սովետական 
Միության ագրարային քաղաքականության հարցերի շուրջ» (1933), 
Ա.Խւսնջյանի «Հնգամյակի հաղթանակը Սովետական Հայաստանում» 
(1933), Կ.Սւսրքսի ե Ֆ.էնգելսի «Մանիֆեստը» (1934), Կ.Մարքսի «Վար-
ձու աշխատանքը և կապիտալը» (1935) և այլն12: 

Վերջապես, թարգմանական գրականության շնորհիվ գրական 
քրդերենը տիրեց խոսքի պաշտոնական ոճին: Այդ գրականությունից 
կարեփ է նշել՛ «ԿԻՄ-ի կանոնադրությունը» (1931), «Գյուղական արտե-
փ տնտեսության օրենսգիրքը» (1935), «Սովետական Սոցիալիստական 
Սիության սահմանադրությունը» (1936) և այլն13: 

Ամփոփելով վերնամ բերված նյութերը, կարեփ է արձանագրել, որ 
քրդերենը, գրական լեզվի կարգավիճակը ձեռք բերեց շնորհիվ նրանում 
աոկա բոլոր անհրաժեշտ խոսքի և լեզվի ոճերի կազմավորմանը, որում 
կարեոր դեր կատարեց թարգմանական գրականությունը հայերեն և ռու-
սերեն լեզուներից: Նոր՝ գեղարվեստական, հրապարակախոսական, 
քաղաքական, պաշտոնական ոճերի գոյացումը քրդերենում պայմա-
նավորվեց նրանում առկա լեզվանյութի կիրառության բարձր հաճախա-
կանությունը, նոր լեզվանյութի՛ բառերի, հապավումների, կայան դարձ-
վածաբանական միավորների կազմությունը, մեծ քանակությամբ փո ֊ 
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խստությունների, այդ թվում միջազգային տերմինների ներմուծումը, ո-
րոնք արդեն իր արտացոլումն են գտել հրատարակված բստարաննե-
րում, այդ թվում աոանձին տերմինաբանական բառարաններում՛5: 

ASAN DRBOYAN 

THE ROLE OF FOREIGN LITERATURE IN TRANSLATION IN 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE LITERARY KURDISH 

The different styles of the Literary Kurdish has been formed and developed 
due to the Translationaiy Literature. 

The paper deals with the researching t'hat the formation of the political, 
publicistical, belletristical, scientific language styles are the result of the translation 
process of foreign literature. 
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МАКСИМ ХАМОЯН 

К СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ 
ПАРЕМИОЛОГИЗМОВ 

(НА МАТЕРИАЛЕ КУРДСКОГО ЯЗЫКА) 

Состав паремиологизмов языка представляет собой отдель-
ную, самостоятельную языковую подсистему, подлежащую всесто-
роннему исследованию в качестве предмета особого раздела теории 
языка — паремиологии1. 

Главная проблема последней как зарождающегося раздела 
науки о языке — разработка ее основ: определение ее объекта и 
объема, методов и аспектов исследования, а также установление 
принципов создания классификационной системы паремиологизмов, 
способной послужить объективной основой разработки паремиоло-
гической теории. 

Исследование паремиологизмов в их связях с породившей их 
социальной потребностью приводит к выявлению у них особого 
лингвистического назначения в языковой системе и специфической 
структурно-семантической модели их образования2. Согласно этой 
модели, описание которого содержится в отдельной работе автора3, 
логико-семантическая структура паремиологизмов в ее полном, раз-
вернутом виде состоит из следующих трех разных по природе се-
мантем: 

(1) собственно паремиологической семантемы в виде умозак-
лючения о социальной закономерности, из потребности в объектива-
ции которого образуются паремиологизмы; 

(2) семантемы — следствия в форме суждения о частном 
проявлении социальной закономерности, находящегося с умозаклю-
чением в причинно-следственных отношениях и 

(3) семантемы — аналога в форме суждения о некоторой вне-
социальной закономерности, находящегося с семантемой — следст-
вием в отношениях сравнения — уподобления — отождествления. Из 
этих трех семантем собственную материальную оболочку в структу-
ре предложения имеет только семантема - аналог. Их можно проил-
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люстрировать, в частности, на примере логико-семантической струк-
туры паремиологизма ji зегк qijike re§eqelT genabe: 

"(1) Ничтожный человек из себя ничего не представляет (умо-
заключение об общей социальной закономерности); 

(2) (Поэтому) из ничтожного человека ничего значительного 
не получается (суждение - следствие); 

(3) (Подобно тому как) из головы кыжика (грача) каурма не 
делается (суждение — аналог — сравнение) + материальная оболоч-
ка предложения — сцепление компонирующих слов". 

Аналогичную логико-семантическую структуру в одном из 
двух функционирующих проявлений ее4 обнаруживают все осталь-
ные паремиологизмы языка. Строго установленный состав семантем 
и взаимообусловленность между ними в этой логико-семантической 
структуре представляют возможность через грамматическую струк-
туру паремиологизмов определить характер их семантем — умозак-
лючений, а через характер семантем — умозаключений — тип их 
грамматической структуры. В обоих случаях выделяется типология 
суждения — аналога, через которую прокладывается путь к типоло-
гии суждения о социальной закономерности и умозаключения и, тем 
самым, к типологии самих паремиологизмов как таковых. Обуслов-
ленность характера суждения — аналога в соответствующей мате-
риальной оболочке характером суждения о социальной закономер-
ности и зависимость присутствия последнего в логико-семантической 
структуре паремиологизмов от умозаключения лежат в основе диф-
ференциации паремиологического состава языка на структурно-се-
мантические типы: относящиеся к каждому из них паремиологичес-
кие единицы возникают в качестве единиц, обладающих одной и той 
же грамматической структурой (при различиях в лексическом напол-
нении последней) и общей, категориальной, дифференцирующей се-
мантемой — умозаключением (при различиях в частных проявлениях 
этого умозаключения). Эта дифференциация паремиологических 
единиц, отражающая реальную картину паремиологической под-
системы языка со всеми присущими ей особенностями, впервые об-
наружена в результате анализа паремиологического материала 
курдского языка. Она отличается от существующих в литературе по 
паремиологии других языков классификационных систем тем , что 
основана на единстве формально-смысловых особенностей комп-
лексной организации паремиологизмов, образованных (и образую-
щихся) по единой паремиообразовательной модели, лежащей в ос-
нове системности паремиологии, состоящей из подсистем или мик-
росистем, характеристика которых следует ниже. Однако, прежде 
чем проиллюстрировать их, заметим, что состав структурно-семанти-
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ческих типов паремиологизмов отражает систему социальных зако-
номерностей не полностью. Она представляет лишь отдельные, наи-
более выделяющиеся из них или их отдельные участки в системе. В 
зависимости от этого последовательная типологическая дифферен-
циация социальных закономерностей остается не выявленной, а в 
соответствии с этим cai ia типологическая классификация паремиоло-
гизмов оказывается несколько разрозненной. В ней одни структур-
но-семантические типы представлены не более двадцатью паремио-
логизмов, другие значительно малочисленны. Некоторые из них 
представлены одним или двумя примерами, которые значительно 
расширяют границы классификационной системы, придавая ей отте-
нок некоторой расплывчатости, бессистемности. 

Состав структурно-семантических типов паремиологизмов 
курдского языка чрезвычайно богат и разнообразен. Из них, одна-
ко, в ограниченных рамках настоящей статьи представляются лишь 
некоторые наиболее распространенные и продуктивные. В их число 
входят: 

1. Паремиологизмы с общей типовой семантемой, конста-
тирующей невозможность существования явления без составляющей 
его части: Cot Ьё да nabe ("Пахания без быков не бывает"), maLbe 
mezin nabe, ("дома без главы не бывает"), mal Ьё jin nahe ("дпмя 
(семьи) без женщины не бывает"), avay? be_Slün_aabfi_("flOMa (зда-
ния) без столбов не бывает") и т.д. 

2. Паремиологизмы с общей типовой семантемой "явления 
без сопутствующих его или изначально присущих ему и/или отрица-
тельно характеризующих его особенностей, пороков не бывает": 
gund be se nabe ("деревни без собак не бывает"), тег? Ьё dijmin 
nabe ("человека без врагов (недоброжелателей) не бывает"), Ьах£е 
Ьё gul nabe ("сада без роз не бывает"), тё§е Ьё wawik nabe ("леса 
без шакала не бывает"), mal Ьё mi§k nabe ("дома без мышей не бы-
вает") и т.д. 

3. Паремиологизмы с общей типовой семантемой, отра-
жающей обязательное сосуществование в явлении положительных и 
отрицательных, негативных сторон; положительное без свойствен-
ных ему негативных особенностей не существует: Gut Ьё stri nabe 
("Розы без ключков не бывает"), masT Ьё das? nabe ("рыбы без 
косточки не бывает"), zebe§ Ьё dendik nabe ("арбуза без косточки 
не бывает"), тег? Ьё reng nabe ("человека без фокусов не бывает") и 
т.д. 

4. Паремиологизмы с типовой семантемой "явления без 
порождаемых им и сопровождающих его особенностей (последст-
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вий) не бывает": bazirgan Ьё deng nabe ("Каравана без шума (звуки) 
не бывает"), та ) Ьё qirqir nabe ("дома (семьи) без шума не бывает"), 
§Тп Ьё giro nabe ("Траура без плача не бывает"), agir Ьё du nabe 
("огня без дыма не бывает"), §ег Ьё ku§tin nabe ("войны без убийств 
не бывает") и т.д. 

5. Паремиологизмы с типовой семантемой, отражающей 
качественную характеристику объекта, его физические, морально-
этические и психофизические особенности: jin k'ilTta serö тёге 
("женщина (жена) — наставник мужчины (мужа) (ключ от его головы 
(разума))") jin stüna та1ёуе ("женщина опора семьи (столб дома, на 
который опирается потолок)"), jin kaniya jlylneye ("женщина источник 
жизни"), jin p'arsüa хаге ("женщина кривое ребро (никогда не пря-
мится, не станет искренней, преданной)"), Sebir sikana merfyaye 
("терпение — надежда человека"), xTret k'ubarlya тёгауе ("честь — 
гордость мужчин"), zaro emlse та1ёпе ("дети — фрукты дома 
(семьи)") и т.д. 

6. Паремиологизмы с типовой семантемой, отражающей 
неизменчивость, стабильность состава явлений, непревращаемость 
их в явление другое, противоположное им по своим качествам: Xün 
nabe av ("кровь водой не станет (родной человек не станет чужим, 
останется родным всегда)"), Dil nabe kevir ("сердце не станет кам-
нем (любящий (любимый) человек не станет нелюбящим (нелюби-
мым))"), Осах nabin bücax ("Очаги не станут руинами (настоящая, 
благоустроенная семья (очаг) не станет развалиной, сохранит свое 
существование, свое достоинство)"), Gur nabe temazix ("волк не ста-
нет домашним скотом (чужой не станет родным, его нужно остере-
гаться)") и т.д. 

7. Паремиологизмы, объединяющиеся общей типовой се-
мантемой "социальное явление порождает (вызывает, приносит) 
адекватное, аналогичное, тождественное себе явление", выступаю-
щее его умозаключением. Умозаключение, выражаемое такими па-
ремиологизмами, построенными по модели" "А порождает А", не-
редко расширяется в структуре, отражая корреляцию двух умозак-
лючений, образующих схему "А порождает А, а Б порождает Б": 
Qenqi qenciye tine ("Добро (доброе отношение) порождает добро 
(доброе отношение)"), de'w de'we tine ("война (ссора, спор) порож-
дает войну (ссору, спор)"), §ауТ §ауё tine ("веселье порождает ве-
селье"), gilT gilya tine ("слова (разговоры) порождают слова (разго-
воры)"), Gul gula tTne ("радость (веселье, дружеские отношения) по-
рождает радость, букв. Роза приносит розы"), р'еге p'era tine 
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("деньги (капитал) порождают деньги (капитал)"), hurmet hurmetS 
tTne, behurmetljl -behurmetTye ("уважение порождает уважение, а 
неуважение - неуважение") и т.д. 

8. Паремиологизмы с общим значением констатации отно-
шения превосходства одного объекта действительности перед дру-
гим объектом на фоне сравнения их определенных проявлений, ос-
нованных на качественно противоположных признаках: сТпагё nezTk ji 
Ыгё dür §etire ("близкий сосед лучше далекого брата"), berfa evare 
barana sibe ?etire ("вечерний снег лучше утреннего дождя"), Sirka 
bela§ ji hingivT §Trintire ("дареный уксуз слаще меда"), Mi§kekT sax 
§ёгекТ mir? (Jetire ("живая мышь лучше мертвого льва"), jineke ba§ 
h'ezar гпёгё xirab §etire ("хорошая женщина лучше тысячих плохих 
мужчин"), helikey? emro le cücikT sibeyne ba§tire ("сегодняшнее яйцо 
лучше завтрашней птенцы") и т.д. 

9. Паремиологизмы, отражающие отношения тождествен-
ности природы порождаемого природе порождающего: Мак Qiye, 
Sag jl ewe ("какова мать, такова и дочь"), bav §iye, kur jT ewe ("Ка-
ков отец, таков и сын"), dar §iye, ber jT ewe ("каково дерево, таковы 
и плоды"), k'ok (piye,serk'ok jT ewe ("каков корень, таков и побег") и 
т.д. 

MAXIM KHAMOYAN 

ON STRUCTURAL-SEMANTIC TYPOLOGY OF PAREMIOLOGISMS 
(ON THE KURDISH MATERIAL) 

Paremiologisms are the units of the language, which emerge in the sentence 
structure in order to express the conclusions. They form by the special structural-
semantic model, defining in itself their differentiation on structural-semantic types. 
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ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԽԱՉԻԿՅԱՆ 

ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՇՈՒՐՋ 
ՈՒՐԱՐՏԵՐԵՆՈՒՄ 

ժամանակի քերականական կարգի խնդիրը ուրարտերենում ըստ 
էության դեոևս չի ուսումնասիրվել: 

Այս րացը բխում է ուրարտական դիվանի բնույթից, այն բաղկա-
ցած է տեքստերի երկու հիմնական խմբից՝ ուրարտական թագավորնե-
րի արշավանքներին, նվաճումներին և շինարարական գործունեությանը 
նվիրված պատմողական տեքստերից և կարգադրություններից: Տեքս-
տերի աոաջին խումբը ենթադրում է անցյալ ժամանակի բայաձևերի օգ-
տագործում, երկրորդը՝ անիրական (պայմանական, ըղձական) եղա-
նակների կիրառում: 

Ինչ վերաբերում է աննշան թվով մեզ հասած վարչական փաս-
տաթղթերին և նամակներին, որոնցում կարեփ է ենթադրել ոչ-անցյալ 
ժամանակի բայաձևերի ավեփ լայն օգտագործում, ապա նրանք, ցա-
վոք, բավարար չավավ վերլուծության չեն ենթարկվում: 

Մինչև վերջերս այս խնդրի լուծման համար խոտիական նյութի 
ներգրավումից ստացված արդյունքը մեծ չէր1, քանի որ խուռիերենը՝ ի-
րեն հատուկ բավականին հետևողական և ներդաշնակ բայական ժամա-
նակների համակարգով, նկատելիորեն տարբերվում է ուրարտերենից: 

Թեև հին խուռիերեն տեքստերում, ինչպես նաև անձնական ա-
նան-նախադասություններում վկայված բայաձևերը ավեփ մեծ նմա-
նություն են հանդես բերում համապատասխան ուրարտերեն ձևերի հետ 
(խոա. paSt-o-m2 ՛նա կառուցեց՛, Urk. 6; Un-a-b-Teäob 'Թեշոբն եկավ' 
(անձնանուն), ուրարտ. 8idiSt-o-ne2 '(նա) կաաոցեց-այն, КУКН, passim; 
u5t-a-be ՛նա արշավանքի ելավ՛, ibid., passim), ինչպես դա աոաջինը 
նկատեց Ի. Մ. Դյակոնովը3, սակայն այդ նյութը ևս բավարար չէր մեզ 
հետաքրքրող խնդրի պարզաբանման համար: 

Վիճակը որոշ չափով վախվեց Բողազքյոյում խառի-խեթական 
բիփնգվայի հայտնաբերումից հետո4: Այդ տեքստը, արժեքավոր նյութ 
ընձեռելով խուռիների գրականության, սոցիալական կյանքի, կենցաղի, 
դիցաբանական և էթնիկական պատկերացումների մասին, վիթխարի 
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г֊ 

նշանակություն ունի նաե խոտի-ուրարտական լեզվաբանության հա-
մար: Ակնհայտորեն վերաբերելով խուռիերենի զարգացման հին շրջա-
նին՝ այդ տեքստի լեզուն հանդես է բերում մի շարք առանձնահատկութ-
յուններ, որոնք հայտնի են նաե ուրարտերենին, սակայն բնորոշ չեն 
խուռիերենի ուշ բարբառներին: Դա հույս է ներշնչում, որ բայական ժա-
մանակի արտահայտման միջոցների ուսումնասիրումը հին խուռիերե-
նում կարոդ է որոշ չափով նպաստել ուրարտական փաստերի վերծան-
մանը: 

Դասական խուռիերենում (խոսքը խուռիերենի կարևորագույն 
սկզբնաղբյուրի՝ Սիտանիի թագավոր Թուշրատտայի նամակի լեզվի 
մասին է ) ներգործական բայերը խոնարհվում էին բացառապես էրգա-
տիվ, իսկ չեզոք սեռի բայերը՝ աբսոլյուտիվ խոնարհմամբ: էրգատիվ 
խոնարհումը կազմվում էր բայի հիմքին էրգատիվ դիմավոր ցուցիչների 
կցումով (Հ+էրգ՝ tad-av 'ես սիրում եմ՛, Mit. I 75; tad-ia 'նա սիրում է՛, 
ibid. I 74; ur-av а- 'մենք ցանկանում ենք՛, ibid. I 80), աբսոլյուտիվր՝ բա-
յի հիմքին բայի բնակազմիչ (թեմատիկ) ձայնավորի6 և աբսոլյուտիվ 
շարքի դիմավոր ցուցիչների կցումով (Հ+բն. ձայն.+աբս. ՝un-a-lla- 'նա 
գալիս է՛, Mit. 1115; pisandcr -i-tta- 'ես ուրախացա՛, ibid. IV 9): 

Թե էրգատիվ և թե աբսոլյուտիվ խոնարհման ձևերը դասական 
խուռիերենում ունեին երեք ժամանակ՝ ներկա, անցյալ, ապառնի: Ներ-
կա ժամանակի ձևերը նշույթավորված չէին, անցյալ ժամանակը կազմ-
վում էր -er -/-ost-, իսկ ապառնին՝ -ed-/ett- ածանցների միջոցով (kad-ia 
'նա ասում է՛, Mit. IV 12; kad-ed-av 'ես կասեմ՛, ibid, III 99; kad-o« -аսա 
ասաց՛, ibid, I 96): 

Պատկերը բոլորովին այլ էր հին խուռիերենում: Այստեղ ևս վկայ-
ված են -er - և -ed- ածանցները, սակայն դրանք ակնհայտորեն չեն կա-
տարում ժամանակի ցուցիչների դեր: Այսպես, օրինակ, կողք կողքի 
վկայված են -ed- ածանցով և աոանց դրա ապառնի իմաստ արտահայ-
տող մի շարք ձևեր, որոնց խեթերենում համապատասխանում են ոչ-
անցյալ ժամանակի բայեր (pah-ed-av...hub-ust-av = խեթ. 
harnikmi...duwarnahhi 'ես կոչնչացնեմ...հս կավերհմ', КВо 32 19 Vs. 
24...26): 

Մյուս կողմից, ավանդված են անցյալ ժամանակ արտահայտող 
բայաձևեր -ор - ածանցով (Siyal-o* - о т ՛նա դրեց՛, КВо 32 14 Rs. 56; 
himzath-cr -i-0 ՛նա գոտևորվեց', ibid., 13 Vs. 10; nahh-o* -o-Օսա նստեց-
րեց՛, ibid., 13 Vs. 26), սակայն ստանց այդ ածանցի ձևերը ավելի մեծ 
թիվ են կազմում: Ուստի, -о» - ածանցը չի կրում անցյալ ժամանակի ցու-
ցիչի իմաստ: 

Խոտի-խեթական բիլինգվայում վկայված են նաև պայմանական 
և ըղձական եղանակի ձևեր, որոնք գործածված են ապառնի ժամանակի 
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իմաստով ե համապատասխանում են խեթերեն ոչ-անցյալ ժամանակի 
բայաձևերին (kadul-i/e = memiäkimi 'ես կպատմեմ՛, КВо 32 14 Rs. 21; 
kappil-ewa-* = piweni ՛մենք կլցնենք՛, ibid. 15 Vs. 19; un-ewa-tta 'ես 
կգամ՛, ibid., 19 Vs. 23): 

Հին խուռիերենի մյուս տարբերությունը դասականի համեմա-
տությամբ այն է, որ վերջինում ներգործական բայերը խոնարհվում են 
բացառապես էրգատիվ խոնարհմամբ, մինչդեռ այստեղ ներգործական 
բայերը վկայված են ոչ միայն էրգատիվ, այլև աբսպյուտիվ խոնարհ-
մամբ: Ներգործական բայի աբսպյուտիվ խոնարհման ձևերում բնա-
կազմիչ ձայնավորի իմաստով հանգես է գափս -о- ձայնավորը (ulan-o-
m 'նա խժռեց՛, КВо 32 14 Rs. 12; paät-o-m 'նա կառուցեց՛, ibid., 14 Rs. 35; 
ale-o-b 'նա մոտեցրեց՛, ibid., 14 Rs. 36; tawast-o-m 'նա ձուլեց՛, ibid., Vs. 
43 ե այլն), որը բացակայում է դասական խուռիերենում : 

Ներգործական բայի էրգատիվ և աբսոլյուաիվ խոնարհման ձևե-
րը հանդես են բերում հետևյալ օրինաչավտւթյունը. աոաջինները ար-
տահայտում են ոչ-անցյալ ժամանակ (huded-av 'ես կօրհնեմ՛, КВо 32, 19 
Vs. 14; tala5t-av ՛ես կվերցնեմ/կտանեմ՛, ibid., 19 Vs. 35; arol-av-nna 'hu 
այն [-nna-] տափս եմ/ուղարկում եմ՛, ibid., 15 Rs. 15; ar-ia-ma 'նա չի [-
ma] տափս՛, ibid., 15 Rs. 16), վերջինները՝ անցյալ (haban-a-b 'նա ճամ-
փա ընկավ՛, ibid., 14 Vs. 3; nahh-a-b 'նա նստեց՛, ibid., 13 Vs. 4; kelkeleät-
o-m ՛նա դրեց՛, ibid., 13 Vs. 6 ): 

Խուռիերենի հետագա զարգացումը հանգեցնում է նրան, որ ներ-
գործական բայը այլևս չի խոնարհվում աբսոլյուտիվ խոնարհմամբ, աբ-
սոլյոափվ խոնարհման համակարգում վկայված ներգործական բայի -
օ- բնակազմիչ ձայնավորը կորսվում է, իսկ վերոհիշյալ -о* ֊ և -ed- ա-
ծանցները, պանք, ըստ ամենայն հավանականության, գործողության 
կերպի (Aktionsart) ցուցիչներ էին, վերաիմաստավորվելով, ձեռք են բե-
րում ժամանակային ցուցիչների իմաստ7: 

Խուռիերենում ժամանակի համակարգի ձևավորման մասին այս 
թռուցիկ անդրադարձից հետո վերադառնանք ուրարտերենին: 

Ուրարտերենը, ակնհայտորեն տարբերվելով դասական խուռիե-
րենից, որոշակի ընդհանրություններ է հանգես բերում հին խուռիերենի 
հետ. նրան, ինչպես և հին խուռիերենին, հայտնի չեն ժամանակ արտա-
հայտող հատուկ ածանցներ, չեզոք սեռի բայերի ոլորտում չի նշմարվում 
ժամանակի տարբերակման որևէ միջոց, մինչդեռ ներգործական բայերը 
տարբերակում են անցյալ և ոչ-անցյալ ժամանակները: Սակայն, ի տար-
բերություն խուռիերենից, որտեղ ներկա ժամանակը արտահայտվում էր 
էրգատիվ խոնարհման ձևերի միջոցով, իսկ անցյալը՝ աբսոլյուտիվ, ու-
րարտերենում ներկայի ձևերը կազմվում էին բայի հիմքին էրգատիվ վեր-
ջավորության (al-ie [գրաֆ.՝ a-li a-li-i/e] ՛նա ասում է՛, КУКН, passim; tiy-
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ia-nc [գրաֆ.՝ ti-a-ni] ՛նա ասում է-այն [-ne]', նույն տեղում, 125 3; 143 2; 
ui...ar-ia-пе [գրաֆ.՝ a-ri-a-ni] ՛նա չի [ui] տալիս-նրան [-ne]', նույն տե-
գում, 446 8)*, իսկ անցյալինը՝ բայի հիմքի և էրգատիվ վերջավորության 
միջև -о- ձայնավորի ագուցումով (zaäg-o-O-ne 'նա սպանեց/ոչնչւսցրեց-
նբան [-пе]', КУКН, passim; par-o-ve 'ես քշեցի՛, ibid., passim): Փաստորեն 
ներգործական բայերի բնակազմիչ ձայնավորը այստեղ ձեոք է բերում 
ւրացուցիչ՝ անցյալ ժամանակի ցուցիչի նշանակություն: 

Այսպիսով, ուրարտերենում բայական ժամանակի համակարգը 
ավեւի արխայիկ է դասական խուռիերենի համեմատությամբ: Ինչպես 
հին խուռիերենում, ուրարտերենում այն չի ընդգրկում չեզոք սեռի բայե-
րը՝ տարածվելով միայն ներգործական բայերի վրա: 

Այդ փաստը, ինչպես նաև խուռիերենում և ուրարտերենում ժա-
մանակ արտահայտելու համար տարբեր միջոցների օգտագործումը, 
վկայում են այն մասին, որ բայական ժամանակի քերականական կար-
գը հատուկ չէր խուռի-ուրարտական նախալեզվին, ուստի այն հիշյալ 
լեզուների հետագա զարգացման արդյունք է: 

Ինչ վերաբերում է ուրարտերենի ժամանակների տարբերակմանը 
անվանական ստորոգյալով նախադասություններում, ապա այստեղ 
ներկա ժամանակը արտահայտվում էր -ne հոդի միջոցով, իսկ անցյալը՝ 
man- 'ւինել' բայի և ստորոգելիական վերադիրի կապակցությամբ 
(Sarduri-ne ArgiSte-he...aluse Toäpa URU Սւսրդուրե Արգիշտորղին... Տոշ-
պա քաղաքի տիրակալն է՛, КУКН 244 33-34; qarbe salze manu ՛ժայռը 
գահավեժ էր'[?], ibid., 419 4)®: 

MARGARIT KHACHIKYAN 

ON THE CATEGORY OF TENSES IN URARTIAN 

The paper deals with the problem of tenses in Urartian language. Based on the 
interpretation of a few Urartian forms as 3"1 person singular present tense forms of the 
ergative conjugation (al-ie 'he says', ti-ia-ne 'he says-it', ar-ia-ne 'he gives-her', cf. 
parallel Hurrian forms tad-ia 'he loves', kad-ia 'he says' etc.), the author suggests, 
that, unlike the past tense of transitive verbs, formed by adding ergative personal 
markers to the thematic vowel of transitive verbs -o- (amast-o-ve 'I burnt'), the 
present tense of transitive verbs was deprived of this vowel. Thus, the thematic vowel 
of transitive verbs, having lost its original function, played actually the role of the past 
tense marker. 

Unlike Hurrian, which had developed a harmonious system of tenses, 
comprising all types of verbs (transitive, as well as intransitive ones), the temporal 
system in Urartian seems to be limited to transitive verbs only and, thus, reveals some 
features in common with old Hurrian (the latter also distinguished tenses in the sphere 
of transitive verbs only, moreover, the maiker of transitivity was not used in the 
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Hurrian forms of the present tense, either). This attests of the archaism of the Urartian 
temporal system, as well as of the underdevelopment of the categor>՛ of tenses in 
Proto-Hurro-Urartian. 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Հմմտ. Ի. Մ. Դյակոնովի -ed- և -(a)t- ածանցներին համապատասխանա-
բար անկատար կերպի (ոչ ժամանակի) և ապակերպւսյին (безвидовой) 
իմաստների վերագրումը ("Языки древней Передней Азии" [ЯДПА], М. 
1967, 147 ե "Humsch und Urartflisch" [HuU], МЪпсЬеп 1971, 116) և 
հեղինակի՝ al-ie (գրաֆ.՝ a-li a-li-i/e, КУКН [H. В. Арутюнян, "Корпус 
урартских клинообразных надписей", Ереван 2001], passim), tiy-ia-ne 
(գրաֆ.՝ ti-a-ni, նույն տեղում, 125 3; 143 2) ձևերը որպես ապակերպւսյին 
(իսկ, ըստ էության, ներկա ժամանակի) ձևեր դիտարկելը ("Хурритский и 
урартский языки", Ереван 1985,97). 

2. Այս ձևերի օ-ն նախկինում ընդունված էր տւսոադարձել -о-: Սակայն 
խոտի-խեբական բիլինգվայի հայտնաբերումից հետո (տես 
ծանոթագրություն 4), որի ուղղագրությանը հատուկ էր ս և о ձայնավորների 
տարբերակումը, պարզվեց, որ ներգործական բայերի բնակազմիչ 
ձայնավորը -о- էր ընթերցվում (տես G. Wilhelm, Zum Humtischen 
Verbalsystem, 'Texte, Sätze und Moneme" [Festschrift Heger], 1992, 667): 
Խուռիերենի հետ համանմանությամբ ուրարտերենում ևս ներգործական 
բայերում ս ձայնավորը տառադարձում ենք օ: 

3. I. M. Diakonoff, HuU, 111, ո.123; Դյակոնովի կարծիքով, past-o-m ձևի -m 
ածանցը համապատասխանում է ուրարտերեն -ne-ին և կատարում է ուղիղ 
խնդրի դեր: Հեդինակի կարծիքով, սակայն, այն ոչ թե -ne, այլ-Ье- ածանցի 
հնչյունային տարբերակն է և կատարում է գործողության սուբյեկտի 
(ենթակայի), ոչ թե խնդրի դեր, տես M. KhaCikjan, Օո the Typology ofHurro-
urartian Verb, "Societies and Languages of the Near East" (Studies in Honour of 
I. M. Diakonoff), Warminster, Wilts 1982, 165-168: Այս ենթադրությունը, 
հաստատվեց հետագայում խոաի-խեթական բիլինգվայի տվյալներով, 
որտեղ կոդք-կոդքի վկայված են -m և-b ածանցով բայաձևերը: 

4. H. Otten, Chr. Rüster, "Keilschrifttexten aus Bogazköy" [КВо] XXXII, Berlin. 
1990, nn. 11-19; E. Neu, "Das Hunitische: Eine altorientalische Sprache in 
neuem Licht" Akad. d. Wiss. u. d. Literatur, Mainz-Stuttgart: Steiner-Verl. 
Wiesbaden 1988,32; "Studien zu den Bogazköy-Texten" 32 (1996) 23,101. 

5. Winkler-Abel, "Der Thontafelfund von el-Amama" (Mitteilungen aus den 
orientalischen Sammlungen der. Kgl. Museen zu Berlin, Heft. 1-3, 1889-1890; J. 
Friedrich, "Kleinasiatische Sprachdenkmäler", Berlin 1932,8-32. 

6. Բնակազմիչ ձայնավորները՝ -o-, -a-, -i-, -u-, կախված փնելով բայի 
բնույթից, գործածվում էին համապատասխանաբար ներգործական (-0-), 
չեզոք (-а-), միջին սեոի (-i-) և վիճակի բայերի հետ (-ս-): 

7. Խուռիերեն բայի մասին ավեփ մանրամասն տես M. Լ. Kliachikyan, The 
Hurrian Verb Revisited, "Studies on the Civilization and Culture of Nuzi and the 
Hunians" 10,1999,257-265. 
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8. Պետք է, սակայն, նշել, որ -ne մասնիկը ուրարտերենում, ինչպես և 
խուռիերենում, կորցրել էր որոշյալ հոդի իր նախնական իմաստը (տես Մ. 
Խաչիկյան, Խուռիերեն հոդի ծագման և զարգացման շուրջ, "Մերձավոր և 
Միջին Արևելքի երկրներ ե ժողովուրդներ" XXI, Երևան 2002, 364-368): Այն 
գործածվում էր եզակի թվի աբսոլյուտիվ հոլովում (Haldi-ne ustabe ՛Խալդին 
ելավ արշավանքի՛. КУКН, passim) և որոշիչի և հատկացուցիչի կազմում: 
Վերջին երկու դեպքերում այն կատարում էր հարաբեբկցական մասնիկի 
դեր. նրա միջոցով որոշյալի և հատկացյալի հոլովական 
վերջավորությունները կցվում էին որոշիչի և հատկացուցիչի ձևերին (Rusa-
se Argistehi-ne-se 'Ռասա Արգիշտյանը [էրգատիվ հոլով]', КУКН, passim; 
Haldiy-nc-lc sesti-Ie 'Խալդիի դուռը [բառացի՝ դոները]', նույն տեղում, 92 3): 

9. Այլ կերպ էր բացատրում այս ձևերը Ի. Մ. Դյակոնովը (տես ЯДПА.144; 
HuU, 110, 134), սակայն խուոի-խեթական բիլինգվայի նյութը, կարծես, 
հաստատում է հեղինակի՝ դրանք էրգատիվ խոնարհման ձևեր 
մեկնաբանելու հնարավորությունը (տես ծանոթագրություն 1): 
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ԱՐՄԱՆՈՒՇ ԿՈԶՄՈՅՄՆ 

ԽՈՄԵՑՆԻԻ ՊՈԵԶԻԱՅԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՐՍԻՑ 

ԳՐԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՍԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

էմամ Խոմեյնիի գրական ժառանգության՝ բանաստեղծություննե-
րի ճանաչմանն ուղղված պրպաամները մեզ կանգնեցրին հետաքրքիր 
խնդրի աոջև, ավանդապա՛հ էր Խոմեյնին իր գրական գործունեության 
մեջ, թե" նորարար: 

Իր ուղերձներից մեկում Խոմեյնին գրում է, թե ոչ երիտասարդ ժա-
մանակ, ոչ էլ ծերության օրոք, բանաստեղծություն գրելու շնորհ չի ունե-
ցել1: Սակայն նրա բանաստեղծությունների ժողովածուն այսօր պարսից 
պոեզիայի գրական փաստերից մեկն է, որ հրատարակվել է քսանից ա-
վելի անգամ, «Դիվանէ էմամ» խորագրով : Դիվանի ժանրային կաոուց-
վածքն արդեն իսկ բավական է, Խոմեյնիին պարսից գրականության 
դասական ավանդների շարունակողը դիտելու համար: Նա ունի ներ-
բողներ (ղասիդե), ղազալներ (գազէդ), բանաստեղծական վւոքր չափի 
«բեկորնեթ> (ղաթե), քառյակներ (ոոբայի) և մի քանի միջնադարյան 
պոեզիայում շատ տաբածում գտած բանաստեղծական ձևեր, որ կոչվում 
են մռսամաթ և թաբջիբանդ: 

Արաբական նվաճումներից հետո, նոր Էթնոմշակութային աշ-
խարհում ձևավորվող պարսից պոեզիան կայանում և զարգանամ էր 
արքունիքում: Լինելով սոցիալական ինստիտուտի պատվեր, ներբող-
ղասիդեն և քանակով և կարգավիճակով առաջին տեղն էր զբաղեցնում 
ժանրային համակարգում: Հենց այդ տրամաբանությունն էլ որոշում էր 
ժանրային ձևերի աստիճանակարգը, որով ձևավորվում էին պոետների 
Դիվանները: Սակայն Խոմեյնիի բանաստեղծությունը թելադրում է Դի-
վանի այլ կառուցվածք: Այն սկսվում է նրա պոեզիայում գերակշիռ՝ ղա-
զողներով: 

20-րդ գարի բարձունքից պարսից գրականության զարգացման 
ողջ ընթացքը քննող և դասակարգող իրանցի գրականագետները (Մա-
լեք աշ շոարա Բահար) պայմանականորեն հինգ հաջորդական ոճ են 
Փաստել: Դրանք են' Խորասանյան (պարզ), իրաքյան, հնդկական 
(բարդ), հնի «վերադարձի» (բազգյաշթ) և ժամանակակից-անհանգ՝ որ 
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կոչվում է նոր բանաստեղծություն (շերե նո): Թվում է, թե Խոմեյնին լինե-
րս] 20-բդ դարի պարսից մտքի ներկայացուցիչ, ճանաչելով պարսից նոր 
պոեզիայի այնպիսի մեծությունների արվեստը, ինչպիսիք էին Նիմա 
Յուշիջը, Սոհրաբ Սեփեհրին ե այլք, պետք է է դառնար անհանգ բա-
նաստեղծության ջատագով, սակայն, նա ստեղծագործեց դասական ա-
րազի համակարգում, պարսից պոեզիայի ավանդական ժանրային ձևե-
րով: Նա դարձավ մի կողմից խորասանյան պարզ ոճի շարունակողը, 
մյուս կողմից՛ պոլիթեմատիկ, տոֆիական-միստիկական սիմվոլներով, 
ղռրանյան ռեմինիսցենցիաներով և դիցաբանական մոտիվներով հագե-
ցած բանաստեղծության կրող, որով և ըւացրեց իրաքյան ոճի բանաս-
տեղծների շարքը: 

Խոմեյնին քնարերգու է, իսկ քնարերգությունը պատմական է: 
Ինչպիսի ավանդական ձևեր էլ այն ստանա, միևնույն է, նրւս արժեքը ո-
րոշվռւմ է պոետի անհատականության միջով անցած գարի և ժամանա-
կի բեկումով: Այդ է պատճառը, որ, օրինակ, ռոբային դարերի ընթացքում 
իր ձևական օրենքների խիստ կանոնիկության հետ մեկտեղ, բովանդա-
կային կոնֆորմիզացիայի է ենթարկվել, իր փոքր ծավալով և ճկուն բա-
նաստեղծական չափով արձագանքել դարի անցուդարձին: Խոմեյնիի 
դիվանում ավանդական սիրային, խոհական, միստիկական, փիլիսոփա-
յական, ներբողային, երգիծական քառյակի կողքին մենք տեսնում ենք 
քաղաքականը, այս պարագայում Իրանի հեղավախությռւնն արտացո-
լողը. «Լ» Մեր հանրապետությունը», « Իսլամա-
կան հանրապետությունը », «Jux Տոն» ևն3: Ինչ վերաբերում է քառյակի 

ձևի պոետիկային, ապա հանգավորման հայտնի երկու ձևն էլ առկա է. և 
արխայիկը և գրական-գասականը: 

Ղազալր Խոմեյնիի նախասիրած ժանրային ձևն է: Նրա Դիվանը 
բովանդակում է մոտ ISO բազմաթեմատիկ ղազալ: Իզուր չենք շեշտում 
թեմաների լայն սպեկտրը: Ղազալը մինչև քնարերգության ինքնուրույն 
ձև դառնայր զարգացման երկար ճանապարհ է անցել4 և Հսւֆեզի պոե-
զիայում իր կատարյալ և չափանշային ձևն ստացել: Հսւֆեզի ղազալը 
սովորաբար թեմաների մի վաւնջ է, միավորված խիստ միջնորգավոր, 
երբեմն թաքնվալ զուգորդական կապերով, որոնք ղազալին հաղորդում 
են որոշակի միասնություն, միասնություն ոչ թե տրամաբանական, ռա-
ցիոնալ, այլ՝ զգացմունքային միասնություն, տրամադրության միաս-
նություն3: Քննել Խոմեյնիի պոեզիայի առանձնահատկությունները, ա-
ռանց նշելու նախորդների ազդեցությունը, կնշանակի կտրել նրա բա-
նաստեղծական արվեստը այն շարժուն և կենսունակ հողից, որով մեձե-
նում են համամարդկային արժեքները դարից գար փոխանցող պոետնե-
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րը: Բանաստեղծությունների Դիվանը ցույց է տալիս, որ Խոմեյնիի պոե-
զիան ձևավորվել է ոչ աոանց Սանայիի, Ռումիի, Հւսֆեղի և այլոց ազդե-
ցության: Այո, ակնհայտ է նրա ազդեցությունը իրաքյւսն ոճի ջատագով-
ներից, սակայն վտւյթ չէ: Հենց իր, Հաֆեզի ղազալները մեկ անգամ չէ, որ 
մեզ տանում են դեպի պարսից պոեզիայում չափանիշ դարձած պոետնե-
րը: Օրինակ, Հաֆեգը իր «Սիրտս դարդով լիքն է, ախ, թե լիներ սպեղա-
նի» յ * i j i JL» VL« Հ կ ^ յ ղազալի նախավերջին բեյթում 

4 

նույնությամբ կրկնում է Ռուդսւքիի հանրահայտ տողը՝ Jul 

Հ$յյ «Որ զեփյուռից Մուլյան գետի բույրն է գալիս»6: 

Խոմեյնիի Դիվանում կան ղազալներ, որոնց սկիզբը (մաթլա) Հա-
ֆեզի հայտնի՝ աոաջին ղազալի աոաջին կիսատողով է սկսվում (Ո՜վ -

մատռվակ, լցրու գավը) L J I L̂ JI և VI: Այն արաբերեն է: Այդօրինակ 

տպավորիչ, յուրահատուկ սկիզբը պոետիկայի արվեստում հատուկ ան-
վանում ունի, որ կոչվում է հրաշալի մուտք (հոսն ալ մաթլա)7: Հայտնի է, 
որ Հաֆեզն ինքն էլ, ըստ ավանդության, այդ տողը քաղել է մեկ այլ բա-
նաստեղծից8 կ)յԵ յ L lS^Al ^ L J I կյ\ և VI. 

Ի դեպ, առավել կամ նվազ չավավ դա հատուկ է բոլոր ժամանակ-
ներին և բոլոր ժողովուրդներին: Երբ Պետրարքայի բանաստեղծություն-
ներից մեկում նրա աշակերտը հայտնաբերում է Վերգիլիոսի տողը, ա-
պա Պետրարքան արդարանում է, ասելով, թե ինքը՝ Վերգիլիոսն էլ, ժա-
մանակին օգտվել է Հոմերոսից և Լուկրեցիոսից : 

Պարսից մեջ դրա արմատները գնում են դեպի պոեզիայի ձևա-
վորման ակունքները: Գրական մտքի ջատագով Նեզամի Արուգի Սա-
մարղանդին հավաստում էր, որ բանաստեղծական արվեստում ոչ մեկը 
չէր հասնի կատարելության, եթե անգիր չիմանար 20000 տող իր նա-
խորդների և 10000՝ իր ժամանակակիցների բանաստեղծություններից՛0: 
Գեղարվեստական նշված հնարքը այնպես էր օրինականացված, որ 
միջնադարյան պոետիկայի արվեստում դրանք բնորոշելու և տարբերա-
կելու հատուկ տերմիններ կային, օրինակ՝ թաղլիդ, նւսզիրե, թազմին, 
ջավաբ, որ համապատասխանում էին «ոճապատճենում», «պատաս-
խան» և «նմանակում» հասկացություններին: Հաճախ մեջբերումներն 
այնքան ընգծված էին փնում, որ հարկ չէր լինում փնտրել բնօրինակը: 
Շատ անգամ նմանակումը ուղղված էր փնում մեկ այլ բանաստեղծի 
հանգին, չափին կամ պատկերին: Միջնադարյան պոետիկայի տեսա-
բան Ար-Ռագռւյանին գրում է, որ բանաստեղծը մեկ ուրիշի բեյթը կարող 
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է տեղսւդրել իր ստեղծագործության մեջ, որը հարգանքի դրսևորում է և 
ոչ թե յուրացնելու ցանկություն՛ : 

Խոմեյնիի ղազալի պոետիկան մեծապես մերձենում է հաֆեգյան 
շրջանի ղազալի հետ, բեյթի անկախության՝ այսպես կոչված՚դեզինտեգ-
րացիայի հատկությամբ: Այդօրինակ ղազալները դաոնում են տարբեր 
թեմաների և մոտիվների միացություն, որոնք իրենց բազմազանությամբ 
հանդերձ, ներքին միասնություն ունեն: Աոաջին հայացքից սովորական 
թեմաները' սերը տարբեր մոդիֆիկացիաներով, բարեկամությունը, կնոջ 
գեղեցկությունը, կյանքի ունայնությունը, ճակատագրի վտվտխակա-
նաթյանը, գարնան զարթոնքը ևն, իրականում ունեն երկրորդ խորք: Այդ 
ամենը ուղեկցվում է սաղի (մատռվակ), ռենդ, Մաջնուն, շեյխ, մորշեդ 
(հոգևոր առաջնորդ), էշխ, խանեգահ (գինետուն), մհյ (գինի), ռոխ 
(դեմք) և այլ մոտիվներով, որոնք նաև սուֆիական տերմինի ուժ ունեն և 
մետալեզվի օրինակներ են: Դրանք աստծո էությանը (զաթ) ուղեկցող 
ատրիբուտներ են (սեֆաթ), որոնք արտահայտում են աստվածային 
լույսի էմանացիան, կամ այդ լույսի տարբեր դրսևորումները: Միջոցնե-
րը ծառայում են նպատակին, դառնալով մարդու և աստծու իռացիոնալ 
հանդիպման «ծածկագրեր»: 

Քննենք Խոմեյնու այդօրինակ ւլազալի մի բեյթը. 

p̂U յ -Liև J.MM I ,Jb j l J 

յԼձԼձյձ յ յձձյձճ *j[> ^ յձ 12 

«Ես ուզեցի, որ գաղտնիքս անհայտ մնա ամեն մեկից, 
Բայց պանդոկի դուռը բաց էր, ու բարձրաձայն աղմուկ 

դարձավ13» 
Հւսֆեգ 

U l b ^ X j L - j l j r ^ l j j l ^ b ^ / ö L ^ 1 4 -

«Ինչպե՞ս թաքցնեմ այն գաղտնիքը, որ բոլորինը դարձավ»: 
Ռումի 

ւ.՜..ււ>ձ-'ւ յ յ * ^ ^ j l СУ 

«Իմ գաղտնիքն իմ ոդբից հեռու չէ » 
Խոսքն աստվածային սիրո գաղտնիքի մասին է, որը պոեզիայում 

հաճախ «քող» ձևով է հանդես գալիս: Եթե աստծո սիրով արբածը չի կա-
րողանում այն թաքցնել օտար աչքից, ապա նա չի հասել աստծուն ար-
ժանի լինելու կատարելությանը: Սիրահարը պետք է արբած լինի աստ-
ծո սիրով, իսկ գինին խլում է սթափությունը: Այտեղից բխում է գինու 
խորհրդանշային մոտիվը: Այսօրինակ երկիմաստությունը հատկանշա-
կան է սուֆիզմին, գխոակրոնական ուսմունքին, որն իր մեջ ներառելով 
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տարբեր գաղափարախոսություններ, այնուհանդերձ զարգանում էր 
իսլամի հողի վրա, իսկ Ղորանի 76-սուրահի 21 այաթը խոստանում է 
դրախտային գինի (...Եվ նրանց Տէրը կըխմեցնէ նրանց մաքուր գինի)15: 
Եթե վերը նշված բանաստեղծական մտքերի վրայից վերցնենք այլաբա-
նության քողը, ապա այն կդաոնա մարդկության վարձով ձեռք բերած 
մի սովորական բարոյագիտություն. «Գաղտնիքը, որը շատերին է 
հայտնի, գաղտնիք չէ»: 

Այս համատեքստում հասկանալի են Խոմեյնիի «Հոնքերիդ կա-
մարը աղոթքիս կալմն է» և Հաֆեգի «Կւսւլոթեի քո հոնքերի կամարի 
տակ» ու նմանօրինակ բազմիմաստ տողերի ընդհանրությունները: Ինչ 
վերաբերում է Խոմեյնիի ղազալի ձևի պոետիկային, ապա այն, մեր կար-
ծիքով, առավելապես մերձենում է խորասանյան շրջանի ղազալին, երբ 
նրա ձևական օրենքները դեռևս չէին կանոնարկվել: Օրինակ, Խոմեյնիի 
ղազաւը չի պահպանել տողերից մեկում կամ վերջին բեյթում իր գրական 
անունը (թախւսլոս) ամրագրելու օրինաչափությունը, որով առանձնա-
նում են Սաադիի և Հաֆեգի ղազալնհրը: Խոմեյնիի պոեզիան առավելա-
պես հետահայաց էր և կարեփ է ասել, տարբեր եզրերով մերձենում էր 
նախորդների կողմից ձևավորված ոճերին՝ խորասանյանին և իբաքյա-
նին: Եթե այս ամենին ավելացնենք նաև Խոմեյնիի ստեղծագործություն-
ների հրատարակության հանձնաժողովի կողմից կատարված վերլուծա-
կանի փաստարկները, որոնք հաստատում են Խոմեյնիի ազդեցությունը 
ժամանակակից պոեզիայի վրա, ապա ակնհայտ կդառնա հնի ու նորի 
հարաբերակցաթյունը, որը պարսից պոեզիայի զարգացման բնականոն 
ընթացքի դրսևորումներից ամենակարևորն է: 

Armanoush Kozmoyan 

THE PECULARITIES OF IM AM KHOMEINI'S POETRY IN THE 
CONTEXT OF PERSIAN LITERARY HERITAGE 

Based on the analysis of Imam Khomeini's poems - 'Divan՝ - it can be 
inferred that he worked in the context of medieval classical heritage of Persian poetry. 
Although he was affected by polythematic Sufl 'gazal' thereby complenienting the 
Iraqi style. Moreover, Imam Khomeini's poetry was retrospective, and, in many 
ways, he followed the style crcated by his predecessors. One of his innovations was 
the motive of the Iranian revolution expressed in traditional poetic forms. 
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ԱՇՈՏ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 

ԴՐՎԱԳՆԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾ ԱՐՎԵՍՏԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

(ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐՊԵՏ) 

«Զարմանքի ու հիացմունքի է արժանի ժողովրդական ստեղծա-
գործությունն իր բազմազանությամբ ու հարստությամբ: Աոավել ևս՝ 
ստեղծագործությանը հայ ժողովրդի, որին թեև պատմության ողբերգա-
կան հանգամանքները ցրել են աշխարհով մեկ, բայց նա կարողացել է 
ստեղծել նաև կիրառական արվեստի հիանաք նմուշներ և դարերից 
դար, աշխարհի տարբեր ծայրերում պահպանել իր ավանդները». 

Մարտիրոս Սարյան («Երկու խոսք», Ս. Դավթյան «Հայկական 
կարպետ», Երևան, 1975) 

Յուրաքանչյուր ժողովրդի ազգային մտածողության ընդհանրա-
կան համամասնությունն ու անհատականությունն առավել բազմակողմա-
նի է վերարտադրվում հատկապես մշակութային համակարգի բազմատես 
դրսևորումներում, հիմնվելով պայմանանշանային գաղափարական ի-
մաստավորումների գեղարվեստական վերարտադրությունների, ազգային 
ավանդապահ մոտեցումների, նրանց առանձնահատկությունների, ինչ-
պես և պատմականի ընդհանրական վերաիմաստավորումների վրա: 

Հայոց մշակույթը ևս ժամանակի ռւ բազմաբովանդակ պատմա-
կանի հարստագույն գանձարանում մշտապես կարողացել է պահպանել 
իր ամենակարևոր չափանիշներից մեկը՝ ազգային անհատական դիմա-
գիծը, լիիրավ մուտք գործելով համաշխարհային մշակույթի հիմնավո-
րումների մեջ ու հաստատելով իր առանձնահատուկ տեղը: Հայկական 
մշակույթի համակարգվածությունն առավել ցայտուն է արտահայտվել 
հատկապես կիրառական արվեստի գեղատես ձևույթներից մեկում՝ հյու-
սածո արվեստում: Հանդիսանալով գեղարվեստի առավել լայն կիրառում 
ունեցող ձևույթը, բնագավառը հիմնավորված է եղել հյուսվածքի մշակ-
ման ու նրբագեղության, զարդանախշային համակարգի և գունային 
ներկապնակի հարստության չափորոշիչների վրա, որոնցով և բնորոշվել 
են գործվածքների կիրառական նպատակայնությունը, նրանց վերածե-
լով արքայավայել իրերի, պատվաբեր հարստության, տուրքի առարկա-
յի, վրանի, կացարանի հատակածածկի, սենյակների միջնորմի ու դռան, 
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անկողնակալի, հարսանեական օժիտի ու թաղման արարողակարգի ան-
քակտեփ պայմանամասի, ինչպես նաև քուրսու (թոնրի վրա գցվող ծած-
կոց), բսպմանպատակ պարկ-խուրջինի, աղապարկի ու գդալամանի, 
հացահատկի և հացի պահպանման համար պարկի, ձիածածկի (ջվալ) և 
այլ ու այլ կիրառումներ: Այսօրինակ իրերի զգալի մասն են կազմել ա-
վանդական գորգերը, որոնց հյուսվածքաձևերով հիմնավորվել է և կար֊ 
պետագործություՕը, որի հյուսվածքի իրականացման առանձնահատ-
կությամբ ստեղծագործվել են ժողովրդական առավել լայնատարած կի-
րառումներ ունեցող քիփմները, փալասները, ջեջիմները, զիլիները, սու-
մախիները, խուրջինները, ջվալները և այլ ու այլ հյուսվածքներ: Կարպե-
տագոբծ (գորգահյուս) իրերի_հնչեղության չավտբոշիչներն են եղել 
հումքա նյութը (բուրդ, բամբակ, մետաքսաթել, ուղտի կամ այծի բուրդ), 
օգտագործվող ներկատեսակների բաղադրամասերը (բուսական ու հան-
քային ծագումով, որդան կարմիր, տորոն, գխտոր, սոխի կեղև, կաղին, 
ինդիգո, լաջվարդ, պաղլեղ և այլն), զարդակերպի պայմանանշանային 
համակարգի գեղարվեստական իմաստավորումները (երկրաչափական, 
կենդանական ու բուսական նախշեր, կրկնապատկերներ, զարդանախշի 
հայելային անրադարձի սկզբունք կամ նույնի մեկ քառորդի անկյունա-
յին կրկնություն և այլն) և, որ ամենակարևորն է, հյուսվածքը ստեղծա-
գործաւ վարպետի անհատական մոտեցումները, որով պարզագույն գոր-
գահյուսքերը վերածվել են բարձրարժեք իրերի, մինչ օրս մնալով մաս-
նագիտական անսպառ ուսումնասիրությունների առարկա: 

Եթե հայկական դասական գորգերը եղել են համեմատաբար 
բարդ գործվածքներ, ապա կարպետի գործքի տեխնիկական պարզեց-
ված հնարներով գործված իրերը, պահպանելով հարդարային սկզբունք-
ների ազգային իմաստավորումների կանոկարգված կերպավորման 
սկզբունքները, եղել են շատ ավելի մատչելի ժողովրդական լայն խավե-
րի համար, ունենալով առօրեական, բազմանպատակ կիրառումներ: 
Բնագավառի հնագույն ժամանակներից գոյության մասին են վկայում և' 
լեզվաբանական և' աղբյուրագիտական և' պատմական փաստագրում-
ներն ու տարաբնույթ տեղեկությունները, որոնցից ռաջինն անխոս կա-
րեփ է համարել հայկական գրերի ստեղծման պահից հունական բնագ-
րերից հայերեն թարգմանվող Աստվածաշնչի մեջ հանդիպող որոշ հյու-
սածո իրերի բնորոշումներն որպես «կապերտ»: 

Այսօրինակ գործվածքի անվանումը տարբերակվել է այլ հյուս-
վածքներից և հայերենում օգտագործվել հատկապես այն իմաստով, որն 
առավել հանրածանոթ է, ունի տիպական բնորոշում և համապատաս-
խանում է գործվածքի բառապատկերային մատչեփ ընկալմանը: Պետք 
է նկատի ունենալ, որ գորգահյուսքի «կարպետ» տեսակը եղել է միմիայն 
հայկական մենաշնորհ, երբևէ չի կրել և ոչ մի այլաձևույթ վափոխում, 
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ներգործություն ու հիմնաձևի վերամշակում, մշտապես մնալով ազգային 
նախահիմնավպտւմների անհատական համակարգվածաթյան շրջա-
նակների մեջ: 

«Կապերտ» (այսպիսին է հայերեն իրական արտաբերումը) տե-
սակի գործվածքը մշտապես բնորոշվել է հյուսվածքի ընդհանրական ա-
ռանձնահատկություններից ելնելով՜ գորգահյուսք: «Կարպետ» բառը, 
ըստ Հայկազյան բառարանի, նշանակում է «հնացած, մաշված բրդյա 
կտոր, քուրջ»: Հայ անվանի լեզվագետ Հր. Աճաոյանը «կապերթը» հա-
մարում է բնիկ հայկական բառ, որը կազմավորվում է կա-տեղ և 
պհրտ-֊փհրթ-կտոր բառերի միակցմամբ: Բառաձևը ստորին լատիներե-
նի carpila-ից է. բրդե ձորձ, որն իր հերթին կազմվում է carpo-բուբդ կամ 
թել բառահիմքից: Հր. Աճաոյանի կարծիքով կարպետ գործելու ար-
հեստն առաջացել է Հայաստանում, ապա նոր միայն տարածվել օտար-
ների մոտ: Հայերի կողմից միջազգային շուկա տարվող կտորների շնոր-
հիվ, գործվածքի այս տեսակի անունը տեղ է գտել ե եվրոպական ժոդո-
վուրդների լեզուներում, անգլ. Carpet-գորգ, հին ֆրանս. carpette-սենյակի 
հատակին գցվող քառանկյունի գորգ, գերմ. Karpel-գորգ, սերբերեն 
krpeta-սեղանի վրա փռելու գորգ: Ըստ գիտնականի եզրահանգման, 
«կարպետ» բառը գավառական արտահայտություն է (նկատի ունի այ-
սօրվա ըմբռնումով կարպետի գործածությունը) և տարբեր գավառներում 
հանդես է գափս տեղական հնչյունաբանությամբ: Օրինակ. «կարպետ» 
(Ախալցխա, Գ-որիս, Երևան, Վան, Սալմաստ, Կարին, Շամախի, Թիֆ-
լիս և այլուր), «կւսբպըէտ» (Արցախ), գւսրբէդ(Խսւրբերդ, Սեբաստիա), 
«գարբյււբ (Համշեն, Զեյթուն), «.կարպետ (Ալաշկերտ, Մուշ) և այլն:1 

«Աստվածաշնչի» հայերեն առաջին թարգմանություններում, կատար-
ված հունարեն բնագրերից, տարբեր կիրառում ունեցող գործվածքների 
նկարագիրնեբում ու հյուսվածքներին վերաբերվող պայմանաիմաստա-
յին արտահայտություններում առավելապես շեշտադրվում են նրանց 
գորգահյուսք և առավել հիմնավորված՝ կաբպետագործք ծագումները, ո-
րոնք ժամանակագրական առումով առավելս համապատասխանում են 
իրականությանը: Այդուհանդերձ, ավելի ուշ շրջանի և ժամանակակից 
տեքստային մշակումներում գործվածքների, հագուստների, վրանների, 
հատակածածկեբի և այլ ու այլ գործվածքների աստվածաշնչային հի-
շատակումները թարգմանվում են որպես «լաթ», «ծվեն», «հնացած շոր, 
կտոր», «նոր կստր», «քաթան», «վերարկու» և այլ բնորոշումներով, ո-
րոնք ըստ էության հայերենի «ձորձ, ձունձ, քուրձ» բառիմաստներն են, 
սակայն ըստ մեզ, հեռու են նախաիմաստավռրումներից, որոնք անա-
ռարկելի նշել են հատկապես կարպետագործքի և նրա հյուսվածքային 
տարբերակներով կատարված գործվածքների մասին: Այսպես օրինակ. 
«Ոչ երկոքեան ի դաշտիս: Եւ բոան եհաբ Աք իա զհանդերձէն իւրմէ զնո-
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րոյ, որ ի վերայ իւր, և պատաոեաց զնա երկոտասան կապերտս,»2 (այս և 
հետագա ընգծումները կատարված են մեր կողմից-U.U.): Տվյալ դեպքում 
հունարեն բնագրում օգտագործվում է «'peyoq» (հրեգոս) բառը, որն ար-
տահայտում է «պատառոտած», «ծվեն-ծվեն» իմաստը): «Գարշիմ ի 
սմանէ որպես ի կապերտէ որ փնի ըստ օրինակ կանանց»:3 «Եւ առ Աբ-
դեմէլեք դասն ընդ իւր, եւ ակն յապարանս թագաւորին ի գետնափոր 
տուն գանձին, առ անտի կապերտս հինս ե պարանս հինս»: 

Աբդեմելեքը դիմում է եթովպացի Երեմիային. «Դիր գհին կա-
պերտսղ եւ զբուրդս ընդ անրովք ձեոաց քոց ի ներքոյ պարանոցդ» [հու-
նարեն « 'paxoq» (հրախոս) - փալասներ]:4 Նույն արտաբերմամբ բառը 
հանդիպում ենք և Մաթեոսի ավետարանում. «Եւ. Աքիա զգացեալ էր 
հանդերձ նոր: Եւ ոք արկանե կապերտ անթափի վերայ հնացեալ ձոր-
ձոյ, զի առնու ելանէ զլրութիւն նորա ի հանդերձէն»,5 իսկ Մարկոսի ավե-
տարանում ասվում է. «Ոչ ոք կապերտ նոր անթափ արկանե ի վերայ 
հնացեալ ձորձոյ»:6 Ղւոկասի ավետարանում մեզ է ներկայանում Խոն. 
« E m - ßÄ.r | | ia» Լէպ/ւ-վչէմա) բառը, որն արտահայտում է «գորգ» կամ 
«վրայի ծածկոց» իմաստը:7 Միևնույն ժամանակ, Հովհաննսւ Հայտնութ-
յան մեջ «կապերտ» բառը օգտագործվում է այլ նշանակությամբ. «Եկ 
տեսի յորժամ երաց զկնիքն վեցերորդ, եդեւ շարժումն մեծ, եւ արեգակն 
եդեւ սեաւ իբրեւ զկապերտ այծեայ...» [հունարենում օգտագործված է 
«стосуца Tpi%0|.L(xX.Ä.09> (սագմա տրիխոմւպյոս) - «.մազից հյուսված 
պարկ» իմաստով]:8 Այստեղ ուշւսգււավ է այծի մազից գործված, միա-
տարր սև գույնի պարկի հիշատակումը, որը համապատասխանում է ա-
վանդւսպահ ձևով մինչ օրս հայկական գյուղական միջավայրում ուսա-
պարկ-խուրջինների նկարագրին: 

7-րդ դ. հայ պատմագիր Մովսես Կաղանկատվացին, նկարագրե-
լով Արցախունյաց գավառի պատմական միջադեպերը, Ջիվանշիրի մեծ 
իշխանին սպանողի հայրենական տան և նրա ունեցվածքի հրդեհման 
նկարագրում գրառում է որ ոչնցացվեցին «Մետաքսահյուս ու կերպաս 
ւփպակները, գույնզգույն կապերտները....»:9 Պետք է ենթադրել, որ այս 
դեպքում, ամենայն հավանականությամբ հիշատակումը վերաբերվում է 
հատկապես խավավոր գորգերին (եթե նկատի ունենանք, որ նկարագր-
վում է իշխանական տան ունեցվածք): Դեռևս երկար ժամանակ անխավ 
գորգերն ու կարպետները հանդես կգան ընհանուր պատկերահյուսված-
քային համադրմամբ. ավեփ ուշ շրջանում հստակ դիտարկվելով որպես 
նույնահիմ, բայց և տարբեր հյուսվածքաձևեր: 

Հայագետ և հնահավաք Հարություն Քյուրտյանը հայկական 
գորգերին նվիրված իր հիմնարար ուսումնասիրությունների մեջ, մա-
սամբ անդրադառնալով նաև հայկական կարպետին, առանձնացնում է 
այդօրինակ գործվածքի չորս խումբ. «Ա. Անոնք, որ ունեն խաչաձև ոսլ-
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ղաձիգ թելերու ցանց մը, որուն վերայ գունավոր թելերով կը բանվի գոր-
գերու նման գծւսձևեր... թելերու անպեա ծայրերն ագատ կը թողվին 
կարպետին կռնակին...: Բ. Նման առաջինին, միայն թե խաչաձևով կը 
հասնին գծաձևերուն յուրաքանչյուր գույներուն եզերքը և ետ կու գան 
մինչև այդ գույնի ավարտիլը և այսպես շարունակաբար յուրաքանչյուր 
գույնին համաբ: Գ. Թե առաջին և թե երկրորդ տեսակեն, միայն թե կա-
պերտին երկու երեսներն ալ հավասարապես ավարտած կլլա և կար եփ է 
կապերտին երկու կողմերն ալ գործածել: Դ. Այս վերջին երկու տեսակին 
հյոաելակերպը բոլորովին կտարբերի նախորդներեն: Հավաքածուիս 
մեջ ունիմ կտոր մը, ձեռք բերած Երզնկայի մեջ: Ոտքը մը կամ 9 ինճեզ 
լայնքով երկար շերտեր են անոնք շատ ցանցառ բուրդե կերպաս մը, 
կամ միջակ լավ հյուսվածալ ասուրի տոպրակի մը նման, որուն վերա 
սակայն հետո ասեղով ձեռագործ կը բանվին զանազան գորգի 
գծւսձևեր:...Այս շերտերը հետո իրար կը կարվին կազմելով կատարյալ 
կարպետներ, որոնք սակայն ծանր գործածության չեն դիմանար և շուտ 
կը մաշվին »:1 0 Հայկական կարպետագործ իրերին առնչվող տարողու-
նակ նկարագիրներից են հատկապես հայագետ-պատմաբան ՂԱլիշա-
նի ուսումնասիրություններում տեղ գտած որոշ վավերագրական գրա-
ռումները, որոնք վերաբերվում են հայերի կողմից եվյտպական երկրնե-
բում կատարվող առևտրական գործավարույթների քննարկմանը. «8ի-
շին և յետ այնր յատւբս Լեռնի Բ և Հեթմոյ Բ վաճառական նաւք 
արևմտեայց ի Կոռիկոս. և յատուկ ձեռագործ մի Կոռիկոսի, այն է կար-
պետ (carpito di Curcho), յորմէ հակ մի բարձեալ էր յւսմի 1294-95 Մարսի-
լիսւցի վաճառականն Պետրոս Գադրըլենկ (Quatrelingue), որպէս յիշի 
յայլում դիւանական գրուածքի (1295, սեպտեմբ. 2) և ընդ այլոց ընչիցն 
կողոպտեցաւ 'ի Վենետկեցաց չորից բերդանաւուց, որք դադարէին ի 
նաւահանգստի անդ Կոռիկոսի»:1 Խոսելով հայերին տրվող առևտրա-
կան մենաշնորհների մասին գիտնականը նշում է հետևյալ փաստը. «Ի 
վերջ կոյս, Ժ Դ դարու (իբր յամի 1390) շնորհեցաւ արտոնութիւն Հայոց և 
Թուրքւսց ի Պրխժ՝ վաճառել զկարպետս իւրեանց ստաջի դրան ս.Դօ-
նատ եկեղեցւոյ, ոբպէս յետոյ ե ի հրապարակի ս.Մարկոսի ի Վենետիկ՝ 
հանդէպ դրանց հրաշակերտ տաճարին»:12 Այս դեպքում հստակ է, որ 
խոսքը վերաբերվում է հատկապես գորգերին, իսկ մեկ այլ հշատակութ-
յան մեջ կարդում ենք. «Ի միջոցի 1653-65 ամաց փառակցի ոմն Մանուէլ 
վաճառական' որդի Տեառն Ոսկանի՝ զտանի ի Վենետիկ, և ընծայէ անդ 
եկեղեցւոյն Հայոց խսղիչայ մի (կապերտ)»: Հեղինակը, տվյալ գործ-
վածքի համար օգտագործել է և' «խափչա», և' «կարպետ» բառերը: 
Գրելով Հայաստանից արտահանվող ապրանքների մասին, որոնք եղել 
են «բնական արգասիք երկրին Հայոց» պաատմաբանն ավելացնում է 
«Ձեռագործաց նոցին առ որ օտարս ստաքելոց, ոչ յիշի շատ ինչ, բայց ի 
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զգեստեղինաց և հիւսածոց, որպես Կարպետք ասուեայք, թերևս և ստե-
ւեղէնք, Բամբակեայ բեհեզք նրբինք, յորոց սակի հռչակեալքն ի միջին 
գարս, Boccassini կամ Bueherami (Պօղոսի) Երգընկայ և Կիլիկիոյ»: 
Տվյալ պարագայում ակնհայտ է, որ նկարագրվում է հատկապես կար-
պետբ' անխավ գորգը: Գրականագետ և պատմաբան Գ. Զարբհանալ-
յանը հայազգի անվանի հոետոբ Պալտւյր Հայկազնի (Պրոյերեսխաի) և 
Հեփեստոսի համատեղ աշխատանքի ու ընկերության նկարագրում, 
նշում է. «Ս1:կ պատմուճանէ ու մէկ վերարկուէ գսաւ բան մը չունէին, իրեք 
կամ չորս ալ կապերտի կըտրոււսնք, որոնք հնութենէ մաշեր ու գունա-
թափ եզեր էին»: Հիշատակության մեջ «կարպետ» բառի հին ձևի օգ-
տագործումից կարելի է ենթադրել, որ խոսքը վերաբերվում է կարպետա-
գործքով պատրաստված թիկնոցին, որը ժողովրդական խոսակցական 
ձևերում շատ ավելի հայտնի էր «քուրձ» անվանումով: 

Հետաքրքրության է արժանի այն հանգամանքը, որ արդեն 17-րդ 
դարից կատարվում է պարզորոշ սահմանազատում գորգ և կարպետ 
հասկացությունների միջև, որի առավել հստակ օրինակները հանդիպում 
ենք հատկապես իրանահւսյ գաղթօջախի կենցաղում, որի տիպական օ-
րինակներից է նոբջոսլայեցի մեծահարուստ խոջւս Պողոս Վելիջանյանի 
կտակի (1646թ.) մեջ կատարված հաշվեգրառումը հետևյալ թվարկմամբ. 
«....նամադ (թաղիքե գործվածք-ՍԼՍ.), հանդերձեղէնք, կարասիք, ոսկե-
ղէնք. արծաթեղէնք, պդնձեղէնք, կիտուածեղէնք (մուրասայ), գոհարե-
ղէնք, չինեդէնք (հաղճապակյա սպասք-Ա.Ս.)» 1տերը, պտնց շարքում 
հատակ շեշտադրվում է. «...սփռոցք՝ գորգ՝ կարպետ՝ ....»:1 6 Կարպետի 
առանձին հիշատակման օրինակի ենք հանդիպում նաև 1707թ. մեկ այլ 
նպւջուղայեցի, խոջա Ոսկանի ունեցվածքի գույքացուցակի գրառման 
մեջ, որտեղ մասնավորապես նշվում է. «... 5 հատ նամադ, 4 գորգ, 9 կար-
պետ...»:17 

Հայկական իրականության մեջ, կարպետների վերաբերյալ հե-
տագա հիշատակությունները կրում են հպանցիկ բնույթ և բազմիցս ներ-
կայացվում են որպես անորոշ գործվածք, որը սակայն արդեն 19-րդ դ. 
վերջին և 20-րդ դ. սկզբին, որպես ազգագրական բնագավառի ամենա-
բնորոշ երևույթ կազմավորվում է որպես առանձնահատուկ երևույթ, 
ներգրավվելով ոչ միայն հայկական գավառներին նվիրված գիտական 
ուսումնասիրություններում, այլև իր տարբերակումներով հստակեցվում է 
հայերի կենցաղավալտւթյան բազմաբնույթ նկաբւսգիբներում և գիտա-
կան հետազոտություն ներում (Ե.Լալսւյան, Գ. Սրվանձտյանց, Մ.Սիրա-
խորյան, Ս.Թառայսւն, Ղ. Տեր-Ղազարյան և այյք). իսկ մեր օրերում 
շրջանառության մեջ գտնվող ազգագրագետ-արվեստաբան Ս.Դավթյա-
նի «Հայկական կարպետ,» (Երևան,1975) աշխատությունը կմնա միակ 
վւորձը ներկայացնելու հայկական ժողովրդական հյուսածո արվեստի 
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այդ յուրօրինակ տեսակը, հանդիսանալով ե կարևոր ուղեցույց սույն շա-
րադրանքի համար: 

Ինչ" էր կարպետը: 
էությամբ լինելով գորգահյուսք, այն իր տեխնիկական իրակա-

նացման ե զարդահամակարգի չափանիշներով ուներ զգալի տարբերա-
կում ավանդական գորգատեսակներից: Այդուհանդերձ պետք է նկատի 
ունենալ, որ հայ վարպետները մշտապես առաջնային կարևորություն 
են տվել հատկապես օգտագործվող բրդի տեսակին, որին համակցվել է 
բամբակ, իսկ որոշ դեպքերում նաև մետաքսյա և վուշե թելեր կամ այծի 
մազ: Հիշենք նաև, որ բրդյա թեփ կիրառումը Հայաստանում տարածված 
էր դեռևս վաղնջական, խաշնարածության ժամանակաշրջաններից, որի 
մասին է վկայող մասնակի օրինակներից է Ասորեստանի Դուր-Շաոա-
կինի պալատական արձանագրության մեջ (Փարիզ, Լուվր), Սարգոն II 
թագավորի (մ.թ.ա. 722-705) վերաբերյսղ այն գրառումը, համաձայն ո-
րի, միայն Մուսասիրի տաճարից (Ուրարտական շրջանի կառույց՝ Վա-
նա լճի հարավում) վերցված ավարի մեջ եղել է ավեփ քան 1 0 0 . 0 0 0 
գլուխ ոչխարը:18 14-րդ դարի արաբ աշխարհագիբ-ճանապսւր1տրդ ալ-
Սա՚ափբին իր դիտարկումներում եգիպտականից հետո ամենաբարձր 
գնահատականն է տափս հատկապես հայկական տարածքի ոչխարի 
բրդին և թելերին,19 որի առավել բարձրակարգ տեսակը տարածված է ե-
ղել Անատոփայի շրջանում, գարնանային խուզից ստացված ամենավո-
րակյալ բրդով: Հետաքրքրական է, որ Հայաստանում գործվածքների 
համար օգտագործվող բրդի քանակը որոշ դեպքերում ունեցել է տեղա-
կան այնպիսի զգալի սպառում, որ պահանջարկը բավարարելու նպա-
տակով ներմուծվել է անգամ Իբաքի Նահբաբան քաղաքից:20 Հայ ար-
հեստագործները օգտագործվող ուղտի բրդի և այծի մազի ժողովրդա-
կան անվանումներով «քորք» և «դֆտիկ» գործում էին նաև վտքր չափե-
րի կարպետներ և գորգեր: Որոշ դեպքերում, կարպետի գործվածքին յու-
րահատուկ ճկունություն հաղորդելու համար օգտագործվում էր նաև ան-
գորական այծի մազը: 

Թելահումքը հատուկ մշակման ենթարկվելով եզան թթվեցրած 
մեզի մեջ, թեղվում էր փայտի մոխրից պատրաստված լուծույթով և ա-
վանդական ձևով, յոթ անգամ լվացվում հոսող ջրի մեջ: Բրդի հետ օգ-
տագործվում էր նաև բամբակ, որը մուտք էր գործել հայկական կենցաղ 
դեռևս վաղ միջնադարում, ունենալով և տեղական տարածվածություն: 
Այսպես օրինակ, նրա առատության մասին Փայտակարանում Անանիա 
Շիրակացին գրառում է. «Լինի ի նմա բամբակ անբաւ»,21 իսկ Մովսես 
Կաղանկատվացին շեշտում այն հանգամանքը, որ բամբակը տարած-
ված բույսերից էր Արցախում:22 Բամբակաթելի հետ համարժեք կիրա-
ռումն ուներ նաև մետաքսաթել, որի ցածրորակ տեսակից արված կար-
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պետի միջնաթելը ճկունություն և փափկություն էր հաղորդում իրին: 
Հումքւսնյաթը գործքի թեփ վերածելու համար մշակվում (գզվում) էր 
սանդերքով (ուներ եռանկյունաձև կառուցվածք, որի վերին մասում 
գտնվող ասեղնաշարի վրայով մի քանի անգամ անց էր կացվում բուրդը 
և վերածվում մալանչի. Առաջին մշակումից ստացված բրդից պատ-
րաստվում էին հենքի թելերը, իսկ երկրորդից՝ գործքի թելահյուսքը) և 
կամ անեղով (աղեղնաձև փայտ, որի ծայրերն իրար էին միացվում ոչ-
խարի աղիքից պատրաստված երիզով: Նրա վրա դրված բուրդը (բամ-
բակը) ծեծվում էր կռրագլուխ, փայտյա թակիչով և ստացված թելահիմ-
քը հիմնականում օգտագործվում էր թաղիքե գործվածքների համար: Ա-
նեղով արվող գզյւարաթյամբ ավանդաբար զբաղվում էին միայն տղա-
մարդիկ, որոնք անգամ միավորվում էին ընկերակցության մեջ, ունենա-
լով նաև ներքին օգտագործման խոսակցական յուրահատուկ լեզու՝ 
«տվպերեն»): 

Բուրդը (բամբակը) մշակելուց հետո հյուսվում էր (մանել), իփկով 
(ձեռքով թել մանելու համար ամենապարզունակ գործիքը. 20-35 սմ եր-
կարության սրածայր ձողիկի տեսքով, որը նախնական շրջանում պատ-
րաստվում էր քարից, կավից կամ ոսկրից, իսկ ավելի նոր շրջանում 
հատկապես փայտից, որի վերնամասին ամրացված կիսակլոր գլխիկը 
պա1տւմ է ոլորվող թելահավաքը և ապահովում իլիկի ձեռքով պտույտի 
համաչափությունը) կամ ճախարակով (իլիկի որոշ չափով «մեքենայաց-
ված» տեսակը, որն ուներ ոտքոով կամ ձեռքով պտտեցվող անիվ, նրան 
ամրացված «թև» և իլիկ, իսկ սարքի կլոր փսեռն ու կաշվե ականջավակը 
ծառայում էին մանվածքին հավասար ոլոր հաղորդելուն): Գոյանում էր 
վեսւոը (թելահյուսք), որը կծիկ դարձնելուց հեստ վերածվում էր կաժի, 
պատրաստ լինելով ներկման համար, որով հետագա հյուսվածքը պետք 
է ստանար իր անկրկնելի գրավչություը, հնչեղությանն ու արտահայտ-
չականությունը, կանխորոշելով և ստեղծվող իրի արժեքը: 

Հատկանշական է, որ ներկարարությունը հայաստանյան հնա-
գույն արհեստներից էր, կազմելոով առանձնացված թաղամասեր կամ 
համքարական միավորներ, օրենսդրական ներքին չավարոշիչներով և 
անգամ անհատական դրոշով՝ հիմնադրի (նախահոր) պատկերով: Միջ-
նադարում ձևավորված արհեստավորական այսօրինակ խմբավորում-
ները, մասնագիտացման նախահայր էին համարում Քրիստոսին, որն 
ըստ ավանդության, ինը տարեկան հասակում աշակերտել էր Իսրայել 
ներկարարին: Ներկարար-արհեստավորները ունեցել են արհեստը 
բնորոշող առանձնակի անվանումներ, նարոտանեբկ (ներկված թելը կոչ-
վում էր «նարոտ», որից և անվանումը), ներկիչ,24 բոյախչի (կրով մշա-
կող), սիլաջի (ներկարար) և այլն: Ներկարարի արհեստանոցն համա-
պատասխանաբար անվանվում էր «ներկատուն», «ներկոց»,23 «տուն 
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ներկոց», «րոյա-խանա», «սիլաջ-խանա»26 և այլն: Ներկարաթյան ար-
հեստի տարածվածության հիմքում անշուշտ Հայաստանում գոյություն 
ունեցող նեբկատեսակների բազմազանությունն էր. բուսական, կենդա-
նական և հանքային ծագումով, որնց շարքում առաջնային հնչեղություն 
ու առաջնայնությունն ունեցողներից էր հատկապես Որդան կարմի-
րը,^"ինչպես նաև բազմաթիվ այլ նեբկահումքեր, որոնցից նշենք մի քա-
նի, օրինակ. 

ՏՈՐՈՆԸ (rubia) ներկատու բույսերի մեջ ուներ առաջնային հա-
մարում, որի թուրմով եփված թելերը ունենում էին տաք կարմիրի կամ 
մուգ բալագույնից սևին մոտեցա] գունավորում: Ներկանյութը պատ-
րաստվում էր բույսի չորացրած արմատների և տաք ջրի մեջ լուծված 
կարմիր կավի մածուկի խառնուրդով: Հայկական նեբկատեսակին առնչ-
վող հիշատակությունների շարքում28 մեզ համար առավել հետաքրքրա-
կան առաջին տեղեկություններից է հույն պատմագիր Հերոդոտոսի 
(մ.թ.ա. մոտ 485-մոտ 425) կողմից կատարված գրառումն այն մասին, որ 
«Այս երկրռւմ (Կովկասում-Ա.Ս.), ինչպես ասում են, զարմանալի 
տերևներով ծառեր կան: Այս տերևներից ներկ են պատրաստում՝ մանրե-
լով և ջրի հետ խառնելով: Եվ հետո դրանով նախշեր են անում իրենց 
զգեստների վրա: Լվանալուց հետո այդ նախշերը չեն անհետանում, այլ 
մաքրվում են բրդի (կտորի) հետ, կարծես սկզբից և եթ դրանք գործված 
են կտորի մեջ»29 (պարզորոշ է, որ հեղինակը նկարագրվում է նախ դա-
ջանսսխշ գործվածքը, և ապա շվտթում տերևները արմատի հետ): Նոր 
ժամանակներում, 18-րդ դարում, հայազգի Ալթենը (Ալթունյան) կձեռ-
նարկի տորոնի աճեցում Ֆրանսիայի Վոլկյուզ նահանգում, որտեղից 
ստացված ներկանյութը կունենա այսօրինակ համարում, որ ժամանակի 
Սեն-Շամոնի թագավորական մանուֆակտուրայի տնօրեն Ժան-Կլոդ 
Ֆլաշային, իր նամակներից մեկում կգրի. «...Ալթենի պլանտացիաները 
այնպիսի մեծ հաջողություն ունեցան, որ ներկայումս տորոն են մատա-
կարարում զանազան ֆաբրիկաների և հատկապես Օրանժի բամբակյա 
գործվածքների ֆաբրիկային»:30 Միևնույն ժամանակ ֆրանսիական կա-
ռավարության կողմից, որպես ներկանյութից ստացվող շահույթի գնա-
հատական և երախտիքի նշան Ալտենի կատարածին, հատուկ որոշ-
մամբ 1846թ. նրա հուշարձանը կկանգնեցվի Ավինյոնում: Նեբկատեսա-
կին նմանակում էր և ալաժւսրինը (արաբ, «al-jahri», թուրք. «Jehrl», 
ֆրանս. «alizariw-ստրոն):3 Թելերը ներկվում էին և սանդարակով՝ կարմ-
րագույնի համար, որի առանձնահատկության մասին կհիշատւսկի 
Ատրաբոնը (մ.թ.ա. մոտ 63-մ.թ. 20թթ.) գրելով, որ Սիսպերիտիդում 
(Սպեր-Մեծ Հայքի կարևորագույն գավառներից-Ա.Մ.) «...գոյություն ու-
նեն հանքեր, որտեղից ստանում են սանդիկ մետաղը, որը «հայկական 
ներկ» անունն է կրում և նման է «պուրպուրին»?2 Ներկատեսակը 
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ծծմբւսկն էր, որից դեղինը օգտագործվում էր և նկարչության մեջ, իսկ 
կարմիրն իր երանգային ինքնատիպությամբ (լուսնափայւք) արտահան-
վում էր անգամ Իրաք, Սիրիա ե Եգիպտոս:3 Հավանաբար հենց այս 
ներկանյութն են հռոմեացի նկարիչները անվանել «Horobitis»,34 որի վե-
րաբերյալ 10-րդ դարի 70-ական թթ., արաբ աշխարհագիր Իբն-Հատկա-
լը Ուրմիա լճի նկարագրում կնշի, որ այնտեղ կա «....կարմիր և գաոիկ-
սանդարակ» 5 Հետաքրքրության է արժանի նաե այն փաստը, որ Բաղ-
դադի մզկիթներից մեկի գմբեթը ծածկված է եղել կարմրավուն երանգ ու-
նեցող հայկական կավով, որից և ստացվում էր ներկանյութը («աթ-թին 
ալ-ախմար ալ-արմանի»):36 Պետք է նշել, որ հատկապես կարմիր գույնի 
օգտագործումն այնքան տարածված էր հայկական արհեստագործութ-
յան մեջ, որ նույնիսկ առօրյա գործածություն էին ստանում կարմրի ու 
նրա տոնային երանգները բնութագրող բառիմաստները, ինչպես օրի-
նակ. խրունկ (կարմրի երանգը), բոսոր (արևագույն կարմիրը), ծիրանի, 
հալազ(ջ)ի (կեռասի և վարդագույնի միջանկյալ երանգ) և այլն: Հայ ներ-
կարարները օգտագործում էին բուսական նեբկանյութերից «կապռաշը»՝ 
նարնջագույն, «ասպուրը» (կակժիրակ)՝ հրագույն կարմիր, հոնի ծառի 
երիտասարդ ընձյուղները տաք կարմիր երանգ ունեցող ներկ ստանալու 
համար և այլն և այլն: Հայկական նեբկանյութերի մասին հարուստ 
տվյալներ է հաղորդում հռոմեացի նշանավոր գիտնական-բնախույզ 
Պլինիոս Ավագը (23-79թթ.), որի կողմից կատարված հիշատակություն-
ներից մեկը վերաբերվում է հատկապես կապույտ ներկանյութ լաջվար-
դին: Հեւլինւսկը նշում է, որ «Հայաստանը մեզ (հոոմեսւցիներին-Ա.Ս.) ու-
ղարկում է ներկատու նյութ, իր երկրի անունով Armenium կոչվող հայկա-
կան քարը..., որը բոլոր կապույտներից տարբերվում է իր համաչափ 
սպիտակությամբ (միատաբրությսւմբ-Ա.Ս.), որը սրա գույնը նուրբ է 
դարձնում»: Հեղինակը հիշատակում է նաև հայկական խրիսոկոլ ներ-
կատեսակը37 (հուն, «ոսկի» և «սոսինձ» բառերի միակցում)՝ պղնձի օխ-
րան, որը հայտնի էր իր ժամանակին Կիպրոսից, Իսպանիայից, Սակե-
դոնիայից և հատկապես Հայաստանից արտահանվող բարձրակարգ 
տեսակներով: Փոշի վիճակում հումքը ոսկեգույն էր, որը քացախով թուրմ 
պատրաստելուց հետո դառնում էր նաև կապույտ, իսկ այլ բաղադրամա-
սերի հետ խառնուրդից ստացվում էր կանաչ գույնը: Կապույտ գույն 
ստանալու համար օգտագործում էին նաև բուսական ու հանքային այլ 
ներկատուներ, որոնց թվում էր կապույտ բոսորագույնի և կապույտի մի-
ջանկյալ գույնի համար ծառայող ինդիգո բուսահումքը, որը բերվում էր 
Հնդկաստանից, Աֆղանստանի Քաբուլ քաղաքով անցնող խոշոր 
առևտրական ճանապարհով և հայտնի էր նաև «քարուլյան ինդիգո» ան-
վանումով: Ներկանյութը ստացվում էր «ինդիկաաու» բույսից, մուգ 
կապտագույն բյուրեղային վտշու տեսքով, որով ներկվող թեյը ստանում 
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էր բաց կապտա-կանաչավուն հյութեղ երանգ: Ինդիգոն դասվում էր.սւ-
ոավել թանկարժեք ներկերի շարքին և հայ ներկարարները նխընտրում 
էին կապույտ գույնի համար օգտագործել տեղական ավանդական կի-
րաոոում ունեցող նեբկաբույսերից սանգալենը, գխտորը, հապալասը, 
կալաքարը (հայտի էր նաև «խալիոն» անունով), ինչպես նաև «ռոկեղը» 
(քարաքոսի տեսակ)՝ կապտամանուշակագույն երանգի համար: Կա-
պույտը բնորոշելու համար օգտագործվում էր նաև «կապուտակ»՝ մորե-
գույն, «հիր»՝ հակինթագույն, «շերնագույն» բառիմաստները և այլն: Կա-
պույտ և կապտականաչավուն ներկատեսակներն անգամ արտահան-
վում էին «Armenium» անվանմսւմբ:38Դեղին գույնը ստանում էին ղեղնա-
ծաղկից, իշակաթնուկից, թրմենուց (նարնջափայտ), գ(շ)աֆռանից, եղ-
ջհրափշի կեղևից, զառիկից, կծոխուրի արմատից և արն: Սոխի կեղևից 
ստանցվում էր դեղնաշագանակագույնը, իսկ ծիրանագույնի երանգը՝ 
սպարածառի կեղևից: Դեղինը պատկանում էր հնագույն ժամանւսկնե-
բից տարածվածություն ունեցող այն ներկերի թվին, որոնք ժողովրդա-
կան բաոահամակաբգում ստացել էին անգամ տեսակների սահմանա-
զատումներ. դեղձան' կարմիր գույնին հարող դեղնագույն, շլոռոս՛ դալար 
ընձյուղների դեղնագույնը, դեղբ՝ կանաչին հարող դեղնագույն և 
սմենսկսրևորը՝ սոխի կեղևից ստացբվող կարմրագույնով դեղինի երան-
գը և այլն: Սև գույնը ստացվում էր կամպեշեծաոի կեղևի մշակումից (եր-
բեմն երկաթի փոշու հավելումով), կակաչի սերմերից, գխտորից, ընկու-
զենու կեղևից, արջասպից («արջն»՝ սև), ճալի ցեխից և այլն: Հետաքրք-
րական էր և տեխնիկական այնպիսի նրբությունը, երբ ճալացեխի մեջ 
թելը պահելու ժամանակահատվածից էր կախված փնում նաև մուգ դեղ-
նաշագանակագույն երանգի ստացումը: Մոտ երեսուն տեսակ բնական 
ներկատու բույսերի խառնուրդներից և նրանց համակցումներից հանքա-
յին բաղադրամասերի հետ ստեղծում էին մոտ 150 գունային երանգներ, 
որոնցով և կազմավորվում էր գոբգահյուսվածքի հնչեղության առաջնայ-
նությունը: 

Յուրաքանչյուր ներկարար աշխատում էր միայն իրեն հատու, 
սերնդից֊սերունդ անցնող, բայց և բնատուր զգացողությամբ, համակար-
գելով ներկի դիմացկունությունը, նրա փոխազդեցությունը լույսի, օղի, 
ջրի, վտշու հետ և այլն: Ներկելուց առաջ թելը մշակում էին վայրի թթի 
պտուղների հյութով, որից հետո թեւը ներկվում էր խեցե կամ պղնձե 
կաթսաներում, որոնց մեջ դրվում էր սալորի պստեղ կամ կալաքար: 
Ներկված թելերը՝ նարոտը չորացնում էին արևի տակ, քարերի վրա կամ 
տաք գոմերում: Չորացումից հեստ նարոտը կայունացվում էր պաղլեղով՝ 
շիբ, որը թեփն հաղորդում էր պայծառություն: Տեխնիկական նմանօրի-
նակ մշակման մասին է հիշատակվում նաև նույն Պփնիոս Ավագը, նշե-
լով, որ բրդի թելերին պայծառ գույն տալու համար օգտագործում էին հե-
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ղուկ սպ]ւտակ պաղլեղը, իսկ մուգ գույների համար՝ սևը, որոնց հանքե-
րից կաին Իսպանիայում, Եգիպտոսում, Սակեդոնիայում, իսկ հայտնի 
էին հատկապես հայաաոանյան պաշարները:3 Թելերի գույները ամ-
րացվում էին նաև կրով ու աղով, իսկ փայլի համար կաժը թրջվում էր թա-
նաջրով: Հետաքրքրական է, որ միայն Արցախում գզելուց և մտնելուց ա-
ոաջ բուրդը յուղում էին՝ թեփն փափկություն հաղորդելու համար: 19-րդ 
դ. վերջին կովկասյան, ինչպես նաև հայկական ներկարայաւթյան մեջ 
հիմնավորվող քիմիական ծագում ունեցող ներկանյութերով ներկվող թե-
լերն այլևս չեն ունենա այն հնչեղությունն ու չափանիշները, ինչ ավան-
դական տեսակները: 

Կարպետի ստեղծման համար նախատեսված վերջին և հիմնա-
կան աշխատանքը կապված էր հաստոցի հետ (տորք, դազգահ, ոս-
տայն), որը հիմնականում լինում էյւ ուղղահայաց (կառուցվածքի այս ձ-
ևը տարածված էր Արևմտյան Հայաստանի գավառներում) և հորիզոնա-
կան՝ գետնին դրվող շրջանակներ, որն առավել կիրառելի էր Արևելյան 
Հայաստանում: Հենքի համար բրդյա թելր նեղ, ուղղագիծ շարքերով 
ձգվում էր շրջանակի վրա (ավեփ ուշ այդ նպատակի համար կկիրառվի 
բամբակյա թելը, որը թերևս կարպետագոբծության մեջ կառաջացնի 
գործքի տեխնիկական խախտումներ): Պատրաստ էր կարպետագործքի 
թելրն ու հաստոցը: Այստեղ վերջանում էր արհեստի բարդությունը և 
սկսվում էր հյուսքով ստեղծագործվող արվեստը՝ գործելաձևի երկու հիմ-
նական եղանակներով. 

ա) Կարպետի և դաշտը և զարդահոբինվսւծքը իրականացվում էր 
ընդհանրական փուլով, ներքևից մինչ դազգահի վերնամաս. 

բ) Կարպետագործ տվյալ իրի համար նախատեսված զարդա-
նախշերը նախորոք գործվում էին հենքաթելերի համապատասխան մա-
սերում, որից հետո միայն ազատ մնացած տարածքը լցոնվում էր գու-
նահյուսքով: 

Երկու դեպքում էլ գործվող թելերը չեին կազմում միահյուսումներ 
և հենքաթելի միջնավոլորներում ստեղծում էին բացվածքներ, որոնք ի-
րենց հերթին վերածվում էին զարդանախշի օրգանական մասերի, կար-
պետին հաղորդելով առանձնակի տարբերակվալ հմայք: Կարպետա-
գործքը լինում էր «երկերեսանի», «մատնաքաշ» և «շուլալ»: Վերջինիս 
անվանումը գափս է գործելու տեխնիկայից, որտեղ հյուսվող թեւը կար-
պետի դիմային կողմից անցնում է հակադիր երեսը և վերադարձվում ետ: 
Այսօրինակ գործվածքը լինում էր հաստ և դժվար իրականացվող՝ սա-
կայն և երկարակյաց էր: Գործելու տեխնիկան հնարավորություն էր 
տափս հյուսքի մեջ ներառել մանր նախշաաեսակներ՝ նրբագեղ անցում-
ներով և արտաքնապես մոտենում էր գորգի դեկորատիվությանը: 
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Կենցաղային ամենալայն տարածվածությունն ունեին, մեզարը, 
որը լինում էր «երկերես», գունային նեղ ու լայն իրար հաջորդող շեր-
տագծերով, «ցանցային» կառուցվածքով, որի կենտրոնական հատվա-
ծը՝ դաշտը գործվում էր բրդի բնական գույնով, իսկ գունավորված թելե-
րով ստեղծվում էին կողային (եզրագոտի) զարդանախշերը: Մեզարի հ-
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րիզները հաճախ ունենում էին երկար դեկորատիվ հյուսքեր: Ջեջիմը, ո-
րի ուղղանկյուն կաոուցվածքի վրա տեղադրվում էին իրար հաջորդող 
տարագույն, շերտավոր հորիզոնական զուգորդումներ (որոշ դեպքերում՝ 
ուղղահայաց), որոնք վերածվում էին զարդանախշի և ստեղծում տեսո-
ղական «անհանգիստ» ռիթմ: Գործվածքային պարզությամբ ջեջիմը 
մոտ էր մեզարին: Ջեջիմի գործվածքի համար, որոշ դեպքերում, միջնա-
թելի համար օգտագործվում էր մետաքսաթել, իսկ իրար հաջորդող գու-
նային շերտերին ուռուցիկություն հաղորդելու համար, թեփ հետ միահ-
յուսվում էին փայտիկների կամ եղեգի շեղբեր: Զարդանախշը տարբեր 
գույների ելուստավոր շերտերի միակցումն էր: Սակայն որոշ դեպքերում 
այսօրինակ կարպետի դաշտը արվում էր լայն կարմիր կամ կանաչ շեր-
տերով, ոբնց շուրջ գործվում էին մանուշակագույն, շագանակագույն 
գունային երիզներ, որոնք ընդմիջվում էին սպիտակով կամ դեղինով ար-
ված, ուռուցիկ գործք ի հատվածներով, լայն շերտի մեջ տեղագրված 
նույնագույն խաչազաբդերով: Ստեղծվում էր երկու «իսկական» երհս՝ 
միանման արտահայտչականությամբ: Մեզարն ու ջեջիմը իրենց գործ-
վածքային առանձնահատկություններով պայմանավորում էին սովորա-
կան ջուլհակագործությունից անցումը դեպի բուն «կարպետը»՝ կազմա-
վորված գեղարվեստական կերպարով, որի առավել հայտնի օրինակնե-
րից էր խուրջինը, որի գործքը, չափն ու զարդանախշը որոշվում էին ըստ 
գործածության նպատակի (նախատեսվում էր և մարդկանց համար և 
կենդանիների վրա օգտագործելու համար, իշախուրջին' միջին, անհա-
մեմատ մեծ' եզնախուրջին, ձիախուրջին՝ երկարավուն կառուցվածքով 
ևն) Գեղջկական կենցաղավարության մեջ խիստ անհրաժեշտ այս պար-
կը բաղկացած էր երկու իրար միակցված մասերից հարթ միջնաերիզով: 
Խուրջինի հատակային մասը գործվում էր միագույն սպիտակ, կարմիր, 
կապույտ, շագանակագույն կամ սև թելերով, որոնցից կազմվում էր շեր-
տավոր հաջորդականություն: Թելահյուսքի միջով երբեմն անցնում էր 
այլ գունավորում ունեցող հորիզոնական կամ զիգզագ գործված թելային 
գիծ: Խուրջինի արտաքին կողմերը նույնպես կարող էին ունենալ հորի-
զոնական կամ ուղղահայաց երիզներ՝ փոքրաչափ, պարզ գարդանախ-
շերով: Շուլալ գործվածքի դեպքում վավտխվում էր նաև զարդանախշա-
յին համակարգը: Յուրաքանչյուր պարկի արտաքին կողմն ունենում էր 
կարպետի համար կանոնիկ կառուցվածք՝ դաշտ և շրջագոտի: Դաշտի 
մեջ տեղադրվում էին կեռիկավոր ելուստներով զարդարված մեծ կամ 
վտքրաչափ շեղանկյուն նախշեր, որոշ թեքությամբ արտահայտված քա-
ռակուսիներ, որոնց ներսի մասում գործվում էին մանր շեղանկյունիներ, 
ինչպես նաև կենաց ծառի, թռչնակերպերի, «օձիկների», «աստղածա-
ղիկների», «ծրարի» և այլ պայմանազարդեր: Նույնօրինակ կառուց-
վածքով, սակայն այլ նպատակային կիրառում ուներ անկոդնակապը 
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(մաֆոաշ), որը լինում էր լայն, երկարավուն, երիզավոր կողային հատ-
վածներ ունեցող կաոուցվածքով, իսկ հատակային մասում դրվում էր 
ընդհանուրից տարբերակվող կտորահատված: Անկողնակապի վերնա-
մասը ուներ վրածածկ և հյուսածո կապիչներ, որոնք ամրացված էին հա-
տուկ այդ նպատակի համար գործված եզրային օղակներով: Անկոդնա-
կւսպի զարդանախշերը ես թելադրվում էին նրա նպատակայնությունից, 
հատակի կտորը (ինչպես և խուրջինի համար) լինում էր միագույն կամ 
շերտավոր գործքոկ, իսկ կողային հատվածների զարդանախշերը հիմ-
նականում ունենում էին հորիզոնական գծային դասավորվածություն, 
երկրաչափական հորինվածքներով (կետեր, եռանկյունիներ, ծաղ-
կածներ, գծիկներ և այլն): Անկողնակապի կողային մասերի վրա պատ-
կերվում էին մեծատարած զարդանախշեր, որտեղ առավել հաճախ հան-
դիպողը հատկապես օձակերպի երկարաձիգ պատկերումն էր: Գերիշ-
խող երիզի վրա արվող վարդակում գործվում էր ծրարի զարդաձևը, որ-
պես պանդխտության խորհրդանիշ, որը շրջապատում էին բազմագույն 
խաչանախշերը: Բազմաշերտ հարդարանքի մեջ զգալի տեղ էր հատ-
կացվում հատկապես գունային համադրություններին, որտեղ պարտա-
դիր էր ֆոնի կարմիրը և սպիտակով, կանաչով ու կապույտով արված շե-
ղանկյունի զարդանախշը: 

Ինքնատիպ արտահայտչականություն ունեին կարպետագոբծք 
աղամանները (աղաքսակ), որոնք քառակուսի, փոքրաչափ պարկեր էին՝ 
կապիճ-օղակներով: Աղամանի գործվածքը թեթև էր, հարմար տեղափոխ-
ման համար և, որ ամենակարևորն է, սրանց մեջ աղը չէր խոնավանում: Ա-
ղամանների զարդանախշը զուսպ և պարզունակ էր. վարդակի զարդամո-
տիվ, որը մի քանի շերտով կրկնվում էր լայնացող միջին հատվածում: Դե-
կորատիվ յուրօրինակ հնչեղություն ունին ձիու կարպետագոբծ ծածկոց-
ները (չուլ), որով կենդանին պաշտպանվում էր ցրտից և միևնույն ժամա-
նակ այն հարդարանք էր: Գործվածքի առաջնային մասի կտրվածքի մի-
ջով անց էր կացվում ձիու պարանոցը և ծածկվում էր կենդանու կուրծքը: 
Չուփ զարդանախշում գերիշխողը մարդկային ֆիգուրների պատկերում-
ներն էին, որոնք կարմիր, կանաչ կամ դեղին թելերով «գործվում» էին դի-
մային մասից և երիզվում հակադրվող գունավորմամբ թելերով: Զարդա-
շարի մեջ ներառնվում էին նաև կենդանիների և հատկապես երկգլխանի 
(աոջևից և պոչային մասից) թռչունների պատկերումներ, գլուխների միա-
կողմ ուղվածությամբ, պսակաձև հատվածային բաժանմամբ պոչերով, ո-
րոնց միանման ֆիգուրներով կազմվում էր շղթա: 

Կարպետագոբծ իրերի պարկային կառուցվածքով էին ջվսղը 
(մեծ պարկ)՝ հացահատիկի կամ ալյուրի տեղավախման ու պահպան-
ման համար, որն ունենում էր միագույն տարածական գործվածք երիզա-
յին նախշազարդով, գդալամանը (գդալակալ), որը կարվում էր կարպե-
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տա կապագործ երկարուկ երիզից, գնդիկներ ունեցող ցանցկեն ծպկե-
րով: Գդալամանը կախվում էր տան հենասյունից ե կարող էր տեղավո-
րել մինչև 60 փայտե գդալ, մկրատամանը, որի կաոուցվածքը մոտ էր 
գդալամանին, գործքի զարդանախշի մեջ գերիշխող եռանկյունաձևով: 

Հայաստանի տարրեր գավառներում ստեղծագործված կար-
պետները միմիանցից գատվում էին միայն զարդանախշի մասնակի ա-
ոանձնահատկություններով, քանգի դրանց զգալի մասի վրա «թափա-
ռաւ» նախշաձևեր էին, որոնք տարածված էին պատմական Հայաստա-
նի բւղոր ազգագրական շրջաններում (կից ներկայացված են առավել 
տիպական զարդանախշերի գծապատկերները, կատարված հեղինակի 
կողմից): 

Այսօրինակ գարդա նախշերից էին եռատամնավոր, ութաթև ա-
տամնավոր աստղածաղիկը, ոլորապտույտ շրջանակի տարբերակներով 
ստեղծված կոմպոզիցիաները, մանր եռանկյուններից ստացվող քառա-
կուսիները, նշանման, ատամնավոր ելուստներով հորինվածքները և այլն 
(մարդկանց ու կենդանիների պարզագույն պատկերումներ), ինչպես 
նւսև մշտապես առաջնային նշանակության ունեցող խսւչի զարդաձևը: 
Կարպետի զարդանախշային համակարգը հնաբավոր է բաժանել երկ-
րւսչավսսկան, բուսական և կենդանական զարդամոտիվներ ներկայաց-
նող խմբերի՜ կազմավորված «շեղանկյուն» հիմնաձևով, որիով ստեղծա-
գործված պայմանաշւսնային հիմնավորումներով զարդաձևերից էին. 

Խաչ. հայ մշակույթի բազմաբնույթ ստեղծագործություններում ա-
մենալայն տարածում ստացած զարդանախշ լւ, որի տարբերակները տեղ 
են գտել նաև մինչքրիստոնեական Հայաստանի մշակութային համակար-
գում, մարմնավորելով տիեզերքի չորս հենարանները: Կեոխաչ. խսւչի 
հնագույն, այլաձև գրաֆիկական արտահայտությունը, երբ խսւչի թևերի 
ծայրային մասերը շեղված են աղիդ անկայան տակ: Հայկական նյութա-
կան մշակույթում խսւչի ու կեռխաչի պատկերումները հանդիպում են 
անգամ վաղնջական ժայռապատկերներում և մինչ մեր օրերը հասած 
բրոնզեդարյան իրերի հարդարանքում: Միջնադարում հանդիպում ենք 
նաև մեկ այլ տարբերակի, երբ կեռխաչի թևերի հատման մասում տե-
ղադրվում է սկավառակ: Այսօրինակ ձևը անգւսմ աոկւս էր ճարտարապե-
տական դեկորում (Անի քաղաքի պարիսպների վրա), ինչպես նաև գորգա-
գործության մեջ (օձագորգեր) և զուգորդվում էր «Կենաց ծստի» պատկե-
րանշանին, ունենալով իմաստային նույնություն, պտղաբերություն, կյան-
քի, կրակի ու կայծակի, հավերժության խորհրդանշում, ստանալով տա-
րածում և կիրառական արվեստի այլ բնագավառներում: Խսւչի (կեռխաչ) 
նշանակումն երբեմն տեղադրվում էր «թրթռացող» հլուստավոր շրջանակ-
ների կամ շեղանկյուններից կազմված վարդակների մեջ, ստեղծելով խեց-
գեսւնի, խոյի, եղջերուի պայմանանշանային հորինւխւծքներ: Հաճախ, 
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կարպետի հիմնական կոմպոզիցիան կազմվում էր վեցանկյուն շեղանկյու-
նիներից, որոնց շերտային հաջորդական տեղադրումը կարպետի դաշտի 
վրա հիշեցնում էր մեղվափեթակի խոռոչներ: 

Հայկական կարպետազործության մեջ ընդգրկված զարդանախ-
շերի կառուցվացքը արտահայտվում էր պարզագույն գծերից մինչև 
բարդ գրաֆիկական կերպարների վերարտաւլրմամբ, որոնք հիմնվում 
էին տվյալ տարածաշրջանին բնորոշ ազգագրական իմաստավորումնե-
րի վրա, ինչպես օրինակ, շուշան՝ մաքրություն, մեխակ՝ իմաստություն, 
աստղ՝ լույս, օկաոգոն՜ տիեզերական միասնություն, օձ՝ օջւսխ, ընտանի-
քի հովանավորություն, ծրար՝ կարոտ ու պանդխտություն արտահայ-
տության կրող զարդահորինվածքներ և այլն: Առավել տարածված երկ-
րաչափական զարդանախշերն էին քառակուսին, շեղանկյունն ու ե-
ոանկյունին, որոնց տարբերակված կցումները միմյանց ստեղծում էին 
կանթեղի՝ եռանկյան ու քառակուսու համադրությամբ, տիկնիկի՝ միջին 
չափի եռանկյունիների միահյուսմնեբ, մոմի՝ երկարավուն եռանկյունու 
գագաթի վրա քառակուսու պատկերի տեղադրում և այլն իմաստավո-
րումները: Բուսական զարդանախշերից ամենատարածվածը աստղա-
ծաղկի պատկերումն էր, որն ունենում էր հինգ և ավհփ «թերթիկներ», եր-
բեմն կիրառվելով որպես կենտրոնական վարդակ և կամ մանրազարդ: 
Ասւողածւսղկին էր նման խաչվարդը, որն ստեղծվել էր աստղածաղկի 
զարդանախշի առանցքային գծերի հատումից նրա կենտրոնում ստաց-
վող խաչաձևի գծապատկերից: Այս նախշաձևեբի (վեցաթև աստղա-
նախշ և կամ վեցաթև վարդակներով ստեղծված խաչեր) գեղեցկագույն 
տարբերակների ենք հանդիպում նաև Անիի եկեղեցական կառույցների 
դեկորում: Այսօրինակ զարդանախշերը հայտնի էին և գորգարվեստում 
«արևային սկավառակներ» տեսքով, որոնք տարածված էին «Արծվա-
գորգերի» մեջ, խորհրդանշելով ւսրևի ու արծվի պայքարը (որից և գորգի 
անվանումը: Լավագույն նմուշներից է հռչակավոր «Գուհար» գորգը: 
1680, ՀԱՀ, մասնավոր հավաքածու): 

Սի քանի սուրանկյուն եռանկյունիներից էր կազմվում նռան հո-
րինվածքը, որն հիմնականում զուգակցվում էր իր առանձնակի տեղը 
զբաղեցնող կենաց ծառի պայմանանշանի հետ, որի տարբերակները 
առկա էին անգամ ուրարտական շրջանի հուշարձաններում, ապա և հե-
տագա ժամանակաշրջանների հայկական ճարտարապետական կոթող-
ների դեկորներում. Երերայք (IV-V դդ), Քասաղ (IV դ,), Դվինի կաթողի-
կոսական պալատ (V դ.), Մրեն (VII դ.), Սևանի վանքի ու եկեղեցիների 
փայտյա խոյակների հարդարանք (IX դ.), ինչպես նաև մանրանկարչա-
կան արվեստում, որտեղ արմավազարդի երկու կողմից ջուր խմող եղ-
նիկների կամ թռչունների պատկերումները մարմնավորում էին հավեր-
ժության ձգտման գաղափարը: Պետք է նկատի ունենալ, որ բուսական 
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դարդանախշերի ներառումները ունենում էին նաև կենտրոնական ծաղ-
կամանի պայմանազարղ, որի միջից վեր էր բարձրանում «մանր 
տերևներով» «ծաղկեվտւնջ» (զարդամոտիվն ուներ որոշակի ընդհան-
րություն իրանական գորգերի կոմպոզիցիոն կաոուցվածքի հետ): Այդօ-
րինակ կարպետներ առավելապես գործվում էին Կարսում, Գուգարքի, 
Տավուշի, Լոռու շրջաններում: Առանձնակի խումբ էին կազմում կենդա-
նական զարդանախշերը (արծիվ, սիրամարգ, աղավնի, շուն, կատու և 
այլն), որոնց մտքային նախատիպերը հանդես գալով ժողովրդական 
հավատալիքներում ներգրավվում էին նաև կիրառական արվեստի զար-
դակերպերի մեջ: Միևնույն ժամանակ, որոշ զարդաձևեր վախառնվում 
էին հարևան ժողովուրդների արվեստներից, այդ թվում իրանական, չի-
նական, հնդկական մշակութային համակարգերին բնորոշ ձևերով, ո-
րոնք ակտիվ շրջանառության մեջ էին դեոևս հին Հայաստանում և ժա-
մանակի ընթացքում կորցնելով իրենց երբեմնի պատկանե]իությունն ու 
գաղափարական իմաստավորումները նորովի և ակտիվ գործողության 
մեջ են դրվում միջնադարյան Հայաստանի կիրառական արվեստում, 
քրիստոնեական գաղափարների գեղարվեստական մարմնավորման 
կնիքով: Կարպետի զարդամոտիվներում առավել լայն տարածում ունին 
հատկապես քառանկյան կամ շեղանկյան շուրջը դասավորված «կեռիկ-
ներից» ստացված հորինվածքը, պանք նմանացվում էին խեցգետնի 
պայմանական ուրվագծին: Կեռվածքների մի վտքր այլ դասավորվա-
ծտթյունը զարդանախշը մոտեցնում էր խոյի գրաֆիկական պատկեր-
մանը, որոնք շրջափակվում էին «Տ» նշանաւոեսք ունեցող զարդահաա-
վածով: Այս զարդանշանն առավել տարածված էր գորգագործության 
մեջ և հայտնի որպես «օձակերպի» կամ «վիշապակերպի» պայմանան-
շան: Ինչպես հայկական գոբգաբվեստում, որտեղ առանձին խումբ են 
կազմում վիշապագորգերը (15-17-րդ դդ.) և օձագորգերը (18-20-րդ դդ.), 
կարպետագործաթյան մեջ ևս այդ պատկերումները կստանան իրենց 
ինքնատիպ և ոճավորված արտահայտությունները, հիմնավորվելով 
հայկական բանահյուսության մեջ տարածված վիշապակերպին նվիր-
ված բազմաթիվ առասպելների ու ավանդապատումների վրա, որով և 
վիշապ-օձի պատկերումը կստանա լայն տարածում միջնադարյան հայ-
կական կոթողների հարդարանքում, իսկ պայմանակերպերը՝ հայկական 
մանրանկարչության ու կիրառական արվեստի մեջ, որի գեղեցկագույն 
օրինակներից կլինեն միագլուխ և երկգլխանի վիշապների քանդակա-
կերպելտվ գավազանները՝ իմաստության և պահպանիչ նշանակութ-
յամբ: Նույն իմաստավորմամբ այդ կերպարաձևը մուտք կգործի և հայ-
կական հյուսածո արվեստի բնագավառ, կարպեաագռրծության մեջ 
«վիշապ» ընդհանրական զարդակսաուցվածքռվ, որի հիման վրա ստեղ-
ծագործված կարպետները մինչ օրս հայտնի կլինեն որպես «օձակար-
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պետ», լինելով առւսնձնւսկ1ւ երևույթ համակարգում: Վիշապ-օձի յուրա-
քանչյուր «Տ» կամ «Z» պատկերը հիշեցնւպ նախշը վերնամասը ունե-
նում էր երկու կամ երեք ելուստ, որոնք ներկայացնում էին օձի գլխի 
վյւայի եղջյուրները, իսկ ցածի մասում ժապավենատիպ ելուստների 
պատկերումները վիշապի «ոտքերի» կերպերն էին: «Կենդանու» մարմնի 
ազատ տարածքը պարտադիր լցոնվում էր խաչանշանների շարքելտվ: 
Օձակարպհտնհրը գործվել են պատմական Հայաստանի բոլոր գավառ-
ներում, սակայն նրանց նախնական ծագման վայրը փոքրասիական Զի-
լե քաղաքն էր, որից և կարպետի այս տեսակը կստանա իր երկրոդ և ա-
ռավել տարածված անվանումը: Հետագայում այսօրինակ գործքը կտա-
րածվի և ողջ Կովկասում: 

Զիլե (Զիլասը) գյուղաքաղաքը գտնվում է Թուրքիայի Թոքատի 
վիչայեթամ: Ըստ հույն պատմագիր Ստրարոնի, այն կաաոցեչ էր Ասո-
րեստանի թագուհի Շամիրամը: Սա այն քաղաքն է նաև, որտեղ մ.թ.ա. 
47 թ. Հույխւս Կեսարը հաղթեթվ Բոսպորի թագավոր Փաոնակին Հռոմ 
սենատին ուղղած իր նամակում կգրի. «Եկա, տեսա, գրավեցի»: Զիլեն 
հայաբնակ էր: Հետագայում այստեղ գործում էին երկու եկեղեցի, կար 
վարժարան: Քաղաքը հայտնի էր իր բազմաբնագավաո արհեստագոր-
ծությամբ, այդ թվում առաջնային համարում ունեցող կարպետագռր-
ծությամբ: 

Ինչպես Հայաստան աշխարհի բազմաթիվ հայաբնակ վայրեր, 
Զիլե քաղաքի հայերը նույնպես տեղահանվեցին և զոհ դարձան 1895 և 
1915 թթ. եղեռնական դեպքերին, որոնք անվերականգնեփ կորստի առջև 
կանգնեցրին ոչ միայն մի ամբողջ ժողովրդի պատմա-քաղաքական հիմ-
նավորվածությունը, այլ նրա դարավոր ավանդույթներ ունեցող մշակույ-
թը՜ այդ թվում և հյուսածո արվեստը: Տարալուծվեցին արհեստի ու ար-
վեստի բազմատեսակ բնագավառներ, սակայն հայկական գորգն ու 
կարպետագործությունը կարողացան հաստատել իրենց կենսունակութ-
յունը ժամանակի ու տարածության մեջ: 

ASHOT STEPANYAN 

EPISODS FROM ARMENIAN ART 
(ARMENIAN CARPET) 

Created by the carpet-making's manner the Armenian carpet has been one of 
the prior directions of the Armenian applied art, including the traditionalist 
expressions f the population on given historical-geographical territory, as well as the 
life perceptions of person-creator, becoming the finest manner of decorative art. 
Material and color, the conventional sign system of design and the harmony of 
compositional structure with the peculiarities of the technical making of cloth has 
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formed one of the Armenian cloth-making art - carpet-making, which has taken its 
fundamental placc in the history of the world applied art. 

Bcing one of the Armenien oldest traditional and by its life broad applications 
the most populär arts, the carpet-making has bean many times out of the studies 
sphcre of spccialists on carpets and arts, and to the most general imagc there has been 
served this article. 
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ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ 

ЖАМКОЧЯН АРУТЮН 

СВЕДЕНИЯ ОБ АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 
В РУКОПИСИ Г.Я.КЕРА (1692-1740) 

Немецкий ученый Г.Я.Кер, в последние годы своей жизни, ра-
ботавший в России, известен энциклопедическими познаниями во 
всех областях исторической и филологической науки своего време-
ни. Ему уже было посвящено несколько заметок автора этой публи-
кации в разных изданиях1. 

Г.Я.Кер, вернее, Георг Якоб (Георгий Яковлевич) Кер, как и 
многие ученые его времени, был энциклопедистом и полиглотом и 
много сделал для развития русского востоковедения, и в частности, 
арабистики2. По приглашению вице-канцлера графа Андрея Остер-
мана в 1723г. он прибыл в Санкт-Петербург, где стал работать пере-
водчиком при Коллегии иностранных дел и преподавателем восточ-
ных языков. Запоздалую оценку получил его намного опередивший 
в свое время проект создания Академии или Общества восточных 
наук и языков в империи Российской (1733г.). В этом проекте он 
брал на себя работу с арабским, персидским, турецким, "сирско-
халдейским", "самаритяно-пуническим", "эфиопско-абиссинским", 
греческим и латинским языками3. 

Среди бумаг Г.Я.Кера обнаружились некоторые материалы, 
позволяющие судить о том, что автор был знаком и с армянской 
письменностью. По объему они невелики. 

Обнаруженные в разных источниках своего времени сведе-
ния и образцы текстов, он собрал в работе, получившей название 
"Алфабета профессора Кера" и литографическим способом 
изданной (всего 45 экземпляров!) лишь в прошлом веке. Здесь 
мы предлагаем читателям страницы из этой работы, посвященные 
армянскому языку. 

Происхождение этих алфавитов заслуживает, по-видимому, 
отдельного, более подробного исследования. 
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HAROUTUN JAMGOTCHIAN 

ON THE ARMENIAN LANGUAGE IN THE MANUSCRIPT 
OF G.J.KEHR (1692-1740) 

Papers of George Jacob Kehr (1692-1740), who was invited in Russia in 1732 
as an expert in many oricntal languages, are kept in the "Russian State Archive of 
Ancient Acts" (formerly the Central State Archive of Ancient Acts). 

They also include some notes conceming Samaritan characters and Short 
quotations firom the Pentateuch, which seem to have been copied from the Polyglot 
Bible editions. We have discovered some Armenian variants of "Our Father", which 
may maintain interest for philologians and Armenists. These passages seem to be the 
earliest evidences of the knowledge of the Samaritan and Armenian scriptures in 
Russia. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Пюник. N 7 (16) 22.x. 1991. Jamgotchian H. Lettre de l'orientaliste G.J.Kehr 
(1692-1740) aux eveque armenien// Revue des etudes armnniennes, է. XXIII, 
Paris, 1992, pp. 265-271. 

2. Крачковский И.Ю. Избр. Соч. т. V, М-Л-д, 1958. с. 35-38, 45, 51, 69 сл. 
75. 

3. Шувалов М . / / Сборник московского главного архива министерства 
иностранных дел. Вып. V, М„ 1893. С. 91-110. 
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ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԵԱՆ 

ԳԷՈՐԳ ԲԱՄՊՈՒՔՃԵԱՆԻ ՎԱՍՏԱԿԸ 

Պոլսոյ «Արաս» հրաաարակչութիւնը գնահատելի նախաձեռնու-
թեամբ մը չորս հատորներու մէջ կ՚ամփոփէ հանգուցեալ բանասէր 
Գէորգ Բամպուքճեանի տարբեր տարիներուն թուրք գիտական մամու-
լին ու հանրագիտարաններուն մէջ տպագրուած ուսումնասիրութիւննե-
րը, յօդուածներն ու գիտական ակնարկները՝ «Պատմագրութիւն հայկա-
կան աղբխրինԾրուն լոյսին տակ» ընդհանուր խորագրով, խմբագրու-
թեամբ Օսման Քէօքէրի: Հրատարակչական մարմնի կալմէ տրուած ծա-
նօթագրութեան համաձայն, քառահատոր այս հրատարակութիւնը կ-
'ընդգրկէ Բամպուքճեանի 1956 թուականէն սկսեալ 28 պարբերականնե-
րու ու գիրքերու մէջ հրատարակուած ոսաւմնասիբութիւններն ու 1950 
թուականէն սկսեալ հանրագիտարաններուն մէջ տպագրուած 370 յօդո-
ւածները, ինչպէս նաեւ անտիպ երկու աշխատասիրութիւն: 

Բանասէր (բաոին հայերուս մէջ ընդունուած աւանդական իմաս-
տով) Գէորգ Բամպուքճեան ծնած է 23 Փետրուար 1923 թուականին՝ 
Պոլսոյ մէջ, կեսարացի ծնոդքէ: 1937 թ. աւարտած է Սկիւտարի Ներսէ-
սեան-Երմոնեան նախակրթարանը ու ուսումը շարունակած՝ ֆրանսա-
կան Սէն ժոգէֆ վարժարանին մէջ: Շրջան մը նկարչութեան հանդէպ 
հակում ցուցաբերած ըլլալով հանդերձ, այդ ասպարէզը նշանակալից 
հետք մը չէ թողացած իր կենսագրութեան մէջ: 

Գրական ու պատմական իր աշխատութիւները ան սկսած է 1943 
թուականին, «Նոր Լօդւփ մէջ հրատարակուած յօդուածով մը, ի մասին 
տքթ. Գ-ւսսպար Սխնապեանի, հետագային աշխատակցելով նաեւ հայ-
րենի ու սփիտքահայ, ինչպէս նաեւ թրքական բազմաթիւ պարբերական 
հրատաբակաթիւններա: 1967-էն մինչեւ իր մահը՝ 1996, զանազան պաշ-
տօններ վարած է Պոլսոյ Պատրիարք արա նին մէջ՝ գրադարանավար, 
դիւանապետ, պատրիարքի մշակոյթի գծով խորհրդական, «Շողակաթ» 
հանդէսի եւ Պատրիարքարանի տարեգրքերու խմբագիր: Բամպուքճեա-
նի ուշագրաւ աշխատանք ներէն մէկն է տապանագբերու ուսումնասիրու-
թիւնը, որոնք ապագային, որպէս սկզբնաղբիւր, իրենց թանկագին տեղը 
գրաւած են իր յօդուածներուն մէջ. ան 1942-45 թթ. մշակած է Սկիւտարի 
/յանձնուած է պրօֆ. Պ. Մուբադեանի՝ ի տնօրինութիւն/1949 թ.՝ էտիրնէ-
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գաբուի, 1950-56 թթ.՝ Պսդըքփի հայկական գերեզմանոց նեյաւ շուրջ 2000 
կարեւոր տապանագրերը, ինչպէս նաեւ Պոլսոյ շուրջ 10 եկեղեցիներուն 
մէջ գըանցուած մկրտութեան ու մահուան արձանագրութիւները: Կազ-
մած է Օրթագիւղի Ս. Աստուածածին ու Պալաթու Ս. Հրեշտակապետաց 
եկեղեցիներուն ձեռագրաց ցուցակները, հրատարակութեան պատրաս-
տած' Տրդատ քհնյ. Ուղուրլեանի «Պատմութիւն կիղպէնկեան գերդաս-
տանի» աշխատութիւնը (բոլորն ալ անտիպ): Իսկ առանձին հատորնե-
րով հրատարակած է «Յակոր Նա/Ծան պատրիարք (1706-1764). կեան-
քը, գործերը եւ աշակերտները» (Պոլիս, 1981 թ.) եւ «Յու/հաննէս Պատ-
րիարք կոլոտ (1678-1741) եւ իր աշակերտները» (Պոլիս, 1984) մենագ-
րութխնները եւ հրատարակութեան պատրաստած ու ծանօթագրած՝ Ե-
րեմիա Չէլէպի Քէօմիւրճեանի «Պատմութիւն հրկիզման կոստանդնու-
պօլսոյ (1660 տարուայ)» գիրքը (Պոլիս, 1991 թ): 

ՀԱՏՈՐ Ա, «ԳՐՈՒԹԻԻՆՆԵՐ ՍՏԱՆՊՈԻՍՒ ՍԱՍԻՆ» 
Գէորգ Բամպուքճեան Պոլսոյ նուիրուած կեանք մը ապրած է: Իր 

ուսումնասիրութիւներուն մեծ մասը, եթէ ոչ ամբողջութիւնը, նուիրուած է 
Պոլսոյ անյայտ մնացած սւնկիւններուն՝ ի/աճերռւն, ղպրոցներուն, եկե-
ղեցիներուն, կայսերական երբեմնի մայրաքաղաքի հայ երեւելիներուն, 
տաղասացներուն, պատմագիրներուն, քաղաքը ողողած հեղեղներուն, 
զայն ածխացուցած հրդեհներուն, քար ու քանդ ըրած երկրաշարժերուն, 
համաճարակներուն, ձմեռներուն... Ան իր տրամադրութեան տակ ունէր 
Պոլսոյ Պատրիարքութեան մատենադարանն ու արխիւնհրը եւ հիմնա-
կանին այդ թանկագին ադբիւրներու լոյսին տակ ալ պատմութեան թա-
տերաբեմին ներկայացուց երբեմն հազուագիւտ, երբեմն անգտանելի 
տեղեկութիւններ, փաստեր, որոնք շատ անգամ, պարագաններա, բերու-
մով, դուրս կը մնային հայ թէ թուրք բազմաթիւ պատմաբաններու տեսա-
դաշտէն: 

Գէորգ Բամպուքճեանի քառահատորի առաջին հատորը (320 էջ) 
կը բացուի խմբագիր Օսման Քէօքէրի յառաջաբանով ու Բամպուքճեա-
նի ինքնակենսագրութեամբ: Անդ զետեղուած են նաեւ իր մասին եղած 
վկայութիւններ, ուսումնասիրութիւններ (հարկ է նշել որ բոլոր հատոր-
ներն ւսլ թրքերէնով են): «վկայութիւն մը՝ օրհնութեամբ հանդերձ» վեր-
նագրին տակ դրուած է Գարեգին Ա Հայրապետէ Բամպուքճեանին ձօ-
նուած 11 հոկտեմբեր 1997 թուակիր կոնդակը, իսկ Պոլսոյ Մեսրոպ Բ -
Պատրիարք ստորագրած է «Իր հետ աշխատիլը առանձնայատկութխն 
էր» ակնարկը: Յաջորդ էջերուն կը հանդիպինք Բամպուքճեանի հաս-
ցէին թուրք պատմաբաններու ա խմբագիրներու կոդմէ տրուած գնահա-
տականներում այսպէս՝ «Պարոն Գէորգ անունովբարեկամ մը» (Ֆահրի 
Սրալ), «Յաշեր պարոն Գէորգ Դպիր Բամպուքճեանէ» (Թուրկութ Քութ), 
«Հայ "տէրվիշ" մը՝ Գէորգ Բամպուքճեան» (Սապրի Քօզ): Շարքը կ ՚ եզ-
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րափսւկէ Գրիգոր քհնյ. Տամատեւսնի «Անձնական վկայոտիւններ Բամ-
պուքճեանի մասին» գյտւթիւնը: 

Քանի որ թրքերէնը ներկայիս շաա հայագէտներու համար ընկա-
լելի լեզու չէ, աւելորդ պիտի չըըար գոնէ սոսկ մատենագիտական նշում-
ներ ընելը՝ հատորներու բովանդակութեան մասին ընդհանուր տեղեկու-
թիւն մը տալու առումով, մանաւանդ որ Բամպուքճեանի խիստ շահեկան 
ուսսւմնասիբութիւնները հետաքբքբեական են նաեւ արեւելագիտու-
թհամբ ու առհասարակ հայագիտութեամբ զբաղող մասնագէտներուն 
համար: 

Առաջին հատորին մէջ զետեղուած են հետեւեալ յօդուածները, բո-
լորն ալ Պոլսոյ պատմութիւնը լուսաբանող. «Պոլսոյ հայերը», «Հայերը՝ 
Պոլսոյ պատմագիր» (Անանուն Պատմիչ, Աբրահամ վրդ. Անկիւրացի, Ա-
ոաքել Բւսղիշեցի, Սիմէոն Լեհացի, Գրիգոր Կամախեցի, Առաքել Դաւ-
բիժեցի, Երեմիա Քէօմիւրճեան, Մաղաքիա ճէվահիրճեան, Գրիգոր 
պտրք. Շղթայակիր, Գրիգոր պտրք. Պասմաճեան, Սարգիս Սսւր-
բաֆ-Յովհաննէս, Կոմիտաս Քէօմիւրճեան, Հ. Միքայէլ Չամճհան, Հ. 
Ղուկաս Ինճիճիեան, Աւետիս Պէրպէրեան, Վարդան փաշա, Ցաւտւթիւն 
Մրմրեան, Հ. Սիմոն Երեմեան, Վահրամ Թորգոմեան, Եդուարդ Ալեա-
նաքեան, Յովնան Փալաքաշեան, Պիմէն Զարդարեան, Հ. Ղեւոնդ Տա-
յեան, Հրանդ Տէր Անդլւէասեան, Յակոբ Անասեան), «ԺԸ դարռւ Պո/սոյ 
ժամանակագրութիւնը», «Ղա/աթիոյ աշտարակը ըստ Ինճիճեանի», 
«Ինճիճեանի "Ամառանոց Բխզանդեան "ն ու իր գրութխնները էմիր-
կիանի մասին», «Ինճիճեանի վոսվտրի մասին աշխատութիւնթ>, «Պոլ-
սոյ երկրաշարժերը՝ Օսմանեան շրջանին», «Պոլսոյ 1766թ. մեծ երկրա-
շարժը՝ ըստ Սարգիս Սարրաֆ-Յովհաննէսեանի», «1893-ի ժանտախտի 
համաճարակը եւ 1894-ի մեծ երկրաշարժը՛», «Երեմիա Չէյէպի Քէօմիւր-
ճեանի աշխատութիւնը Պոլսոյ 1660-ի հրդեհի մասին», «Ստեփանոս 
Պատրիարք Մեղրեցին ՝ Պոէսոյ 1660-ի հրդեհին մասին», «Պուսոյ մեծա-
գոյն հեղեդը», «Հայկական ադբխրները՝ Պոլսոյ սաստիկ ձմեռներուն մա-
սին», «Պոլսոյ խաները ԺԸ դարավերջին», «"Սողումանաստըր" Ս. 
Գէորգ եկեղեցին ո՞ր թուականէն հայերուն կը պատկանի», «Աթոռա-
նիստ Մայր եկեղեցին ո՞ր թուականէն հայերուն կը սյատկանի», «Այա 
Սոֆիան եւ հայերը», «Ետիգողէի Հայկական հիւանդանոցը», «Պաղլար-
պաշըի հայոց գերեզմանատունը», «Պաւըքչըի հայոց գերեզմանատունը», 
«Հայերը Պագըրգիւղի մէջ», «Եշիլգիւղի հայերը», «Պէշիկթաշի հայերթ>, 
«Պէյքօզի հայերը», «Պկօղլոփ հայերը», «կէտիկվւ աշ այի հայերը», «Հայ 
բարերարներու կոդմէ շինուած վադոցային ադբխրները՝ Պոլսոյ մէջ», 
«Պէրպէրեան վարժարան», «Պէզէզեան վարժարան», «Պէզճեան վարժա-
րան», «ճեմարան վարժարան», «Տայեան վարժարան», «կեդրոնական 
վարժարան», «Մարմարայի կղզիները»՛. 
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ՀԱՏՈՐ Բ, «ՀԱՅԱՏԱՌ ԹՐՔԵՐԷՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ» 
Հայատառ թրքերէն (եւ ո՛չ միայն) գրականութեան մասին երբ քա-

նի մը ոաումնասիրութիւններ կարդացինք՝ առաջին զգացումը, զոր ապ-
րեցանք, զարմանքն էր: Օրինակ՝ թրքերէն առաջին վէպը գրուած է Յով-
սէվւ Վարդանեանի (Վարդան փաշա) կողմէ հայատառ՝ «Ագապի հի-
թեայէսխճ, որ հայերէս ալ թարգմանուած է Երեւանի մէջ: Կամ՝ 1849 թո-
ւականին, Պոլսոյ մէջ, առաջին անգամ ըլլալով Գասպար Թիւյսիւզ Սո-
լիէրի «Ակամայ բժիշկդ թարգմանած է թրքերէնի' հայատառ հբատա-
բակութեամբ, նոյնպէս եւ Գրիգոր Չիլինկիրեան 1863-ին Հիւկոյի «Թշռո-
tառները» թարգմանած ու հայատառով հրատարակած է Պոլսոյ մէջ: 0 -
րինակները բազմաթիւ են: Ամենէն զարմանալին է այն, որ 1857-ին Պոլ-
սոյ «Գայօթ տպարանէն կը հրատարակուի հայատառ քրտհրէն աւե-
տարան մը՜ «Ինճիլ խօտէէ մը Իսա Մէսիհէ Նըվըսանտըն սյը տէսթէ 
Մաւոթէոս. Մարգօս, Լուգա, Ռհաննա»\ Մասնագէտներու համաձայն 
այս մէկը Ս. Գիրքի քրտերէնով առաջին թարգմանութիւնն է՝ նախւստե-
աոած քրտախօս հայերուն համար: 

Օտարալեզու հայատառ հեղինակային ու թարգմանական գրա-
կանութեան վերաբերեալ բազմաթիւ ոաումնասիրութիւններ կատարո-
ւած են վերջին շրջանին (յիշելու համար քանի մը հատը նշենք Յասմիկ 
Ստեփանեանի «Հայատառթարթերէն գրականութիւն» հատորը եւ հեղի-
նակին այս նիւթին աոնչոաղ բազմաթիւ յօդուածները, Հայկ Պէրպէրեա-
նի, Ստեփան Կուրտիկեանի, Գառնիկ Ստեփանեանի, Թուրկուտ Քութի, 
Թալաթ Թէքինի հրապարակումները) եւ ահա Գէորգ Բամպուքճեանի 
հատորն ալ կու գայ զանոնք ամբողջացնելու ու իր արժէքաւոր ներդրու-
մը ունենալու այս կալուածէն ներս: 

Բամպուքճեանի Բ հատորին համար արժէքաւոր յառաջաբան մը 
գրած է Պոլսոյ երիտասարդ մտաւորական ներէն, «Արաս» հրատարակ-
չատան աշխատակից Ռոպէր -Քօփթաշ: Ան այս ուսումնասիրութեամբ 
կու տայ հայատառ թրքերէն ձեռագիր ու տպագիր գրականութեան սեղմ 
պատկերը' սկսեալ Ժ՜Դ դարէն մինչեւ Ի դար: Հատորի առաջին էջերուն 
վյւայ (էջ՛ XXIV-LVI) տպագրուած են հայատառ թրքերէն ձեռագիր ու 
տպագիր հատորներու տիտղոսաթերթերը՝ ծանօթագրութիւներով հան-
դերձ, «Օրինակներ հայատառ թրքերէն երկերէն» վերնագրին տակ: 

Գէորգ Բամպուքճեանի պարբերականներու մէջ տպագրուած 29 
յօդուածները ի մի բերուած են այս հատորին մէջ (288 էջ): «1826թ. Հօ-
ճափաշայի հրդեհին մասին ասք մը», «էտիրնէի մեծ հրդեհին մասին 
ասք մը», «"ՏէտէմՔօրքաթ՚ի առաջին մշակումը», «Հայատառթրքերէն 
պատմական ասք մը», «Մուրատ Բ-ի շրջանէն հէքեաթ մը», «Հօճա 
Նասրէտտինի պատումներուն հայատառ թրքերէն աոաջին հրատարա-
կութիւնը», «Ավազը հայատառ թրքերէն պարբերականի մը համաձայն», 
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«Հայ штат թրքերէն բառարաններ», « "Հայաէ " երգիծաթերթի հայատառ 
թրքերէն հրատարակութիւնը», «"Մէճմուա-ի Ահւզար ի մասին», «Մէն-
չըստրի հայերուն պատկանող հայատառ թրքերէն հին փաստաթուղթ 
մթ>, «Մահմուտ Բ-ին ձօնուած հայատառթրքերէն չորս ներբող». «Աշուղ 
Փէսէնտի եւ իր դիւանը», «Երեմիա Չէէէպի Քէօմիւրճեանի թրքերէն բա-
նաստեղծութիւները» եւ այլ ուսումնասիրութխննեւտւ շնոր1ւխ մասնա-
գէտ, թէ հասարակ ընթերցողը կը ստանայ բազմաբնոյթ տեղեկութիւներ 
հայատառ թրքերէն գրականութեան պատմութեան մասին՝ մօտաւոր գա-
ղափար մը կազմելով նաեւ հայ-թրքսւկան գրական ու մշակութային 
առնչութիւներու վերաբերեալ: 

ՀԱՏՈՐ Գ, «ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐ, ՏԵՂԵՐ, ՄԱՐԴԻԿ» 
Երրորդ հատորին մէջ (392 էջ) ամփոփուած են Բամպուքճեանի 

ուսումնասիրութիւներն ու պատմական ակնարկները հայ ընտանիքնե-
րով պատմագրերու, քաղաքական-հասարակական գործիչներու, արո-
ւեստագէտներու ու ճաբտարապետներու, գիտնականներու, ինչպէս 
նաեւ Երգնկա, Զմիւռնիա, Պուրսա, Զէյթուն քաղաքներու ու աւաններու 
վերաբերեալ: Բամպուքճեան, այս հատորի մէջ ամփոփուած աշխա-
տանքներով, հայկական աղբիւրներուն լոյսին տակ կը քննէ նաեւ Սուլ-
թան Մէհմէտ Բ-ի, Քանունի Սույթան Սիւլէյմանի, էնվէր փաշայի ու U-
թաթիւրքի յարաբերութիւնները հայերուն հետ: 

«Երեմիա Ձէւէպի Քէօմիւրճեան», «Cosimo Comidas de 
Carbognano» (կօզմաս կոմիտսա Քէօմիւրճեան), «Քէօմիւրճեան գեր-
դաստանի տոհմածառը», «Տիվրիկցի Նորատունկեան ընտանիքը եւ 
Գաբրիեչ էֆէնտի Նորատունկեան», «Քարիւղի արբայ՝ Գաչոատ կխէ 
պէնկեան», «Մանաս ընտանիքթ>, «"Հի/ա/-ը Ահմար "ի (կարմիր մահիկ) 
հիմնադիրը՝ տքթ Տիգրան փաշա», «կեսարացի Գարագօչեան ընտանի-
քը եւ յայտնի իրաւաբան Մարգիս էֆէնտի Գարագօչ», «Հայ թարգմա-
նիչներու ընտանիք մը՝ ճամճիօղլու», «Բուսաբան եւ Լեզուաբան Ար մե-
նակ Պէտէվեան», «Տքթ. Միքայէլ Ռէստէն եւ Ինն [եզունեբովբժշկական 
բառարանը», «Գէորգ Թէրզիպաշեան եւ Ֆուզա[իի մասին իր երկը», «կե-
սարացի Զարդարեան ընտանիքը եւ Գէորգ էֆէնտի Զաբդարեան», 
«Հրանդ Տէր Անդրէասեան», «Դերասան Չօպանեանի ինքնակենսագ-
րութիւնը», «"Լէպլէւզիճի Հօրհօր ի բեմագրի հեղինակը՝ Թագար Նա-
/0ան», «Մարտիրոս Մնակեան՝իր գրիչէն», «"Նուագ Օսմանեան"պար-
բերականի 10-երորդ թխը», «Ամիրայութիւն», «Պա/Ծան ընտանիքը», 
«Պաւեան ընտանիքի տոհմածառը», «Տատեան ընտանիքը», «Տատեան 
ընտանիքի տոհմածառը», «Պէյւէրօդլու կամ Պէյւէրեան ընտանիքը», «ճէ-
զայիրչեան ընտանիք», «Չօպանեան ամիրաներու ընտանիքը», «Ազա-
տեան ամիրաներու գերդաստանը», «Ազնատր կամ Ազնատրեան ըն-
տանիքը)>, «Փիշմիշեան ընտանիքթ>, «կեսարացի արքունի ճարտարա-
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պետ Յովհաննէս Ամիրա Սէր վէր հան», «Սրբանի ճարտարապետ Յակոբ 
Ղայֆա Սդրիանապոլսեցի», «ճարտարապետ Սինանի մասին բանի մը 
բացատրութիւներ», «Նար-ni Օսմանիյէ մզկիթի Ճարտարապետը՝ Սի֊ 
մէոն Ղալֆա», «Ո՞վ է Սկխտարի Սէ/իմիէ մզկիթի ճարտարապետը», 
«Ո՛վ է Ձմիտնիոյ ժամացոյցի աշտարակի ճարտարապետը», «Պոլսոյ 
հայ ճարտարապետներն ու դա/ֆաները՝ ԺՕ դարան», «Սրբանի նկարիչ 
Ռափայէւ եւ իր երկերը», «Ֆաթիհի Սրբանի նկարիչը՝ Պէլւինի», «Ֆաաս-
տօ Ծօնարոյի բանի մը անյայտ նկարները», «Սուլթան Սզիզի անյայտ 
մէկ նկարը», «Օսմանեան շրջանի ցուցահանդէսներուն մասնակից հայ 
նկարիչները», «1867-ի Փարիզի ցուցահանդէսին մասնակից Օսմանցի 
նկարիչներ», «Լուսանկարչութիւնը Օսմանեան շրջանին», «Եբեմիա Չէ-
լէպի Քէօմիւրճեանի "Պատմութիւն յամաոօտ Դճ տարայ Օսմանցոցթա-
գաւորացն " երկը», «Գ. Սյվազովսբիի "Պատմութիւն Օսմանեան պետու-
թեան ՝՝ը», «"Հատընտիր պատմութիւնք վարաց Օսմանեան թագաւորաց 
եւ վէզիրաց"», «Ֆսւթիհ Սաւթան Մէհմէթ՝բիպանդացի պատմագրի մը 
գրիչէն», «Ֆաթիհ Սուլթան Մէհմէթ՝ըստ հայերէն ձեոագիր ադբխրի մը», 
«Քանունի Սու/թան Սիւլէյմանը մահէն փրկած հայ մթ>, «Հայոցբանակը 
Օսմանեան կայսրութեան մէջ» եւ այլ յօդուածներու կամ թարգմանու-
թխններա շնորհիւ ընթերցողը լայն պատկերացում մը կ՚ունենայ հայե-
րու Օսմանեան կայսրութեան մէջ ունեցած գերակատարութեան, ինչպէս 
նաեւ Ժ՜է-Ի դարերու Թուրքիոյ հայկական կեանքի մասին: 

ՀԱՏՈՐԴ, «ՀԱՅԵՐԸ՝ԻՐԵՆՑ ԿԵՆՍԱԳՐՈԻԹԵԱՍԲ» 
Կը տեղեկանանք, թէ Դ հատորի (320 էջ) հրատարակութիւնը պի-

տի կայանայ Յունիս ամսուան ընթացքին, մինչ այդ սակայն »Արաս« 
հրատարակչութեան պատասխանատուները յայտարարած են հատո-
րին բովանդակութեան մասին: 

Գէորգ Բամպուքճեան, ինչպէս ասուեց, իր ուսումնասիրութիւննե-
րու սկիզբը դրած է 1942 թուականին Սկիւտարի գերեզմանատան տա-
պանագրերու մշակման աշխատանքով, իր ուշադրութիւնը սեւեոած է 
հայ հռչակաւոր անհաաներու կենսագրութեան: Ան, սոյն կենսագրա-
կան ներու հրապարակմամբ աշխատակցած է «Ստանպող», «Թրքական 
երաժշտութիւն», «Անա Պրիտանիբա», «Թարք լեզուն ու գրականութիւ-
նը», «Ստանպուլը՝ երէկ եւ այսօթ> հանրագիտարաններում «Հայերը՛ի-
րենց կենսագրութեամբ» հատորին մէջ ամվտվաւած են յիշեալ հանրա-
գիտարաններուն մէջ Գէորգ Բամպուքճեանի ստորագրութեամբ հրա-
տարակուած կենսագրական յօդուածները: Հեղինակի միւս ուսումնասի-
րութիւններէն քաղուած կենսագրական այլեւայլ տեղեկութիւններով, այս 
հատորը վերածուած է «Թուրքիոյ հայոց պատմութեան մէջ ո՛վ՝ ով է» 
բնոյթով հանրագիտարանային աշխատանքի մը: 
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* * * 

Մինչ հայ պատմաբանները կը շարունակեն թրքական պատմագ-
րութիւնը հարստացնել հայկական աղբիւրներու յաւելումով, միւս կողմէ 
ուսումնասիրելով նաեւ թրքական աղբիւրներու մէջ հայերու մասին եղած 
տուեալները, թուրք պատմաբաններու ստուար մեծամասնութիւնը հայա-
գիտութիւնը կը շարունակէ ընկալել հայկական հարցի սահմաններուն 
մէջ, այն ալ փաստերու զգալի սոլաւաղումներով շատ անգամ: 

Գէորգ Բամպուքճեանի աշխատանքները իրենց բնոյթով կարեւոր 
են ոչ միայն թուրքերուն, այլ նաեւ հայերուն համար: Հարկ կա՞յ նշելու, 
որ Բամպուքճեան ունի նաեւ բազմաթիւ հայերէն աշխատանքներ՝ ցրո-
ւած պարբերական մամուլի էջերուն մէջ: Վստահ ենք, «Արաս» հրատա-
րակչատան ազնիւ խմբագիրները օր մը պիտի ձեռնարկեն նաեւ այգ 
կաբեար աշխատանքին: 

Բամպուքճեանի Պոլսոյ մէջ տպագրուած քառահատորին ծանօ-
թութեան միտող այս ակնարկը եզրափակենք հայրենի մտատրական 
փրօֆ. Պիոն Յակոբեանի սաղերով. «Պարտք ունեմ խոստովանելու, որ 
նա (Գ. Բամպաբճհանը) Հայ Պո[սի, Հին Պոլսի խոշորագոյն պատմա-
բանն էր, խոշորագոյն գիտակ, եւ իր անձով ու վաստակով նոյպիսի պա-
տուի է արժանի, ինչպէս Պոլսի միւս մեծ պատմաբանները՝Ղ. Ւնճիճեա֊ 
նը, 3. Մրմրեանը, վ. Թորգոմեանը, 3. Սիրունին եւ վերջապէս բոլորից 
բազմաշխատը՝ անմոոանռղի Թէոդիկը»՛. 

SEVAN TEIRMENCHYAN 

THE MERIT OF GEORG PAMBUKCHYAN 

The Publishing house "Aras" in Istanbul has recently issued four volumes of 
published Turkish works off Armenolgist-Turkologist G. Pambukchyan. This review 
presents the content of these volumes. 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

Բայբուրդյան Վահան 
Իրան-Ադրբեջւսն. հարևաննե՛ր թե՛ աշխարհաքադաքական 
ու աշխարհատնտեսական ախոյաններ 7 

Բաղդասարյան Սուրեն 
Թուրըիւսյում արդիականացման ընթացքի և քաղաքական իսլամի 
դերի հարցի շուրջ (1970-2000-ակսւն թթ.) 39 

Գ-ևորգյսւն Գոռ 
Եգիպտոսը և իրաքա-իրանյան պատերազմը (1980-1988թթ.) 56 

Իսկանդարյան Գոհար 
1959թ. իրանա-ամհրիկյան ռազմական համաձայնագիրը 66 

Հարությունյան Լիլիթ 
Լիբանանը Ֆուադ Շիհաբի իշխանության տարիներին: 
Շիհաբականություն (1958-1964թթ.) 78 

Հովհաննիսյան Նիկոլայ 
Նոր իրողությունների ճանաչումը - Դարաբաղյան հիմնախնդրի 

լուծման ոսլի 90 
Մհոյան Շաքրո 

Քուրդիստանում իսլամիզմի աշխուժացման հարցի շուրջ 102 
Սամվե|յան Կարինե 

ՄԱԿ-ը և Իրաքի դեմ ԱՍՆ-ի ռազմական գործողությունների հարցը. 119 
Սաֆարյան Մնացական 

Հայ-չինական հարաբերությունները նոր պատմական 
իրողությունների ներքո 129 

Ստեփանյան Լուսինե 
Կանանց վիճակը Ռեզա շահ Փահլավիի կառավարման շրջանում.... 145 

Փաշայան Արաքս 
Ջիհադ հասկացության ե դրա մեկնաբանության հարցի շուրջ 157 

ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՏԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

Խաչատրյան Վալերի 
Հայոց հին պատմության ժամանակագրության հարցեր 172 

Կոստիկյան Քրիսսւինե 
Տաթևի վանքի XVII դարի երկրորդ կեսի պատմությունն ըստ 
պարսկալեզու հրովարտակների տվյալների 186 

323 



Հարությունյան Նիկոլսւյ 
Ուրարտական սեպագրի kumemuäe և BE.LI բառերի 
ստուգաբանությունք 201 

Հմայակյան Հասմիկ 
Հեբատ աստվածուհին հայկական և հունական ւյիցարաններում 210 

Սաթևոսյան Արթուր 
«Հայր մեր» աղոթքի մեկնությունն ըստ Եղիշեի 

ե Հովհան Ոսկեբերանի 217 
Միքայելյան Տիգրան 

Նորահայտ միջնադարյան մահմեդական տապանաքար Մարտունուց . 226 
Սովսիսյան Արտակ 

«Ռուսա/Ուրսա» արքայանվան գրության և հնարավոր 
նշանակության մասին 234 

Մուրադյան Սամվել 
XVI դ. օսմաներեն մի վավերագիր 239 

Քոսյան Արւսմ 
Նոր տեղանուններ խեթական սեպագիր տեքստերում 252 

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

Դրբոյան Ասան 
Թարգմանական գրականության դերը գրական քրդերենի 
սկզբնավորման և զարգացման գործում 265 

էսամոյան Մաքսիւ! 
Պարեմիոլոգիզմների կաոուցվածքային-իմաստաբւսնական 
տիպաբանության շուրջ (քրդերեն լեզվի նյութերի հիման վրա) 272 

Խաչիկյան Մարգարիտ 
ժամւսնակի քերականական կարգի շուրջ ուրարտերենում 278 

Կոզմոյան Արմանուշ 
Խոմեյնիի պոեզիայի աոանձնահատկությունները պարսից գրական 
ավանդույթների համատեքստում 284 

Ստեփանյան Աշուո 
Դրվագներ հայկական հյուսածո արվեստի պատմությունից 
(հայկական կարպետ) 290 

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ 

Ժ՜ամկոչյսւն Հարություն 
Տեղեկություններ հայոց լեզվի մասին Գ.5. Կերի (1692-1740) ձեռագրում.... 311 

ՏԷյիրմԷնճեան Սեւան 
Գէորգ Բամպուքճեանի վաստակը 316 

324 



СОДЕРЖАНИЕ 
НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Байбурдян Ваган 
Иран и Азербайджан: соседи или геополитические 
и геоэкономические противники? 7 

Багдасарян Сурен 
К вопросу о процессе модернизации и роли политического 
ислама в Турции (1970-2000-е гг.) 39 

Геворгян Гор 
Египет и ирако-иранская война (1980-1988 гг.) 56 

Искандарян Гоар 
Ирано-американское военное соглашение 1959г. 66 

Арутюнян Лилит 
Ливан в годы правления Фуада Шиаба. Шиабизм (1958-1964гг.)... 78 

Оганесян Николай 
Признание новых реалий — путь к решению карабахской проблемы 90 

Мгоян Шакро 
К вопросу об активизации исламизма в Курдистане 102 

Самвелян Карине 
ООН и проблема военных действий США против Ирака 119 

Сафарян Мнацакан 
Армяно-китайские отношения в свете новых истортеских реалий.... 129 

Степанян Лусине 
Положение женщин в период правления шаха Реза Пехлеви 145 

Пашаян Араке 
К вопросу о понятии Джихад и его интерпретации 157 

ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ 

Хачатрян Валерий 
Вопросы хронологии древней армянской истории 172 

Костикян Кристине 
История Татевского монастыря во второй половине XVII века 
по данным ираноязычных эдиктов 186 

Арутюнян Николай 
К ЭТИМОЛОГИИ слов kumemuäe и BELLI в урартской клинописи 201 

325 



Амаякян Асмик 
Богиня Хебат в армянском и феческом пантеонах 210 

Матевосян Артур 
Толкование молитвы "Отче наш" согласно Егише 
и Иоанну Златоусту 217 

Микаелян Тигран 
Новонайденный средневековый мусульманский надфобный 
камень из Мартуни 226 

Мовсисян Артак 
О написании и возможном значении царского имени "Руса/Урса" ....234 

Мурадян Самвел 
Османский документ XVI века 239 

Кос ян Арам 
Новые топонимы в хеттских клинописных текстах 252 

ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА 

Дрбоян Асан 
Роль переводческой литературы в становлении и развитии 
литературного курдского языка 265 

Хамоян Максим 
К структурно-семантической типологии паремиологизмов 
(на материале курдского языка) 272 

Хачикян Маргарита 
К вопросу о категории времени в урартском языке 278 

Козмоян Армануш 
Особенности поэзии Хомейни в контексте персидской 
литературной традиции 284 

Степанян Ашот 
Из истории армянского ткаческого искусства (армянский карпет)..290 

СООБЩЕНИЯ 

Жамкочян Арутюн 
Сведения об армянском языке в рукописи Г.Я.Кера (1692-1740)....311 

Тейирменчеан Севан 
Вклад Геворга Бампукчеана 316 

326 



CONTENTS 
MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY 

Bayburdyan Vahan 
Iran-Azerbaijan: Neighbors or Gcopolitical-Economical Enemies? 7 

Baghdasaryan Suren 
To the Issue of the Process of Modemization and the Role 
of Political Islam in Turkey (1970-2000s) 39 

Gevorgyan Gor 
Egypt and Iraq-Iranian War (1980-1988) 56 

Iskandaryan Gohar 
The 1959 Iranian-American Military Agreement 66 

Harutunyan Lilit 
Lebanon under Fuad Shihab. Shihabism (1958-1964) 78 

Hovhannisyan Nikolay 
Recognition of New Realities - the Way to the Solution of Karabakh Issue. 90 

Mhoyan Shakro 
On the Activization of Islamic Extremism in Kurdistan 102 

Samvelyan Karine 
The United Nations and the Problem of Military Operations by 
the USA Against Iraq 119 

Safaryan Mnatsakan 
Armenian-Chinese Relations in New Historical Realities 129 

Stepanyan Lusine 
The Status of Women in the Period of Reza Shah Pahlavi 145 

Pashayan Araks 
Some Remarks on Jihad and its Interpretation 157 

ANCIENT AND MIDDLE AGES 

Khachatryan Valery 
Problems of Chronology of the Armenian Ancient History 172 

Kostikyan Kristine 
The History Tatev Monastery in the Second Half of the 17th 
Century According to Persian Documents 186 

Harouthiounyan Nicolay 
The Ethimology of the Words of Kumemuse and B E . L I of the 
Urartian Cuneiform 201 

327 



Hmayakyan Hasmik 
The Goddess Hebat in Armenien and Greek Pantheons 210 

Matevosyan Arthur 
The Commentary on "Pater noster" According to Elishe 
and St. John Chrysostom 217 

Mikayelyan Hgran 
Newly Found Medieval Muslim Tombstone from Martuni 226 

Movsisyan Artak 
On the Writing and the Possible Meaning of the King Name 
"Rusa/Ursa" 234 

Muradyan Samvel 
An Osmanian Document of the XVI Century 239 

Kossyan Агаш 
New Toponyms in Hittite Texts 252 

PHILOLOGY AND CULTURE 

Drboyan Asan 
The Role of Foreign Literature in Translation in Formation 
and Development of the Literary Kurdish 265 

Khamoyan Maxim 
On Structural-Semantic Typology of Paremiologisms 
(on the Kurdish Material) 272 

Khachikyan Margarit 
On the Category of Tenses in Urartian 278 

Kozmoyan Armanush 
The Pecularities of Imam Khomeini's Poetry in the Context 
of Persian Literary Heritage 284 

Stepanyan Ashot 
Episods from Armenian Art (Armenian Caipet) 290 

INFORMATION 

Jamgotchian Haroutun 
On the Aimenian Language in the Manuscript 
ofG.J .Kehr (1692-1740) 311 

Teirmenchyan Sevan 
The Merit of Georg Pambukchyan 316 

328 



«ԱՐՄԵՆ ԵՎ ԲԵՐՍԱԲԵ ՃԵՐԵՃԵԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ» (ԱՄՆ) 
ՊՐԵԶԻԴԵՆՏ ԱՐՍԵՆ ՃԵՐԵՃԵԱՆԻ ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀՀ ԳԱՍ 

ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿԱ5 ԳՐՔԵՐԸ 

LIST OF PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF ORIENTAL STUDIES, 
NATIONAL ACADEMY OF S C I E N C E S OF ARMENIA, S P O N S O R E D BY 
THE PRESIDENT OF "ARMEN AND B E R S A B E FOUNDATION", USA 

A R S E N V. J E R E J I A N 

1. Հովհաննիսյան Նիկոլայ, Դիվանագիտություն, Երևան, 1997: 
Hovhannisyan Nikolay, Diplomacy, Yerevan, 1997. 

2. Քոսյան Արամ, Խեթական տերությունը և Ախխիյավան (Տրոյական 
պատերազմը), Եր., 1997: Kossian Aram, The Hittite Empire 
Ahhiyawa, Yerevan, 1997. 

3. Մովսիսյան Արտակ, Վանի թագավորության (Բիայնիլի, Ուրարտու, 
Արարատ) մեհենագրությունը, Երևան, 1997: Movsisyan Artak, The 
Hieroglyphic Script of Van Kingdom (Biainili, Urartu, Ararat), Yerevan, 
1998. 

4. Ղազարյան Մանյա, Ստեփանյան Աշոա, Հալեպի Հայոց 
գեղարվեստը, Եր., 1997: Ghazarian Mania, Stepanian Ashot, The 
Armenian Fine Arts of Aleppo, Yerevan., 1997. 

5. Երիտասարդ Արևելագետների Հանրապետական 18-րդ գիտական 
նստաշրջան. Զեկուցումների թեզեր, Երևան, 1997: ХУШ 
Conference of Young Orientalists of Armenia,Theses, Yerevan, 1997. 

6. Երիտասարդ Արևելագետների Հանրապետական 19-րդ գիտական 
նստաշրջան. Զեկուցումների թեզեր, Երևան, 1998: XIX Conference 
of Young Orientalists of Armenia,Theses, Yerevan, 1998. 

7. Չաքրյան Հակոբ, Դարաբաղյան հիմնահարցը հայ-թուրքական 
հարաբերությունների համատեքստում, Երևան, 1998: Chakryan 
Hakob, The Karabakh Conflict in the Context of Armenian-Turkish 
Relations, Yerevan, 1998. 

8. Քոսյան Արամ, Տուն Թորգոմւսյ (առասպել և իրականություն), 
Երևան., 1998: Kossian Aram, The "House of Torgom", Yerevan, 
1998. 

329 



9. Մերձավոր ե Միջին Արևեւքի երկրներ և ժողովուրդներ, XVII, 
Երևան, 1998: The Countries and Peoples of the Near and Middle East, 
XVII, Yerevan, 1998. 

10. Ղազանջյան Ռեմ, Բոլշևիկները և երիտթուրքերը, Երևան, 1998: 
Ghazandjian Rem, Bolsheviks and the Young Turics, Yerevan, 1998. 

11. Մերձավոր և Սիջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, XVIII, 
Երևան, 1998: The Countries and Peoples of the Near and Middle East, 
XVIII, Yerevan., 1999. 

12. Քոսյան Արամ, XII դարի մերձավորարևելյան ճգնաժամը և 
հայկական լեռնաշխարհը, Երևան, 1999: The ХП Century В. С. Near 
Eastern Crisis and the Armenien Highland, Yerevan, 1999. 

13. Գալուստյան Հայկազուն, Հանրապետական Թուրքիայի 
կառավարության քաղաքականությունը Արևելյան վիլայեթներում 
(1920-1960 թվականներ), Երևան, 1999: Galustyan Haykazoun, The 
Policy of the Government of Republican Turkey in the Eastem 
Provinces (1920-1960's), Yerevan, 1999. 

14. Փոլաղյան Արշակ, Քրդերը Արբասյան խալիֆայության 
ժամանակաշրջանում (X-XI դդ.), Երևան, 1999: Poladian Arshak, 
The Kurds in the Period of Abbasid Caliphate (X-XI Centuries), 
Yerevan, 1999. 

15. Կարապետյան Ռուրեն, Միրիա-ամերիկյան հարաբերությունները և 
խաղաղության գործընթացը Արաբական Արևեւքում, Երևան, 1999: 
Karapetian Rouben, Syrian-American Relations and the Peace Process 
in the Arab East (1989-1996), Yerevan, 1999. 

16. Hovhannisyan Nikolay, The Karabakh Problem. Factors, Criteria, 
Variante of Solution, Yerevan, 1999. 

17. Աճաոյան Հրաչյա, Հայոց դերը Օսմանյան կայսրության մեջ, Եր., 
1999: Acharyan Hrachiya, The Role of Armeniens in the Ottoman 
Empire,Yerevan, 1999. 

18. Ethnoregional Policy of Armenia and Georgia (Collective of authors 
from Armenia and Georgia), Yerevan, 1999. 

19. Երիտասարդ Արևելագետների Հանրապետական 20-րդ գիտական 
նստաշրջան. Զեկուցումների թեզեր, Եր., 1999: XX Conference of 
Young Orientalists of Armenia,Theses, Yerevan, !999. 

20. Փավւազյան Ավետիս, ժամանակագրություն, Հայկական հարցը և 
մեծ Եղեռնը (1987-2000), Երևան, 2000: Papazyan Avetis, 
Chronology. The Armenien Question and the Genocide (1876-2000), 
Yerevan, 2000. 

21. Hovhannisyan Nikolay, Formation of the Transcaucasian-Middle 
Eastern Geopolitica! Region, Yerevan, 2000. 

330 



22. Միրզա Ցոաուֆ Ներսեսով, ճշմարտացի պատմություն, 
թարգմանությունը բնագրից, ներածությունը և 
ծանոթագրությունները՛ Ք.Պ. Կոստիկյանի, Երևան, 2000: Miiza 
Yusuf Nersesov, A Truthful History, Translation, Introduction and 
Commentaries by K.P. Kostikian, Yerevan, 2000. 

23. Կարապետյան Ռուբեն, Սիրիա-ամերիկյան հարաբերությունները 
(1967-1996), Երևան, 2000: Karapetian Rouben, Syrian-American 
Relations (1967-1996), Yerevan, 2000. 

24. Ստեփանյան Աշոտ, Նոր Զոպայի կենցաղային մշակույթը, Երևան 
2000: Stepanyan Ashot, The Everyday Culture of New Joulfa, Yerevan, 
2000. 

25. Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, XIX, Երևան, 
2000: The Countries and Peoples of the Near and Middle East, XIX, 
Yerevan, 2000. 

26. Երիտասարդ Արևելագետների Հանրապետական 22-րդ գիտական 
նստաշրջան. Զեկուցումների թեզեր, Եր., 2000: ХХП Conference of 
Young Orientalists of Armenia,Theses, Yerevan, 2000. 

27. Арупонян Николай, Корпус урартских клинообразных надписей, 
Ереван, 2001. Harouthiounyan Nicolay, Courpus of Urartian 
Cuneiform Inscriptions, Yerevan, 2001. 

28. Մերձավոր և Միջին Արևեւքի երկրներ և ժողովուրդներ, XX, Երևան, 
2001: The Countries and Peoples of the Near and Middle East, XX, 
Yerevan., 2001. 

29. Բաղդասարյան Մուրեն, Թուրքիայի քաղաքական համակարգը 
1920-1930-ական թվականներին, Երևան, 2001: Baghdasaryan Suren, 
The Political System of Turkey in 1920-1930's, Yerevan, 2001. 

30. Արևեա, Երևան, 2001: Orient, Yerevan, 2001. 
31. Ակադեմիկոս Մարի Բրոսե, Երևան, 2002: The Academician M. 

Brosset, Yerevan, 2002. 
32. Մերձավոր Արևեա, Երևան, 2002: The Middle East, Yerevan, 2002. 
33. Орбели Иосиф, Том II, Курдско-русский словарь, Ереван, 2002. 

Orbeli J. А., Kurdish-Russian Dictionary, Yerevan, 2002. 
34. Հովհաննիսյան Նիկոլայ, Հայոց ցեղասպանությունը 

ցեղասպանագիսաւթյան հայեցակարգային համակարգում, Երևան, 
2002: Hovhannisyan Nikolay, The Armenian Genocide in the 
Conceptional System of Genocidology, Yerevan, 2002. 

35. Hovhannisyan Nikolay, The Armenian Genocide, Armenocide: Causes, 
Commission, Consequences, Yerevan, 2002. 

331 



36. Մերձավոր ե Միջին Արևելքի երկրներ ե ժողովուրդներ, XXI, Երևան, 
2002: The Countries and Peoples of the Near and Middle East, XXI, 
Yerevan., 2002. 

37. Երիտասարդ Արևելագետների Հանրապետական 24-րդ գիտական 
նստաշրջան. Զեկուցումների թեզեր, Երևան, 2003: XXIV Conference 
of Young Orientalists of Armenia,Theses, Yerevan, 2003. 

38. Փաշայան Արաքս, Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպությունը, 
նպատակները, գործունեությունը, դիրքորոշումը դարաբաղյան 
հակամարտության նկատմամբ, Երևան, 2003: Pashayan Araks, 
Organization of the Islamic Cinference. Objectives, Activity, Position 
Towards the Kharabakh Conflict, Yerevan, 2003. 

39. Մերձավոր և Միջին Արևեւքի երկրներ և ժողովուրդներ, XXII, 
Երևան, 2003: The Countries and Ր60թ16Տ of the Near and Middle East, 
ХХП, Yerevan., 2003. 

40. Հովհաննիսյան Նիկոլայ, Արաբական երկրնեբի պատմություն, Հ.1. 
Արաբները VII դարից մինչև 1516թ., Երևան, 2003: 
Hovhannisyan Nikolay, History of the Arab Countries, Vol.I, The Arabs 
from VII Century to 1516, Yerevan, 2003. 

332 



Մ Ե Ր Ձ Ա Վ Ո Ր ԵՎ Մ Ի Ջ Ի Ն Ա Ր Ե Վ Ե Լ Ք Ի 
Ե Ր Կ Ր Ն Ե Ր ԵՎ Ժ Ո Ղ Ո Վ Ո Ւ Ր Դ Ն Ե Ր 

XXII 

Գեղ. խմբագիր' Ա.Ա. Բ ա ղ դ ա ս ա ր յ ա ն 
Համակարգչ.ձևավորող՛ Գ.Ա. Հ ա ր ո ւ թ յ ո ւ ն յ ա ն 

Տպագրությունը՝ օֆսեթ: Թուղթը՝ օֆսեթ: 9ափսը' 60x84/16: 
б ավալը՛ 21 մամ., 16 .23 հրատ, մամ., 19 .53 պայմ. մամ.: 

Տպաքանակը՝ 300 : Գինը' պայմանագրային 

Տպագրված է « Զանգակ-97» հրատարակչության տպարանում. 
375010, Երևան, Վարդանանց փակուղի 8, հեռ. 54-89-32, 544)5-17, 

էլ. փոստ' zangak@arrninco.com, URL: www.zangak.am 

mailto:zangak@arrninco.com
http://www.zangak.am

